
Eladó egy néptáncegyüttes

Fehér Józse/jegyzete az 6. oldalon

(2-3. oldal)

temberétó1 a zeneiskolá- .
ban beindítják az alapfokú
táncművészetiképzést. Ez
esetben ugyanis gyerme
ken.ként évente több ezer
forint állami pénz kerülne
Gyomaendrődre.

központból és működjön

alapítványi formában.
Ugyanakkor határoztak
arról is, hogy ez év szep-

Megáll(t) az idő

Miért beteg az egykor sike
res és híres gyomai néptánc
együttes? - erre a kérdésre is
próbált választ keresni az

önkormányzati testület ja
nuár ll-i ülésén, amikor is
a Körösmenti Néptánc
együttes önállósodásának
ügyét tárgyalták a képvi
selóK. Több mint kétórás
vita után egyetértettek az
zal, hogy az együttes vál
j on ki a művelődési

(8. oldal)

A Gyomai Kp-~r

Nyomda 1992. január
óta van magántulaj
donban. Papp Lajos a
nyomda ügyvezető

igazgatója azt tartja,
hogy szerencsére ma
gyar tulajdonosok vá
sárolták meg a nagy
múltú céget, s ezzel
egyben a nyomda fej
lesztését is célul tűzték
ki.

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

3. ÉVF. l. SZÁM 1994. JANUÁR ÁRA: 27,50

Negyvenmilliós
fejlesztés.a Knerben

Dógit megfenyegették a börfejüek
- Rászoruló, szegény családokon szeretnék segíteni. segítségével gázt vezettünk a cigányok lakásaiba, ha

Célom közelebbról az, hogyakörnyezetemben lakók marosan kövesút is lesz. Úgy érzem, az emberek las
jobb körülmények között éljenek. Egy-két dolgot el is sacskán elfogadnak.
értem az évek során. Az önkormányzat és a kisebbség (6. oldal)

SZEZON VÉGI RUHÁZATI VÁSÁR
"

Gyomaendrődön az Afész ruházati szaküzleteiben
és a cipóboltjában 1994. február 1 - 12. között.

Á E GEDMÉNY: 10-50 %.
, /

!\fe mulassza el, most vásároljqn!
Figyelje az Afész hirdetéseit, keresse az Afész üzleteit!



2 Szó-Beszéd 1994. január

M iért beteg az egykor
sikeres és híres gyo
mai néptáncegyüt

tes? - erre a kérdésre is
próbált választ keresni az ön
kormányzati testület január
ll-i ülésén, amikor is a Körös
menti Néptáncegyüttes önálló
sodásának ügyét tárgyalták a
képviselók. Több mint két 6rás
vita után egyetértettek azzal,
hogy az együttes váljon ki amű
velődési központb61 és mú'/(öd
jön alapítványi formában.
Ugyanakkor határoztak an-ól is,
hogy ez év szeptemberétó7 a ze
neiskoliÍban beindíLják az alap
fokú táncll1űvészeli képzést. Ez
esetben ugyanis gyermekenként
évente több ezer forint állami
pénz kerülne Gyomaerulrődre.

Se verseny, se pénz
Az el6zményekhez tartozik,

hogy múlt év decemberében a

Eladó egy néptáncegyüttes
felnőtt néptáncosok közül
többen felkeresték dr. Frankó
Károly polgármestert, s kér
ték, hogya város támogassa a
művelődési központtól törté
nő leváJásukat. A közelmúlt
ban létrehozott néptánc
alapítvány, és a táncosok, va
lamint a szüló1< nevében levél
lel is fordultak a város
kulturális bizottságához,
melyben a következ61<et kö
zölték: "Az együttes az évek
során a művelődési központ
keretein belül mú7<ÖdÖtt. Az
ut6bbi években azonban egyre
több aprobléma az együttes és
a míívelődési ház között. Az
együlles tagjai több esetben
nehezményezték, hogy külön
böző szakmai versenyeken,
fesztiválokon évek 6ta nem
vesznek részt. Erre az intéz
mény vezetőjének többnyire a
válasza az volt, hogy nincs ne
vezési díjra pénz. Igy, miután
se fellépésük, se vendégsze
replésük nincs, a felnőllek jó
észe nem jár aktívan a pr6
}ákra...

Sajnos az ut6bbi időszak

zakmai vezetése és az együt
es vezetése a Körösmenti
éptáncegyüt tes széteséséhez
ezetett. Jelenleg nincs meg/e
eló~szakmai vezetője, illetve a
agycsoport gyakorlatilag
em is létezik. Az utánpótlás

ugyan bizLOsított, de amennyi
ben az együttes vezetésében
nem lesz változás, a vezetés
szelleme nem változik, úgy
szinte biztosra vehető a Vad
virág együttes feloszlása is.._
Az együtles felnőll tagjai, a
gyermekcsoport tagjainak
szülői támogalása alapján
kezdeményezik az együttes ki
válását, esetlegesen a város
irányítása, nagyobb ellenőr

zése alá vonását... ' ,
A táncegyüttes vezet6je

egyébként a mindenkori mű
velődési központ vezetője, je
lenleg Megyeriné Csapó
Ildikó, szakmai irányítója pe
dig Weigert László. Erról a le
vélről is sz6 volt azon a
bizonyos decemberi beszélge
tésen, ahol a polgármester is
úgy vélte, hogy tulajdonkép
pen mindig az intézmény
igazgatójának hozzáállásától
függ a tánccsoport sorsa. Dr.
Frankó alapvetőnek tartotta,
hogya táncosok külön pénz
ból gazdálkodhassanak, mert
akkor biztosan lesz pénzük
nevezés i díjra és ruhákra.

Ajanuár ll-i ülésen ajavas
lat szerint a jöv61>en alapítvá
nyi formában működne

tovább az együttes, ehhez az
önkormányzat jelent6sebb tá
mogatást is adna, azaz az
együttes kiválásával a műve-

lődési központ költségvetését
is csökkentenénk lnintegy 1,5
millió forinttal. Ugyanakkor
továbbra a művelődési ház
biztosítaná a táncosoknak a
próbatermet, bérleti díj felszá
molása nélkül. Ezzel együtt
művészeti vezetői állásra pá
Iyázatot írnának ki.

A polgármester szerint
mindez lehet6séget adna a
néptáncegyüttes előrelépésé

hez. A kulturális bizottság ve
zetője dr. Farkas Zolrán
szerint nem szabad megaka
dályozni, ha egy közösség a
maga kezébe kivánja venni
sorsa irányítását, s ezt a város
nak ~(ötelessége támogatni.

A Körösmenti kiválásának
hírére a Rumba társastánc
klub is beadvánnyal fordult az
önkormányzathoz. Közölték,
hogy a néptáncosok alapítvá
nyi formában történ6 műkö

dését nem kifogásolják,
viszont "annál inkább érint
bennünketahatározattervezet
egyoldalúsága, abban a tekin
tetben, hogy a művelődési

k(Jzponton belül mú1cödó' két
hasonló műfajú együltest nem
kezeli egyenrangú partner
ként... A te/vezett képviselő

testületi döntés szerint a
''függetlenség'' ára az, hogy

az intézménytó'l elvonnak
másfél millió forintot, de neki
kell állnia az együttes mú'/(ö
désének költségeit ingyen és
bérmel1lve. A fentiek kapcsán
a kÓ'vetkezó' kérdésre szeret
nénk választ kapni. Az intéz
ménytől elvont ktJltségvetési
keret és a továbbiakban is vál
lalandó mú7<ödtetési költség
mellett jUl-e még pénz a tár
sastánccsoporl mú7<ödésére,
vagy fennállásának 22. évé
ben még az eddigieknél is le
temesebb anyagiakat kell
felvállalnia, ha mú7<ödni kí
ván/

Kérdezzük ezt azért, men e
csoportban a táncosoknak évi
3000 forinr tagsági díj mellell
maguknak kell állniuk a vet'
senyzés költségeit (éves start
jogosultsági díj, versenyekre
szóló nevezési díj, verseny
koszlUm és cipő, smink stb.).
Táncosaink 1988. óta. (NDK
Merseburg) semmilyenkü/föl
di szereplési lehetőséget nem
kaptak szintén a nehéz anyagi
helyzet miall, amíg ez ir/ó'alall
a "nehéz helyzetben lévő"

kortársaik megfordulhattak
Görögországtól kezdve Tö
rökországon át Puerto-Ricó
ig.

A félreértés elkerülése vé
gett mi nem kívánjuk megaka
dályozni a néptáncegyülles
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EXPÓ ELÖTTI PRÓBÁLKOZÁS
Sikeres börzenap Mezőtúron

Nem tudok szabadulni a gondolattól: mi lehet az oka az
iszonyatos életszínvonalbeli ingadozásnak, amit ma Magyaror
szágon tapasztalhatunk. Jó látni az északnyugati régiók fejlődé

sét, ugyanakkor ijesztő belegondolni, mi vár például Mezőtúron
gyennekeinkre, ha ez így megy tovább. Elhiszem, hogy ott jobb
az infrastruktúra, könnyebben átképezhető a munkaerő és ütő

képes a "szellemi készenlét", amire a külföldi és a hazai ma
gántőke szánúthat, de két dolgot nem értek:

l. A hatalom Iniért nem foglal már állást a végkimerüléstől

vergődő régiók ügyében? Sajnos a különféle ösztönző eszközök
igénybevételének lehetőségeit is elzárják! Az biztos, hogya
válságövezetbe kihelyezett kormányülések és jelszavak már
nem tudnak segíteni a miskolci nagyiparon, vagy a mi térségünk
agrárválságán.

2. Úgy látom azonban, hogy a vidék megmentésében az ott
élő lakosságnak, önkormányzatoknak, politikai pártoknak és
nevesebb személyiségeknek is nagyobb szerepet kell vállalniuk.
Mi sem engedhetjük azt meg. hogy elóbb-utóbb egy geltóban
találjuk magunkat. és idegen érdekek elvigyék még azt a keveset
is, ami van.

Mindenesetre biztató jelenség, hogy a környékbeli városok
(Szarvas, Gyomaendrőd, Kisújszállás, Túrkeve, Törökszentmiklós,
Tiszaföldvár) és a helyi vállalkozók, kereskedők részére kiállítás és
vásárnapot hirdettünk december ll-én a mezőtúri szabadidőköz

pontban, ahol Gxomaendrődről a DY-WA Kft. vett részt Szikra
gázkazánjaivaJ. Almomban sem gondoltam, hogy egy hét alatt
minden négyzetméter gazdára talál. A nagy kereslet alapvető oka,
hogy ezt a vásárt az expóhoz való csatlakozás jegyében hirdettük,
és már a következő tavaszi vásárTa is körülbelül hanninc jelentkező
van az említett régiókból l Rövid idő után azt tudom mondani, hogy
a vállalkozók, a kereskedó'k látják a gondot, és áldozatkészséggel
segítenek is az életképes vásárlóerő megteremtése érdekében I

Ezúton is tisztelettel kérem a képviselők, a térség lakossága,
az önkormányzatok, a politikai pártok, valamint a nevesebb
személyiségek segítségét. Az biztos, hogyatérségnek - az 1996.
évi világkiállításhoz való csatlakozásán túJ - sok-sok lehetősége

van még a vonzó élettér kialakításában, de ezt most már' türelem
mel és közösen kell kimunkálnunk. Ígérem. hogy ezzel kapcso
latban, s az elért eredményekról folyamatosan tájékoztatom
majd az érdeklődőket.

által adott versenyautól1 próbúl
hatja ki tehetségét.

A versenysorozat végén az
első SO indulóból12 versenyzőt

választanak ki, akik az OB L
osztályú rally cross aut6ver
senyzői lehetnek még idén.
Boldog lennék, ha a környező

települések jelentkezői közölt
találhatnánk egy-két igazi te
hetséget. Bővebb felvilágosí
tást a mez6túri 795-ös
telefonon naponta 18 órától
adunk.

Mészáros Iván
Joker Club SE

Timár Miklós, Mezőtúr

.; ;;

oversenyzo
kerestet-k

A
Végre vidéken is megrende

zik az Autó Ágó tehetségkutató
rally válogató versenysoroza
tot. Ez év február l2-én Mező

túron a helyi Joker Club SE
szervezi meg a rally-versenyt.
Elsősorban Szolnok és Békés
megyék tiataljainak jelentkezé
sét várják e látványos verseny
re. A résztvevők közül
választják ki a legtehetsége
sebb leendő autóversenyz6ket.
Minden érdeklődő tiatalt vá
runk.

Feltételek: B kategóriás jo
gosítvány és egy saját bukósi
sak. Minden induló a szervező

kell kidolgozni a kérdést,
hogy miként is fog majd a
gyakorlatban mú1<:ödni az
együttes. Kérdéses az is, hogy
ha a csoport alapítványi for
mában működik, akkor előír

hatja-e a testület a művelődési

központnak, hogy ingyen ad
jon próbatermet a táncosok
nak - tette hozzá Jenei Bálint.

A vitában kiderült az is,
hogy az önkormányzat a mű

velődés,i központnak biztosÍ
tOlt tavalyi költségvetésében
csupán 200 ezer forintot adott
a néptáncra. - Igy aztán csak
azt vegye el az intézmény
költségvetéséból, amit adott,
ne pedig másfél millió forintot
- mondta Megyeriné.

A testület végül is nem sza
vazta meg a fentebb idézett tar
talmú határozatot csupán azt,
hogy az önállósuIással elvileg
egyetért. Hogy a város az önálló
vá váló együttes működéséhez

anyagi támogatást nyújtana, nem
döntöttek. Több képviselőkifo
gásolta ugyanis, hogy a konkrét
döntéshez a táncegyüttesnek, az
alapítványnak és a művel6dési

központnak pontos, mindenre
kiterjedőtervet kell készíteni. Így
a témára késó1Jb még visszatér
nek. H.E.

Az ülésen részt vett Gyalog
László volt gyomai együttes
vezető is, aki - mint elmondta
-most a gyulai táncegyüttes
önállósodását intézi. Szerinte
is jobb, ha a táncegyüttes leg
főbb támogatója az önkor
mányzat, azaz a város.
Viszont ez a folyamat pontos
kimunkálást érdemeI...

Dr. Kulcsár László szerint a
helyzet nem túl aggasztó, s
nem is drámai. A gond inkább
az, hogy sajnos a kultúra tá
mogatására egyre kevesebb a
pénze a városnak. Dr. Kulcsár
is egyetértett azzal, hogy tá
magatni kell a táncosok önál
lósodá~i törekvését.

Jenei Bálint is hasonlókép
pen vélekedett, s hozzátette
még azt is, hogy részleteiben

A város legyen
a legfóbb támogató

o'nál/óvá válását, jobb anyagi
kondícióban tartását. Mi arra
szeretnénk garanciát kapni,
hogy ez a lépés nemfogja hát
rányosan érinteni a nú cso
porlUnkar... Amennyiben más
egyesületek anyagi támoga
tásl kapnak, úgy mi is igényt
tartunk az önkormányzat tá
mogatására... "

A polgármester ezt követő
en kifejtette, hogy nem más
műfaj rovására kívánják mű

ködtetlli a néptáncegyüttest,
viszont a magyar kultúra ré
szeként a néptáncnak minden
képpen elsőbbséget kel l
él veznie.

A művelődési központ
igazgatónőjenehezményezte,
hogy a háta mögött folyt a
szervezkedés. Mint mondta,
nem érti, miért kellett e témá
ban őt a táncosoknak megke
rülni, S miért kell e témáról a
testületnek döntenie, holott ha
a tánccsoport önállósodni
akar, akkor azt elegendő lett
volna a táncosoknak vele
megbeszélni.

- Úgy tűnik mintha a szemé
lyemet érintő dologrólieMe
sz6, hiszen kimondva. kimon
datlanul is az a vád ellenem,
hogy nem biztosítot1am fellé
pési lehetőségeket a néptánco
soknak - mondta Megyeriné
Csapó Ildikó. Dr. Frankó kifej
tette, hogy nem az igazgatónő

eUen folyik a szervezkedés. Itt
pénzekr61 és költségvetésről is
szó van, ezért érintett az önkor
mányzat is az ügyben.
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Uj képviselő
Homok Béláné önkormányzati képviselő,aki annak idején az

MDF listáján került a helyi testületbe, december 22-én kelt
levelében családi okok miatt mandátumáróllemondott, így he
lyébe az MDF listájáról Márton Gábor nyugdGas pedagógus
került. Az új önkormányzat alakuló ütésén dr. Frankó polgár
mestené választásakor több MDF-es képviselőazonnal lemon
dott, s ugyanezt tette volna Hornokné is, ha az endrődi

képviseló1< egy része' 'te maradj!" felkiáltással nem marasztal
ja. Hornokné a testületi munkában gyakori hozzászólásaival
nem jeleskedett, s hogy a mezőgazdasági bizottságban volt-e
aktívabb, azt nem tudjuk. A dr. Koleszár József vezette mező

gazdasági bizottságba most Márton Gábor és még dr. Kulcsár
László képviselők kerültek.

Márton Gábor UobbróI) dr. Kovács Bélával beszélget

Albizottság
Az önkormányzat létrehozott egy oktatási albizottságot is,

melynek elnöke dr. Kovács Béla képviselő, tagjai pedig Szabó
Istvánné, dr. Csoma Antalné, Sági Attila, Kovács Gábor, Farkas
Istvánné, Ladányi Gáborné, Gubucz József es R. Nagy János.
Az albizottság feladata, hogy kidolgozza a képviselő-testület

hosszútávú oktatáspolitikai koncepcióját, folyamatosan felül
vizsgálja a város iskolaszerkezetét, valamint szakmai kérdések
ben foglal állást.

Szószóló
A törvény értelmében a kisebbségi szószólókra a költségtérí

tések és a tiszteletdíjak vonatkozásában a tanácsnokokra vonat
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Városunkban a cigányság
képviseletében, a választási eredmények alapján Dógi János a
kisebbségi szószóló, aki a kisebbségi ügyek intézésében, a ci
gányság érdekképviseletében jelentős szerepet vállal. Január
ll-én a képviseló1< úgy döntöttek, hogy Dógi Jánosnak költség
térítést nemjavasolnak, viszont havi 3 ezer forintos tiszteletdGat
állapítottak meg számára.

Ki lesz a főorvos?
Az egészségügyben bekövetkezett változások miatt szerkezeti

átalakítással a képviselő-testület Városi Egészségügyi Intéz
ményt hozott létre, amely április l-től kezdi meg mú1<ödését. Az
intézmény igazgató f6orvosi állására pályázatot hirdetnek meg,
aki az egészségügyi dolgozók érdekeit is képviselné.

Vilmos, Vivien, Aurél
Városunkban az 1994-es esztend6 els6 babája január 3-án 1

óra 15 perckor született a gyomaendr6di szü16otthonban. Szabó
Vilmos 3400 grammal és SS centis magassággal jött világra.

Az új évelsőbabája

Két szilveszteri baba is világra jött az óév utolsó napján. A
dévaványai Kovács Aurél december 31-én 7 óra 30 perckor
született 3280 grammal és 54 centiméterrel. A gyomaendr6di
Raffael Vivien néhány órával kés6bb délután fél négy után látta
meg a napvilágot 3820 grammal és ugyancsak 54 centivel.
Gratulálunk!

Kovács Aurél

Raffael Vivien
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méterre lév6 Nagylaposra
kivinni a gázt több millió fo
rintba kerülne, amire jelen
leg a városnak nincs pénze.

- A kistartályos megoldás
is nagyon drága dolog. Igaz
a kivitelezés nem, viszont
egy családnak a fűtési sze
zonban mintegy 70 ezer fo
rint díj at kellene fizetnie
ahhoz, hogy lakását melegen
tartsa - mondta dr. Frankó.

H.E.

"son gaz ne. ""c r e
ba és közintézményekbe ve
zetéken juttatják el egy a
község területén felszerelt
tartályból a gázt.

Dr. Frankó Károly polgár
mester lapunkat tájékoztatta
arról, hogy a levél nyomán
kikérték az illetékes szakem
berek véleményét mindkét
megoldásról. Az Endr6d I -es
nagynyomású gázvezetékre
rácsatlakozni technikailag
nem megoldható. Gyoma
endr6dr61 a mintegy 10 kilo-

IVenni, vagy nem ven~i'''''1
- A képviselő-testület foggal-körömmel ragaszkodik az ön- ~

kormányzati vagyonhoz, de ugyanakkor a pénzre is nagy szük- ~
sége lenne. Ezért aztán ki tudja hány bőrt is akar lehúzni a ~
vállalkozókról, akik persze nem hagyják magukat - panaszkodik ~

Jenei László, az Iparker Kft. ügyvezetője, aki az alábbi törté- ~

nettel igyekszik példázni fenti kijelentését. ~

Az önkormányzat június IS-én határozatot hozott arról, hogy ~
a tulajdonában lévő, a Fő út 214. szám alatti ingatlant, ahol több ~

cég, köztük az Iparker Kft. is bérel helyiségeket, eladják. A ~

határozat szerint a bérlők által addig végzett felújítások értékét ~

a vételárba nem szárrútják be. Az Iparker Kft. 1992. j anuárj ától ~
bérel helyiségeket az említett ingatlanban. A kft. által megvásá- ~

rolni szándékozott helyiségek árát egyébként 390 ezer forintban ~
állapították meg. ~

- Én ezt a vételárat elfogadtam azzal, hogy miután az adásvé- ~
tellel a bérleti jogviszony megszűnik, vonjuk le a vételárból a ~

I
felújítás költségének összegét, valamint a bérlet kezdetekor ki- ~

fizetett egyszeri használatbavételi díjat. Van ugyanis egy 1992. ~
januári megállapodás az önkormányzattal, miszerint az általunk ~

~ elvégzett mintegy 600 ezer forint értékű felújításból 335 ezer ~

~ forintot elismernek. Először is tehát nem ismertek el mintegy ~
~ 200 ezer forintnyi felújítási összeget, másodszor pedig az álta- ~

I
~ lunk elvégzett felújítás után a megnövekedett kODÚortfokozat ~

miatt a bérleti díjat évi 960 forint/négyzetméterről2ezer forintra ~

emelték azzal, hogy ez az összeg 1996 végéig nem változik - ~
mondja Jenei László. ~

I
Az ügyvezetőmiután a felajánlott vételárat elfogadta, levelet ~

írt a polgármesteri hivatalhoz. Eszerint "amennyiben a bérleti ~

. jogviszony 1993. december 31-én megszűnik, akkor a hivatal- ~
~~ nak a még el nem számolt 20 I ezer forint elismert felújítási ~

tartozást rendezni kell az Iparker Kft. felé, ugyanis az értékbecs- ~

~ léssel megállapított 390 ezer fonntos vételárban benne van az ~
~ általunk elvégzett felújítás értéke is ... " A bérleti jog megszűné- ~
~ sekor a hivatalnak vissza kell fizetni a 176 ezer 800 forintos ~
~ egyszeri igénybevételi díjat is, s ezzel együtt a polgármesteri ~

~I hivatal 377 ezer 800 forinttal tartozik az Iparkernek, a kü lönbség ~
tehát 12 ezer 200 forint, amit a kft. befizet a hivatal pénztárába, ~

~:' és így az eddig bérelt helyiség az Iparker tulajdonába kerülhet. .1
f: Viszont nem ilyen egyszerű adolog.-
~. ~~ - Tudomásom szerint most már az önkormányzat nem is ~

~ akarja eladni az ingatlant, s véleményem szerint az önkormány- ~

~ zat illetékes bizottságának hozzáállása nélkülözi a jó szándékot ~
~ és a szakmai hozzáértést az ilyen és ehhez hasonló ügyekben. ~
$ Több vállalkozó is hasonlóképpen értékeli az önkormányzat e ~
XI~ téren végzett munkáját, ugyanakkor csodálkozunk azon, hogy ~

~néhányan versenytárgyalás vagy nyilvános pályázat nélkül, sőt ~

esetenként bérleti díj megfizetése nélkül jutnak egyes épületek ~

I llasználatához - mondta végül az Iparker Kft. ügyvezetője. ~
~

KŐ ~
~ ~
~~~=""""="",,,,,======~ ...~~~4
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A közelmúltban a nagyla
posi polgárok egy részétől

levelet kapott a polgármes
ter, melyben kérik Nagyla
pos vezetékes gázzal való
ellátását. Idézünk az emlitett
levél b6l: "Gyomaendrőd

belterülete és a külterületi
Öregszó1ő rendelkezik veze
tékes gázzal. Nagylapos
szorgalmas, támogatásra ér
demesült lakói még nem. Ko
rábban sorvadásra ítélték e
kis sárfészket. Megszüntet
ték az iskolát, a postát, kihalt
az olvasókör stb. Az itt él6k
áldozatkészsége városunk
vezetésének támogatásával
fejlesztette mindennapi éle
tünk színterévé, ezt a kis ta
nyaközpontot... Az itt él6
száz család épített járdákat,
rendelkezünk nyilvános te
lefonállomással, vezetékes
ivóvízrendszerrel, korszerű

közvilágítással , közösségi
házzal, benne id6sek napkö
ziotthonával, kiskönyvtárral
és tavaly épült beköt6út köz
pontunkhoz.

Az Endrőd I. Gázüzem ter
meló1<úLjai közvetlen közelünk
ben vannak. Szeretnénk
áldását élvezni mi is. Szeret
nénkmi is a legolcsóbb energi
át használni. Kistelepülésünk
lakóinak 80 százaléka kis
nyugdíjas, sok a munkanél
küli, a többség rendkívül
nehéz anyagi körülmények
között él. A pénztelenség is
arra sarkall bennünket, hogy
elesettségünkben is próbál
junk kapaszkodni, megol
dást találni... Kérjük
vizsgálják meg annak anya
gi- technikai lehet6ségét,
hogy Nagylapos lakói veze
tékes gázzal rendelkezze
nek... "

A kérelemben megoldás
ként javasolják még az úgy
nevezett kistartályos
propán-bután gázellátó
rendszer alkalmazását. Is
mert, hogy Bácsszó16s fél
ezer lakosú településén
szabadalmaztatták ezt a
módszert és negyven lakás-

Homok Ernő

Tájékozatlanság
A polgármester kikérte ma

gának. a Szó-beszéd decembe
ri számában megjelent
Kémjelentés kJjzjigyekben cí
mííjegyzetbenfoglaltakaJ. Fe
hér József a Napi Délkelet
újságírója ugyanís azt kifogá
solta, hogy nem kap a testületi
ülések el6'n írásos el6'terjesz
tést, s ezzel munkáját és az
olvasók tájékoztatás{d nehezí
ti meg a gyomaendrődi város
'záza vezetése. Ezt egyébkéllt a
megye más településein nem
tapasztalja.

Dr. Frankó igen dühösen
reagált az említett írásra a
január ll-i ülésen. Szerinte
nem szerencsés a testületi
döntések előn határozatter
vezeteket tanulmányoznia az
újságírónak., s - azt márcsak
mi tesszük hozzá - gyanítha
tóan a közügyekben mégis
csak illetékes újságolva.s6
polgároknak. sem.

Egyébként pedig egy-egy
ilyen - gya.kran va.skos - tes
tületi anyag előállítása, sok
szorosítása nem olcsó
mulatság - tudtuk meg a pol
gármestert61. És hogy még a
parlamentben sem adják oda
az újságíróknak. döntés előlI

a törvénytervezetekel. Nem
feladatunk megvédeni a Na
pi Délkelet újságíróját, vi
szont a Sz6-beszéd is
hasonl6 "titkoI6zásr61" tud
besz{ullolni. Ezért is adJunk.
helyet FehérJózsefcikkének.

A polgármester úr pedig
téved. A Sz6-beszéd még ko
rábbanfelajánlotta, hogy ki
fizeti az újságna.k, illetve a
nyilvánosságnak kért testü
leti anyagok sokszorosításá
nak költségeit, nehogy a
várost valami m6don kár ér
je. Pénzt nem kértek, igaz
testületi anyagat sem kap
tunk, viszont szereztünk. Az
elmúlt hónapokban a helyzet
némiképp megválIOZOlI. Ma
már néha a Szó-beszéd hiva
lalosan is betekinthet a város
lakóit érintőeI6'teljesztések
be...

A polgánnester tájékozat
lansága bizonyítja. hogy a
parlamel1lben igen is infor
málják a sajtót, s még jóval
a döntések el61t az újságírók
kézhez kapják a törvények
tervezetét, hogy azke1l6'nyil
vánosságot kapha.sson, mi
el6'tt a honatyák
Illegnyomják a gombok vala
melyikét. Csak hát dr. Fran
kó Károly ezzel nincs
tisztában. de ezen nem is cso
dálkozunk...

L..- •.•__._
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juk... Engem egyébként min
denki ismert a településen, mert
fiatal koromban sportoltam.
BirkÓztam. Kicsit konok ember
vagyok, de sosem verekedtem.
Azt sem állíthatom, hogy en
gem bántottak. Nehezen él
ünk... F.].

Megáll(t) az idő
Kiváló természeti adottságokkal bíró, jobb sorsra érdemes

Körös-parti város keresi hozzá illőpolitikusait. nevezzük mond
juk (fantáziánkat bizonyítandó) Gyomaendrődnek.

Hátrárryos helyzetű a Kelet, az Alföld., a Tiszántúl, ezen belül
különösen Békés... Unásig hajtogatoll közhelyek ezek immár,
időszerű lenne túllépni e "mai kocsmán ". Persze, a nyomornak
is vannak fokozatai, ezért nem kell a párizsi Bakonyban bujdo
kolnia annak, aki biztatóbb példákat keres... Gyomaendró'dről

elég csak Szan'asra átlátogatni, az a húsz kilométer nem jelent
het leküzdhetetlen akadályt. Kevesen tudják például, hogya
szonzszédok a PHARE-program keretében 100 milliós nagyság
rendű támogatást kaptak holtágukfelújítására, pedig oll is ez a
H20 csordogál.
Gyomaendrőd olyan sáros, mint Debrecen a XVII. század

elején, de az utak karbantartóinak csak annyira futja, hogy
évente kétszer lesöpörjék a ragacsot és a koszt. Jó értelemben
Fett lobbizásra képtelen kiskirályok székelnek a Hánllas-Körös
partján, új dölyfés dac a legfó1Jbjellemzőjük. Befolyásos állam
titkárok és llziniszterek híján ill csupán Torgyán doktor vágtatolI
végig asztrádán - négylovas hintó helyelllw.ngszóróval felsze
relt Mercedest követőVolvoban, mint a cirkuszi mutatványosok.
(Bort, búzát, békességet, de a "pómépnek" egyikbőlsellljutott.)
Latorczai llziniszter már a fél országot és cl VilUlrsarkot is
bejárta, a szomszéd nagyközségben gázlángot lobbantott, de a
szülóJalujába még nem jutott el.

Megáll az idő. .. Nyekergl az ismerős dallamot a Hollerban
egy kimustrált zenész, de a tisztelt nagyérderIlll már nem igen
figyel a nótájára.

Sehol egy Kner Imréhez mérhető "arc", de még az átkosban
jeltúnt, ám azért a szülőhelyüket el nem felejtőpolitikusoknak
sincs ínllagjuk sem.

Főúr, fizetünk' Fehé.. Jó7,Sef

dultak az önkormányzatnál,
mint most. Tólem is sűrűn kér
nek támogatást, olyankor sz6
lok a polgármesteri hivatalban.
Azt sem mondhatom, hogy olyan
közepesen élünk, mert annál sok
kal rosszabbul. Még élünk... De
ha így megy tovább nem is tud-

közvetlenül parlam.enti képvi
selóket az elkövetkezőszavazá
son sem?

- Nem jó törvény ez. Ha a
kisebbségi törvényt el fogadták,
nem értem, a képviselettel mi
ért bajlódnak annyit. Szerintem
a kisebbségeknek is a parla
mentben a helyük. Nem befo
lyásolhatjuk a történelmet, ha
kívül rekedünk a döntéseken.

- Hogyan élnek a gyomaend
ródi cigányok? Egy-két problé
más eset a közelmúltban
felkavarta az ittenieket...

- Amikor '90-ben elindultam
a választáson, nekem is fenye
getőlevelet küldtek. Bevittem a
hel yi rendőrkapi tányságra, sőt

a megyeire is. Olyanokat írtak a
levélben, hogy lépj vissza, ne
indulj, mindennek legyaJáztak.
Az aláírás az volt, hogy Bőrfe

jűek Szövetsége. Hogy hogyan
élnek az itteni cigányok? Nehe
zen. Mi tulajdonképpen endrő

diek vagyunk. Oseink
zenélésből éltek, meg munká
ból. Iskoláik nem voltak, de a
muzsika szeretete átsegíteUe
óKet a gondokon. Dolgoztak il

régi cigányok, birkát nyÍTtak. A
háború utáni rendszerben, vagyis
a szocializmusban is megma
radt a birkanyírás, de legalább
pénzt lehetett vele keresni.
Megéltek az öregek, nem kol-

Fiúk, lányok
figyeleml
Minden héten szerdán

20 órától, valamint szombaton
délelőtt10 órától

a 2. Sz. Általános Iskola
tornatermében

AIKIDü EDZÉST
tart Soczó Lajos.

Jelentkezni a helyszínen lehet!

Várunk mindenkit!

Dógit megfenyegették a borfejuek--
" ..

HEZEN ELUNK""N

- Dógi Úri Mit végez ebben
CL városban egy kisebbségi szó
szóló 3 ezer forinrért?

- Rászoruló, szegény csalá
dokon szeretnék segíteni. Cé
lom közelebbről az, hogya
kömyezetemben lakók jobb kö
rülmények között éljenek. Egy
két dolgot el is értem az évek
során. Az önkormányzat és a
kisebbség segítségével gázt ve
zettünk a cigányok lakásaiba,
hamarosan kövesút is lesz. Úgy
érzem, az emberek lassacskán
el fogadnak. Büszke vagyok er
re, mert az elmúlt választáso
kon sokan piszkáltak. A
szavazás számomra nem úgy si
került, mint ahogyelképzeltem,
ezért csak Inint kisebbségi sZó
szóJó jutottam be a testületbe.
Az eltelt évek alatt igyekeztem
megfelelni az elvárásoknak,
másfél évig népfőiskolára is
jártam. Vezetője lettem a Békés
megyei cigányok egyik érdek
védelmi szervezetének, az el
lenőrző bizottságba is
beválasztottak. Decemberben
60 taggal beléptünk a LUNGO
DROM Cigányszervezetbe is.
A LUNGO DROM központja
Szolnokon van, ott sokat jártam
már.

- A cigányok kisebbségi sze r
vezeteinek vezetői mit szóltak
ahhoz, hogy nem választhatnak

Politikai vitákat váltott ki az a legutóbbi parlamenti
szavazás, amely - bár még nem véglegesen - azt döntötte
el, hogy a magyarországi kisebbségek közvetlen választás
útján nem küldhetik el képviselőjüket az ország házába.
Kevesen tudják, hogy Gyomaendrődön is van egy kisebb
ségi szószóló, Dógi Jánosnak hívják. Tiszteletdíját az ön
kormányzat nemrégiben 3 ezerforintban állapította meg,
ez adott apropót a vele való találkozásra.



1994. januá.r

Bankház
Szó-Beszéd

SZÓ-BESZÉD HÍREK

7

Talán a város legszebb középü]ete készült el múlt év december
végén az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnek köszönhetőeu.A
pénzintézet új székházáról van szó, melyet Szabó Jenő gyulai építész
tervei alapján márciusban kezdett el építeni a helyi Thermix Építőipari
Szövetkezet, s december 23-án már a bank 12 fiókjának: dolgozója
jelenlétében, év végi értékelésen nyitották meg a központot.

Mintegy hanninc dolgozó intézheti itt méltó körülmények között az
adminisztrációs munkát. valamint a vállalkozók és a közületi ügyfelek
kiszolgálását. A lakossági ügyfélfogadás, a betét- és hitelügyek inté
zése Gyomaend.rődön továbbra is a két kirendeltségen folyik. Az új
központi épület páJlcéltermében széfügyelettel, azaz értékmegőrzéssel
is foglalkoznak. Aki tehát értékpapírjait, betétkönyveit, ékszereit nem
akarja otthon tartani, az széfet bérelhet és a takarékszövetkezet az
elhelyezett értékekért reljes garanciát vállal.

A székház nettó 28 millió forintjába került a pénzintézetnek, s
1993-ban még a muronyi, hunyai kirendeltségeiket bővítették, Békés
csabán és MezóberénybenfeliÍjítást végeztek, s mindemellett Budapes
ten 2 kirendeltség helyiségeit alakították ki. Ezzel párhuzamosan
technikai fejlesztések is folytak, telefaxokat, fénymásolókat, pénztár
gépeket vásároltak, amelyek a modern pénzintézeti tevékenységhez
elengedhetetlenek. Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet betétál
lománya 2 milliárd, 162 millió hitelállománya, l milliárd 374 millió
forint. a mérlegfőösszeg pedig 2,5 milliárd forint volt múlt év végén.
A 25 ezer szövetkezeti tagot számláló bank új központjának telefon
számai: 386-063, 386-543, 386-877. Az endrődi kirendeJtségük a
386-881-es számon érhető el.

H.E.

I'al'kasinszki Sándol' ügyvezctő,mcllcttc Szatmál'i GCI-gcly,
a szövct'<czct (' nök~ a mcgnyitó

Galambkiállítás
Városunk polgármestere nyitotta meg december 18

án a Déryné Művel6désiHázban a Galamb- és kisállat
tenyészt6k Országos Szövetsége Gyomaendr6dj
Egyesületének kétnapos baromfi- és galambkiáJlítását,
melyet Békés, Szolnok és Hajdú-Bihar megyék te
nyészt6i mutattá!< be galambjaikat, tyúkj aikat, kakasai
kat, díszrécéiket és fácánokat.

Négytagú zsűri bírálta a bemutatott állatokat. A ga
lambot kiállító 76 tenyészt6 közül 21-en képviselték
városunkat, s értek el galambjaikkal jó eredményeket.

Elégedettek
A Gyomaendr6di Híradó című önkormányzati lap

felel6s szerkeszt6jének három hónapos próbaid6re kö
tött munkaszerz6dése február IS-én lejár. A testület
tagjainak eddigi tapasztalata szerint a szerkeszt6, Bíró
Károly alkalmas a munkára és az újság tartalmával is
elégedettek. Ezért Bíró Károlyt továbbra is megbízzák
a szerkeszt6i felad2.~al, mindaddig, anúg az önkor
mányzat a 2 ezer példányban utcára kerül6 újságot
megjelenteti.

Véradás
A Vöröskereszt városi véradó napot szervez 1994.

február 9-én és l6-án 8-12 óra között a Katona József
Művel6dési Központban, melyre szeretettel várják a
véradókat. Mindkét alkalommal ajándékokat sorsolunk
ki a véradók között!

"Uj tagokat is várnak
Ajelenleg 36 tagot számláló Hadirokkantak, Hadiöz

vegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
Gyomaendr6di Szervezete december 20-án délel6tt a
városházán tartotta az évi utolsó ülését. Beszámoltak az
év eseményeiról, majd ismertették a tagokkal a hadirok
kantakkal, hadiözvegyekkel és a hadiárvákkal kapcso
latos - rövidesen a parlament elé kerül 6 
törvénytervezetet, amely kárpótlásban részesítené a fel
soroltakat is. Ezt kÖvet6en a helybéli cégek által ado
mányozott ajándékcsomagokat adta át a tagoknak
Darvas Tibor elnök és Újházi Ernő, alelnök.

Újházi Em6 lapunknak elmondta, hogya 10 forintos
tagsági díjakból gazdálkodik a szervezet, s gyúléseiket
rendszerint a városházán tartják. - Amennyiben vannak
olyan polgárok akik még nem tagjai szövetségünknek,
tisztelettel várjuk jelentkezésüket Darvas Tibornál a
Kner Múzeumban, vagy Újházi Ern6nél a Kölcsey u. 3.
szám alatt, valamint Endr6dön Timár Vincénénéf a
Zöldfa utca 5. szám alatt - mondta az alelnök.

Pályázat
A városi zeneiskola igazgatójának megbízatása ez év

július 31-én lejár. Az önkormányzat rövidesen pályáza
tot ír ki a vezet6i posztra.
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Kevesebb bűncseleklttény

A tulajdonosok elégedettek
a nyomda munkájával

Papp Lajos: 400 millió forintos árbevételünk volt 1993-ban

pedig újra hasznosítható papír. va
lamint csomagolópapír készüL

- Sajnos messze vagyunk a fö
várostól, s ez azért baj, mert a ma
gyar könyvkiadás és gyártás i
eléggé fővároscentrikus.Itt találba·
tó a kiadók 94 százaléka, s megren·
delést is csak innen várbat a gyomai
nyomda. Nekünk keJJ Budapestre a
kiadókhoz járni, s kell olyan szol·
gáltatást nyújtanunk, mint bogy ha
a fővárosban működne a Gyomai
Kner Nyomda. Úgy dolgozunk.
hogy a kiadó nem is veszi észre.
bogy 160 kilométerre vagyunk tó·
le. Ennek köszönhetően nem pa·
naszkodhatunk, van elég
megrendelésünk. Gond viszont,
hogya könyvgyártáson jelenleg 6
8, jó esetben 10 százalékos nyere
ségünk van. Ebből igazából
fejleszteni, különösen bért emelni
nem lehet, van viszont munkánk. s
ezért nem kell dolgozó t elküldeni
mondta az ügyvezető.

- Elégedettek -e a tulajdonosok a
nyomda valamint az ön munkájával?

- Úgy érzem igen. A dolgozók
munkájával mindenképp elégedet
tek lehetnek. Ezt Erdős Ákos a leg
utóbbi találkozásunkkor meg is
erősítette. Mintegy 400 millió fo
rintos árbevétele volt 1993-ban a
nyomdának. Ezelőtt 4 évvel még a
100 milliót is alig érte el, ugyaneny
nyi emberrel, s szinte ugyanazok
kal a berendezésekkel, hiszen az
előbb felsorolt új gépek csak év
végén kezdtek termelni. Mindez te·
bát az itt dolgozó kollektíva mun
káját dicséri. Ha a tulajdonos nem
lenne megelégedve a dolgozók il·
letve a vezetés munkájával, biztos
hogy nem fektetett volna be 40 mil
lió forintot az említett berubázá
sokra. H. E.

zését. - Jelentős a felelőssége a szülőknek is, mivel
rendőreink gyakran találkoznak éjszakánként még
14 éven aluli fiatallal is. Nem tűnik fel aszülőknek.

hogy gyermekük még hajnali fél háromkor nincs
otthon? A Szarvasi Rendőrkapitányság segítségé
vel többször szerveztünk razziaszolgálatokat, mely
nek eredményeként növekedett az intézkedések és
a feljelentések száma is - mondja Tóth Mihály.

Tavaly 38 közlekedési baleset történt Gyoma·
endrődön, ebből keltő volt halálos 14 súlyos, 15
könnyű sérüléssel járt. Hét alkalommal pedig nem
történt sérülés. A balesetek okai között elsősorban

az elsőbbségi jog meg nem adása, az előzési és
kanyarodási szabályok megszegése, valamint a
gyorshajtás szerepelt.

A rendőrőrs igazgatásrendészeti munkáját érté
kelva a parancsnoktól megtudtuk, hogy 1993-ban a
két fős csoport 2212 új személyi igazolványt adott
ki, 626-ot érvényesítettek. 2646 gépjármű-ügyinté.

zést végeztek, s ezen kívül 489 útlevélkérelmet
továbbítottak.

Nagy gyakorlatuk van már a
nyomtatványok készítésében és
összerendezésében, hiszen múlt év
tavaszán az adóhivatal több millió
példány vagyonnyi1atkozat-ívet
rendelt meg a gyomai nyomdától, s
mire ezek elkészültek az Alkot
mánybíróság alkotmányellenesnek
minősítette avagyonnyilatkozatot.
A nyomda nem veszített a dolgon,
annak ellenére, bogy a több millió
példány vagyonnyilatkozatot be
kellettzúzatni. A válaszborítékokat
még felhasználják, a nyilatkozatból

Az elmúlt esztendőben a Szarvasi Rendőrkapi

tányság, s ezen belül a Gyomaendrődi Rendőrőrs

működési területén némiképp csökkent a bűnözés.

Míg 1992-ben 463, addig tavaly 427 bűncselek

mény történt Gyomaendrődön.E csökkenésnek oka
többek közölt az is, hogy 1993-ban jogszabályi
változás történt, amely a vagyon elleni bűncselek

mények értékhatárát 2 ezer forintról5 ezerre emelte.
Egy másik ok, bogy mivel 1993. a közlekedés éve
volt, ezért a fokozottabb közúti ellenőrzés miatt
csökkent az ittas gépjárművezetések száma. Egyéb
ként a vagyon elleni bűncselekmények 82 százalé
kát teszik ki a bűncselekményeknek - tudtuk meg
Tótb Mihálytól a Gyomaendrődi Rendőrőrs pa
rancsnokától.

A rendőrfőnök elmondta azt is, hogy változatla
nul sok problémájuk van az üdülőövezetekben tör
ténő betörésekkel. A bűnözők dolgát megkönnyíti
az is. bogyanyaralótulajdonosok kevés gondot
fordítanak értékeik védelmére.

- Az elmúlt évben a rendőrség erejéhez mérten
sűrítette a szórakozóhelyek és környékük ellenőr-

és a Kner Kabinettel közösen ezek
közigazgatási intézményekhez tör
ténő postázását is végzik. Mindkét
épületrész elhanyagolt állapotban
volt, s ezekre is jelentős összegeket
költöttek. Az egyik épületben je
lenleg a személyi jövedelemadó
nyomtatványainak úgynevezett
komplettírozása folyik. A Gyomai
Kner pályázat útján nyerte el az
adónyomtatványok készítését,
melynek egyik fele városunkban,
másik fele a békéscsabai Knerben
készül.

A Gyomai Kner Nyomda
1992. január óta van magántu
lajdonban. Papp Lajos a nyom
da ügyvezető igazgatója azt
tartja, hogy szerencsére ma
gyar tulajdonosok vásárolták
meg a nagy múltú céget, s ezzel
egyben a nyomda fejlesztését is
célul tűzték ki.

- Az első esztendőben, 1992
ben mintegy 14 millió forintot köl
töttek különböző fejlesztésekre.
Mindez nem volt túl látványos, hi
szen a lerobbant állapotban lévő

épületekre. a rossz fűtési rend
szerekre és a munkához hiányzó
eszközökre jelentős összeget kel
lett fordítani. 1993-ban pedig az
elkészített üzleti terv alapján több
lépcsős beruházást terveztek. Tud
tuk, hogy ha a mostani magyar pi
acon megpróbáljuk maximálisan
kielégíteni amegrendelők igényeit,
akkor lesz munkánk bőven, s ez
esetben lehet bizonyos gépek fel
új ítását és beszerzését tervezni 
mondja Papp Lajos ügyvezető. aki
első lépésben az épületek rendbeté
telére fordított még pénzt.

Ezzel is csökkentette a nyomda
környékén a zajszintet, a lakosság
megelégedésére. A gépek beszer
zésére az év második felében kerül t
sor. A tulajdonosok javaslata volt,
bogy először az úgynevezett for
makészítést korszerűsítsék. Múlt
év nyarán egy német-magyar ve
gyesvállalattal kedvező üzletet kö
tött a gyomai nyomda, s ennek
köszönhetően nagy mennyiségű

kottakönyv gyártását kezdték el.
Az üzlethez viszont nem volt meg
a megfelelő technikai háttér.

- Teljesült viszont a tulajdono
sok azon elvárása, miszerint ha van
munka, ha van piac, akkor mód van
a beruházásokra. Így jött létre egy
40 millió forint értékű beruházás,
amely tartalmazza a formakészítés
fejlesztését. másodszor egy hasz
nált nyomógép megvásárlását,
amely persze lényegesen moder
nebb a nyomda jelenlegi gépeinél,
harmadszor a kötészet kapott egy
modern és új hajtogatógépet vala
mint egy ragasztó-kötő berende
zést. amely kartonált könyvek
gyártására alkalmas. Ezekkel a be
rendezésekkel a nyomda kapacitá
sa mintegyegynegyedével bővült 
mondja Papp Lajos.

A gyomai nyomda mindemellett
a felszámolás alatt álló Gyoma Kö
tőipari Szövetkezettől épületeket is
vásárolt, ahol a régi Kner-hagyo
mányokhoz visszatérve a Knerben
gyártott nyomtatványok tárolását
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Raichle Sport eredmények KINN A FüLDEKEN...
A svájci tulajdonú

gyomaendrődi Raichle
Sport Kft. 1991. decem
ber l-jénjött létre a volt
Körösi Allami Gazda
ság sícipőüzeméból. A
sícipő belső részeket,
azaz betéteket készítő

üzem hatvan dolgozója
1993-ban százezer pár
sícipóbetétet gyártott.

A kft. a svájci tulajdonosok
legnagyobb megelégedésére jó
évet zárt - tudtuk meg Vodova
Jánostól a Raichle Sport ügyve
zet~iétől.

- Az Európában érzékelhető

gazdasági recesszió ellenére a
kft. 1992-höz képest 30 száza
lékkal több sícipőbetétet gyár
tott tavaly, s ezt a svájci
tuJajdonos értékesíteni is tudta
a nagyvilágban - mondja az
ügyvezető.

A szigorú svájci minőségi el
várásoknak is sikerült úgy meg
felelni, hogy egyetlen pár
termék ellen sem merült fel ki
fogás. Idén beruházásba kez
dett a Raichle Sport Kft. Egy
330 négyzetméteres üzemcsar
nokot építenek, ahol profilbőví
tésse! további 30-35 ember
fogJalkoztatását tervezik várha
tóan áprilistól. Az üzemcsarnok
építését a helyi Thermix Építő
ipari Szövetkezet végzi. Az új
üzemben más típusú sícipooe
téteket készítenek majd, s idén
így összesen miJltegy 150 ezer
pár belső részt szállítanak Gyo
maendrődrőlSvájcba.

A hatvan, javarészt nődolgo
zó darabbérért varr, s a fizeté-

sük némiképp több a helyben
hasonló munkát végzők béré
nél. Aj6 munka elismeréseként

Vodova János:
A szigorú svájci minőségi
elvárásoknak is sikerült

megfelelni

egyébként múlt év végén 13.
havi fizetéshez is jutottak a
Raichle Sport Kft. dólgozói.

H.E.

,
HI D~TES

FELVETEL:
GYO 1AK DRŐD:

'0.... t:TH U. IS.
TELEFO. l:

386-479
*.

... támad a futrinka. A rendkívül enyhe tél következtében az
ősszel kikeit gabonafutrinka-lárvák megkezdték károsításukat.
A jól ismert csócsáló kártétel fóleg az önmaga után vetett búza
területeken látszik. Fokozott a kártétel ott, ahol a nyári talajmű

velés elmaradt és csak egy gyors őszi művelettel vetették el a
búzát. Védekezni szinte lehetetlen most ellene, hiszen a talaj
szántóföldi gépekkeljárhatatian, a légi védekezésnek gátat szab
a területek elaprózódása. Legalábbis január IS-én ez a helyzet.

Más. Egyre több értelmes szó és megalapozott érv felhaszná
lásával folyik a vita a magyar mezőgazdaság helyzetéről és
jövőjéről. Egy 1993. évi tanácskozás előadásából ismertetek egy
pár megszívlelendőgondolatot amely 80 ezer kisgazdaság elem
zése alapján hangzott el.

Azt elemezték, hogyamagángazdaságok hogyan válnak az
önellátáson túl árutermelővé. Milyen tényezó'k és hogyan befo
lyásolják ezt a fejlődést?

Az i970-ig visszatekinthet6 adatok alapjárl megállapítható,
hogy a kisgazdaságok áru termelése kétszeresére emelkedett.
1970-ben a termékek 37 %-át, núg 1990-ben 12 %-át értékesí
tették. Az elemzések jelzik, hogy igen szoros az összefüggés az
árutermelésre való törekvés és a gazdaságok modernizálódása
között. Ajobban gépesített gazdaságok sokkat többet termelnek
és ebból szerződéses kapcsolatokkal sokkal többet értékesíte
nek. Kiderült, hogy szoros összefüggés van a képzettség és az
árutermelés volumene között is.

A vizsgálat megállapította, hogy a 8 általánost végzettek
termésük 30-40, núg a felsőfokú végzctiségűek 70-80 százalékát
értékesítik. A gépellátottságra és a szakismeretekre vonatkozó
adatok alapján megállapítható, hogy a jövőben a vállalkozói
magatartás hogyan fog alakulni. Egyik póluson lesznek a kvali
fikáltabb, kellő szakismerettel rendelkező és modernizációra
fogékony gazdálkodók, akiket mezőgazdasági vállalkozónak
lehet tekinteni. A másik póluson a többnyire képzetlen és mini
mális szakismerettel rendelkező, mondernizációtól részben ide
genkedő, a rosszabb anyagi viszonyaik miatt gépesítésre
képtelen gazdálkodók, ők alapvetően a hagyományos paraszti
gazdálkodás útjátjáIják majd.

A fiatalok kistermelés be való bekapcsolódását feltehetően

továbbra is korlátozni fogja a körülmény, hogy a vállalkozói
alapon szervezett árutermelő gazdaság rendkívül tó'keigényes.
Egy család megélhetését biztosító SO-60 hektáras gazdaság lét
rehozásához és biztonságos működtetéséhezlegalább 10-12 mil
lió forint kell. Ezeket, valamint további elemzéseket figyelembe
véve megállapítható, hogy a vállalkozói mezőgazdaság kialaku
lásához telekkönyv ileg rendezett Uelzálogjog) tulajdonviszo
nyok, szaktudás és tőke kell. Szép álom és talán cél is lehet az
angliai és dániai példa, ahol fölvásáriáshoz és beruházáshoz 30
éves, a termelés finanszírozásához lO éves futamidejű hiteleket
adnak elfogadható kamatokkal, természetesen jelzálogjot kikö
tésével. Jó munkát ...

ilf

A "CSIPET" VIDEOTÉKA
LEGÚJABB FILMAJÁNLATÁBÓL:

* Egy asszony illata
* Flashdance
* Dinkaszauroszok
* Nincs kegyelem
* A szerelem erejével
* 57-es utas
* Szárnyas fejvadász
* Kung-fu - a Film
* Hiába futsz
* Káin ébredése

A boltban kedvezményes videotisztítás: tagoknak 50 Ft.
TELEVíZIÓ HIDABEJELENTÉS SZINTÉN ITT.
Továbbra is kaphat6kjátékok, képek, illatszerek, stb.

A DY-WA nyertesei
A DY-WA Kft. Termo-Elektro szaküzlete a karácsonyi vá

sárra játékot hirdetett A 116 vásárló közül Balogh Mihály
(Gyomaendr6d, Bercsényi u. 5.) nyerte vissza a vásárol t HV-77
típusú vasaló árát. A másik nyertes: Nagy Jenő (Budapest XVI.
Galgahévíz u. 24.), aki a Samsung tv árát kapja vissza. A
hamladik szerencsés vásárló pedig dr. Mikola Julianna (Gyo
maendr6d, Pet6fi u. 412.), aki a Panasonic rádió áráél1 jöhet a
DY-WA boltjába. Kérjük a nyerteseket, hogy a számlával
együtt jelentkezzenek a DY-WA Kft. üzletében (Gyomaend
r6d, Kossuth u. 18.). Gratulálunk!

~T1DY-WA KFT.
~~ GYOMAENRŐD, Kossuth u. 18.TAT Tel./fax: 67/386-479



Dr. Tóth Lajos az Agrárszövetség jelöltje
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dékom, hogy erre a megoldást
megtaláljam. Felkeresem a válasz
tókörzet településeinek polgármes
tereit, s érdeklőd öm a ilelyi
tervekről és gondokról. Máris ta
pasztaltam azt a tartilatatlan ilely
zetet, hogy egy-egy településnek
juttatott állami pénz elbírálása sok
esetben attól függ. hogy a város
vezetője melyik párt tagja. Nem
szabad tűrni. bogy a politika gazda
sági kérdésekre rányomja bélyegét.

- Vélhetően figyelemmel kiséri a
gyomaendró'di önkomzányzat IIUl/l

káját. Mi cl véleménye cl város veze
tésének tevékenységéró1?

- Látszódik a vámson is. hogy az
önkormányzat vezetéséből hiányzik
a szakmai tapasztal at, arrú egyrészról
érthető. de a mindennapi gondokkal
küszködőemberek részére ez sovány
vigasz. Tapasztalatom szerint igazán
nem érzékelik az egyszeru emberek
problémáit - mondta végül dr. Tóth
Lajos az Agrárszövetség parlamen
ti képviselőjelölt je.

egyéni képviselőjelöltje dombegy
házi születésű, húsz évig élt Szarva
son, majd 1979-ben került az
endrődi Lenin Tsz-hez, s azóta él
Gyomaendrődön. Ily módon tehát
szerencsésnek tűnik személye, hi
szen választókörzetünkben elsősor

ban a szarvasi, illetve a
gyomaendrődi szavazatok fogják el
dönteni a májusi parlamenti válasz
tás eredményét.

amelyeket az ötéves mandátuma
idején vá1.aszt6kerülelében, Cya
maendrődönmegoldani próbál.?

- Egyik legfontosabbnak azt tar
tom. hogy mint képviselőmég vé
letlenül se szakadjak el
választópolgáraimtól. Ezt hibaként
rovom fel most sok képviselőnek.

Hasonló jelentőségű, hogy az em
berek megélhetése biztonságba ke
rüljön. Ez ma egyenlő a
munkalehetőséggel, azzal, hogya
vállalkozásoknak teret engedjünk,
biztonságot és kiszámitbató gazda
sági feltételeket teremtsünk. Má
sodsorban. az előbbivel

egyidejűleg fejleszteni kell a vidék
lemaradt iufrastruklúráját. Gyoma
endrődönés Szarvason és az egész
választókörzetben a Körösök vidé
kének ragyogó természeti adottsá
gait ki kell használni, a környezet
romló állapotát meg kell állítani, és
a természeti adottságainkat anyagi
lehet6ségek megteremtésével ki
kell nyitni a világra. Eltökélt szán-
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lJhrin Erz~éb..et
F E N Y K E P ESZ

Az Agrárszövetség hivatalosan is
közzétette parlamenti képviselője

löltjeinek neveit Az 5. számú válasz
tókörzetben dr. Tóth Lajos (47
éves), a gyomaendrődi Alkotmány
Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke
a jelölt, akinek neve az Agrárszövet
ség listáján is szerepel. Alistavezető
egyébként az Agrárszövetség Békés
megyei elnöke Varjú Ibolya. Dr.
Tóth Lajos mint a választókörzet

miért éppen ezt a pártot választot
tam?! Ugy értékelem, hogy az Ag
rárszövetség programja tiszta,
világos és számon kérhető. Az el
múlt évtizedek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a mezőgazdaság

valós helyzete a gazdaságpolitiká
ban nem tükröződött a törvényal
kotás és a gazdasági intézkedések
nem kellő súllyal kezelték. Az Ag
rárszövetség programjában azt vál
lalta feJ. hogy a mezőgazdaság

válságát megállítja és a fellendülést
elősegíti, a magántulajdonon ala
puljon a tevékenységek, a vállalko
zások döntő része minden
területen. Véleményem szerint az
Agrárszövetség politikaijagnincs
megfertőzve, ugyanis programjá
ban elsősorban a vidéki gazdasági
problémák megoldása szerepel.
Kijelenthetem. hogy a párt a vidé
ken élő emberek sorsát vállalva kí
ván politizálni.

-A parlamentbe kerülve melyek
azok a legfontosabb feladatok.

Gyomaendrőd,Deák F. u. 15. szám alatti üzletében
várja kedves vevőit naponta 8-l8-ig.
* Polaroid igazolványképek és termékek,

Polaroid 600-as film 1620 Ft
* esküvői sorozatok, portrék
* fényképezőgépek, fotócikkek árusítása
* videofelvételek 30 Fr/perc

Új szolgáltatás:
* Avon (gyógynövény) kozmetikumok forgalmazása
* Metabond motor adalékanyagok forgalmazása

>
~
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A
Z agrársza);ember dr. Tóth
Lajost többek közörl arr61 is
kérdeztük. hogy vajon miért

vállalja most a megmérettetést?
- Elsősorban a szövetkezet je

lenlegi és volt tagsága, valamint a
megyében. és a megyén kívül lévő
szakmai körökben dolgozó ismerő

seim kérésének kívánok eleget ten
ni. Szerintük a következő

parlamentben azoknak kell felvál
lalni a gazdasági folyamatok irá
nyítását a polgárok jobb
megélhetése érdekében. akiknek
ehhez meg van a szakmai hozzáér
tése. En'e a feladatra olyan embert
kell választani, akit jól ismernek és
ezért bíznak benne, mi több hitele
is van. Engem 15 éve emberek szá
zai választottak a posztomra. fize
tésemet ugyancsak dolgozók
százai határozták meg, mint ahogy
terveimet is ők fogadták el. és az
eredményt számon is tudták kérni
rajtam. Ezeknek az embereknek
miIldig felelősséggel tartoztam. és
megválasztásom esetén is hasonló
képpen kívánok cselekedni.

A másik ok, hogy indulok a vá
lasztáson az, hogyaszakmámban
eltöltött 25 év tapasztalata késztet
az utóbbi évek helytelenül kivitele
zett gazdaságpolitikájának meg
változtatására. Harmadszor. nap
mint nap tapasztalom. hogy a vidék
és a főváros között milyen jelentős

a különbség a megélhetés és a lel1e
tőségek szempontjából. Bánt, hogy
a vidéki ember másodrendűállam
polgárrá vált. s a rendszerváltás óta
sem tapasztalom. hogy a vidéknek
igazi érdekképviselete lenne. A ne
gyedik ok. hogy a mostani helyzet
ben ajogbizonytalanság és a ki nem
számítható gazdasági szabályozó
változások következtében a vállal
kozások eredményessége rövid-,
de különösen hosszú távon meg
kérdőjelezbető.Ezeken kívül soká
ig sorolhatnám még mindazokat az
okokat. amelyek eredményeként
én is !ingbe szállni kényszerülök.

- Miért éppen azAgrárszöver.~ég

színeiben igyekszik a parlamentbe
jutni?

- Többekközött az Agrárszövet
ség is megkeresett a képvisel6
jelöltséggel kapcsolatban. Hogy
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Magyar, Palotás Szarvason

Bődi csak az MSZP-tól tart

Levél Hanyecz Margithoz

- A vállalkozók azt a réteget képviselik Magyar
országon, akik 10-20 évvel ezelőtt nagyon nehéz
körülmények között kezdtek önálló vállalkozásba.
Vállalkozni annyit jelent, mint hinni a jobb jövő

ben. Az SZDSZ elsősorban olyan parlamenti kép
viselőjelölteket keres, akik ideológiai elfogultság
nélküli gyakorlatias és tapasztalt emberek - mondta
Magyar Bálint, az SZDSZ ügyvivője január 14-én
a Köztársaság Párt szarvasi irodájának ünnepélyes
megnyitását követősajtótájékoztatón.

H.E.

:••••••••••••••••••••

•••••••••••••••·1.·.·

reszténydemokraták Császárné
Gyuricza Éva endrődi szárma
zású közgazdászt jelölik, a szo
cialisták Szöllősi Istvánnét, a
Pedagógus Szakszervezet főtit

kárát, az Agrárszövetség Tóth
Lajos gyomaendrődi tszelnököt
támogatja, az MDF pedig Ke
penyes Andrást, a munkaügyi
központ szarvasi hivatalának

A Köztársaság Pá.,t szarvasi irodájának megnyitóján.
Balról jobbra: Palotás János, Borsos Zoltán

a párt szarvasi rezidense,
Bődi János és Kovács István

vezetőjét indítja. Minden jelöl
tet komoly vetélytársnak tartok,
de ha mindenképpen színt kelJ
vallanom, akkor a legnagyobb
ellenfél Szöllősi Istvánné 
mondta Bődi János.

születésű, s így a Köztársaság
Párt Békés megyei listájának
első helyén szerepel a neve.
Bődi János a sajtótájékozta

tón arra a kérdésre, hogy kit tart
a választókörzetben induló je
löltek közül legnagyobb vetély
társának, a következőt

válaszolta: - Velem együtt ed
dig öt jelölt neve ismert. A ke-

készítsek. A cikk Ön által
megítélt esetleges zagyva
sága - s ezt bizton állítha
tom - nem az újságíró
hibája!

Magnófelvételt nem ké
szítettem, ismerve az Ön kö
rülményes, nehézkes
véleményalkotását, beval
lom sajnáltam rá a kazettát
Mostmár belátom, hiba volt
Máskor, hogy' 'a közölt cikk
formája, szerkesztése" az
Ön stllusát tükrözze, kérem 
amennyiben a Szó-beszéd
olvasóihoz is szólni kíván 
gondolatait papírra vetve
küldje el szerkesztC:ísé
günknek. Hornok Ernő

Tudja, vannak olyan nyi
latkozók, akik mondani va
lójukat tisztán, értelmesen
ki tudják fejteni. Ön azon
ban gondolatait számomra
kissé összefüggéstelenül,
olykor kisgazdás érzelmi
kirohanásokat sem mellőz
ve adta elő. Nem kivánok a
Híradóban közölt kifogá
saira válaszolni, mert hogy
a beszélgetés során készült
jegyzetemet visszakeresve
Ön igen is mondta azokat,
amelyeket cikkemben ké
sóDb leírtam. Igaz nem kis
fáradtságba került, hogy az
Ön által elmondottakból
érthetC:í és összefüggC:í írást

resnek, akik az élet valamely
tefÜletén munkájukkal már bi
zonyítottak.

- Meggyőződésem - jelentet
te ki Palotás -, hogyazS. számú
választókörzetben Bődi János
nyeri meg a választásokat.

Egyébként, amennyiben Bő

di lesz a nyertes, akkor a parla
mentben abban a [rakcióban
foglal helyet, amelyik párt - je
len esetben az SZDSZ és a KöztM
saság P{m - a választókörzetben
a legtöbb voksot kapja. Kovács
István a VOSZ elnöke békési

Elöljáróban megjegyez
JÚ kívánom, hogy sok helyi
és nem helybéli kisgazda
politikust tisztelek, köztük
nem kevesen személyes jó
ismerőseimis.

Ön a Gyomaendrődi Hír
adó januári számában kifo
gásolta az általam írt,
ünnel készített beszélge
tésból született cikk tartal
mát, amely a Szó-beszéd
decemberi számábanjelent
meg. Ha még emlékszik,
Ön kért meg, hogy íriak a
kisgazda ügyekról, mert
mondanivalója van az 01
vasók számára. Felkeres
tem Önt és meghallgattam.

Az eseményen többek között
részt vett Palotás János, a Köz
társaság Párt elnöke, Kovács
Isrván a Vállalkozók Országos
Szövetségének elnöke és a
Köztársaság Párt Békés megyei
kampányfőnöke, valamint ter
mészetesen Bődi János vállal
kozó, a Köztársaság Párt és az
SZDSZ közös képviselőjelölt

je.
Palotás János elmondta,

hogy jelöltjeiket a társadalom
legszélesebb köréból választják
és olyan személyiségeket ke-
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Ingyenes az apró!
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 levelez6Iapon vagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk!

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

HÁZ, LAKÁS o

Eladó Botond út 113. sz.
alatti 3 szoba, ebédlős, összkom
fortos, telefonos lakás, garázzsal
és melléképülettel. Érdeklődni:
17 óra után a 386-951-es telefo
non.

Kétszobás vagy másfél szo
bás elsősorban Kolmann telepi
báztömbben kiadó lakást kere
sek, amit hosszabb időre bérel
nék. Ajánlatokat a
szerkesztőségbe kérek.

Bocskai út 46. sz. alatt ház
eladó. ÉrdeklődIÚ: Gyoma, Pető
fi út 46/1. 18 óra után.

Gyomaendrődön, Vásártél1
ltp 28/Bn. alatti központifűté

ses, villanybojleres, vízórás,
egyedi parabolás lakás eladó.
Érd.: a belyszínen.

Gyomaendrődön a Vásártéri
lL1J.-en felújított 2 szobás föld
szintes lakás eladó. Érdeklődni:
Hunya, Szécbenyi út 16.

Egyedi víz- és gázórás lakás
eladó Gyomaendrődön, Vásárté
ri ltp. 321B IIIIll. Érdeklődni: a
helyszínen.

Gyomaendrődön az Ifjúsági
ltp. 12/5 sz. alatt összkomfortos,
gáz- központifűtéses lakás eladó.
Erdeklődni: a helyszínen vagy a
386-274 -es telefonon.

Kisújszállás központjában
49 négyzetméteres összkomfor
tos lakótelepi lakás eladó. Érdek
lődni: Gyomaendrőd, Kossuth út
21. Tdefon: 66/386-020.

. KERT,TELEK

800 négyszögöl Körös-parti
kert eladó a simai zugban. 353-as
Wartburgot beszámítok. Érdek
lődni telefonon: 66/386-815.

Pocoskertben 2082 négyzet
méter kert, ldb Schwalbe motor
kerékpár és I db lőcsöskocsi

eladó. Érd.: a 389-766-os telefo
non.

JÁRJIŰ

Wartburg eladó lejárt mű

szakival vagy hegesztő palac
kokra cserélhető. Érdeklődni:
Balázs Vince Gyomaendrőd,Ok
tóber 6. -ltp. IID IV/l3.

ETZ-250 újszerűállapotban
eladó. Érdeklődni: bármikor Dé
vaványa, Zrínyi M. u. 136.

Újszerű állapotban lévő gu
mikerekű lovaskocsi eladó. Er
deklődni: napközben 66/
386-633/22 mell.

Megkímélt állapotban lévő

Trabant 601-S eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Gyóni Géza út 38/1.

3 éves négyütemű 12 ezret
futott Trabantot elcserélnék
kombira, értékkütönbözettel.
Érd.: Gyomaendrőd, Hunyadi 19.

1300-as DÁCIA és vízparti
pocoskert kedvezményes áron el
adó. Érdeklődni: Gyomaendrőd,
Áchim út 312. Telefon: 386-818
esti órákban.

JIUNKÁT KERES,AJÁNL

Nagyon jól jövedelmező

otthoni bedolgozási szellemi
munka, könnyű, tiszta másolás.
Válaszborítékért tájékoztatom.
Érd.: Giricz Csaba Dévaványa,
Szeghalmi út 118. 5510.

ÁLLAT

10 hetes óriás schnauzer el
adó vagy perzsa cicára cserélhe
tő. Érdeklődni: Gyomaendrőd,
Dobiút21l.

Törzskönyvezett kuvasz kö
lyökkutyák 5500 Ft-ért eladók.
Kárpótlásijegyet névértékben el
fogadok. Erd.: Zsófiamajori gá
tőrház, Telefon: 386-972

Fejős kecske eladó. Érdek
lődni: Gyomaendrőd, Ságvári út
8.

2 db törzskönyv nélküli ma
gyar agár kiskutyák eladók. Érd.:
Gyomaendrőd, Munkácsi út 20.

Félvér kancacsikó - 15 hó
napos - eladó. Érdeklődni: nap
közben 66/ 386-633/22 mell.

APHRODITE Társkereső

Szolgálat, 5500 Gyomaendrőd

PF:91. Bemutatkozó levél, vá
laszboríték szükséges.

Német nyelvvizsgára való
előkészítést, oktatást, tolmácso
lást és fordítást vállalok. Érdek
lődni: Boecker Margit
Gyomaendrőd,Álmos út 12.

Calor 2 - falra szerelhet6 PB
gázzal üzemelő kályha eladó.
Ára: 3000 Ft. Érdeklődni: a
66/386-015 -ös telefonon.

2 méter magas Yucca csere
pes virág dekorációnak is, 2000
Ft -ért eladó. Érdeklődni telefo
non: 66/386-015.

Használt és új 412 Moszk
vics és 1310 -es Dácia alkatré
szek eladók. Érdeklődni:
Gyomaendrőd,Tanács út 4.

Jó állapotban lévő babako
csi eladó. Gyomaendrőd, Be
senyszegi út 5.

Kárpótlási jegyet cserélek
szarvasira, ráfizetéssel. Telefon:
661313-082.

NDK kétkaros fagylaltgép,
l db presszógép, l db faragott
ebédlőszekrény eladó. Érdeklőd
ni: Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
2/4.

l db üzletpult és zöldséges
pult eladó. Érdeklődni: Gyoma
endrőd, Munkácsi út 20.

Német gyártmányú öntvény
olajkályha / folyamatos üzemben

is / eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Zrínyi M. út 1811.

Háromfejes eke eladó. Ér
deklődni: Gyomaendrőd, Petőfi

út 53.

Eladók: Skoda 100-as futó
művek, hajtómű, motor, szélvé
dő, ablakemelők, kormánymű,

valamint színes üvegű üvegasz
tal. Érd.: Gyomaendrőd, Hídfő
5/1.

Asztalos munkát vállal unk,
megrendelhetők: ajt6k, ablakok
(boltíves is ), fenyőbútorok. Pel
léné Gyoma, Bánomkerti 1611.

COMMODORE-64 számí
tógép eladó magnóval, játékka·
zet ták kal, joystickaJ.
Irányár: 15.000 Ft. Erd.: Gyoma
endrőd, Budai út 2/1.

Morzsolt kukorica eladó.
Érdeklődni: egész nap, 66/389
867-es telefonon.

Fekete-fehér TV, Moszk
vics személygépkocsi, 2 db
Moszkvics hátsó sárvédő új, el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Babits
út 33.

Értesítem ked ves vendé
geim, hogy fodrászműhelyem

megnyitottam aGyomaend·
rőd, Tompa út 24 sz. alatt.
Szűcs Gyöngyi női-férfifod·

rász.

Elad9 egy női Zephyr verseny
kerék.-pár. Ara: 14000Ft. Erdek!őc!ni:
Gyomaendrőd, Hősök út lll.

Német 3 fokozatú agyváltós
versenykerékpárjó állapotban el
adó. Erd.: Gyoma, Kultúrház
Fodrászat vagy telefonon:
66/386-794.

1992-es m~ggypiros FORD
ORION eladó. ErdekJődni: Gyo
ma, Mátyás kir. út 34.

Dízel üzeműNISA kisteher
autó friss műszakival 180000 H
ért eladó. Érdeklődni:
Gyomaendrőd,Munkácsi út 20.

GÉP

Eladó I db 400 szalagfűrész,

l db élköszörű, l db gyalupad.
Érd.: Gyomaendrőd, Gárdonyi
G.út 29.

Hidroform teljesen felsze
reit állapotban eladó. Érdeklődni:
Gyomaendrőd, Szőlőskert 3.

EGYÉB

2 db jó állapotú hordozható
csempekályha és egy üveges
szekrény eladó. Érdeklődni:
Gyomaendrőd,Attila út 32.

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

Aláírás: •L • • ••• __ • •• ~
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VÁLLALKOZÓK BÁLJA
aHalászkertben.

A rendőrség kéri,
hogy jelentkezzen

az a személy, akitó11993.
szeptember

és november l O-e között
eltulajdoni:ottak egy

TOP-GUN
MOUNTEN

BIKE
fekete és sötétlila
foltokkal tarkított

újszerű állapotban lévő

férfikerékpárt
és nem tett feljelentést.
A keréh.--pámak gyártási

száma nincs!
A károsult jelentkezzen

a Gyomaendr()di
Rendőrőrsön

Kossuth u. l. Telefon:
66/386-633

Rendőrségi
felhívás

Várjuk
megrendeléseiket!

Február ll-én pénteken 19 órától Gyoma
endrődön a Halászkertben Vállalkozók Báljára
várja a vendégeket az Ipar
ker Kft. Belépő (vacsorá
val): 800 Ft. Zene: Kéki
József. Tombola, értékes
nyereményekkel.

Halászj(ert, Gyomaendrőd
Telefon: 66/386-825

NAPOSBAROMFIRA
előjegyzéstvesz fel

a Gyomaendrőd Fő út
149. és

a Szabadság tér 4.
szám alatti

terményboltjaiban.

Ugyanitt
TAVASZI

VETÉSHEZ
fémzárol t vetőmagokra

- kukorica,
- tavaszi árpa,

-lucerna,
- borsó, stb.

előjegyzés! veszünk fel.

lA KERET KFT.I
Nálunk még olcsóbb!

A gyomaendrődi

ME ÁL-SHOP
Vas-műszaki bolt

Ne feledje: nálunk még olcsóbb!
Nézzen be hozzánk! Megéri!

szeretettel köszönti vásárlóit. 1994-ben
is bő választékkal várjuk önöket.

- kerékpárok, kerékpár-alkatrészek
- vízvezeték-csövek, csőszereivények, csaptelepek
- fürdó1<.ádak, mosdók, és vécé kagylók
- gázkonvektorok, falikazánok, vízmelegító1<., tűzhe-

lyek, gázcsövek
- televíziók, videolejátszók és recorderek
- vi1lanybojlerek, ractiátorok, keringtető-szivattyúk,
- mosógépek, centrifugák és alkatrészei
- háztartási kisgépek, üvegáruk

Viszonteladóknak egyes árucikkekból
5 % kedvezményt adunk.

Gyomaendrőd,Bajcsy-Zsilinszky u. 44. szám alatt

r----------------------------------------------------- --------------------------------------,I r -----------------------------------------------------------------------------------------~I,l l,

~i A GYOMAENDRŐDI ALKOTMÁNY !1

~i MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET 11
.1 "

ii gazdasági épületeit, :~

:: állattartó épületeit (sertés, juh), i~

valamint különbözőtárolásra is ::
'.

alkalmas épületeit :~
'.'.'.'.'.'.'.'.'.

Érdeklődni 11'.
il a szövetkezet központjában lehet. 11

:: Telefon: 66/386-822 ::
• 1 l •
• 1 l.'L ~,L ~

JósÁG
Chicago ban három

gengszter megtámad egy já
rókelőt, és tökéletesen ki
fosztja. A szerencsétlen
ember térdre esik, könyörög:

- Legalább valamit bagy
jatok meg ...

- Oké - morog a főnök.

-Joe, dugd vissza a szájába a
rágógwniját'

TÁJÉKOZOnSÁG
Atbénban egy turista meg

szólít valakit:
- Meg tudná mondani, !Jol

találom a Laokoon-csoportot?
- Sajnos nem, én a másik

turistacsoporttal érkeztem .
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DÉVAVÁNYA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYE
DÉVAVÁNYAI TÉGLAGYÁRÁBAN

RENDKÍVÜLI ÁRENGEDMÉNYES TÉGLAVÁSÁR!
Akciónk 1994. február IS-áig tart.

Kedvezményes ór:
Kevés lyukú/ kettős méretű (ikersejt) tégla/ MSZ 551/4
(nagy szilárdságú)/ méretei: 25 x 12 x 14 cm.

Kézi rakodás Csomagolt, egyutas raklappal ,

1.0. 15/00 Ft/db 16/00 Ft/db

11.0. 13/80 Ft/db 14/80 Ft/db

111.0. 12/50 Ft/db B/50Ft/db

Csomagolt, egyutas raklappal

10/00 Ft/db

9/33 Ft/db

13,50 Ft/db

9/00 Ft/db

8/33 Ft/db
7,54 Ft/ db

- tömör tégla (kisméretű)/MSZ 551/2 (nagy szilárdságú)/
méretei: 25 x 12 x 6/5 cm.

Kézi rakodás

1.0.

11.0.

111.0.

Áraink az átál is ladalmazzák!
Nagytételűvásárlás esetén további árenfledmény

és kedvezményes házhoz száI/nas!
Érdeklődni: Dévaványa, Hősök tere l. Telefon: 65. Szabados Ferenc igazgaló,

Dévaványa, Kisújszállási út 41. Telefon: 106. SzilágyiSándorgyárvezelő.

MINŐSÉGIVETŐMAGVAKAT
a Gyomafarm Kft. boltjaiból!

PIONEER kukorica-vetőmagokszéles választékban.
Fajtacsoporttól függőárak:

3670 Ft - tól 5830 Ft - ig / zsák (80000 szem) áron.
Ne utazzon, vásároljon helyben!

AMMÓNIUMNITRÁT MŰTRÁGYA: 1280 Ftl100 kg
Várjuk kedves vásárlóinkat gazdaboltjainkban.

(Gyomaendrőd, Pásztor János u. 39. és Apponyi u. 3.)

.1II •••• III11Il •••• CIl.II ••••• 1Il ••••• II: ••••••• Il •• =••• 1Il1ll1l1l ••• III;lIlll •••••• 111111 •••• 1111111 •••• 1111 •••••••• 1111 •••••••••••• _· .· .
~ A LINDA ~PORT ", ~
: SZEZONVEGI SZENZACIOS AKCIOJAI :

Az 1993-as év modelljeit rendkívüli árengedrnénnyel
egységáron értékesítjük február 1-28-ig. •

- NIKE pólók 1500 Ft,
- Reebok sportcipó1< 5800 Ft,
- Puma magasszárú cipó1< 3000 Ft,
- Puma félszárú cipó1< 1500 Ft. egységáron
- Patrik Ewing cipó1< 1000 Ft árengedménnyel

Várjuk kedves sportbarátaink és sportosan .
· öltözködő vásárlóink érdeklődését! .· .
I •• aa ••••••••••• : •••••••• === ••• == •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

A PRÍMA
hirdetési újságban
közölt hirdetések

havonta12800
példányban

jelennek m~g
CSABACSUD
DÉVAVÁNYA

GYOMAENDRŐD
HUNYA

KONDOROS
KÖRÖSLADÁNY
MEZŐTÚR

MEZŐBERÉNY
ÉS SZARVAS
forgalmasabb

üzleteiben, helyein.
HIRDETÉS
FELVÉTEL:

661386-479
Gyomaendrőd

Kossuth u. 18.
Politikai

hirdetéseketféláron
teszünk közzé!
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KÉPEZZE MAGÁT AZ EGYIK LEGJOBBNÁL
- AKISOSZNÁL!

/.1''' //

A "D" BORDISZMU
KEDVEZŐÁRON KÍNÁL:

havonta új fazonokkal bővü16 b6r- és műbőr táskákat.
hátitáskát, aut6stáskát, öveket, valamint bár- és műbőr apró
árukat, bőr ékszereket és szemüvegtokokat, illatszereket.

Gyomaendrőd, Fő út 224.

~r-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'==~~~.!"'..=,~

.1 I.

:: A WATT GMK ::
:: 1994-BEN IS A LAKOSSÁG ::
.1 "" I.

:: SZOLGALATABAN! ::
.1 I •
• ' I.
.1 I.

:: A VILLAMOSSÁGI BOLT AJÁNLATA: ::
:: háztartási gépek, mosógépek, centrifugál<, porszívók, ::
:: kávéf6z6k, hajszárítók, gyümölcscentrifugák stb. Meg- ::
.1 rendelésre forróvíz-tárolók és hűt6szekrények. Er6sáramú '.
:: villanyszerelési anyagok és szerelvények. ::
:: SZERVIZMŰHELY VÁLLALJA: ::
:: háztartási gépek javítását, villanymotorok tekercselését. ::
.1 VILLANYSZERELŐ RÉSZLEG VÁLLAL: I.
.1 I •
• 1 villamos-biztonságtechníkai felülvizsgálatokat. lakos- I.

:: ságnak és közületnek mindenneművillanyszerelési mun- ::
.1 kát I I.
.' I •.' '..1 ' •
• 1 WATT GMK '.
:: Gyomaendrőd, Főút 214. Telefon: 66-386-358 ::
.' I •.' '.
L~-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-:.-;.-;.-;.-;.'";.-;.-;.-;.-;.'-;.;;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;..-;.-:.-;.-.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-:.-;..JJ

Kellő létszámújelentkezés esetén 1994-ben is

indulnak kíJlelyezett tanfolyamok SZARVASON. a
MIKOSZOFT Bt. szervezésében.

A tanfolyam időtartama6 hónnp
(heti két alkalommaQ

Részletfizetési lehetőség!

"KÖLKERESKEDELMI ÜGYINTÉző" szaktanfolyam

Részvételi díj: 45.000,- Ft

"KISVÁILALKOZÁSOK GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐJE"

Részvételi díj: 35.000,- Ft

Jelentkezni személyesen. telefonon vagy levélben:

MIKOSZOFT Bt.
Szarvas. Szabadság u. 30. r. e. 5 .

.Telefon/fax:(66)312~ l 17 .
Postacím: 5541 Szarvas. Pf.~ 59.

Továbbképzési tanulási lehetőséget

ajánlunk
az Ipari és Kereskedelmi Miniszter rendelete alapján
szervezett. szakképesítést nyíytó tanfolyamainlcon.

~ ~

VALLALKOZOK FIGYELEMI

• Törzskönyvezett szülőktől német juhász kiskutyák elője
gyezhetők.

• Mixerrel szállított készbeton még változatlan áron kapha
tó.

• Kötésgyorsítóval kevert melegbetont szintén a régi áron
szállítunk megrendelőinknek.

Gyoma, valamint Epdrőd,közpon!..iában
a VENTA BETETI TARSASAG

IDÉN ÜZLETHELYISÉGEKET ÉPÍT,
amelyek egy része értékesítésre kerül, más részük pedig bérelhető.

A ki vitelezés előtt mód van az érdeklődőkkel való egyeztetésre a he
lyiségek méretét és elhelyezkedését illetően!

Érdeklődni február IO-ig Ugor Csaba építésznél, Gyomaendrőd,
Fő út 218. szám alatt lehet munkaidőben. Telefon: 66/386-748

~,:c: ::::;;:;:OX\,........~"««-$

§ ~

~ KI~~T'" T ~
~ 1 ~.f"1..l ~i / / ~
~ s',.t DV,.t ~TV ~
~ :.é:l..l~~.1.. B

i ~
~,

~ ~
~ Várja kedves ~
~ vásárlóit Gyomán ~
~ <
~ a Kossuth u. ~I 61-63. szám alatt. ~
~ §j Nálunk szerény ~
~ pénztárcájából is ~
~ tetőtől talpig ~
~ ~
~ jelöltöztetheti ~

~ családját! ~

~ AJÁNLATUNK: ~
~ - fehémeműk, se- ~
~ <

I
~ lyem blúzok, pulóve- ~

[ek, pólók, átmeneti ~I dzsekik, kabátok ~
~ - edzőcipők, játé- ~

~ kok nagy választék- ~
~ '~ ban. ~

~ '~ NYITVA: i,',.

~ hétfőtól - péntekig ,
~ 8.30-18.00 ~
~ szombaton ~
~L 8 órától 13 óráig ~. I

. =-»~,:",,,,,~==,__.==J

Telefon: &7/38&-614
ÉPíTŐIPARI SZÖVETKEZET

5568 (iyOllJllendrőd., I parte! ep u. 3.

THERM



16 Szó-Beszéd 1994. január

Már senki sem veri bele...
...a fejét a képen látható táblába, melynek két tartóoszlopa

között halad el a F6 út gyomai részén közelmúltban elkészült
kerékpárút. Aki a tábla alatt akart elkerekezni és elég éber
volt az még id60en behúzta a nyakát, aki nem az minden
bizonnyal a fejét verte a táblába.

Ha már a tábJáknál tartunk, nlinden bizonnyal európai
rekordot dönt városunk, hogy a Pásztor János utcában, mint
egy 700 méter hosszú, összesen 35 közlekedési táblát sike
rült elhelyezni városunk vezetésének forgalomtechnikai
vénájú szakembereinek köszönhet6en.

értesíti alakosságot,
hogy új helyre költözöt .

Cím: 5500 Gyomaendrőd,

Főút 161.
Teiefonüzenetrögzítő:

66/386- 76.
Személ.:'- és tehe 'gépkocsi

aIk tr" 'zek árusítása
szlovén gy:rtmányú

akkumlátorok avval,
áram al töltve.

Gazdák figy lern:
Traktoraikhoz, pótkocsikhoz.

nezőgazdasác ' gépek
alkat 'észbeszerzé"é~ ({Halja

a Limbó Autóközpont

A Pájer diszkóban rend van

6
FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

~
SZ Felelős szerkesztő: Felelés kiadó: Hornak Ernő

_ Homok Ernő Keszüit:
, Szerkesztóseg: _ Gyomai Kner Nyomda Kft.

ESZE0
5500 Gyomaendrőd. Ugyvezető igazgató:
Kossuth u. 18. Papp Lajos
TeIlFax.: 386-479 ISSN: 1215·8623

Szerkesztőségünk ismét ka
pott egy bátor hangú névtelen le
velet, amelyben "Egy Lakó"·
közli panaszát a polgármester
nek.

"Azzal a kéréssel fordulok a
polgálmester úrhoz, hogyaPájer
Sörözőnyitvatartását, V3.gy zene
szolgáJtatásának idejét korlátoz
ni szíveskedjék!

Indokaim:
Péntek és szombat éjszakán

ként a környező házakban aludni
nem lehet a hangos zene miatt.
Az autókat túráztatják, a kocsibe
járókat elfoglalják és tönkrete
szik. A környéken sok a részeg,
rendbontó egyén, ezek legtöbb
ször fiatalkorú ak. Esténként már
félünk az utcára kimenni ezek
miatt. Kérem a polgármester urat,
hogy valamilyen intézkedést
hozzon a közbiztonság és a lakók
nyugalma érdekében. Ezen leve
lem egyik példányát elküldöm a
Szóbeszéd szerkesztőségének is.

Gyors és eredményes intézkedé
sét előre is köszönöm! Gyoma
endrőd, 1993. december 28.
Üdvözlettel: Egy Lakó"

Pájer Sándor a Pájer Söröző

tulajdonosa és működtetője a le
véllel kapcsolatban a következő

ket tartotta fontosnak közölni:
- Először is felháborodásomat

szeretném kifejezni ajellemtelen
névtelenség miatt. A névtelen le
velet olvasva megállapítható,
hogy ezt egy fiatalkorú lánnyal
íratták meg, ez által is példát mu
tatva számára a jellemességból,
ugyanakkor számonkéri a nálam
szórakozó fiatalok magatartását.
Igaza van, ezt névvel nem is le
hetne meg tenni. A levél tartalmá
ról a következő a véleményem:
Igaz, hogy a gépkocsival érkezóK
és távozók zavarhatják egyesek
nyugalmát, de ezt tiltó közleke
dési táblák elhelyezésével bizo
nyára meg lehet oldani.
Valószínűleg az is előfordu!'

hogy néhányan ittasan hangos
kodnak az utcán, ám ebból csu
pán azt a következtetést levonni,
hogy ez a Pájer diszkó "termé
ke", nem lehet, mivel a környé
ken három szórakozóhely is
működik.

A rendbontásról és a közbiz
tonságróI alkotott levélíróí véle
mény merő fantazmagória,
ugyanis nem túlzok, ha azt mon
dom, a Pájer diszkó Gyoma leg
biztonságosabb, ily módon leg
eseménytelenebb helye, amely a
rendezőgárdának és az ott szóra
kozó fiatalok mentalitásának kö
szönhető. A levélíró szerint
hangos a zene. Odabent bizonyá
ra, de kint nem. A táncterem falai

ugyanis hangszígeteltek és a zaj
nem éri el akibocsátható 40 de
cibelt. Az utcai hangoskodás
csökkentése érdekében utcai fel
ügyeletet biztosítok.

Úgy gondolom, hogya fiata
loknak szükségük és joguk van
saját körükben való szórakozá
sukra, mert ennek tiltása súlyo
sabb feszültségeket okozna.
Természetesen részemről és fő

leg a fiatalok részéről is mindent
meg kell tennünk, hogya környé
ken lakók szombat éjszakai pihe
nését ne zavarjuk meg. Ehhez
viszont a környezet megértóbb és
főleg reális abb megítélése is
szükséges - mondta lapunknak
Pájer Sándor.
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Kunné ismét dolgozhat
1993 október 7-én a megyei bíróság ítéletével Kun Lászlóné dolgozót

visszahelyezte eredeti munkakörébe a Hótechnikaí és Gépipari Kft.-hez.
Másoap, október S-án ismét fe!mondtak neki azon a címen. hogy beosztása
átszervezés címén megszűnt. Ujra bíróság elé került az ügy és február 3-án

l a megyei munkaügyi bíróság kéttárgyalás után Kunnét ismétvisszahelyezte ~

ler~:~~:~u~~?:~~~~:. tö~~nytelennck ítélve ~ f~~~e~~d=~~ ::J

akarm radnl

Lopósok a Lindában ::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

~:
~.

:.:;:.:-: .

. ' :~

hasmos - információval kíván- Terveink szerint tehát a
juk ellátni olvasóinkat, a szava- jövőben - legalább is a vá-
zópolgárokat. Egyfajta lasztásokig - kéthetente je-
kényszer is ez számunkra, hi- lentetjük meg lapunkat,
szen az elkövetkezendőhetek, remélve, hogy Onök, Kedves
hónapok vélhetően több fontos Olvasók továbbra is meg-
politikai eseményt is tartogat- tisztelik bizalm ukkal a Szó-
nak a választások kapcsán ' t.
friss híradást viszont ör" ~~OS, I(ÖNn7,(.;o

váll~lj~ a Szó-Beszéd. zköte '~ (-r- Hornok Ernő

lessegunk IS. •• .? .~. . . r. lelős szerkesztő

Kedves Olvasó!
Szokatlan időpontban kerül

kezébe ez a lapszámunk, hiszen a
legutóbbi Szó-Beszéd megjele
néseótaalig több mint két hét telt
el. A havi megjelenés helyett
most néhány hónapig kéthetente
ad hírt a Szó-Beszéd a város ese
ményeirOl. Ennek oka, Iwgy a
május 8-i parlamenti választá
sok közeledtével több - reméljük
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HAVONTA KETSZER

: ;0 ' ••••••••••••••••••••• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.v.·.· \N':-..: :-.•.•••:- ..

Február elején a Linda Sport üzletébe két kissé kapatos dévaványai
fiatalember állított be. Sísapkára áhítoztak, olyannyira, hogy egy óvat
lan pillanatban egyet el is tettek a kabátjuk alá. Amikor az üzlet
tuljdonosa visszakérte a sapkát, a két "úr" kikérte magának a gyanúsí
tást, s hangoztalták, hogy 6k erkölcsileg is fejlett jellemmel bírnak,
annál is inkább mert egy szegény ványai családból származnak, majd
se szó, se beszéd kifordultak az üzletbó1, s eltávoztak a Szabadság tér
irányába.

A Linda Sport tulajdonosa értesítette a rend6rséget, akik azzonnal a
belyszínre, majd a lopós fiatalemberek után siettek! Meg is lelték 6ket
az autóbuszállomáson, ahonnan visszaszállították őket szembesítésre
a Linda Sportba. Minden simán ment, ám nem ismertek be semmit, sőt
a sapka sem került elő. En'e ren
jőreink visszavitték ólet a bu
szállomásra, hátha ott dugták el a
"tárgyi bizonyítékot" . Ványai em
bereink viszont igencsak vágyód
battak baza, mert az éppen
begördülőbuszra felugrottak s jól
megkapaszkodtak a foggantyúk
ba. Bizony leakasztották a rendő

rök a gumibotot, s néhány jól
irányzott csapás a lopós ujjak el
emyedését eredményezte. Sőt a
Linda Sportból -fizetés nélkü 1- el
hozott sísapka is el6került. Az
egyik fiatal ellen egyébként jelen
leg is büntető eljárás folyik cso
portosan elkövetett garázdaság
miatt.
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Szegényes költségvetésGonda Edit
nyert

A Városi Gondozási Központ in
tézményvezetői állására a képvi
selőtestület pályázatot írt ki. Az
állás betöltésének egyik feltétele
felsőfokú végzettség volt. Határi
dőre összesen 6 pályázat érke
zett, mel yek közü l a pályázatokat
elbíráló szociális bizottság kettőt

j avasolt elfogadásra a testület
nek. Az egyik a Miskolcról pá
lyázó Gonda Edit, aki
egészségügyi szakiskolát, egész
ségügyi főiskolátvégzett, s jelen
leg a pécsi orvostudományi
egyetem humánszervezőiszakán
másodéves, a másik támogatott
pályázó pedig a gyomaendrődi

Tóth Ferencné, aki viszont eddig
még nem dolgozott az egész
ségügy és a szociálpolitika terén,
viszont pályázata részletes és
mindenre kiterjedővolt. A képvi
selőtestület február 8-án II támo
gató szavazattal Gonda Editet
bízta meg határozatlan időre a
meghirdetett állás betöltésére.

- Mindenképpen keresnünk
kell a költségkímélő megoldáso
kat, hiszen a városnak idén alig
lesz pénze fejlesztésekre. így is
több mint hatvan millió hitelt kell
felvenni, részben objektív okok
miatt - mondta február 8-án az
önkormányzat ülésén dr. Kulcsár
László képviselő, az idei v,árosi
költségvetés vitáj ában.

- Gyomaendrőd idén 830 mil
lió forintból gazdálkodik, mely
ből az intézmények
mú1cödtetésére 664 millió forint
szükséges, városi fejlesztésekre
126 millió 740 ezer forint jut, az
intézmények felújítására pedig
alig félmillió forint. Az önkor
mányzati tartalék összege mint
egy 35 millió forint, amelyból
10,6 millió forintot a köztisztvi
selők bérfejlesztése visz el.

Ugyanakkor idén az önkor
mányzat mindenképpen elkezdi a
szennyvíztisztító telep bővítését,

hogy a lakossági szennyvízelve
zető programot folytatni lehes-

sen. Tavasszal megépítik - a köz
egészségügyi hatóság előírásai

nak megfelelően a Liget-fürdő

vízforgató berendezését is. E
munkákra 63 millió forint hitelt
vesz fel a város. Jenei Bálint kép
viselő hangsúlyozta, hogy az ill
tézmények e szűkös költségvetés
miatt nehéz esztendő elé néznek.
- Bár több település küzd hasonlÓ
gondokkal, ám hogy ezt elkerül
hessük valamiféle középtávú
pénzügyi koncepciót kell kialakí
tani és szükséges lenne lényeges
berubázások megvalósítását el
őre megtervezni - mondta Jenei.

Dr. Farkas Zoltán alpolgár
mester szerint a városnak évekkel
ezelőtt is voltak kölcsönei, ame
lyek a költségvetés mintegy 10
százalékát tették ki. Ez a hitel
semjelenthet nagy terhet a város
nak. Hunya Lajos is hozzászólt,
azt mondta, hogy az önkormány
zatnak legfőbb feladata a város
működőképességének biztosí
tása, s örül, hogy Gyomaendrőd

megtartotta működőképességét.

Rövid vita után a képviseló1< el
fogadták a város költségvetését,
csupán SzeretőBéla képviselő,a
pénzügyi bizottság elnöke tartóz
kodott, mert mint mondta fenn
tartással fogadja - a pénzügyek
részletes ismeretében - a város
költségvetését.

Drágul
a díj

A törvény szerint ez évtől

a víz- és csatorna díjak mér
tékét az önkormányzat álla
pítja meg. A tervek szerint
március l-jétől a köbméte
renkénti 79,20 forintos víz
és csatornadíj 110 forintra
emelkedik.

./

Atépítik PAPÍRDOBOZ
GYÁRTÁST Kevés a rendőr

Halál a kocsma előtt

Aközelmúltban felújított és
Erzsébetre keresztelt - a holt
körösön átívelő - kőhíd átadá
sát követően a polgármesteri
hivatal nehezményezte, hogy
a híd melletti szalagkorlát
csak részben véd az esetleges
balesetektől. A Békés Megyei
Közúti Igazgatóság igazgatója
ígéretett tett arra, hogy ta
vasszal meghosszabbítják a
korlátot, a város pedig vállal
ta, bogy megépítik a hídon át
vezető járdát.

Magyarországon 20, Békés
megyében 3 olyan közlekedési
csomópont van, amelyet veszé
lyesnek minősít a közlekedési
minisztérium. Ez utóbbi három
ból egy Gyomaendrődön talál
ható, nevezetesen a Fő út és a
Pásztor János út kereszteződé

sérő1 van szó. Ezt a balesetve
szélyt igyekezett csökkenteni az
önkormányzat azzal, hogya pi
actér átadása után egyirányúsí
totta a Pásztor János utca egy
részét. A megyei igazgató tájé
koztatása alapján ezt a kereszte
ződést és a Bajcsy, valamint Fő
utak kereszteződését még az
idén átépítik.

Lebontásra alkalmas ház
eladó. Gyoma, Budai u. 13. Ér
deklődni: Kisréti u. 26.

380 négyszögöl belterüjeti
gyümölcsös a Pocosban eladó.
ÉrdekJődni: Gyoma, Bajcsy u.
84.

szitázást vállalok.
Bármilyen méretben,
rövid határidővel.

Róza Sándor,
Gyomaendrőd,

Munkácsy 2/a.,
a sportpályánál.

Telefon: 66/386-289,
Tel/Fax:

66/321-409.

Tegnap este 5 óra tájban a
város szélén lévőNyárfás kocs
ma ki-be járó vendégei nem le
pődtek meg különösebben
azon, hogy egy ember fekszik a
kerékpártároló mellett a földön.
Elő szokott ilyesmi fordulni, ha
nem is rendszeresen, de gya
korta. A kocsmáros viszont tu
domást szerezve a
mozdulatlanul fekvőemberról
telefon híján - kocsiba ült és
elhajtott a mentőkért és a rendő
rökért. A helyszínre érkező

mentősökmár nem tudtak segí
teni a szerencsétlen emberen.
Kiss Imrében már nem volt élet.

A polgármester szerint túl ke
vés szabálytalankodóval szem
ben járt el tavaly a rendőrség.

Mindez a február 8-i önkor
mányzati illésen derült ki, amikor
is Tóth Mihály a Gyomaendrődi

Rendőrőrs parancsnoka számolt
be a helyi rendőrség múlt évi te
vékenységéről.

Tóth Mihály a panaszra vála
szolva elmondta, az igaz, hogy
168 személy ellen tettek sza
bálysértési feljelentést a rendő

rök, viszont 1160 alkalommal
szabtak ki, átlagosan 540 forin
tos helyszíni bírságot, s emel-

Az ügyeletes orvos sem tudott
mást megállapítani. A rendőrök

viszont elvit
tek egy a
kocsmában
üldögélőven
déget. Kiss
állítólag vitá
ba keveredett
vele, s a bősz

vendég kilök
te az ajtón a
később holtan
talált Kisst,
akit egy ideig
többen is lát
tak a bicikli-

lett 5160 főt figyelmeztettek
rendőreink.A parancsnok meg
jegyezte még, hogya közleke
dési ellenőrzésekés más esetek
során 2297 alkalommal fújatták
meg az alkoholszondát, amely
tavaly 330 alkalommal szine
ződött el. Gond, hogy továbbra
is kevés az utcán járőröző ren
dőr, s ezen a helyzeten javítani
fog, ha jövőre - a tervek szerint
- Gyomaendrődön is rendőrka
pitányság alakul, amely többek
között azzal is jár, hogya ren
dőrség létszáma a duplájára
emelkedik majd.

tárolóra borulva. A halál körül
ményeit még vizsgálják ...
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Vállalkozói kamara alakult

3

Múlt év december 30-án 35
alapító tag részvételével meg
alakult a Magyar Keresztény
Vállalkozók Gyomaendrődi

Kamarája, s január 29-én
tartották első közgyúlésüket,
ahol többek között elfogadták
az egyesület alapszabályát.

Az ülésen részt vett Császár
né Gyuricza Éva, az 5. számú
választókörzet keresz
ténydemokrata parlamenti kép
viselőjelöltje, valamint Vénusz
Gyula. a Magyar Keresztény
Vállalkozók Kamarájának bu-

I dapesti elnöke. A gyomaendrő

di kamara elnöke Hunya István,
alelnöke Várfi András, az el
nökség tagjai: Lizák Istvánné.
Timár Vince és Timár János. A
kamara titkára: Ungvölgyi Já
nos.

Vénusz Gyula többek között
elmondta, hogy elsősorban a
keresztény etikát kívánják ér
vényesíteni a gazdaságban, a
kereskedelemben, a vállalkozá
sokban. - Nem keresz
ténydemokrata vállalkozókról
va.n szó, a kamarának csupán a
keresztényi értékrend a közös

Hunya István elnök ismerteti az alapszabályt

Keresztény etikát
a gazdaságban

vonás a Kereszténydemokrata Gyomaendrődés környéke vál-
Néppárttal. lalkozóinak a magántulajdonon

Az alapszabály szerÍI1t a ka- alapuló piacgazdaságnak meg-
mara fő célja, "hogy elősegítse felelő keresztény és polgári ér-

tékeket tiszteletben tartó képvi
seletét és védelmét. Emellett
részt vesz a magánvállalkozá
sok célj ainak megfelelőtisztes
séges vállalkozói környezet
kialakításában és az önkor
mányzattal való együttműkö

désseI a település fej16désének
elősegítésében". E célok érde
kében védi a vállalkozók érde
keit, állásfoglalásokat alakít ki
és juttat el az illetékes szervek
hez, hatóságokhoz, hel yhatósá
gi választásokon OlYaIl jelöltet
támogat, aki közvetlenül is biz
tosítja a vállalkozói érdekek el
mélyítését. A gyomaendr6di
kamara együttműködik a Ma
gyar Keresztény Vállalkozói
Kamarával és emellett kapcso
latokat kíván kialakítani más
hazai és külföldi vállalkozói ér
dekképviseletekkel. Az új
egyesület kapcsolódni kíván a
Hazai termék, hazai munkahely
mozgalomhoz.

A gyomaendrődi kamara tagjai
2 ezer forint tagdíjat üzemek éven
te, melynek 30 százalékát a Ma
gyar Keresztény Vállalkozói
Kamarához továbbítják. H.E.

A veszélyes hullodékot
elvil/ék

Kézikönyv az agrárhitelekról
Néhány napon belül százezer példányban kézikönyvet jelentet

meg az agrárkormányzat. A kiadvány részletezi az 1994-ben ér
vényben lévő hiteleket, garanciákat, támogatásokat.

A kézikönyv foglalkozik a kárpótlással, részaránytulajdonnal
kapcsolatos jogszabályokkal, útmutatókkal is. Részletesen felso
rolja azokat a hitelkonstrukciókat, amelyekhez a kormány garanci
át és támogatást nyújt. A könyv szerzői bemutatják a
GaranciaalapítvánYt.

Külön pikantériája a kiadványnak, hogy három oldalon, külön
fejezet foglalkozik a mezőgazdasági adókedvezményekkel. A ti
zenkétfajta lehetőség közül ugyanis a gyakorló gazdák csak néhá
nyat ismernek.

A kezdő vállalkozók számára is érthető módon magyarázzák az
üzleti tervelkészítésének ismérveit. Fénymásolható formában ta
lálják meg a hitelkérelemhez szükséges kérvényeket az érdeklő

dök.

A kukorica ke endóbb lesz
A magyar termékek versenyképességér61 a földm. államtitkár

elmondta, hogy a búzával szemben idén inkább a kukorica export
jára kell fektetni a hangsúlyt. Az étkezési búza itthoni magas ára 
és az EK magas készletei - miatt ugyanis nem lesz kelendő.

Határparitáson ma 8500 forintért - közel 85 dollárért - lehet eladni
tonnáját, míg a tőzsdei árak a nyári hónapokban 10 800 és II OOO
forint körül mozognak. Ezzel szemben egy tonna kukoricáért Ham
burgban körülbelül 145 dollárt kémek az amerikai szállítók. Ez
visszasz{unolva magyar határpari táson 120 dollárt jelent - szemben
a 85 dolláros búzaárral.

Egyébként egy jó termés esetén legalább egymillió tonna búzát
kellene az exportpiacokon eladni. Ez aZOnbaIl - a bel- és világpiaci
árak ismeretében - szubvenció nélkül nem lesz könnyű.

Panaszkodik egyik olva
sónk, aki a volt gombüzem
közelében lakik, hogy az
üzem területéről a közel
múltban nagyobb mennyisé
gű veszélyes hulladékot
szállítottak el. Állítja, bizto
san van ott még több is, s
érthető a félelme, amennyi
ben tényleg veszélyes hulla
dékról van szó.
Mindenesetre utánajártunk a
dolognak, s megtudtuk,
hogyaViharsarok Halászati
Tsz három kft.-t hozott létre
az ipari jellegűmelléküzem
ágaiból. Ezek közölt a
gombüzem Fémker Kft.-vé
alakult át, amely ezt követő
en önálló gazdasági társa
ságként működött, folytatva
az eredeti tevékenységet.

Az üzemben úgynevezett
fémtömegcikk- gyártás
folyt, s emellett bérrnunká
ban galvánozást is végeztek,
s e munka mellékterméke a
galvánisz~p, amely valóban

veszélyes hulladéknak mi
nősül. A galvániszapot zárt
hordókban kellett tárolni.
Ezt a munkavédelmi fel
ügyelőség, a környezetvé
delmi hatóság és a Köjál is
rendszeresen ellenőrizte.

1992. végén a kft.-nél
felszámolás kezdődött,

megszűnt a tevékenység és
a felszámolóbiztos feladata
volt az üzem veszélyes hul
ladéktól való mentesítése
is. Mindez 1993. november
30-án megtörtént., amit az
illetékesek jelenlétében
jegyzőkönyvben is rögzí
tettek. Az épület egyébként
most visszakerült a halá
szati termelőszövetkezet

hez, s a végei számolás
során az üzemet értékesíte
ni kívánják.

A környék lakói tehát
megnyugodhatnak, hiszen a
telepen - információink sze
rint - nincs veszélyes hulla
dék.
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Tisztítsd a vizet!Leveleinkből

Mínusz hatszáz
1993. telén téli városi teremiabdarugó ku

pa kezdődött 14 csapat részvételével. A mér
kőzéssorozat házigazdája a gyomaendrődi

sportcsarnok volt. A Béke csapata nyerte a
tornát és a vele járó 10 ezerforintos pénzdí
jat. Az eredményhirdetéskor a díjból a csar
nok igazgatónője önhatalmúlag 600 fo rintot
lecsípett, azzal az indokkal, hogya Béke csa
patának volt egy elhalasztott, kiilön időpont

ban lejátszott mérkőzése. A csoportonkénti 5
ezerforintos nevezési díjban benne foglalta
tott a 14lejátszott mérkőzés terembérleti díja
is. Az igazgatónő az említett elhalasztott
meccs terembérleti díját, 600forintot a győz

tes csapat díjábóllevonta és ezt az eredmény
/úrdetéskor, január 23-án közölte is a
sZL/rkolókkal és acsapatokkal.

Nincs is ez ellen kifogásunk, legfeljebb csak
annyi, hogy ez az elintézési mód nem méltó a
sportcsarnok vezetőjéhez, másrészt csapa
tL/nkon belülfelmerült a kétség, hogy vajon a
levont 600 forint a pénztárba került-e?
Ugyanis a 600 forintról szóló bevételi pénz
tárhizollylatot a mai napig nem kellett aláír
nunk.

A Béke focicsapat játékosai

Az utóbbi évek 1egriasztóbb jelensége az
ivóvíz növekvő szennyezettsége. A forrá<;ok
folyamatosan szennyeződnek ipari,- és pol
gári származású szennyezőanyagokkal, ame
lyekbez hozzájárulnak a különféle,
mezőgazdaságban használatos vegyianya
gok, ill. a természetes környezet általános
károsodása. A víz ihatóvá tétele miatti k1óra
sítása, amelyet általánosan alkalmaznak a
nagy elosztási hálózatok, bár hatásos a bakte
rológiai szennyezettség ellen, nem szűri ki a
vegyi szennyezettséget, sőt elősegíti a klór
nak a vízben lévő szerves anyagokkal való
reakciója révén, olyan vegyületek kialakulá
sát, amely rák, ill. mutáció keltök. Az utóbbi
években az Egysült Államokban azivóvízben
kb, 800 különféle vegyi anyagot azonosíta
nak, amelyek közül l 20-at rákkeltőnek tarta
nak. Maga az ivóvíz-bálózat amely anagy
elosztó vezetékektöl a lakásokig vezet. fertő

zés forrása, a csövekböl, ill. a víztartályokból
eredőmérgező anyagok, ill. a csövek tökélet
lensége következtében való beszűrődések

miatt. A statisztikák szerint !o-ből 8 magyar
állampolgárnak nem áll rendelkezésére kellő

minőségű ivóvíz.
Az amerikai Generál Ecology Seagull IV

ivóvíztisztító- rendszere gazdaságos, köny-

nyen felszerelhetőés kezelhető. Nem igényel
sem elektromos áramot, sem adalékanyagota
működésébez.

A készülékünk egyedülálló hatékonyságát
3 rész-rendszer egyidejű működése teszi le
hetővé. Az első mechanizmus fizikailag ki
szűri a baktériumokat. A második rendszer
olyan gyógyszerészeti tisztaságú molekuláris
szűrő-anyagokat tartalmaz, amely nagyon ha
tékonyak a vegyi anyagok kiszŰfésére. A bar·
madik mechanizmus pozitív és negatív
töltésűmolekulákból áll, amely csak az elekt·
ronikus vonzás útján eltávolítható legkisebb
részecskéket is képes kiszűrni.

A Seagull IV rendszer nem vegyi anyago·
kon alapszik, nem vegyi alapú rendszer. A
szűrőbetét élettartama a víz jellemzőitöl és a
szennyeződésektől függően területenként
változhat.

A General Ecology 20 éve alapított, jól
működő cég, a világ 42 országában értéke·
síti termékeit. A legnagyobb légi társasá·
gok, mint a SWISS AIR, TWA, DELTA
stb. is használják fedélzetükön készüléke·
inket
Bővebb felvilágosítást ad Szerreli Béla a

Limb6 Aut6!Wzpontban.

5500 GYOMAENDRŐDKOSSUTH U. 18.

60/384-225Tel./fax: 66/386-479

Utak, parkolók, leállósávok, szennyvízcsatornák, vízbekötések
tervezése kivitelezése.

Földutak karbantartása, kisfelületű aszfaltburkolatok készítése.

SHOTOKAN
KARATE

TANFOLYAM
INDUL

Gyomán a 2. sz.
Általános Iskolában
1994. február 7-tól.

Hétfő, szerda, péntek
18.00 - 20.00
L Korcsoport:
14 éves korig

II. Korcsoport:
14 éven felül

r==~=~===='==~=~ . ".='~="='=~~~~~_='Ó!

I lJhrin Erz§eb;et l

I:~:' F E N Y KE P ESZ !
Gyomaendrőd, Deák F. u. 15. szám alatti üzletében ~

I várja kedves vevőit naponta 8-l8-ig. I
~ ~
~ * Polaroid igazolványképek és termékek, l

~ Polaroid 600-as film 1620 Ft I
~ * esküvői sorozatok, portrék !I * fényképezőgépek, fotócikkek árusítása 1I * videofelvételek 30 Ft/perc !
~ Új szolgáltatás: j
§ ~
~ * Avon (gyógynövény) kozmetikumok forgalmazása !
~ * Metabond motor adalékanyagok forgalmazása !
~ !.
L ...,== ,==,="'=<....... . <=".~~~=~,==,=,==~=!
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Nagy Bandó független
akar maradni

már nem tetszik az egész. Tehát
az MDF gondolatisága közel áll
hozzám, a Fidesz egyszeru ra
dikalizmusa szintén. De hát itt
is, ott is vannak apró gondok.
Szociálisan érzékeny ember va
gyok, tehát az MSZP is közel áll
hozzám, node ez a párt örököse
az MSZMP-nek, s ez esetben
már ezt a pártot sem eróltetném
nagYOll. A kisgazdák között a
szimpatikus embereket mind
háttérbe szorították. A keresz
ténydemokraták kapcsán nem
örülök annak, hogy vallásos
emberek politizálnak, mert a
politika tele van hazudozással ...

- Beszéljünk azért röviden
másról is. Mondok egy szót és
kérek rá egy rövid választ. Te
levízió.

- MUK, májusban újrakezd
jük.

- Hócipő.

-Jó alkotói közösség és tévhit,
hogy destruktív tap, sokkal in
kább kritikus, szatirikus újság.

- Kabaré.
- Egységet szeremék. Sinkó

Péter és Farkasházy Tivadar a
két pólus, most két úr szolgája
vagyok, s ez nem j6.

- Politika.
- Ez az amit61 távolodni sze-

retnék, maradva a szociografi
kus kabarénál.

-Humor.
-Ez most egy veszélyes terü-

let. J6 lenne, ha olyan vezetése
lenne az országnak, amelyik
nek van humora. Ez esetben a
kabarészerz6k is tényleg humo
rosokat írnának.

- Európa.
- Messze van ...
- Nagy Bandó.
- Én pedig itthon vagyok, és

itthon vagyok j61 még így is ...
HornokErnő

olyan meghívást kapok, hogy
lépjek fel egy-egy választási
gyűlés el6tt vagy után, tudva
azt, hogy Nagy Band6 közönsé
get vonz. Két ilyen eset volt, s
közben derült ki számomra,
nem biztos, hogy ezt kell ne
kem tovább csináJnom. Most
vagy mindegyikre elmegyek és
nem érdekel melyik párt milyen
gyulésér61 van sz6, vagy pedig
senki gyűlésén nem lépek fel.
Ez utóbbit találtam jobb megol-'
dásnak. Függetlenné akarom
magam tenni a választások előtt

és után is. Tehát jobb ha nem
mutatkozom egyik párttal sem.
Persze ez sem jó, mert meg kel
lene mutatnom, hogy kik állnak
hozzám közel..

- Kik állnak hozzád közel?
- Ezt már többször végig-

gondoltam. Tetszett az eredeti
MDF vonal, de látva a hatalom
ra került
MDF-t már
senkit nem
biztatok arra,
hogy ebbe a
pártba lépjen
be. Akkori
ban volt egy
tiszta irány
vonaluk és én
sem vagyok
hülye, hogya
magyarság
ellen legyek,
de látva hogy
most ezt az
egészet mi
ként kezelik,

a MIÉP-r6l van szó, ha más párt
csinálná ugyanezt, az is zavar
na. Annak idején hat párt jutott
a parlamentbe, akkor csak hat
párt alakíthat frakciót szerin
tem...

- Orfű volt polgármestere
ként szándékodban áll-e újra a
közéletben tevékenykedni?

- Nem. Akkoriban sem akar
tam, csak a falu rábeszélésére
vállaltam el a polgármestersé
get. Azt mondtam, rendben
van, megpróbálom, segítek.
Aztán kiderült, hogy én segítek
de a lakosok nem. Rájöttem
közben, hogy polgármester
kedni, olvasni, ími, utazni, csa
ládi életet élni, nem megy
egyszerre. Egy polgármester
nek ezer dolga van, ha munká
ját komolyan veszi. Én
igyekeztem j6 polgármester
lenni. Közben építettem a háza
mat, s a lakosságnak nem volt
ideje kivárni a végét, hogy utá
na több id6m legyen polgár
mesterkedni. Nem vették
figyelembe, hogyaházépítés
napjaiban mennyitéjszakáztam
a hivatalban, hogy minden
rendben menjen. Tulajdonkép
pen kevésbé látványos munkát
végeztem.

- Azért biztosan megkeresett
néhány párt, hogy most a máju
si választásokon indulj a színe
ikben...

- Err61nem volt szó, de biz
tos vagyok benne, hogy egy-két
párt örülne ha er6síteném 6ket.
Ennek ellenére nagyon sok

J
éUlUár 29-én a Körös Étte
remben rendezett pótszil
veszteren fellépett Nagy

Bandó András humorista, aki
vel az előadását követően be
szélgettünk, természetesen a
politikáról.

- A InLisorod elején megkér
dezted a hallgatóságot, ki, mi
lyen eló'adást vár. Politikai
jellegűt, nem politikait, vagy a
keM elegyéL. Mindegy ki nút
akart, te a saját műsorodat

nyújtottad. ..
- Már az is poli tika vol t, hogy

eljátszottam, milyen jellegű

műsorok közül választhatnak a
nézól<. Bármit akarnak, úgy is
az történik amit én akarok. Ez
zel azt kívántam bemutatni,
hogy még a demokrácia is
majdnem erről szól, legalábbis
ott, ahol a demokrácia nem va
lósult meg igazából. Csak egy
példa: megválasztunk valaki t
képvisel6nek és azt tapasz
talom, hogy nem az én érdeke
imet képviseli, hanem a párt- és
a frakciófegyelemnek alávetve
magát, saját pártját szolgálja.
Vagy egy választói kerületb61
például bekerül a parlamentbe
valamelyik párt képvisel6je és
az a hülye helyzet áll e16, hogy
a kerületben élő más pártok és
a párton kívüliek érdekeit már
nem képviseli. Tehát aki bent ül
a parlamentben, nem biztos,
hogy az egész népet szolgálja.
Ez is a mi demokráciánk egyik
hibája.

- MLIsorodhan közismert po
litikusok nevét említerted: Hor
váth Balázs, Király B. Izabella,
Torgyán Józse! és Csurka Ist
ván került szóba. Mások nevé
vel talán nem illő élceló'dni?

- Lehetett volna másokról is
beszélni, de az említettek a leg
inkább jelentésértékűek.Említ
hettem volna a MIÉP-es
Horváth Lajost is. Miközben a
90-es váJasztásokon nem jutott
be a parla~entbe a Magyar
Igazság és Elet Pártja, addig
~osta;ra már van MIÉP frak
ció. Mire jönnek a választások,
addig ez az új parlamenti párt a
jelenlétével már befutóra kam
pányolhatj a magát. ..

- Ez miérc zavar téged?
- Azért mert nincs esélyegyen-

lőség. Például a Pozsgay-féle
Nemzeti Demokrata Szövetség
létezik, s a parlamentben lévő

párttagok ezt nem hangoztatják
Helyes, mert ilyen nevő párt az

. előző választásokon nem jutott
be a parlamentbe. In most nem is
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Perjés lett a Körö iból
Néhány évvel ezelőtt a gyomaendrődi Körösi Állami

Gazdaságot is elérte az új gazdaságpolitika szele. 1992.
júniusában jelentett öncsődöta gazdaság, majd ezt köve
tően mintegy két hónapig tartott a hitelezó'kkel történő

egyezkedés. Dávid Imre a gazdaság igazgatója idó'közben
leköszönt, s így ő a csődegyezség lefolytatásában már nem
vett részt. A gazdaságnak hatvan-egynéhány millió forint

tartozása volt, amit folyamatosan kellett fizetni, ám a
határidő-módosítások miatt a hitelezó"kkel állandóan
egyezkedni kellett. Mindenesetre a Körösi el tudta kerül
ni a felszámolást. Az azóta eltelt időszak eseményei ról, a
változásokról Katona Lajossal a Körösiból megmaradt és
részvénytársasággá alakult egység vezetőjévelbeszélget
tünk.

Hét részre bontották
- Az Állami Vagyonügynök

ség (ÁVÜ) a gazdaságot 100
százalékos, úgynevezett de
centralizált privatizációra jelöl
te ki. Ez azt jelentette, hogya
Körösit kisebb egységekre kel
lett szétbontani, majd ezeket
hirdettük meg értékesítésre. Ez
a folyamat is 1992-ben indult, s
most talán lassan a végére
érünk. Mindeközben a gazda
ságnak - az állami akaratnak
megfelelően - állami vállalat
ból részvénytársasággá kellett
átalakulni. Az az egység, amely
a gazdaságból megmaradt ez év
január elsejétől Perjés Rész
vénytársaság néven múkÖdik.
Az átalakulást decemberben je
lentettük be a cégbíróságon. A
gazdaságból egy-két hónapon
belül csupán a szarvasmarhate
lep marad meg 350 tejelő tehén
nel, 550 hektár szántófölddel,
amely a tömegtakarmány ter
mesztésre elegendő, valamint
45-50 dolgozó. Ennyi maradt
tehát a volt Kőrösi Állami Gaz
daságból, s ez múködik most
tovább általános jogut6dként
részvénytársaság formájában.
A cég jegyzett tőkéje 64 millió
forint, ennyi névértékű rész
vény lesz kibocsátva a cégbe
jegyzést követően - mondja
Katona Lajos.

Az állami gazdaság a privati
záció és az átalakulás kezdete
kor 248 millió forintos saját
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vagyon nal rendel kezett, és
7500 hektár földön gazdálko
dott. A decentralizálás során a
gazdaságot hét egységre bon
tották, melyből a hetedik rész
vénytársasággá alakult, a többi
hatot pedig értékesítették. Né
hány egységet nem helybéli
magántulajdonú kft.-k vásárol
tak meg, de például törzslúdte
lepet a gyomaendrődi Agrofém
Kft. vásároita meg, amelyben
Katona Lajos is tag.

A dolgozókat is
eladták""

- Hogy elejét vegyem min-
den híresztelésnek minden egy
séget nyílt, egyfordulós
pályázaton hirdettünk meg még
1992. decemberében. Akkor
semmi érdeklődés nem mutat
kozott. Ezután újra értékeltet
tük a vagyont, és felszámolási
áron hirdettük meg újra az egy

Iségeket 1993. áprilisában. Ezt
(követően érkeztek pályázatok,
amelyeket egy bizottság bírált
el. Az ÁVÜ is megvi~sgálta a
pályázatokat, s az AVU hagyta
jóvá az értékesítési szerződése
ket is. Három egység esetében
ez történt. A kőszigeti növény
termesztési egység esetében a
második fordulóban egy magán
kft. nyert, de a vételár fizetése
kor visszalépett. Két sikertelen
pályázat után jogomban állt
egyedileg vevőt keresni, s így a
dévaványai Aranykalász Me-

Pusztulnak a magyar er
dó'k

A szövetkezeti erd6terüle
tekr61 évente 150-160 ezer
köbméter fa túnik el nyomta
lanul. Nem az új erd6tulajdo
nosok vágják a fát - hiszen 6K
a saját tulajdonuk több évi
nyereségében érdekeltek -,
hanem szervezett fatolvajban
dák stil-fŰfésszel és teherau
tóval világos nappal vágják az
erd61<:et. Az erd6vagyon vé
delmében az önkormányza
toknak és a rend6rségnek

zőgazdaságiSzövetkezet vásá
rolja meg ezt az egységet. A
kőszigeti baromfitelep.et és a
keverőüzemet kénytelenek vol
tunk átadni tartozás fejében az
egyik legnagyobb hitelezőnk

nek, az Agrobanknak. Ez ,még
folyamatban lévő ügy, az AVU
döntésére várunk.

- Végül is tehát minden si
mán nunt. Gondjai legfeljebb
az állami gazdaság volt dolgo
zóinak lehetnek, akik közül töb
ben a munkanélkülisegélyt
kapják, mások pedig dolgozná
nak de az új tulajc{onostól nem
kapnak munkál. Ertesüléseink
szerint az egyik ilyen eladott
egységben a tulajdonos mun
kát, s így fizetést sem ad, de
elküldeni sem akarja adolgozó
kat, mert ez esetben végkielégí
tést kellene fizetnie ...

- Az egységeket úgy hirdet
tük meg, hogy a vevőnek a dol
gozókkal együtt kell átvennie, s
így munkajogi jogutódként mú
ködik tovább. Ez azt is jelenti,
hogy amikor a dolgozó t átveszi,
munkát kell biztosítani,
amennyiben nem tud, vagy nem
akar munkát adni, akkor az el
bocsájtott dolgozónak felmon
dási idő és végkielégítés jár. Ez
a szerződésben is így szerepel.
A hírek szerint sok probléma
adódik abból, hogy az egyik
egységünkben az új tulajdonos
a dolgozók egy részének nem
ad munkát, de fizetést sem, és
elküldeni sem akarja óKet. Ez-

Agrárhírek
sokkal szervezettebben, hatá
rozottabban kellene fellépni
ük.

Új adóalap-csökkentési
lehetőség1994·ben

A munkanélkülit munkába
állító cég az új alkalmazott
után fizetett társada
lombiztosítási járulék 70 szá
zalékát egy évig levonhatj a az
adóalapból. ElU1ek feltétele:
az alkalmazott legalább 9 bó-

zel a dolgozó számára teremt
bizonytalan helyzetet, feszült
séget okozva ezzel a volt kerü
letben. Mindenesetre
megemlítem, hogy a többi egy
ség esetében ilyenről nincs szó.

A földet csak bérlik
Az egykori Körösi Állami

Gazdaság 7500 hektáron gaz
dálkodott. Ennek egyharmad
részét az első körben kárpótlás
ra jelölték ki. Emellett mintegy
300 hektár alkalmazotti föld
ként lett kiosztva a tagságnak a
törvény előírása szerint. A ma
radék földet hatfelé osztották és
hozzásorolták az említett egy
ségekhez, kivéve a keverőüze

met. Ezeket a földeket
megvenni nem lehet, az új tulaj
donosok csak a bérleti jogot
nyerik meg és bérleti szerződést
is az ÁVÜ-vel kötnek.

A Perjés Rt. háromtagú igaz
gatóságának elnöke Darida Pál,
két tagja pedig Kőszegi László, a
makói FEG kereskedelmi osz
tályvezetője, valamint Katona
Lajos. Ők hárman vezeti!< tehát a
céget, a tulajdonos, az AVU el
várásai szerint. A társaságnak há
romtagú felügyelő-bizottsága

van és még egy könyvvizsgáló is
dolgozik a vezetésben. Az rt.
igazgatója Katona Lajos. A veze
tóK megbízatása egyébként ez év
április 30-áig szól. Hogya méUl
dátumuk lejártát követően mi
lesz, azt még Katona Lajos sem
tudja. H.E.

napos munkanélkülisége, s az,
hogy a cég fél éven belül nem
mondott fel az újjal azonos
munkakörben dolgozónak.
Nőtt a kalászos gabonák

vetésterülete a z 1992. é v
6széhez képest. Avetésterület
1993-1994-ben becslés sze
rint 1,3 millió hektár, 50-100
ezer hektárral több, mint az
el6z6 évi. Az évek óta tartó
csökkenés tehát megállt, ez
azonban még nem jelenti azt,
hogy a magyar agrártermelés
túUutott a mélyponton.
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Tóth Lajos (Agrárszövetség):

"Most is a tagság érdekeit képviseleIn"
A Szó-Beszéd januári számában mutatkozott

be TóthLajos, az Alkotmány Mgtsz elnöke, mint
az 5. számú választókörzet jelöltje, akit az Ag
rárszövetség támogat. Az alábbiakban Tóth La
jos azokra a kérdésekre válaszol, amelyek előző

számunkból helyhiány miatt kimaradtak, s való
színűleg érdekesek lehetnek olvasóink számára.

- Ön ez idáig nem vál/alt közéleli.- polilikai
munkál, s most mégis mini az Agrárszövelség
jelölije kövnegbízalásl kíván vállalni..

- A tall lJ Imán yaimat követően elsősorban azt
tartottam fontosnak, hogy a szakmát gyakorlat
ban is jól elsajátíthassam, magyarán jó mezőgaz

dasági szakember akartam lenni, s ez
természetes. Szakmai pályafutásom során há
rom alkalommal kerültem olyan helyzetbe, ami
kor elsődleges feladatként a gazdasági egység
helyreállítását bízták rám. Ez a munka teljesen
lekötötte az energiámat, annál is inkább, mert
személyesen tettek felelőssé tevékenységemért.
Ez így történt a szarvasi gazdaságban, a gyoma
endrődiBékeTsz-ben és az Alkotmány Tsz-ben.
A rendszerváltást követően pedig az új törvé
nyek végrehajtása rótt rám - és persze kollégá
imra - új feladatokat. Ezek megoldása teljes,
egész embert kívánt.

- A tapasztalatok szerint annak idején a tsz
elnökök elkerülhetetlenül kaptak, olykor kértek
politikai megbízatást is ...

- Megbízatásokat, tisztségeket a szakmám
mal kapcsolatban vállaltam. Nevezetesen elnöke
voltam Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társu
latnak, sőt a vízgazdálkodási társulatok országos
elnökségi tagjaként is dolgoztam. A mezőgazda-

sági szövetkezetek által alakítottmegyei munka
védelmi bizottságnak is tagja voltam, s emellett
- mivel szövetkezetünk nagy tejtermelő gazda
ságnak számit - s aránylag jelentős tőkével van
jelen a Sárréti Tej Rt.-ben, ezért ott megválasz
tottak az igazgatóság tagjának. Megjegyzem
ezek a tisztségek mind választott megbízatások
voltak.

- Emel/err az MSZMP-s múlijátsem lagadhal
ja. 011 is kapolI megbízarásokai?

- Az akkori elvárásoknak megfelelően egy
szerű párttag voltam 1972-tő1 1989-ig. Utólag
megítélve nem volt haszontalan az itt eltöltött
idő. hiszen ebbő1 a körbő1 időben több hasznos
gazdaságpolitikai információhoz lehetett jutni.

- Gondolom van véleménye a "zöldbárózás
ról" is.

- Akinek nem inge, az ne vegye magára!
- Visszatérve szakmai munkájára, az Ön állal

évekig vezelelIAlkotmánymostfelszámolás alall
áll.

- 1986-ban a szövetkezet utolsó szanálásakor
eredménytelen gazdálkodást és rendezetlen kö
rülményeket örököltem. Két év múlva a szövet
kezet gazdálkodása már pozitívvá vált. A
szövetkezet tagsága lelkiismeretes munkájával
sokat tett azért, hogy nyereségesen gazdálkod
junk. A rendszerváltást követően hozott gazda
sági törvények - különösen a mezőgazdasági

szövetkezetek vonatkozásában - egyértelműen

politikai indíttatásból születtek. Ezt senki sem
tagadhatja. Ez a tény azonban vitathatatlanul
nemcsak a mezőgazdaságot sújtotta és sújtja,
hanem a magánvállalkozásokat és a gazdasági

társaságokat is. E törvények hatása okozta a
mezőgazdasági szövetkezetek csődhelyzetétés
a több mint 300 ezer mezőgazdaságimagánvál
lalkozó tönkretételét.

A felszámoló nem szüntette meg a szövetke
zet tagjai által demokratikusan választott tiszt
ségviselők és testületek működését. A
felszámoló biztos úgynevezett helyi megbízott
jának - az első hibárnig. A felszámoló termé
szetesen a hitelezők érdekeit, én pedig a tagság
és a szövetkezet érdekeit képviselem, elsősor

ban viszont a tagságét, még akkor is, ha jelenleg
a törvényesség határán mozgok. Ez a megoldás
még mindig jobb, mintha egy nem idevalósi,
vagy hozzá nem értő ember a megbízott. Egyéb
ként pedig a kapitány nem hagyja el a süllyedő

hajót.
- A közelmúllban összeüli a Zwack-féle Vál

lalkozók Pártja, az SZDSZ, a Fidesz és az Ag
rárszövelség, s elhangzou, hogy van esély a
liberális párlok együlrműködésére.Tudomásom
szerin! az Agrárszövelség nem liberális pári...

- Ez így igaz, ugyanis az Agrárszövetség
vidéki, polgári párttá kíván fejlődni. Sok párt
szeretné biztos koalíciós partnerének tudni az
Agrárszövetséget, amely azonban előre nem kí
vánja magát elkötelezni.

- Kérem egy mondalban fogalmazza meg,
vajon miérlfonlos Önnek. hogy helyei kapjon a
kövelkez6'parlamenlben?

- Azért, hogy a vidéken élő ember is úgy
érezze, hogy a parlamenti döntésekben ő is ben
ne van. H.E.

, , , ,
Csaszarne Gyuricza Eva (KDNP):

"Nálam a tett az első"
Nálam a tett az első, a szó, az

ígéret csak a második. - Hirdeti
magáról Császáné Gyuricza Éva,
aki Békés megye 5. számú válasz
tókörzetében a Keresz
ténydemokrata Néppárt (KDNP)
országgyűlésiképviselőjelöltje. 
Keresztény magyar emberként
kívánom szolgálni választóimat,
legfőbb célom a vidék elmara
dottságának a felszámolása. A
Kisréti Gyó gyszálló megépítésé
bez reményeket fűzök. Ilyen és
ehbez basollló elgondolásokat
kellene fejkarolni, és akkor Gyo
maendrőd is felzárkózhatna a fej
lettebb kisvárosok mögé.

- AZI beszélik, hogy három mil
liárd forilli kellene a gyógyszálló
megvalósírásához. Ön hisz abban,
hogy összejöhet ez az összeg?

- A pillanatnyi beruházási és
gazdaságossági számitások alapján

másfél, kétmilliárd forint szüksé
ges az első lépcsőben. Ám mire az
egész felépül, könnyen lebet, bogy
bárom milliárd körül lesz a berubá
zás összege. Ha a részvénytársaság
szervezésével kapcsolatos elképze
léseink valóra válnak, a világkiállí
tás utolsó hónapjaira átadhatjuk a
szállót.

- BiZIosan ismeri már válasZIási
vetélylársai! Szarvas és Gyoma
endr&l környékén. B6'di János, az
SZDSZ és a KöVársaság Pári je
löllje nemrégiben aZI nyilalkova,
hogy leg/ávb ellenfelének Szöllősi

Istvánnél, az MSZP jelöliJéllarlja,
Mi! szól ehhez?

- Bődi János úrral személye
sen még nem találkoztam. A
szarvasi polgármesternél a kö
zelmúltban jártam, s a találkozó
utáni közmegballgatáson hallot
tam beszélni Bődi urat. Bődi úr

mártöbb ízben azt nyilatkozta. nem
tudja elképzelni, hogy én Buda
pestről képviselbetném az itteni
szavazók érdekeit. Erre az a vála
szom, hogy erről természetesen szó
sincs. biszen gyomaendrődinek

vallom magam. Már öt-bat évvel
ezelőtt elhatároztam, hogy baza
költözöm. Felújítattam a szülőbá

zamat, és főálJású képviselő

szeretnék lenni. Ez aztjelenti, hogy
a budapesti munkahelyemet is ott
hagyom. A képviselői m.unka telj es
embert kíván. Bődi János úgy nyi
latkozott erről a témáról, mintba ezt
talán megbeszélte volna, pedig er
ről szó sincs. Haeogem őúgymond

nemjegyez, ehhez nincs mit hozzá
fűzni ...

- Figyelembe véve a környék
erős és jelelliős vallásos hagyomá
nyai!, lehel, hogy B6'di János az Ön
esélyei! illelően léved?

- A KDNP nem csupán a vallá
sosak pártja. ez csak elterjedt ró
lunk. Aki a keresztény értékrendet
úgy általában elfogadja, közénk
állhat. Ehhez viszont nem kell fel
tétlenül rendszeresen templomba
járni. Sőt nem is csak a katolikusok
pártj a vagyunk. A katolikusok és a
protestánsok együttműködéséreés
egyetértésére számítunk. és erre
esélyt is látok. A KDNP-n belül
működik egy protestáns műhely is,
velük is tartom a kapcsolatot.
Egyébként Szarvas és Gyomaend
rőd körzetében legalább annyi pro
testáns vallású ember él. mint
katolikus. Nagyválasztmányi ülé
sünkön a gazdasági szekcióban
rencl.k.ívül tartalmas bozzászólások
hangzottak eJ. Később megkérdez
tem ismerőseimtől, kik beszéltek.
Megtudtam, hogy a protestáns mű
bely szakértői voltak. Száaútunk
rájuk a jövőben is. -feh-
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A lelkész egyéniben is indul

Demének gyomai
jelöltje van

- feb

Deme Zoltán életét 21 éves ko
rában a Jézusban való Ilit alapve
tően megváltoztatta. Nyilván
jelentős fordulat volt a lelkész
életében az 1990-es esztendő is,
hiszen az országban az elsők kö
zött került be a parlamentbe. Sem
az MDF-be. sem az SZDSZ-be
nem lépett be sohasem, bár e két
párt támogatta annak idején.
Nenu'égiben azonban döntött:
tagja letl a Magyar Igazság és
Élet Pártjának (MIÉP) , és mos
tanság azt kérdezi. hogy mi ép
ebben az országban?

- Képviselő úr! Azt hanot
tuk, hogya következőválasztá
son ön vezeti a MIÉP megyei
listáját, viszont egyém körzet
ben nem indul. Ez továbbra is
így án?

- Nem egészen. A MIÉP me
gyei listáját valóban én vezetem.
Ez abból adódik, hogy 12 frakci
óbeli társammal megalakítottuk a
MIÉP-frakciót, s közülünk ki-ki
allol él vagy ahová kötődik, ott a
megyei lista élén áll. Ez nem csu
pán előny, hanem nagy feladat is
egyben. Társaimmal együtt szer
vezzük a MIÉP szervezeteit, irá
nyítjuk a párt teyékenységét,
kampányát. A MIEP új párt, új
frakció, nem kap támogatást. Je
lentős hátrányban vagyunk azok
kal szemben, akik a
Kongresszusi Központban 50
ezer f0l1ntos belépővel tartanak
rendezvényeket. Ezt tudomásul

véve, de nem belenyugodva
élünk és dolgozunk. Egyébként a
MIÉP-el szimpatizálók tudnak
erró1 az ellentmondásról, és az
zal is tisztában vannak, hogy mi
az igazság oldalán állunk és nem
csak szóban...

Tudom, hogy a meglepetés
erejével hathat, de valószínű,

hogy egyéni körzetben is elindu
lok. A '94-es választásoktól sors
fordulatot várunk, ezért
megkövetelik tőlem az indulást.
A MIÉP országos párt, és ha nem
is mindenáron hatalomra, de úgy
fogalmaznék, hogy szolgálatra
törő párt. Éppen ezért minél több
egyéni körzeti jelöltet kell állíta
nunk, hiszen ez az előfeltétele az
országos listának. Ha ettől elte
kintenénk, nem lenne esélyünk
arra, hogy valaha is kormányzás
ra kerüljünk ... Ám, hogy melyik
egyéni körzetben indulok, még
nem mondhatom el. Több helyről

érdeklődtek már utánam, de még
a tárgyalások nem kezdődtek el.

• Ezek szerint kevés a valószí
nűsége annak, hogy újl'a Békés
megye 5. szám:: ~álasztókörze
tében induljon. Am ekkor ki a
MIÉP jelöltje Szanas és Gyo
maendrőd vidékén?

- Egyelőre csak annyit mond
hatok, hogy függetlenként, de
MIÉP színekben egy gyomai pol
gár indul. Szerintem van nyerési
esélye. Szarvason túlságosan
megoszlanak a szavazatok, mate-

Deme: A MIÉP szolgálatra törőpárt..

matikaílag szinte lehetetlen lölt mögött természetesen a MI-
győzni. Én viszont nem ezért ÉP teljes gárdája felsorakozik,
nem indulok az ölösben. Sőt, ki- magyarul kiállunk érte.
hívásnak látom a feladatot, szíve- -Kiket tart esélyesnek és ki·
sen megmérkőznék Szö1l6si ket esélytelennek az indulók
Istvánnéval vagy Bődi Jánossal. közül Deme Zoltán'!
A sportszerűség viszont azt di!<- - Ebben az esetben nem túl
tálja, hogy a mostani választás sportszerűjósolgatni... Nyilvánva-
alkalmával egy gyomai jelölt fu s- ló, hogy Szöllősiné és Bődi János
son be. Gyomaendrőd lélekszá- eséllyel indul, de Kepenyes András
mát tekintve közel akkora város, és Kepenyes János is kaphat jóné-
mint Szarvas, és én régóta val- hány szavazatot. Csak az említett

számtani problémák...
lom, hogy ezúttal az idevalósiak
embere következik. A gyomai je-

Babák a FIDESZ jelöltje Szöllősiné nem jött
A Fidesz Gy.omaendrő

di Szervezete helybéli je
löltet kíván indítani
egyéniben az 5. számú vá
lasztókörzetben a parla
menti választásokon. A
Fidesz Szarvasi Szerveze
te is helyi jelöltet kívánt
támogatni. A körzet Fi
desz szervezeteivel és a
megyei választmánnyal
egyeztetve az esélyeket
február elsején a két jelölt
közös meghallgatását kö
vet6en a szarvasi Babik

Mihály esélyei döntöttek a
választókörzetben történt
indítása mellett. Babik Mi
hály (47 éves), a szarvasi
önkormányzati testület tag
ja, s a pénzügyi és ellenőrző
bizottság vezet6je, civilben
pedig a szarvasi városgaz
dálkodási kft. ügyvezető

igazgatója. A gyomaendrő

di Fidesz Szervezet jelöltje
az ősszel esedékes helyha
tósági választásokon a Fi
desz polgármesterjelöltje
lesz.

Február elsején a Magyar
Szoci alista Párt szervezésé
ben a Kner gimnáziumba
várták a város pedagógusai,
ahol Szöllősi Istvánné, a Pe
dagógusok Szakszervezeté
nek titkára, az MSZP egyéni
képvisel6jelöltje tartott vol
na tájékoztatót a szakma je
lenlegi helyzetér61 és
gondjairól. Családi okok mi
att azonban Szö116siné nem
tudott eljönni, helyette dr.
Selmecziné dr. Csordás Má
ria és Nyulász István, a Pe-

dagógus Szakszervez~

munkatársai tájékoztatták a
mintegy 40 f6s hallgatósá,
got, többek között a közal
kalmazotti törvényrő1.
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A lelké zeknek
megtiltani nem lehet

DOI'r:~)ach, Bődi és Sarkadiné

felbasználni. DemeZoltán szarvasi
lelkész-képviselővel az a bajunk.
hogy egy olyan egybázi kegyessé
gi irányzatot képvisel, amelynek
értékeit adott esetben elismerem,
de nem mirldig és mindenkor. Ez a
nézet egy nagyon mély személyes
kegyességet igényel és tételez fel.
Ám amikor ez a felfogás átcsap
egyfajta rajongásba. másokat ki
ván saját gondolatainak elfogadá
sára egyházon belü I és kívü I.
feszültség keletkezbet. Deme Zol
tán meggyőződésből politizál és
ténykedik, nagyon nebéz őt rábírni
véleményének megváltoztatására.
Említhetem ebben az esetben a
szarvasi iskola-ügyet példaként.
amellyel nenuégiben szembesür
tem. Mit mondjak, megdöbbentő.

Nem szabad másokat a saját igaz
ságomra feltétlenül rábírni. Egy
polgári demokratikus értékrendet
valló gondolkodásban ez népsze
rütlen... - ené-

Mit akar a Szociáldemokrata Párt?
~

Erezzük jól magunkat
Magyarországon !

maradni saját egybázuk vezetésé
vel, mint az evangélikusok. Nyil
vánvaló, hogya reformátusok nem
saját egybázukat képviselik a parla
mentben, banem azt a politikai erőt,
amelynek a színeiben bekerül tek.
Jó értelemben véve azonban meg
őrizték azonosságukat is az egyhá
zukkal. Engem ez arról győz meg,
hogy nem okvetlenül tiltandó a pa
pok politizálása. Arról van szó,
bogy mindent lebet jól is, meg
rosszul is csinálni.

- Egészen konkrétan ez a
probléma mit jelent az ön egyhá
zában?

- Az evangélikus lelkész-képvi
selők közül például Laborczi Gézá
val, aki függetlenként, de az
SZDSZ támogatásával lettképvise
lő, mindenben egyetértünk. Ez vi
szont nem mondható el Roszik
Gábor gödöllői lelkészről. Ó tulaj
donképpen az egyházat saját politi
kai karrierje érdekében akarja

Tisztelt választópolgár I

1993. október 3-án létrjött azegységes Magyarországi Szociáldemok
rata Párt, melynek elnöke Király Zoltán, főtitkára Podkoniczky István.
alelnöke dr. Borbély Endre. Így újult erővel képviselhetjük a 100 éves
szociáldemokrata értéket.

Az MSZDP a társadalom pártja, olyan Magyarországot akar. abol
az állam szolgálja a társadalom és az egyén érdekeit ahol tiszteletben
tartják az alapvető emberi jogokat, J1Úndenki szabadon gyakorolha0a a
vallását, s ugyanakkor megvalósul az állam és az egybáz szétválása. abol
a vallási, etnikai, kulturális és egyéb kisebbségeket nem érbeti hátrányos
megkülönböztetés, ahol a női egyenjogúság nem csak papíron létezik, abol
megvalósul az állampolgárok esélyegyenlőségeaz oktatásban. a kultúrá
ban. s biztosítják az egészségügyi és szociális ellátásban való részvételt.
abol az igazságos a közteherviselés és az emberek biztonságban élbelnek.

Az MSZDP olyan Magyarországot akar, abol a demokratikus társada
lom és a szociális piacgazdaság kiépítésére törekvő kelet-közép-európai
országok kölcsönös előnyöket szolgáló együttműködéstvalósítanak meg.
abol a gazdaságban a társadalom szempontjábóllegbatékonyabb tulajdon
formák léteznek egymás mellett. ahol az állam kötelezettséget válla! az
oktatás, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás biztosítására és nem
avatkozik be a gazdaságba, ahol a munkabelyteremtő vállalkozások adó
kedvezményben részesülnek, a munkanélküliség ellen átképzéssel. to
vábbképzéssel küzdenek, ahol a korszerű mezőgazdasági termelés
szövetkezetekben és farmergazdaságokban történik. ahol a társadalmilag
ellenőrzött privatizáció a munkavállalók részvételével folyik. abol a kül
földi tákebeáramlás a technikai fejlesztést és a munkallelyteremtést segíti.
ahol az állam, az önkormányzat és a társadalom intézményesen gondosko
dik a természeti és környezeti ártalmak csökkentéséről,allO! erős szakszer
vezetek gondoskodnak a munkavállalók érdekvédelméről, abaI a
nyugdíjak értékállóságát törvények garantálják. ahol az anyagi létminimu
mot J1Únden állampolgárra kiterjedő társadalombiztosítási rendszer garan
tálja, abol a pályakezdő fiatalok kedvező bitelfeltételekkel lakásboz
juthatnak.

vést. Bár én azt az álláspontot kép
viseltem akkor is és ma is, hogy
nem szabad megtiltani egybázi sze
mélyiségeknek a politikai szerep
vállalást. Nagyon furcsán nézne ki,
ba az eltelt 40 év után, amikor fő

papok ültek igazi legitimáció nél
kül az országgyülésben, akkor egy
szabadon választott képviseletben
ne tebetnék meg ugyanezt. Közis
mert, bogy a katolikus egybáz nyu
gaton sem engedélyezi papjainak a
pariamenti képviselőséget, a pro
testánsoknál viszont az a gyakorlat
világszerte, hogy erről szó lehet.
Ebben az esetben aza szabály, bogy
az illetőpapnak a választási ciklus
ra szabadságoltatnia kell magát,
mert ezzel a munkával párbuzamo
san a gyülekezetet egyszerűenkép
telen ellátni.

- Az evangélikus egyháznál
egészen konkrétan ebben a kér
désben mi a helyzet?

- Az evangélikus egybáznál ez
problémát jelent, magyarul nálunk
az ilyen jellegű szerepvállalások
nem alakultak túl szerencsésen.
Nem vagyok irigy, de alakulhatott
volna szerencsésebben is. A refor
mátusok gyakorlatiasabban oIdot
ták meg ezt a feladatot. Képviselőik
sokkal jobb kapcsolatban tudtak

Dr. Dornbach Alajos, az országgyúlés alelnöke, dr. Frenkl Ró
bert, a Köztársaság Párt elnökségi tagja, az evangélikus egyház
országos f6felügyelője, dr. Sarkadiné Lukovics Éva, Békéscsaba
országgylTlési képvisel őj e, val ami nt Bődi János szarvasi váll alkozó,
az SZDSZ és a Köztársaság Párt közös képviselőjelöltje volt a
vendége annak a lakossági fórumnak Szarvason, melyet a helyi
nyugdíjas érdekvédelmi egyesület szervezett a város művelődési

házában.

Lakossági fórum

F
renkl Róbert, a Köztársa.ság
Párt elnökségi tagja. az
Evangélikus Egyház orszá-

gos felügyelője nemrégiben
Szarvason járt. Ebből az alkalom
ból beszélgettünk vele.

- Az el~lúlt évtizedekben nem
volt kimondott gyakorlat, hogy
politikai szerepet vállaljanak
egyházi személyiségek, köztük
papok is. A rendszerváltás óta
azonban mintha több egyházi
ember foglalna belyet a parla
menti széksorokban. Tevékeny
ségükról, munkájukról mi az ön
véleménye?

- Sajnos sok példa volt az elmúlt
évtizekben is arra, bogya különbö
ző egyházak vezetői ott ültek a par
lamentben. Szerintem ez nagyon
mély egyházi és társadalmi gond
volt az egyházra és a múlLra néz-
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Költözik az Eskimo
Néhány bét múlva megszűnikaz Eskimo jégkrémraktár Gyomaendrődön.

Az Unilever Magyarország Kft. gyomaendrődi depója 1992. tavaszán kezdett
működni, előtte a Veszprémi Tejipari Vállalat jégkrémjeit és mirelit árult
forgalmazták a Győzelem Tsz volt gépállomása területének sarkában.

Gyomaendrődrőla Ti~zántúl egy részét látta el a bat gépkocsivezető,a két
raktáros és a négy adminisztrátor - a főszezonban - Eskimo jégkrémekkel.
Szabó Balázsné rendszerfelelős lapunknak elmondta, hogy a gyomaendrődi

depó szépreményű munkahelynek látszott számukra, ám a felsőbb szintű

átszervezések miatt a depót a közeljövőben Gyomaendrődről áthelyezik a
békéscsabai hútóházba, ahol nagyobb kapacitású hútőkamrák vannak.

Szabóné lapunknak elmondta, hogy az Unilever világcég magyarorszá
gi vállalatának nem volt kifogása a dolgozók munkáját illetően, s példának
hozzák fel, hogy egy házi versenyben, amelyben minden magyarországi
depó részt vett, a gyomaendrődi gépkocsivezetők lettek az elsők a gyors,
rugalmas jégkrémforgalmazói munkájukkal.

Az új békéscsabai munkahelyre gépkocsivezetőketés adminisztrátoro
kat keres a cég. A gyomaendrődi gépkocsivezetők - bogy munkahelyüket
megtartsák - felajánlották, szívesen bejárnak Békéscsabára dolgozni, de a
cég az ajánlatra nem reagált - tudtuk meg Szabó Balázsnétól, aki ezzel
kapcsolatban elmondta azt is, hogy úgy tűnik csupán a cég érdeke a fontos.
az itt dolgozó gyomaendrődiembereké már kevésbé.

- Sajnáljuk, hogy így alakult, hiszen jó fizetést kaptunk a munkánkért.
s az is igaz. hogy manapság nem az érzelgések korát éljük. Reméljük az
új békéscsabai kollégák tőlünk is jobban dolgoznak majd a cég békéscsabai
depójában - mondta Szabó Balázsné.

POLITIKAI HIRDETÉS

Gyomaendrőd. 1994 bó .

Jelentkezési lap
Alulírott Gyomaendrőd, út szám alatti lakos

- kérem tagfelvételemet a Gyomakör Egyesületbe,
- kérem pártoló tagként nyilvántartásba vételemés rendszeres táj é-

koztatásomat munkájukról, ..
- szervezőmunkát vállalok a Gyomakör EgyesüIet Onkormányzati

választást segítőkampáoyában /megfelelőrész alábúzandó/

GYOMAKÖR felhívása
a gyomai városrész lakossághoz!-Tisztelt Gyomaiak! Az 1994-es év az országgyűlési és az önkonnányzati

választások eve. Nem kívánjuk lebecsülni az országgyűlési képviselők válasz
tásának jelentőségét, de mivel az elsősorban pártok jelöltjei között dől el,
egyesületünk nem kíván ebbe a küzdelembe beleszólni. Természetesen - a
képviselőjdöltek személyének ismeretében - véleményünket tagságunkkal
kom:ultálva megfelelő idóben nyilvánosságra fogjuk hozni. Egyesületünk 
alapszabályának megfelelően - a g.}illJllili városrész érdekeinek fokozott érvé
nyesítésének szándékából kiindulva mindenekelőttaz önkormányzati képvise
lők választására - ami várhatóan szeptemberben lesz - fordítja a fő figyelmet.
El kell érnünk ezt, ellentétben az 1990-es választási eredménnyel. hogy város
részünk képviselői valamennyien olyan (~iránti elkötelezettségűszemé
lyek legyenek, akik létszámunkban is kifejezik városrészünk arányát,
többségben vannak az endrődivárosrészt képviselőkkelszemben. Ugyanakkor
képesek legyenek egységes városban is gondo.lkodni, amennyiben a választók
azzal bízzák meg őket. Bízunk benne, hogy On, mint a ,gyomai városrészben
lakó egyetért az előzőekke1,ezért kérjük Onnek és valamenn)'l családtagjának
a segítségét. Fogjunk össze pártállásra való tekintet nélkül, azért, nogy város
részünk fejlődési üteme ne torpanjon meg. feleljen meg a városrészünk fejlesz
tésére fordított összeg lakosságunk arányának, a városi költségvetéshez való
hozzájárulásunk arányának egy-egy választási ciklusban.

Hangsúlyozzuk ugyanakkor azt, hogy felhívásunk nem irányul városunk
endrődi részen lakó azon többsége ellen, akik városunk fejlődéséért - szélsősé

ges megnyilvánuJástól mentesen - eddig is sokat tettek, de remélhetőenbelátják
azt, hogy több ok miatt nem látjuk jelenleg jónak, hogy nem a többség, hanem
a kisebbség képvisel6i döntenek városrészünk, gyennekeink jövőjérol. Gon
duJjuk, hogy azaz igény is tennészetes, hogya városrészünketjövóben képvi
selők - okulva elődeik hibáiból - hatékonyan, határozotlan és egységesen
képviseljék választóik érdekeit.

A jelenlegi időszakban az endrődi képviselőkegységes fellépése mellett a
-Eyomai városrészt képviselők nem tudták megteremteni egységüket, alJIInek
egyik oka, hogy a választásuk során nem volt megfelelő együttműködés a
különböző pártok, szervezetek között, nem volt a~részéről kellően

összehangolt és szervezett a választás, így a megválasztott g,x,omai képviselők
közü] többen nem igazán kötődnek érzelmileg G~oz,mint szülőföldhöz.
Természetesen továbbra sem gondoljuk azt, hogy a~ai születés legyen a
képviselői alkalmasság kizárólagos követelménye, de mindenképpen szüksé
gesnek látjuk alaposan megvizsgálui az újabb jelölések előtt, hogy városré
szünk képviselői mit tettek eddig lakóhelyükért, az ott élő emberekért,
gazdálkodó szelvezetekért. egyéni és társasvállalkozókért, várható-e tőlük

érzelmi-értelmi elkötelezettség, városrészünkérdekeinekszolgálata. Azönkor
mányzatokban végzett munka nem elsősorban pártpolitikai érdekeket szolgál,
ezért kérjük a -.gY0rT!!!,i városrészen mú1:ödő pártokat, hogy segítsék elő 
megítélésünk szerint közös - érdekeink megvalósítását, a város és városrészi
politikában gondolkodó önkormányzati képviselők kiválasztását. Ugyanezt
kérjük a gyoruai egyesületektől,klubok1óL szervezetek1ől.

Tisztelt Gyomaial! Ahhoz. hogy szervezetünk az önkonnányzati választá
sok időszakában eleget tudjon tenni az alapszabályában foglaltaknak ezen a
területen. valamint a~ elvárásainak, melyeket egyre többen, egyre
gyakrabban és határozottabban megfogalmaznak felénk, a választásokig hátra-

lévő időben tisztázni kell azt, hogy kikre támaszkodhatunk a munkában, kik
azok akik vállalják az egyesületi tagságot, kik azok akik kérik, hogy rend
szeresen kapjanak tájékoztatást munkánkról, és kik azok, akik hajlandókkonk
rét szervezőmunkát kifejteni közvetlen környezetükben, utcájukban. Kérjük,
hogy minél többen lépjenek be tagjaink közé, ezzel is demonstrálva azt, hogy
szimpatizálnak elképzelésünkkel, ugyanakkor ha szerény mértékben is. de az
évi 120forintos tagsági díjukkal is hozzájárulnakválasztási küzdelmünkanyagI
kiadásaihoz.

Örömmel vennénk, ha városrészünk gazdálkodó szervezetei, egyéui- és
társas vállalkozói. valamint azok a magánszemélyek. akik ezt megtehetik
anyagilag is segítenék munkánkat. mivel egyértelmúen látni kell azt. hogya
nyilvánosság rendszeres tájékoztatása, soron következő rendezvényeink meg
tartása pénzbe kerül. A legnagyobb támogatást az jelentené, ha minél többen
eljuttatnák véleményüket arról, hogy hogyan értékelik jelenlegi képviselőjük
munkáját, miért javasolják, vagy nem javasolják megválasztásukat a jövőben,
összességében mi a véleményük a jelenlegi önkonnányzat - beleértve a polgár
mester - munkájáról, és kiket látnának alkalmasnak a testületben és milyen
indokok alapján. Kérjük azok jelentkezését, akik erőt, elhivatottságot ércznek
magukban, úgy érzik, hogy ha a környezetük megbízna bennük jól tudnák
szolgálni önkormányzati képviselőkénta gyomai érdekeket a következő cik
lusban. Fogjunk össze időben. mert csak így tudjuk városrészünk érdekeit
hasznosan szolgálni.

Visszatérve az előzőekreismételten meg szeretnénk erősíteni,hogy egyesü
lelünk nem városunk szétválasztásán, az ellentétek felelevenítésén munkálko
dik. Tudomásul vesszük, hogy mindkét részről el hangzanak olykor
szélsőséges,detöbbnyirejózan mérlegelőérvelésekvárosunk kettéválása. vagy
együttmaradásaérdekében. Mi ezt a demokrácia .me9nyilv~ulása~énl;!enné
szetes jelenségként fogjuk fel, ami ellen, - ha azt esz ervek tarnasztják ala - nem
kell hadakozni, bízni kell az egészséges többség józan megítélésében. Nem
tartjuk indokoltnak szinte eretnekséggel vádolni a másként gondolkodókat.
Szervezőmunkánk megkezdését nagyban segítené, ha az alábbi jelentkezési
lapot (amíg postafiókbérletünk nem lesz) eljuttatnákideiglenes címünkre/55~
Gyomaendrőd, Wesselényi u. 1.1, vagy személyesen átadnák az UgyVlVO
Testületü nk jelenlegi tagjainak. Kérjük, hogy véleményükkel is minél többen
keressék meg ügyviv6inket:

Vass Ignác Liget fürdő, Köszi Ottó Győzelem MgTsz. Mészáros Gábor
ipari szakmunkásképző,Jenei László Iparker Kft.
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POLITIKAI HIRDETÉS

Tisztelt Választók!

BEMUTATJUK ÖNÖKNEK·
BŐDI JÁNOS ÉPÍTÉSZ-VÁLLALKOZÓT

Békés megye 5. számú - Békésszentandrás, Csabacsűd,
Gyomaendrőd,Hunya, Kardos, Kondoros, Szarvas -

szarvasi székhelyűvála~ztókertile!ében ;t Köztárs~~ág P~rt és ~z SZDSZ
KÖZÖS ORSZAGGYULESI KEPVISELOJELOLTJET

Bődi János országgyúlési képviselőjelölt

Bődi János életútja
A 45 éves, tősgyökeres szarvasi

építész-váUalkozó dédszülei is már
szarvasi és békésszentandrási szü
letésűek voltak. Bődi János az
egyetemi évek kivételével végig
szülővárosában él. A helyi Vajda
Péter Gi.aU1áziumban érettségizett,
majd még abban az esztendőben

sikeresen fel vételizil\ a Budapesti
Műszaki Egyetem Epítőmérnöki

Karára. ahol 1973-ban kitüntetés
sel diplomázik. Az egyetem befeje
zése után 1982-ig az AGROBER
Szarvasi Tervezési Osztályán az
építési szakosztály vezetőjeként

irányító építésztervezőként dolgo
zik. 1982-ben !l1egalapította az
önálló INTEGRAL EpítőipariTer
vező és Beruházási Gazdasági
Munkaközösséget, amely fennállá
sa óta dinamikusan fejlődik. Nap
jainkban több mint száz építőipari

szakembert foglalkoztat, a város és
vonzáskörzete építőiparának leg
nagyobb, tőkeerős, jól fizető, s a
megtisztelő "kiváló" címet el
nyert magánvállalkozása.

A köztudottan lokálpatrióta épí
tész-vállalkozó a Vállalkozók Or
szágos Szövetsége Békés megyei
alelnöke, több nyugat-európai és
tengeren túli tanulmányúton vett
részt, s az ott szerzett tapasz
talatokat igyekszik saját vállalko
zásában is alkalmazni,
hasznosítani. Az 1990-es helyi ön
kormányzati választásokon párton
kívüliként a Fidesz és az SZDSZ
közös támo gatásával egyéni vá
lasztókerületben már az első fordu
lóban kiérdemelte a választók
bizalmát, s bekerült Szarvas város
önkormányzati képviselő-testüle

tébe.
Bődi János felesége is szarvasi

születésű- okleveles üzemgazdász,
aSzarvas és Vidéke ÁFÉSZ elnöke
- noha családjának gyökerei a kar
dosi tanyavilágba nyúlnak. Két fi
uk még tanul. Az idősebbik, P~ter

aBudapesti MűszakiEgyetem Epí
tőmérnöki Karán második éves
hallgató, János pedig a Vajda Péter
Gimnázium végzős diákja.

Kiket és mit szeretne
képviselni

a Parlamentben?
Bődi János így fogalmaz:
- Amennyiben kjérdemelem a

választók bizalmát, akkor a válasz
tókerület minden társadalmi réte
gét szeretném képviselni a

törvényhozásban. Az ideológia
mentes, piacorientáltságú, pragma
tikus gazdaságpolitika híve
vagyok. Valós, hosszú távon kiszá
mítható, vállalkozásbarát gazda
ságpolitika megteremtésén
fáradozom ma is. A hátrányos hely
zetű térségünk munkanélküliségé
nek csökkentésére a
munkahelyteremtést, a foglalkoz
tatást szorgalmazom, egyebekmel
lett vállalkozásom fejlesztési
elképzelései is erre irányulnak. A
térség elmaradottságából, szegény
ségéből a kitörési pontokat az inf
rastruktúra - pályázatok útján.
cÚllZett és céItámogatásokkal, kül
földj anyagi források bevonásával,
helyi váUalkozók közreműködésé

vel - fejlesztése jelentheti. Mind
ezekhez hozzájárulhat a
Körös-völgy, az Alföld egyik
gyöngyszeme érintetlen természeti
értékeinek kiaknázása az idegen
forgalom, a turizmus számára.

Elképzelések
és lehetőségek

Bődi János - Az 5. számú or
szággyűlési választókörzetben élő

és dolgozó emberként jól ismerem
szülővárosomSzarvas és a környe
ző települések lakóinak minden
napj ait, gondjait. Megválasztásom
esetén, országgyűlési képviselő

ként szeretném megoldani:
- Gyomaendrőd és Szarvas tér

ségének jó ivóvízzel való ellátását,
- Békésszentandrás. Csabacsűd,

Kardos és Örménykút bekapcsolá
sát az országos gázvezeték- háló
zatba.

- Kapjanak korszerűtelefonköz
pontot a választókerület települé
sei,

- Szarvason a 44-es főút teher
forgalmának a városból való eltere
lését,

- Út rekonstrukcióval. jobb köz
úti közlekedéssel Hunya élőbb

kapcsolatát megteremteni Gyoma
endrőddeIés Szarvassal,

- Az idegenforgalom, ezen belül
is a falusi turizmus fellendítését,

- A térség az ország éléskamrá
ja, ezért annak megfelelősúllyal is
kezeljék azt. így a gazdálkodó
nagyüzemeknek és kisgazdaságok
nak termelési biztonságot, ahhoz
állami támogatásokat, térségi dotá
ciókat,

- A vidék nagy múltú szövetke
zeti mozgalmának megóvását, to
vább feljesztése,

- A munkanélküliség oldására 
a főiskolai karokra és a kutatóinté
zetekre. valamint az Arborétumra
alapozva - kihelyezett átképzőköz
pont létesítését.

Sajtótükör
Békisben közös jelöllet indít az

SZDSZ és a Köztársaság Párt
... a megállapodás értelmében

megválasztása eselén B6'di János
annak a pártnak a jrakci6jába ül,
amelyik löbb listás szavazatot sze
rez választókerületébell. (Magyar
Hírlap, 1993. november 4.)

Bődi János vállalkozó
a Köztársaság Párt és az SZDSZ

közös szarvasi felöltje
Én az emberek siker iránti vá

gyára építek, azt szeretném megva-

lósítani. Minden időszakban és
helyzetben az értékteremtésre
igyekszem helyezni a fő hangsúlyt.
Meggyőződésem: az engem támo
gató két párt programja választ ad
majd az ország jelenének és jövő

jének kihívására. (Népszabadság,
1993. december 15.)

...Ennek a válasZlókerületnek
szüksége lenne egy olyan kipvise
16're. aki a körzet érdekeir markán
san akár lobbizva is érvényesíteni
tudja. Úgy vélem: a vidéket nem
lehet a/ó'városból képviselni! Gya
korlatias gondolkodásúnak tarlom
magam, a választókörzet vala
mennyi telepiJlésén dolgozot! cé
gem az elmúlt húsz évben, jól
ismerem a környék megoldatlan
problémáit. (Napi Délkelet. 1993.
december 1.)

Az SZDSZ és a Köztársaság Páft
gazdaságpolitikai koncepciója kö
zel áll egymáshoz, és mindkét párt
egyet ért azzal, hogy a következő

választás győztesének mindegyik
társadalmi réteggel egyaránt törőd
nie kell. Nincs más út, hiszen a
választókat az érdekli. hogy az
ígért modernizációs programok
gazdagítják-e megélhetéseik jobb
kilátásait. (Szarvas és Vidéke,
1993. december 17.)

...Én épftészkélU és vállalkozó
ként az alkotás és a kOlJStrukJivitás
emberének vallom magam, ezérl
politikusként is nyilt együlllnú'kö
dést kfnálok núnden hozzám hason
lóan gondolkodó egyénnek.
(Szarvas és Vidéke. 1993. decem
ber 23.)

Vállalom
a megmérettetést

Hogy miért? Két évtizede alkotó
módon veszek részt szülővárosom
és a választókerület minden telepü
lése arculatának formálásában, fej
lesztésében. Minden egyes község.
város létesítrnényében, legyen az
tornacsarnok, vagy áUattanó telep,
ott van munkásságom maradandó
nyoma. Mindig is váUaltam a kihí
vást. állok a megmérettetés elé, ami
számomra azt is jelenti: eddigi al
kotóimunkásságomra is voksolnak
majd az emberek.

Tisztelt Választók' Köszönöm,
hogy elolvasták bemutatásomal,
soraimat. Az országgyűlési képvi
selői mandátum elnyeréséhez ké
rem a segítség(jket. hogy azután
képviselőként Onöknek is segít
hessek.

Bődi János
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Békés megyei város központjában,
múlt év közepén üzembehelyezett,
főút mellett működő 5 kútfejes

~

. BENZINKUT
-'

shop-pal együtt ELADO!
Napi átlagos forgalom 10 ezer liter

..uzemanyag

Részletes felvilágosítás
a Szó-Beszéd Szerkesztőségében .

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon/fax: 66/386-479.

;r-------------------:...---------------:...-----------------------------:...------.:----------------.:-------------:...---------------------------,'

i: HAL- ÉS VADÉTELEKKEL,
"

:i egyedi éteI- és italválasztékkal
'I
:: várjuk továbbra is Kedves Vendégeinket ::
'I l'
:: Legyen Ön is a törzsvendégünk! ::
" l':: Nyereményakció - Felvilágosúás vendéglőnkben ::
'I "
:1 Iparker Kft. ':,I l,
LL_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-...:-_-_-_-_-_-_-_-...:-_-_-_-_-_-_-_-_-...:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-...:-_-_-_-_-..JJ

HIRDETÉS-
~

FELVETEL:
Gyomaendrőd

Kossuth u. 18.
Telefon/fax:
66/386-479

A Corvo
Bianco
Cipő

Nagykereskedő

Kft.

DISZKONT
CIPŐBOLTJA

megnyílt
Gyomaendrödön
az Apponyi u. 9.
szám alatt, ahol

nagykereskedelmi
áron vásárolhat

divatos női, férfi- és
gyermek- cipöket!

Szalagavatóra,
ballagásra cipők

megrendelhetök!

Keresse/el
cipőbol/unkat

megéri!

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
értesíti a Tisztelt lakosságot,

hogya közeljövóben új
szolgáltatást kíván bevezetni.
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"
Erdeklődni lehet: A Takarékszövetkezet

Üzletági Osztályán, Nádasdy Lajosné
csoportvezetőnélGyomaendrőd,

Hősök tere 10/2.
Telefon: 06-66-386-543,386-881
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DÉVAVÁNYA ÖNKüRMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYE
DÉVAVÁNYAI TÉGLAGyÁRÁBAN

RENDKÍVÜLI ÁRENGEDMÉNYES TÉGLAVÁSÁR!
Akciónk 1994. február IS-ig tart.

Kedvezményes ór:
Kevés lyukú, kettős méretű (ikersejt) tégla, MSZ 551/4
(nagy szilárdságú), méretei: 25 x 12 x 14 cm.

Kézi rakodás Csomagolt, egyutas raklappal

1.0. 15,00 Ft/db 16,00 Ft/db

11.0. 13,80 Ft/db 14,80 Ft/db

111.0. 12,50 Ft/db 13,50 Ft/db

Csomagolt, egyutas raklappal

10,00 Ft/db

9,33 Ft/db

8,54 Ft/db

9,00 Ft/db

8,33 Ft/db

7,54 Ft/db

- tömör tégla (kisméretű), MSZ 551 /2 (nagy szilárdságú),
méretei: 25 x 12 x 6,5 cm.

Kézi rakodás

1.0.

11.0.

111.0.

Áraink az átál is lalfalmazzákl
Nogy/é/elűvásárlás ese/én továbbiáren!Jedmény

és kedvezményes házhoz szál/ílos!
Érdeklődni: Dévaványa, Hősök tere l. Telefon: 65. Szabados Ferenc igazgaló~

Dévaványa, Kisújszállási út 41. Telefon: 106. SzilágyiSándorgyárvezelő.

TÉLI VÁsÁR RENDKÍvüLI ÁRENGEDMÉNYEKKEL!
20-40 %-os árengedmény minden téli lábbelire és egyéb termékekre.

- Körömcip6k 600 forinttól, Kezdje a~ évet az
- utcai cipó1c 600 forinttól, TURUL CIPOBOLTBAN,
- b6rkesztyú1c 700 forinttól, s a szerencséje garantált!
- férfib6rkabátok 12 forinttól, Gyomaendrőd, Fő út 187.,
- n6i táskák 500 forinttól. Kondoros Autóbuszállomás

Érdeklődni
a szövetkezet központjában lehet.

Telefon: 66/386-822

A PRÍMA
hirdetési újságban
közölt hirdetések

két hetente 12 800
példányban

jelennek meg.
IRDETÉS

FELVÉTEL:
66/386-479

Gyomaendrőd

Kossuth u. 18.
Politikai

hirdetéseketfél áron
teszünk közzé!

'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
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1i A GYOMAENDRŐDI ALKOTMÁNY j:
1[ MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET.'
1i gazdasági épületeit,
1! állattartó épületeit (sertés, juh),
:: valamint különbözőtárolásra is.'
[i alkalmas épületeit

:: l,f'ffl!l~li):I!! _1I11!III;J!llilllll !!l)~1



14 Szó-Beszéd 1994. február

A LINDA ~PORT .... ..
SZEZONVEGI SZENZACIOS AKCIOJA!

NB/III Alföld Csoport

A bajnokság tavaszi menetrendje
Május 22., vasárnap,

17.00: Makó-Gyomaendrőd
Május 28., szombat,

17.00: Gyomaendrőd-Co

lors SE Békés

1993 júniusában a Hadirok
kantak, Hadiözvegyek és Hadi
árvák Országos Nemzeti
Szövetsége IHONSZ/ újjáala
kult városi csoportja kéréssel
fordult a város társadalmi szer
vezeteihez, állami- és magán
vállalatokhoz, az
önkormányzathoz, melyben a
háború keserves nyomait még
ma is hordoz6 idős emberek ér
dekvédelmét felvállal6 csoport
anyagi támogatást kért. Ha ké
résünket teljesítették, ezúton is
köszönjük szíves támogatásu
kat, s kérjük, 1994-ben is támo
gassanak bennünket. Ha valami
miatt eddig kérésünkkel érdem
ben nem tudtak foglal kozni, ké
résünket megismétel ve kérjük
Önöket, hogy segítő szánd6kú
támogatásukat az üTP helyi fi
ókjában vezetett 629-736 szá
mú csekkszámlán kra
szíveskedjenek átutalni ill. be
fizetni. Akiket most keresünk
fel először kérésünkkel, kérjük,
j 6szándékkal foglalkozzanak
kérelmünkkel, és felajánlásu
kat a fenti módon szíveskedje
nek számunkra eljuttatni.
Fáradozásukat előre is köszön
jük. Szeretnénk hinni és remél
ni, hogy jelen kérésünk sok
helyen jóindulatú meghallga
tásra talál.

, ,
FELHIVAS

Az 1993-asév modelljeit rendkívüli árengedménnyel egy-
ségáron értékesítjük február 1-28-ig.

- NlKE pólók 1500 Ft,
- Reebok sportcipők 5800 Ft,
- Puma magasszánl cipők 3000 Ft,
- Puma félszánl cipők 1500 Ft egységáron
- Patrik Ewing cipóK 1000 Ft árengedménnyel
- Olasz mounten-bike kerékpárok 21 OOO

forinttól megrendelhetők.

Április 16., szombat,
17.00: Gyomaendrőd-Oros

háza
Április 23., szombat,

17.00: Kecskeméti TE-Gyo
maendrőd

Április 30., szombat,
17.00: Gyomaendrőd-Kecs
keméti SC

Május 7., szombat,
17.00: Szegedi VSE-Gyo
maendrőd

Május 14., szombat,
17.00: Gyomaendrőd-Sze

gedi Dózsa

A rock örök és hallható
(Ez nem reklámcikk)

Péntek esténként néhány Ju:kó hangszert fog az öreg, mára
azonbanmárkissékipojozolt, öreg hodályban, a Holterben. Tudnak
zenélni, bár ez nem szakavatott szájból hiteltelenül is hangozhat.

Fási Gyula és nemnépi zenekara visszahoz és ad valamit abból
az érzésből, amit hajdanában-danában úgy hívtak, hogy rock
and roll. Henti a hangfalak és Sl. ZS. a dobok mögöt! is minden
alkalommal bebizonyítja, hogy volt és van(?) egyszer egy zene.

Aztán gitárral a kezében a deszkákon egy kölyök, a Valach
Sanyika. Lehetne beló7e" valaki", mert az ujjaiban, az agyában
és a szÍvében van ez a muzsika. Jó lenne, ha így lenne, akadna
egyszer egy imp... impressz. .. szóval egy pénzember, aki a hang
jegyekhez is konyít valamit. Adnák meg ezt a rock halhatatlan
istenei, Elvis, Lennon, Morrison és Joplin együttvéve...

Ám talán sohC14em lesz nagy zenész Valach Sanyiból, és ez nem
a tehetség én múlik majdan. A rockot megette az üzlet, minek
következtében a zene lendülete is alábbhagyott némiképp, és ez
nem adhat okot túlzott örömre. Egy klip milliókbakerül, tátikázó,
kifakult sztárok és jelnőtteketlllajmoló tinik riszálnak a színpa
don. Magyarországon egy Radics Bélát is képes volt elrohasz
tani a politika, aki pedig a világ bármely táján elismert lapátos
lehetett volna.

You can' l always get what you want, tehát nem kaphatod meg
mindig, amit akarsz - de azért törekedni kell rá.

Azaz: hajráfiúk, vagyis gyerünk (lel' s go!), Sanyika!
(F)

csa
Április 10., vasárnap,

16.30: Hódmezővásárhely

Gyomaendrőd

Március 12., szombat,
14.30: Gyomaendrőd-Kis

kunfélegyháza
Március 20., vasárnap,

15.00: Gyula-Gyomaendrőd
Március 26., szombat,

15.00: Törökszentmiklós
Gyomaendrőd

Április 2., szombat,
16.30: Gyomaendrőd-Kalo-

NYITVA:
- hétfőtól péntekig

8.30-18.00
- szombaton

8 órától 13 óráig

(x)

várja kedves
vásárlóit Gyomán

a Kossuth u.
61-63. szám alatt.

Nálunk
szerény

pénztárcájából
is tetőtól talpig
felöltöztetheti

családját!
AJÁNLATUNK:
- USA edzőcipők 1980

forintéíl,
- olasz női cipők 1870

forintért,
- gyermek szabadidő

ruhák 685 forinttól,
- tavaszi kabátok, dzse

kik 2600 forinttól !

"KINAI
SÁRKÁNY

Gyomán a Vásártéri lakóte
lep sarkán, a kenyérbolttal
szemben sokáig üresen áUt az a
szokatlan formájú árusító-pa
vilon, amely a közelmúltban
végre, sokak örömére meg
nyílt. Békési Mihály váUalkozó
hírlapárusítással, totóval, lot
tóval, telefonkártya-értékesí
téssel, borítékkal, bélyeggel áU
a vásárlók rendelkezésére.
Nyitva 630-tól, vasárnap pedig
7 órától.

•••••••••••••••••••••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ingyenes az apró!

Valutakeretbot eladó 900 dollár vagy
márka. Érd.: Endród, Dobi u. 411.

Varriálliató babakocsi reális áron el
adó. Érdeklődni: Mezőtúr. Korsós út 43.

400 literes LEHEL fagyasztóláda d
adó. Érdeklődni: Gyomacndrőd. Pósa út
10/1.

COMMODORE 64-es számítógép
FLOPPYVAL. magnóval és sok játékkal.
leír,;,ssal super olcsón eladó. Erdeklődni:

Gyomaendrőd.Fegyvernek ú14.

50 OOO OOO Ft-tól hitellehetőségnyu
gali ,banko!-'tól, kedvező kamatfeltételek
tól. Erdeklődni telefonon: 621401-6 I 4.

Közületek. vállalkozók figyelem'
Védőruha.védókesztyú. munkaruha. bőr
kötény. lábszárvédő - nagykereskedelmi
lerakat. Gyomaendród, Magtárlaposi u. 6.

Moleuekre. menyasszonyi ruha ki
adó vagy eladó. Ára: 10 OOO F:t plusz fej
dísz. ugyanitt porta eladó. ErdekJódni:
Mezőtúr. Sugár út 106.

Ipari hidegalakitó gépek, kompre..<szo
rok. áruházi polcrendsze.-ek beszerzése a
MACC-HUNGARY KFT-nél. Gyomacnd
ród. Magtárlaposi út 6.

GAME BOY ~ programmal eladó.
Irányár: 14 OOO Ft. Erdeklődai: Mezőtúr.

Mátyás kir. út 36.

Bélyegzókészítést váUalok minden
adott szövegú, fonnájú. CÚJ1~"CS kivitel
ben. Rövid határidővel. Erdeklődni:

Kön yves Lászlóné Gyomaendród. Béke Úl
6.

Eladó 350 db HB-38/19 falazó blokk-.
tégla. Ára: 40 Fúdb. Érdeklődni: Dobó
Sándor Gyoma, Hársfa Úl 21.

6 db fa villanyoszlop - ~ méteres 
betongyárnmal együtt eladó. Erdeklödni:
Dobó Sándor Gyoma. Hársfa út 21.

Kevés befe!-'tetéssel gyorsan megté
rülő haszonnal nlUnkát ajánlok. Hívhat.)
661388-668.

Jól jövedelmezö. otthon végezheló.
jönnyú. adminisztrációs lDu,lkál ajánlok.
Válaszborítékért tájékoztatom. Gyoma
endród. Árpád út 36.

21 db betonoszlop és ISO-es zom.
fürdókád eladó. Érdeklódni: Gyomaend
rőd. Hársfa út 7.. Telefon: 66/386-872.

Lue-ezüst-feketc-jegenye fenyőpa

lánta megrendelhetőmárcius 10-ig. Gyo
maendrőd,Sugár út 4.

MOr7.solt!--ukorica eladó. Érdeklödni:
egész nap a 66/389·867-es telefonon.

43 éves özvagyasszony komoly szán
dékkal. élettársi kapcsolatra keres ol inden
káros szenvedélytól mentes urat Kocsival
előnyben. Békés megyeiek. Levélcím:
özv. Kovacsné Bíró Julianna. 5540 Szar
vas, T. Ill. ker. 287.

l db vegyestüzelésú kazán eladó. Ér
deklődni: Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.
lll.. Telefon: 66/386-336.

Spóroljon! Alacsonyabb gázszárnla.
üzemauyagfogyasztás. kereseti lehetőség
gel' Üzlettársak is lehelünk' Megéri! Hív
ja a 66/388-668-at

Bontásból eredő 5000 db hazai kis
cserép és ajtók eladók. Érdeklódni: Körös
ladány. Damjanich út 4.

Keresek YASHICA FX-3 fényképe.
zőgéphez 210vagy300 mm-es ZOOM-ol.
Máté Károly. Körösladány. Lcnkey út 30.

Eladó vagy eleseréUlelő( múa. alu.)
lemezcchos nacyméretú horgászcsónak.
Ára: 18 ezer Ft~ Érdeklődni: Gyomaend
rőd. Petőfi ú148.

l db MARCOTWIN sport·ikerbaba
kocsi eladó. Érdeklódni: Gyomaendrőd.
Kulich Gy. út 51.

Bontásból 3 db verenda ablak és ajtó
eladó. Érdeklődni:Gyomaendrőd.Katona
J. út4.

Menyasszonyi ruhámat olcsón köl
csönadom. Érdeklődni: Gyoma. Fegyver
nek út 18.

Használt és új 1200-as Lada-kombi
alkatrészek. karosszéria-elemek eladók.
Érdeklődni: hétvégén. Szász János Déva
ványa, BatthYMY út l.

Eladó DÁCIA új féltengely. hosz
szabb típus. Érdeklődni telefonon:
66/312-753.

AMIGA 500 bővítővel,300 db prog
rammal teü lemezzel, törlókártyával sür
gősen. olcsón eladó. Érdeklődni
telefonon: 66/477-297.

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 levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendrőd. Kossuth u, IS. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem váUalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem urtalmazhat tizenöt
(15) szónál többet!

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

Gyári javítású Heha kistraJ..'tor m un
kagépekkel eladó. Érdeklődni: Binges
Vince Gyomaendrőd.Móra F. út 20.

Tomos segédmotorkeré!-l'ár újszerú
állapotban. ezüstmelál színben eladó. Er
deklódni: Szarvas. Zrínyi M. út 73.

SKODA 1054 éves motorral, 1995.
dec. 20-ig múszakival 1 áron alul, sürgöseo
eladó. Erdeklődni: Mezőtúron a volt
MHSZ földszintjén az OFTER-FOTO
nál.

1500 FSO Polski Fiat lejárt múszaki
val eladó. Irányár: 25 OOO Ft. Ugyanitt,
bontott Pols!-; alkatrészek eladók. Erdek
lódni: Gyomaendrőd.Korányi F. út 18. sz.
alan, egész nap.

Eladó vízfútéses YAMAHA gyorsa
sági kismotor meg.kímélt állapotban.
Irányár: 88 OOO Ft Erdcklődni: Gyoma
endród, Fegyvernek u. 4.

ETZ-250 újszerú állapotban. átalakít
va, cxtrakkal felszerelve eladó. Irányár: 45
OOO Fl. Érdeklődni: Gyomaendrőd, Korá
nyi F. 8. sz. alatt. egész nap.

Eladó S SIN-es SIMSON. AíWA F
220-as magnó-deck és egy VIDEOTON
rádiós erősítő. Érdcklődni:Gyomaendrőd,
Munkacsy u. 28.

Jó állapotban lévőWartburg-turiszt5
éves, vonóhoroggal eladó. Erdeklődni:

Szeghalom. Puszta Csárda.

Javításra szoruló piros. kis kerekú
Babwaeladó. Érdeklódni: Gyomaendrőd.
Zrínyi u. 18/1.

INTERLOCK 3 szálas varrógép és
l KW-os 3 fázisú lassúfordulatú viUany
motorok eladók. Érdeklódni: Gyomaend
rőd, Rózsa F. 14.

Vennék jó allaptban lévő K-454·es
gyorsb:iJázól. Válkovszki, Csabacsúd. Pe
tőfi út 98.

Super-50 Zetor 500-as szalagfú
résszeL üzemképesen eladó,!-"iilön is. Sze-
mélygépkocsit 50 OOO Ft-ig beszárnítok.
Érdeklődni: Benesi lrore Csabaesúd. Ta
nya 153J44-es főút 82,6 km-es szelvény
nél.

Üzletpult és zöldságespult eladó.
Gyomaendrőd,Munkácsy u. 20.

Fedeztetésre ajánlom tö!"Zskönyve
zett. fekele dog kan !--utyámat Erdeklódni:
Gyomaendrőd.Hősök út 36.

Csabaesúd.ön 2 db basas koca eladó.
Érdeklődni: Csabacsűd,Szabadság útll O.

Feketc csau-csau szuka kiskutya
HWlgária Champion apától törzskönyve
zet!. eladó. Erdeklődni: Mezőtúr.Földvári
út68. Telefon: 393.

Fekete csau<sau kan fedeztetésre.
Hungária Champion és ÖtsZÖrös HFGy
győztes. Érdeklődni:Mezőtúr.Földvári út
68. Telefon: 393.

Magyar-tarka üsző b?rjúk eladók. Az
egyik 4 hónapos vemhes. Erdeklödni: Gyo
maeodród. Kiss Bálint út 2.

Napos és előnevel! csibe és kacsa
kapható és rendelhető. Erdeklődui: Gyo
macndrőd,Ady út 13.

Gyönyörö tibet terrier kiskutyák és
két magyar agár kiskutya eladó. Erdek
lődni: Gyomaendrőd.Munkácsy u. 20.

,iLútT
Jerke kecskék eladók. Érdeklődni:

nlÍnden nap, Mezőtúr, Alkotmány út
18.

E(irÉB

(iÉ/'

Roby-55·ös rotációs kapa hozzávaló
szivanyúval eladó, valamint fenyőpalánta
megrendelhető márciusra. Erdeklődni:

Gyomaendrőd,Sugár út 4.

Gombfelvarró gép eladó. Érdeklódni:
Gömötiné Csabacsúd. Petőfi S. u. 49.

Pótkocsi 3.5 t. műszakival eladó. Ér
deklódni: GyomaendrődFő ut 127.

Gyomaendrődön 4 lakásos társasház
ban 70 m2_es. 3 szobás lakás eladó. Érdek
lódni: Csillagos 13. Tel.: 386-516

Eladó vagy kertes házra cserélliető

egyedi víz. gáz l és fél szobás lakás. Gxo
maendrOO. Vásártéri ltp. 32.B. UlJll. Er
deklOOni: a helyszÚJen.

Tanya VI. ker. 365. sz. alatt ebdó.
Érdeklődni:66/386-067.

Hunyán. gázfútéscs ház áron alnl el
adó. Érdeklód~Ji: Tóth Péterné. Telefon:
66/386-330.

Gyomaendrődön. Körgát út 2911 sz.
alatt gáz-központifútéses családi ház el
adó. Erdeklődni telefonon: 66/386-554.

Gyomaeodrődön,Vásártéri ltp. 1412.
sz. alatt kél és félszobás gázfútéses. egyedi
vÍZórás. földszinti lakás eladó garázzsal és
kis keruel. Érdcklódni a helys~ínen.

Eladó 84 négyzeunétercs Q<szkom
fortos lakás Mezőtúron, valam inI YAMA
HA JOG öoindítós robogó 50
köbcentimétercs és SKODA lOS-ös. Ér
dcklOOni: Mezőlúr. Bajcsy út 39/4. Tele
fon: 898.

Mczötúron. Vadász út 25. sz. alatt
padlisszobás. összkom fortos .. kertes ház
eladó l miUió 300 ezer Ft-ért. Erdcklódni:
a kórház kazán házán ál vagy a helyszínen.

Gyomaendrődön. ÁchiOl út 9. sz.
alan 4 szoba hallos. gázfútéses. telcfonos
csabdi ház meUéképülettel. garázzsal el
adó. Ugyanitt belterü leti VÍZparti szólő.

l;yümölcsös eladó vagy múvelésre kiadó.
Erdeklődni telefonon: 66/386-71 9.

Két családnak is alkalmas kétszintes
családi ház. gáz központi fútésseI, sok
lUcIléképülettel. garáZ7.sal eladó. Erdck
lödni: Gyomaendrőd. Gárdonyi G. u. 16.

Gyomán. Wkész ház olcsón eladó.
Érdeklődni:Gyomaendród. Ady u. 215. sz.
alatt. egész nap.

A esabacsúdi :iJloOlással szemben
nagy t:ulya eladó. Víz. villany. 7000 négy
zeunéter földdel. szilárd útburkolaltal a
kapuig. Érdeklődni: Csabacsúd. 7. kerület
537.

Dévaványa Nyúl út 14. sZánl JJatli
összkomfortos lakás sürgősen eladó. Er
dcklódni: Dévaványa. NYúl Úl 18-20.

O!-'tóber 6. ltp. un. sz. alan 3 és fél
szobás lakás sürgősen eladó vagy kertes
családi házra c.se.-éllielő.

Hatlakásos társasházban 142 négy
zetméteres. 4 szob:ís, összkomfortos csa
bdi ház eladó. Érdeklődni:Gyomaendrőd,
Magtárbposi út 6.

Gyomaendrődön :remplom-zugban
VÍZparti nyaraló eladó. Erdeklódni: CsiJJa
gos 13. Tel.: 386-516

Gyomaendrődön a Pocos-k<;rtben
hétvégi ház gyümölcsösse! eladó. Erdck
lódni: Gyomaendrőd. Vásártéri ltp. 12/3.

Kocsorhegyen vízparthoz közeli, be
építhető 300 négxszögöl zártkert eladó.
Villany bekötve. Erdeklődni: Dinya Béla
Gyomaendrőd.Gárdonyi út 49/1.

Eladó 350 négyszögöl gyümölcsös.
kis házzal. fúrott !-"Únnl. a Fúzfászugban.
Érdeklődni:Gyomaendród. Kulich u~ 8.

Szarvason a Nyúlzugban 35 négyzet
méler~ vÍZparti telek faházzal sürgősen

eladó. Erdeklődni: Csabacsúd. Jókai u. 15.
szám alatt. egész nap.

KERT,TELEK

ETZ-250 mcgkímélt áUapotban. Ie-
járt múszaJ..;val eladó. Érdeklódni: Gyo
maendród. Mirhóháti úl9l1.

ETZ 125-ös motorkerékpár eladó
vagy 250-esre cserélném. Érdeklődni:
Gyomaendrőd.Kalvin János út 22/1

Pannónia motoros kistraJ..'tor pOlko
csival eladó. Érdeklőd.ni: Gyomaendrőd.

KánlOrkerl sor 3.
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A rózsa zÍn biciklis
Fura sz~rzet járt február elsején és másodikán Gyomaendrődönrózsaszín téli

öltözetben rózsaszín k~rékpáron, rózsaszín biciklistáskákkal. A világjáró Zsig
mondi Gábor (46 éves) látogatott városunkba. A drótszamaras vándorra! eluta
zása előtt a gyomai vasútállomás várótermében beszélgettünk.

A kisvárdai születésű Zsigmondi úr 9 éve bolyong kerékpárral a világban.
Eddig bejárt 19 országot, kerekezett összesen 97 ezer kilométert. Most a
negy~di.k biciklijét nyüvi. A rózsaszín csodajárműnek autókormánya és hét
csengője van. rugózik elöl és hátul, gazdája némi házi barkácsolással tuningolta
feJ úgy, hogy távolsági utazásokra is alkalmassá tegye.

A világlátó biciklis idehaza annak idején négy évig mozdonyvezet6ként
dolgozott, majd J975-ben megcsapta a mozdony füstje. fogta magát és disszi
dált. Elkerült Pálizsig. ahol egy évig némi munkával. de legtöbbször munkake
resésse! töltötte az időt. majd melegebb éghajlatra a francia Riviérára Nizzába
költözködött, Hat hónapig vasutasként, majd mosogatófiú.ként. aztán kertész
ként. s alkalomadtán autószerelő-segédkéntkereste meg a napi betevőt. 1983.
végén megunva a francia tengerpartot, fogta magát és Olaszországba ment
szerencsét próbálni. Egy ideig utazgatott vonattal, autó stopal, míg Párma
valOsában meg nem áUapodott. Néhány hónapot töltött a festói szépségű

városban. ahol az ott szert tett barátja hatására kedvelte meg a kerékpározást.
Azóla szinte l~ sem szállt a nyaegbó1.

Zsigmondi úr egyfolytában úton van. Minden településen, ahol tiszteletét
teszi ellátogat a polgármesteri hivatalba. beköszön menőbb cégekhez, és ado
mányokat kér. hogy útját folytathassa egy másik településig, ahol újra adomá
nyokat gyűjt... és így tovább. Itt Gyomaendródön a hivatal nagylelkűségétjelzi.
hogy kapott is 2 ezer forint támogatást. plusz egy ingyen szállást a Hollerban.
mi több az egyik tsz is ezer forinttal honorálta a világjáró bicikli s!. Ha már a
pénzról van szó a rózsaszín ember megjegyzi, hogy a legnagyobb adományt.
ami 5ezer forint - a békéscsabai Sporthivatalban kapta, de ugyanilyen összeggel
jutalmazta azóta a fonyódi és a kiskunhalasi polgánnesteri hivatal is.

Most Mezökovácsházára tart biciklistül, de vonattal .. ,Azt mondják, hogy
csalok, de a biciklizéstól egyszerűen néha teljesen elmegy a kedvem, mert
alig-alig támogatnak pénzzel. Van ahol még szállást sem kapok. Nyáron már
voltam itt egyszer, alvóhelyet kértem az egyik papnál, de úgy kidobott, hogy
máig sem tudom mire vélni a dolgot. Akkor is vonatra ültem és irány Békés
csaba. Hát van így kedve biciklizni az embernek... "

Megkérdeztük Zsigmondi urat. mi a véleménye városunkról. "Hát olyan
falusias az egész. vizesárok. sár. és az emberekben zárkózottságot. tartózkodást
látok. Ha bementem egy boltba valamit venni, láttam alig várják már, hogy
kimenjek. Az étteremben nem lehet beszélgetni, vagy barátságot kötm a pin
cérrel. Ha mondom neki. milyen jó, hogy ilyen sok étel van az étlapon. akkor
figyeimen kívül hagyja a dicséretet. azt sem mondja. hogy köszönjük a figyel
mét. vagy valami. Nehezen fogadják itt az idegent, de így van ez a legtöbb

településen" - mondja Zsigmondi úr, akinek mondandója mindenképp elgon
dolkodtató.

Ja, és hogy miért jár rózsaszínben? Mert már két éve ez a kedvenc színe.
ezért rózsaszín még a biciklije is. "Jó ez a szín. mert már messziróllátszik az
utakon, s nem ütnek el, másrészt pedig a rózsaszín fiatalít is ... ·' RE.

Férjek figyelem!

Tíz év múlva
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1. Mit mond, ha nem sikerül a
csirkepörkölt?

l. év: Nem baj. anyukám. úgysem
voltam éhes.

5. év: Attól. hogy te fogyókúrázol.
én még azért ennék.

l O. ~év: Na! Ez a csirke is hiába
döglött meg.

2. Hová viS1j nyaralJÚ a feleségét?
l. év: A Húsvét-szigetekre, pedig

utálom a húsvétot.
5. év: A Kanári-szigetekre. pedig

utálom a kanárimadarakat.
10.év: A Balatonra, pedig utálom

a feleségemet.

3. Mit mond, ha a neje megmu- .
tatja az új ruháját?

I. év: Be kéne nevezned a szépség
királynő-választásra.

5. év: Nem túl merész ez már a te
korodban'?

JO. év: Ennyi szép ruhaanyagot el
pocsékol ni!

4. Miért hagyná feleségére a va
gyonát?

I. év: Azéit. mert mindenkinél
jobban szeretem.

5. év: Azért. mert még nem tudom
másra hagyni.

10. év: Azért. mert a tíz év alatt
megtanultam, hogy az asszonyra
mindent rá kell hagyni.

5. Hogyan szólítja a feleségét?
I. év: Tündérem.
5. év: Erzsi.
10. év: Sört'

6. Hogyan megy haza egy na-
gyobb lóversenyveszteség után?

l. év: 100 szál vörös rózsával.
5. év: 10 szál vörös rózsával.
la. év: I szál gatyában.

7. Mit mond, ha a felesége meg-
találja az ön elrejtett zsebpénzét?

I. év: Neked tettem fare.
5. év: M,ár megint turkálsz.
10. év: Igy kezdte az anyád is. az

Isten nyugosztalja.

8. Mit mond, ha a felesége veze
tés közben bakizik?

1. év: Ez a Ladás egy állat.
5. év: Figyelhetnél kicsit jobban.
10. év: Tévedtem. nem a Ladás

volt az áJIat.

9. Kivel csalná meg a feleségét?
l. év: Soha, sehol, senkivei.
5. év: Csak a Miss World-del.
10. év: Akár a Schwarzeneggerrel is.

10. Mit tesz, ha a felesége egész nap
fekszik, mert nem érzi jól magát?

I. év: Egész nap ápolgatom.
5. év: Kihívom a körzeti orvost.
10. év: Elmegyek a barátnőmhöz,

mert az általában jól van.

ll. Mit mond, ha a felesége órá-
kig sminkeli magát indulás előtt?

1. év: Csináld csak. nekem leszel szép.
5. év: Indulni kéne már'
10. év: Hasznosabb lenne, ha in

kább a vécét festenéd ki.

12. Mitmond, ha a felesége sírva
megy haza, mert egy szakállas fic
kó kikezdett vele?
.. l. év: Mutasd meg, ki volt az.
Osszerverem.

5. év: Inkább örülnél. Van még, aki
csinosnak lát.

10. év: Ja! Azt ismerem. Vak'

13. Hogyan ünnepli feleségével
az új évet? .

l. év: Egész este táncolunk. Ej fél
kor pedig koccintunk.

5. év: Nézem, ahogy táncol. és
közben iszom.

10. év: Már este nyolckor berú·
gok.



Drágább lett az ihatatlan vizünk
Február 22-én a képviselőtestület - két nem

szavazattal - elfogadta azt a városfejlesztési bi
zottság által is támogatott rendeletet, mely sze
rint március l-tól emelik az ivóvíz- és a
szennyvízelvezetés, azaz a csatornadíjakat. Az
árak megállapítása ugyanis egy tavalyi törvény
alapján az önkormányzatok hatáskörébe tarto
zik.

A Békés l\1eg)'ei Vízművek Rt. - melynek
több településen kívül .városunk is tagja 
múlt év végén elfogadta az igazgatóságuk ál
tal előterjesztett határozatot, s ez alapján a
településeket különböző díjbesorolásba osz
totta. Gyomaendrőda III. csoportba, tehát a
legmagasabb díjtételűkategóriába került.

(4. oldal)

kotást Németország vala
mennyi önkormányzati film
színháza hamarosan bemutatja.

A Sátáma.ngó - a könyv ful
szövege szerint - a sorsukba sem
beletörődni, sem rajta változtatlli
nem tudó emberek "életregé
nye" . ülyanoké, akik megváj tás
ra várnak, s meg is váltják öket.
Más kérdés, hogy hogyan. Az
olvasó maga dönti el, hogy ez
mennyire becsapás, de azt min
denképpen látni fogja, hogy a
"megváltóik" és a ,,híveik" meg
érdemlik egymást.

A forgatás első helyszíne
egyébként apóhalmi t,myköz
pont dombra épített, egykori
uradalmi kastélya volt, amely
ma is csak rozzant épület. Itt
vették filmre a regény negyedik
és hatodik fejezetét. A stáb
egyébként tíz napig tartózko
dott Póhalmon, az éjszakai
szállást Mezőtúronés Ecsegfal
ván rendezték be. Innen indul
tak a későbbi regényes
helyszínekre: Tiszacsegére,
Póstelekre, Gyulára, ÚjpeslJe.

Gratulálunk Tarr Béláéknak!

Nyert a póhalllli
Sátántangó

FÜGGETLEN VÁROSI LAP
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Nem rossz filmet forgathat
tak immár két éve Póhalmon,
mert Tarr Béla rendező alkotá
sa azóta megosztott első d(jat
nyert a 25. Magyar Játékfilm
szemlén, sőt itt a legfrissebb
hír: különdíjat a berlini film
fesztiválon. A film címe egyéb
ként Sátántangó, és a Gyuláról
elszármazott Krasznahorkai
László sikeres regénye nyomán
készült. A mű Berlinben a leg
nagyobb filmforgalmazó cég, a
Kommunális Mozik Szövetsé
ge különdíját nyerte el, ami
egyúttal aztjelenti. hogy az al-

(2-3 oldal)

egyedi étel- és italválasztékkal

••
Otéves a város

Interjú
dr. Frankóval
Gyomáról és
Endrődról,

a választási
esélyekról és még
sok másról. ..

rr-----------------------:...-------------------------------------------------------------------------------------------------------:..-,i
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II

I'l'I'l'
várjuk továbbra is Kedves Vendégeinket ::
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:' k Kf ,I" par er t. ':
" "L~-_-..:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-...::__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-...::__-_-_-_-_-_-_-_-_-...::__-:..:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.JJ

rY»'"N."»>',*,~#~~~~~""'''''''~=CC;;===--==~:=D:i

~ ~
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~ gyomaendrődi lakost. aki alaposan gyanúsítllató volt azzal, hogy az I
~ éjszaka folyamán betört a gimnáziwnba, majd a mozi udvarán lévő
~ lakókocsi[ is fel törte. ~
~ ,Február 19-én éjszaka ismeretlen tettes látogatta meg a Dávid ,...
~ Elelmiszerbollot. Mivel nem volt válogatós, vitte, ami a keze ügyébe

.1:
1
., esett: húsárul, szalámit, italt és a kasszát is megdézsmálta. M.E a I~:
' betörés után két órával már a rendőrök vendégszeretetét élvezte.

Még ugyanezen a napon 21 óra körüli időben egy békésen
hazafelé induló házaspárt támadott meg két fiatalember Endrődön.

~ a Sug~r úton. A hölgy kezéből a reklámtáskát kiszakították, majd ~
·l elrohantak. A személyleírás alapJ· án a rendőrök rövid idő alatt <

:~~ elfog ták öket. I
§ Lebukott a gyomaendrődi kolbásztolvaj is. aki disznóvágások után ~

~ előszerertettel látogatta a kamrákat és lopta a kolbászt, I:lUrkát és a ~

. sonkát. . J. eddig több kamradézsmálást is beismert. I
~
L~~__~r_'r==~~=_m~
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* O/eves avaros *

Gazdálkodjon külön Gyoma és Endrőd?
Interjú a polgármesterrel, aki
nem indul a parlamenti választásokon...

Március l-jén volt öt éve,
hogy városi rangot kapott
a korábban egyesült két te
lepülés, Gyomaendrőd. Az
eltelt öt esztendő mintegy
kétharmadát a jelenlegi
önkormányzat vezényeite.
Erról az időszakról kéSZÍ
tettünk egyfajta számve
tést dr. Frankó Károly
polgármesterrel.

- Az idén 12 éves Gyoma
és Endrőd egyesülése nem
egy szerelIYLi házasság volt,
de végtérejs-éból~~te.tt

az a bizolJYos .gy""érek,._amit
:- ~aroinak nevezjink. Az éfteft
.' id6szaRoa:n:sük jó dolog va

lósult meg, ám az a vélemé
nyem, hogy a sajtó nem
IYLindig azt láttatja, ami iga-

zából van - mondja dr. Fran
kó.

- Hát akkor itt az alkalom,
hogy bemutassuk mi is van
igazából. ..

- Az elmúlt negyven hó
napban megszűnt egy sze
méttelep, s a helyén egy
Shell-kút épült, amely mégis
csak az önkormányzat érde
me. Igaz, id61<özben kilép
tünk a benzinkutat építő

Pecten Kft.-ból, de ez ré
szünkról egy taktikai :épés
volt. Az biztos, hogy az ön-

kormányzat nélkül ott nem
épült volna benzinkút. Aztán
korszerűsítettük végig a Fő

úton több millió forintért a
közvii ágítást. ..

- Ez természetes dolog, hi
szen az új égÓK kevesebb
energiát fogyasztanak.

- Nyflvánvaló, ám ez ed
dig rajtunk kívül nem jutott
eszébe senkinek. Nem mon
dom én, hogy ez nagy ötlet
volt, de ez is valaIYLi. S foly
tatva a sort: a közelmúltban
15 új utcába kellett bevezetni

költségek felét a város állta.
A felsoroltakat IYLi IYLind ész
revettük és itt látom az előző

tanácsi rendszer és a IYLi mű
ködésünk között a különbsé
get. Gyomaendrőd ott
maradt el a többi település
t61, hogyaszocializmusban
a vezetőik sajnos olyan igé
nyű emberek voltak. Ha vé
giggondolja az elmúlt
rendszer tanácselnökeit:
Megyeri Sanyi bácsit na
gyon tiszteltem, de senki
nemvárnattJCe1-tőle,~.2gy

Város lett "csakazértis"
Gyomaendrőd idén márciusban ünnepli várossá avatásának

ötéves évfordulój át. Endrőd és Gyoma egyesítése ennél azonban
régebbi keletű, de az együttélés korántsem nevezhetőfelhőtlen

nek. Mindig akadtak, akik az együttmaradás vagy a szétválás
mellett kardoskodtak, s amely belharcok aztán nem tettek jót a
közös ügynek ... - írja a Napi Délkelet február 17-i száma.

Cellai József, Gyomaendrőd alpolgármestere hivatalból le
hetne bizakodó, de nem tűnik annak. Megemlíti, a városi cím
elnyerésekor abban bíztak, hogy olcsóbb lesz a villanyáram, a
közlekedés, de az utóbbi években már ez sem előny.

- Nincsenek karbantartott, szép középületeink, játszótereink,
parkjaink, ligeteink - mondja. - Lemaradásunk rövid idő alatt
nem oldható meg, mert nincs elég pénzünk. Még a Tiszántúl
jelentősebb településeihez sem hasonlíthatjuk magunkat. A
rendőrséget ugyan őrssé fejlesztettük, és a földhivatalt is idehoz
tuk, ennek örültünk is, de ez kevés. Ahhoz, hogy Gyomaendrőd

egy településsé váljon, legelőször is össze kellene épülnie. Az
elmúlt rendszer vége felé az akkori vezetők minden ígéretük
ellenére sem mutattak sok hajlandóságot arra, hogy ez így le
gyen. Hiába tervezték meg a két falu között az új központot, nem
költözött oda az OTP, sem más közintézmény. Ezek az épületek
vagy máshol épültek meg, vagy sehol. Képesek voltak közellátás
nélkül hagyni a két település közti lakótelepet, de garázsok, utak,
járdiÍJ( sem épültek. EZér~ a fiataloknak sem mondhatták, hogy
koltozzenek oda... A masik ok természetesen az évszázados
elmaradottság, melynek magyarázata valahol a török időknél

keresendő. Az Alföldet alaposabban megtaposta mindenféle
ellenség, mint például a Dunántúlt. Arrafelé egy háromszáz
lelket számláló kis faluban is mindenhol kövesút van, kiépült a
telefonhálózat, iható az ivóvíz, tiszták az épületek.
Gyomaendrőd még mindig falusias jellegű település, ahol

egyes utcákban ma sincs járda. Az elmúlt években még találtunk
olym; részeket, ahová a villanyt kellett bevezetni. Egy központi
kIsvarosban megmagyarázhatatlan, miért csak az egyik főterét

hozzuk rendbe. Az emlékművek jelentős hányada Endrődön

található, a pihenő jellegű területek többsége pedig Gyomán.
Akkor most vigyük át Gyomára a szobrokat, az oda tervezett
sétálóutcát meg bozzuk Endrődre? Egy új, igazi városközpont
kellene, de ehhez túlságosan szegények vagyunk...

a kukás szemétszállítást. Ez egy metropoliszban gondol
azért is van, mert az utóbbi 'k0:5!lon. Y~g~gy Farkas
három évben ennyi utcában Sándort, akit csak az érde
építettünk új kövesutakat... kelt, hogy a templom sarká-

- Részint a lakosság pén- ról figyelje, ki, mikor
zéból érkezik a tanácsházára dol-

-Persze, de ezekhez az ön- gozni. Jenei Bálint is 14 évig
kormányzat is jelentősen voltitteis6 számu vezetQ, de
hozzájárult pénzzel. Az új o]SCSakaz ötéves terveket
piactér kivitelezése is jelen- hajtotta végre.
tős eseménynek számít, hiá- ~lytassuk inkább a sort,
ba akarják ezt néhányan mi történt még a városban?
elbagatellizálni. Fontosnak ~ - Március közepétől lesz
tartom még az új helyi busz- egy tűzolt6Ságunk. Fákat ül
közlekedés bevezetését is, ttilli.ink,Iilyet példaüTRner
de ide sorolom a képtár elké- Izidor óta itt senki nem csi
szítését, sőt az autóparkolók nált. Szépítjük tehát a várost,
és a kerékpárutak megépíté- mert a munkanélküliségen
sét. Ez utóbbira állaIYLi pénzt kívül Gyomaendrődnek az a
kaptunk pályázat útján, de a legfőbb gondja, hogy ronda.
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Itt tisztaságnak és rendnek
kell lennie, hogy jól érezzék
magukat az emberek.

- Tisztességes szándék? de
nem hiszem, hogya lakos
ságnak az a legfóób gondja
ma, hogy nem szép a váro
suk.

- Az emberek többségé
nek fogalma sincs az önkor
mányzati törvényről.

Nekünk egy dolgunk van,
mú1<ödtetni és szépíteni a vá
rost és építeni az infrastruk
túrát. Nem rajtunk múlik,
hogy valaki ide munkahelyet
hozzon. Az sem rajtunk mú
lott, hogy tönkrementek a
tsz-ek szövetkezetek. Persze
ezek jelentős gondok. A vá
ros is azért szegény, mert ke
vés a jól fizetett polgár, sok
a munkanélküli és kevés
pénz csordogál a város
kasszájába. Ezért igazán
nincs miből fejleszteni. Tud
ni kell, hogy mi is sok lovat
ülünk egyszelTe. Kevés pénz
van például a közvilágításra,
ezért a Kossuth utca csak
szakaszosan lesz ki viI ágítva,
viszont Endrődön a kondo
rosi út és a szarvasi utak vé
gig. A külterületeinken is
emberek laknak, s nem
mindegy, hogy sötéthen bo
torkálnak-e haza. Most
mondja meg mit fejlesszünk
a külterületeinket, vagy a vá
rost?

- Ez legyen az Önök gond
ja. Mindenesetre mintha
nem lenne egységes az állás
pont ez ügyben, még az ön
kormányzati testületi tagok
között sem. A Dél Keletben
néhány nappal ezelőttCellai
alpolgármester fejlette ki
egyéni látásmódját a város
épÍ/és gondjairól.

- Igen, azt mondta többek
között, hogy ez egy kétköz
pontú kisváros. Szerintem az
endrődi "tér eg~,,--befejezett,

réndezetUerület. A gyomai---viszont nem. Aztán ahhoz,
hogy a két -település igazán
eggyé váljon - Gellai szerint
- először is össze kellene
épülnie. Hát nem kel! ! A régi
központokat kell rendbe
hozni. Ezért gondoltunk ar
ra, hogy Gyomán~gy szép
főteJ~J. ~pítünk a régi piactér
helyén. Gellai alpolgármes
ter nem először mond ki bu
tasdgokat, amellyel jogosan

szül a gyomai oldalon indu
latokat. Én annak idején már
fel vetettem, oa a város
költségvetését ketté kell vá=
lasztaru, azaz területarányo
sanlehetne elkészíteni. Ez
szúencsésebb ~egoldás
lenne. Az endrődi képvise
ló1< erre nem szóltak semmit,
de a gyomai képviselők kö
zül, akik szeretnék önállóan
gazdálkodó városrésznek
tudni Endrődöt- sem ragad
ták meg ezt a lehetőséget.

Persze gondolom, hogy ez az
egész Gyoma-Endrőd ügy
most a választások során újra
felszíme kerül majd. Lásd a
Gyomakör felhívását,
amelyben nagyon sok igaz
ság is van. De megmondom
őszintén, hogy akik ezt a fel
hívást aláírták számomra
nem sokat mond a nevük.
Azt kérdezem én tólük, hogy
az előző rendszerben vajon
mit tettek ezért a városért.

- A Szó-Beszéd egy évvel
ezelőtt megkérdezte Öntől,
igaz-e, hogy parlamenti
képviselőnek készül. Akkor
Ön azt válaszolta, hogy ha
a választások előtt valame
lyik pártfelkéri, akkor majd
elgondolkodik ezen. Keres
ték?

- Igen, kerestek hel ybéliek
és szarvasi ak is. Ugyanis
volt aki látott volna abban
fantáziát, hogy úgy lehetne
egy szarvasi jelöltet kiütni ,
ha Gyomaendrődolyan em
bert találna, akit Gyoma és
Endrőd,népeegyaránt támo
gatna. Igy került az én ne
vem, mint esetleges
független jelölté szóba. Az
elképzelés szerint, ha még a
békésszentandrásiakkal is
összefognánk - akik nem
mindig rajonganak a szarva
siakért -, akkor esetleg be le
hetne kerülnöm a
parlamentbe. Mivel azonban
semmiféle tömegbázist nem
láttam azok mögött, akik
megkerestek, és igazán a
pártok sem gondoltak rám,
nem lett az egészb61 semmi.
A választák népszerűembe
reket fognak támogatni és
ezért nem szerencsés, ha
mondjuk itt budapesti em
bert jelölnek. Ne értse félre,
nem gondolom magarmól,
hogy én népszerűvagyok, de
a polgármesterséget talán
nem csinálom rosszul.

- Azért jól esett volna ha
megkeresik...

- Igen, mert úgy hiszem,
más településeken szóba ke-

rült a polgármester neve.
Nem hiszem azért, hogy én
alkalmas lennék parlamenti
képviselőnek, de a felvázolt
modell kivitelezhetőlett vol
na.

- Ha már parlamenti kép
viselőnek nem kérték fel,
marad esetleg a polgármes
teri állás újbóli megpályá
zása?

- Ha megváltoztatiák az
önkormányzati törvényt, s a
lakosság közvetlenül választ
majd polgármestert és ha
meglátom kik indulnak, ak
kor majd eldöntöm, hogy
részt veszek-e jelöltként a
polgármester-választáson.
Félek ugyanis, hogy valaki
olyan kerül majd ebbe a po
zícióba, akinek egyetlen tö
rekvése lesz, hogy szétverje
a várost.

- AZl mondják, dr. Valach
Béla pályázik a po..Jgármes
teri székbe. Ha O lesz úZ
egyedüli jelölt, akkor Ön is
ringbe száll?

- A polgármesterség ak
kor érdekel igazán, ha úgy
látom, hogy olyan ember
kezébe kerülhet ez a jogar,
aki nem egészen azért fog
harcolni, hogy Gyomaend
rőd együttmaradjon. Dr.
Valach nem ilyen ember.
Viszont ez esetben én is
ringbe szállnék, de nem el
lene, hanem mellette. Ha a
lakosság választ polgár
mestert, és majd ha úgy lá
tom, hogy nekem ninq
esélyem, akkor is inkább O
legyen a város vezetője,

mint egy harmadik.
- Majd minden eddig is

mertparlamenti kép viselője
löltbemutatkozó látogatást
tell Önnél. Mit gondol az
esélyeikró7 ?

- Vegyes véleménnyel
vagyok róluk. Igazából
egyiknek sem adok esélyt,
mert nem igazán ismerik
őket Gyomaendrődön. Az
viszont biztos, hogy mind
nyájan jó és tisztességes
ügyet képviselnek.
Mindenesetre azt szeret
ném, ha gyomai vagy end
rődi képviselőnk lenne a
következő parlamentben 
mondta végül dr. Frankó
Károl y polgármester.

Homok Ernő
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Drágább lett a rossz ivóvizünk

A Pájer Sörözővárja szórakozni vágyó ven
dégeit minden nap 13 órától 23 óráig.

Pájer vállalkozás ajánlata:

Február 22-én a kép-liselő-testület - két nem szava
zattai - elfogadta azt a városfejlesztési bizottság által
is támogatott rendeletet, mely szerint március l-tól
emelik az ivóvíz- és a szennyvízelvezetés, azaz a
csatornadíjakat. Az árak megállapítása ugyanis egy
tava yi törvény alapján az önkormányzatok hatás
körébe tartozik.

A Békés Megyei Vízművek

Rt. - melynek több településen
kívül városunk is tagja - múlt év
végén elfogadta az igazgatósá
guk által előterjesztett határoza
tOt, s ez alapján a településeket
különböző díjbesorolásba osz
totta. Gyomaendrőd a III. cso
portba, tehát a legmagasabb
díjtételűkategóriába került.

Vas/ag nyakú
gyomaendrődíek
Ez némi visszatetszést váltott

ki a képviselóK között, mond
ván vajon miért fizessenek a
gyomaendrődiek márCius l-tól
az iv6vízért, amikor annak mi
nősége évek óta igencsak kifo
gásolható. Dr. Frankó
polgármester tájékoztatta a je
lenlévők~t,hogy a volt köjáltól,
azaz az Allami Népegészségü
gyi és Tisztiorvosi Szolgálattól
városunk háziorvosai kérdőívet
kaptak armak felmérésére, hogy
kik, milyen betegséget kaptak a
helyi ivóvíz mi nősége miatt. A
gyomaendrődi ivóvízben
ugyan arzén nem, de jelentős

mennyiségű jód található és
vastartalma is magas. A jódból
literenként 100 milligramm
még elfogadható, 500 mg felett
nem ajánlott az ivóvíz fogyasz
tása, városw1k vize pedig válto
zó mennyiségű, de jelentős,

1500-2400 mg jódot tartalmaz
l i terenkén t.

Az ivóvíz jódtartalma miatt
sok a megvastagodott nyakú
ember, ezt a megnagyobbodott
pajzsmirigy okozza, ami önma
gában nem veszélyes, de beteg
ségek előidézője lehet.
Mindemellett vizünket klóroz
zák és emiatt büdös is. A magas
vastartalom miatt pedig olykor
lepedékek úsznak a pohárban ...

Gyűj/sük

az aláií'Ósoka/
A Békés Megyei Vízművek

Rt. egyik szakembere is részt
vett az ülésen, s elmondta, hogy
a gyomaendrődi víz minősége

szabványosnak mondható,
ugyanis a szabvány előírásai

között a jódtartalom nem szere
pel. Ett6J még a gond igaz, de
ők némileg tehetetlenek ez ügy
ben. Mindenesetre a vastalaní
tás i technológiájuk már
modernebb és nem, vagy ke-

vésbé jár nitritképződéssel.

Nemsokára különböző szűrők

segítségével megpróbálkoznak
ajódmentesítéssel is. Az ivóvi
zet - állandó minőségellenőrzés

mellett - jelenleg nem klóroz
zák.

A részvénytársaság elképze
lése szerint Gyomaendrődneka
közép-békési regionális rend
szerre kellene rácsatlakoznia,
azaz Mezőberénytóllehetneel
hozni városunkba csővezeté

ken jó minőségű ivóvizet. A
tervek erre elkészültek, ám a
beruházásra állami támogatás
nincs. Hogy legyen, az rt. szak
embere lakossági aláírásgy1Ij
tést javasolt szervezni a
nyomaték kedvéért.

A békéscsabai szakember
megemlítette azt is, hogy Gyo
maendrődön az utóhbi időben

csökkent a szennyvíztisztító te
lep kihasználtsága. E kijelentésre
több képviselő is lecsapott,
mondván akkor miért bővíti a te
lep kapacitását idén duplájára a
város 60 milliós hitelból.

- Annál is inkább felmerül a
kérdés - mondta a polgármester
- mert ha nő a víz- és csatorna
díj, akkor még kevesebben köt
nek rá aszennyvízelvezető

csatornákra, a szennyvizet pe· I
dig az árkokba, esetleg a hoJtá· l
gakba engedik. Akkor tényleg
miért is költünk 60 milliót a
szennyvíztisztító bővítésére?

Dr. Valach Béla, a városfej·
lesztési bizottság elnöke védte
meg a beruházás ügyét, s ezt
szakmai érvekkel próbálta alá
támasztani.

Kifizet?
Bátori Gyula képviselőkijelen

tette, hogy az ivóvíz kérdésének
megoldásábaJ1 a polgármester és a
testület is az elmúlt három és fél
évben tehetetlen volt. - Én nem
szavazom meg az áremelést! 
haJ1goztatta Bátori.

Jenei Bálint szerint lenne
mód arra, hogy a díjak mértéke
ne változzé~de csak úgy, ha a
különbözetet a város költségve
tése állja. Ez esetben idén az
önkormányzatnak mintegy 8
millió forinttal kellene támo
gatnia a vízfogyasztást. Pénzt
viszont erre nem terveztek.

Az is elhangzott, hogy
amennyiben a lakosság jelentős

része az áremelés hatására - mint
egy állampolgári engedetlenségi
mozgalomként - egyáltalán nem
fizetne a vízszolgáltaIásért, akkor
ezzel szemben a város és a vízmű
vek is tehetetlen lenne. Az elma
radt, ki nem fizetett vízdíj jelenleg
nem behajtható és a vizet sem le
het elzárni ... Tavaly egyébként
Gyomaendr6cl1,5 millió forintnyi
vízdí.üal volt adós. Hogy ez az
összeg idén mennyivel gyarapo
dik, nem lehet tudn i.

H.E.

Ajánljuk: amerikai biliárdasztalainkat, video
játékokat, flippert, nyerőautomatákat,pókergé
pet, jéghoki tájfun asztalt. Díjmentes: a rex- és
a 120-as biliárdasztal használata.

Biliárdverseny: amerikai és magyar asztalo
kon kerül megrendezésre. Idöponga: 1994. feb
ruár 15-től április 4-ig. Dőntő: 1994. április
4-én. Fődíj: l-l darab 7 ezer forint értékű kar
óra. A döntőbe jutáshoz 5 győzelem szükséges,
melyet bármikor, bárki ellen le lehet játszani a
Pájer Sörözőben.Felvilágosítás a helyszínen.

Tropicana diszkó művészvendégei:

Február 26. BEE-GEES magyarul
Március 5. MAXI és aSZIRÉNEK - Fekete

Gyula (Dolly Roll)
Március 12. GO-GO GIRL - Sztriptíz
Március 19. TŰZIJÁTÉK, óriási látványosság,

egyedülálló beltéri fényorgia

(Szenny)vízdíjak
Az önkormányzat által megállapított vízdíjak március 1-t61 a

következ9képpen emelkednek: Az ivóvíz hatósági díja 66,40
forint + AFA köbméterenként. Az önkormányzat intézményei
felé 56,70 forint +~A köbméterenkén~ ví~díjat érvényesít. A
lakosság köbméterenként 53,10 forint + AFAt fIzet az ivóvízért.
A !;atósági szennyvízelvezetés díja köbméterenként 65,10 forint
+ J\F/:. Az önkormányzati intézmények ugyanezért 60,90 forint
-1: AFAt fizetnek. A lakosság köbméterenként 42,50 forint +
AFA csatornadíjat fizet március Hól.
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AGRÁRSZÖVETSÉG

"Azt azonban megígérem Önnek:
az Agrárszövetség minden cselekedetével
azon lesz, hogya város és falu polgárai

a magyar agrárvilágtól végre megkaphassák
a kenyér biztonságát."

Dr. Tóth Lajos,

Az Agrárszövetség
parlamenti képvisel6jelöltje
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Igen sok vitát, olykor feszültséget okozott a tavaly
életbe lépett új közalkalmazotti törvény, mely sze
rint új fizetési kategóriába szükséges sorolni mind
azokat a pedagógusokat, akiknek két diplomájuk
van. Magasabb fizetési kategóriába lehet besorolni
ezenkívül például azt a pedagógust is, aki ezt az

eddig végzett munkája alapján megérdemli. Mivel a
törvény feszültségeket szült, ezért múlt év közepén
módosították és csak azok kerülhettek be a maga·
sabb fizetési kategóriában, akiknek munkájához elen·
gedhetetlenül szükséges a két diploma, s így kiestek
ebból a körból az óvónó"K, de több pedagógus is.

Van ami jár, van ami adható

, ",. " ..
ORSZAGOS TALALKOZO GYOMAENDRODON

Szakmunkás színjátszók a színpadon

*

(fe)

vábbi vállalkozó szellemű cégek jelentkezését is
várják.

A budapesti és az egri találkozók után abban
bíznak, hogy Gyomaendrődméltó helyszíne lesz a
szakmunkásképzős színjátszók országos találkozó
jának.

H.E.

ge még az idén nyugdíjba vonul.
s a törvény szerint járó 4-4 havi
fizetésükre, illetve jutalmaikra
tartalékolja a pénzt, ami kettejük
esetében több mint egymillió fo·
rintot jelent?

- Eznevetségesfeltételezés, hi·
szen nyugdíjbavonulásunkkor a
törvényben előírt összegeket
meg kell kapnunk, mert ba nem
akkor megyünk a bíróságra...

Dr. Frankó Károly polgármes.
ternek az esettel kapcsolatban csu·
pán három megjegyzése volt:

Az igazgatónak joga van dön·
teni az F kategóriával járó pénz
megítéléséről, viszont Kovács
Gábor megoldásával alapvető·

en nem értek egyet. Remélem a
közeljövőben mindenki számá·
ra megnyugtató megoldás sZű'

letik.

A szakmunkásképzős színjátszók országos talál
kozójára előzetesen az alábbi szakközépiskolák és
szakrnunkásképzók jelezteK részvételi szándéku
kat: Seregélyesről a mezőgazdasági. Szekszárdról
az 505. számú Ady Endre, Mosonrnagyaróvánól a
Hunyady Mátyás, Mezőtúrról a kerskedelrni, Buda
pestről a terézvárosi kereskedelmi, Nyíregyházáról
a Sipkay Barna, Balassagyarmatrój a Madácb Imre.
Budapestről a Közgazdasági Politechnikum. Esz
tergom-Ketvárosból a Heil J. K. műszaki. Vásáros
naményból egy középiskolai kollégium,
Debrecenből a 109. számú ipari, Budapestről egy
közgazdasági. Kazincbarcikáról az ilinyi János, a
Gyomaendrődi Komédiás Kör. Budapestről a Pesti
Barnabás, Győrból a Kossuth Lajos, Turáról az
általános iskola, Hajdúböszörményből a 122. szá
mú Veress Ferenc, Budapestről a Szily K. műszaki
és Hódmezővásárbelyről a mezőgazdasági.

- Ami járt, azt minden dol
gozó megkapta február 3-án,
ami pedig adható, azt február
l-jével, április l-jével ésjúni
us l-jei határidővel kapják
meg az érintettek. A fő gond
az, hogy iskolánknál például a
túlórákra sincs meg a fedezet.
Az önkormányzat még az úgy
nevezett dologi kiadásokra
sem tudta megadni a minimum
összeget, ami ahhoz kelJ, ho gy
fűteni, világítani tudjunk az
iskolában. Most póttámoga
tásra nyújtunk be igényt és én
mindent meg teszek azért,
hogy a dolgozók egy fillérrel
se rövidüljenek meg. De hogy
ez így lesz e, azt csak június
ban tudom megmondani.

Megkérdeztük Kovács Gábor
tól, hogy helytálló e az a véle
mény, miszerint azért tartja
vissza a pénzt, mert ő és a felesé-

Március végén jelentős kulturális esemény lesz
Gyomaendrődön: cl 617. számú Ipari Szakmunkás
képzú' és Szakközépiskola rendezi meg a sza/anlln
ktLStanuló szinjáIszó diákok országos laiálkozóját.
Eddig 20 irodalmi színpad jelezte részvételi szán
dékát, amely listát alább közöljük.

Hajdú U/szló. a rendezvény szervezője elmond
ta. hogy szerinte azért kapták meg ezt a kitüntető

feladatot. mert már több kiváló minősítést ért el
komédiás körük országos versenyeken. Kazincbar
cikával szemben pályáztak és azért lettek befutók.
mert olc.sóbban tudják megrendezni a találkozó t.
mint az Eszak-Borsodiak. Hajdú Lászlótól megtud
tuk, most ..szaladgál" szponzorok után. de örömére
szolgáL hogya Kner Imre Gimnázium és a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szak
munkásképző vezetői segítő szándékukról biztosÍ
tották. Ez annyit jelent. hogy a vendégek az elóbb
említett két oktatási intézményben lakhatnak és ét
kezhetnek. Az. önkormányzattól is kapnak hatvane
zer forintot, hiszen a szaklllunktLSképzú's sz[njátszók
rCUldevúja jól beleillik a várossá avatás ötéves év
jordulújántarlarui6 események sorába.

Hajdú László nem titkolta, hogy a program lebo
nyolítása legalább 900 ezer forintba kerül. Eddig
biztos, hogya Hőtecbnikai és Gépipari Kft. és a
Kner Nyomda mint szponzor mögöttük álL de to-

közalkalmazotti törvény túlóra
vonzatára, a nyugdíjba vonulók
felmentésére, a jubileumi jutal
makra, valamint az úgynevezett
dologi kiadásokra.

- A felsorolt hiányzó tételek
viszont egyetlen iskola költség
vetésében sem szerepelnek, s ha
emiatt nincs pénz az F kategóri
ákkal járó pénz kiosztására, ak
kor tudomásom szerint az
öokormányzatnak segítenie kell,
hiszen ezek kifizetésére törvény
kötelezi. Nem érzek garanciát ar
ra, hogy az igazgató a kolJégák
nak járó pénzt szétosztja. Erről,

mint szakszervezeti vezetőnek

kötelességem volt tájékoztatni az
önkonnányzatot - mondta végül
az iskola szakszervezeti képvise
lője.

Kovács Gábor igazgató szerint
bér kétféle van: egyik ami jár, a
másik ami adható.

Az oktatási intézményekben
dolgozók legnagyobb örömére az
önkormányzat megadta azt az
igényelt összeget, amil az iskolák
még a lörvénymódosítás előtt

kértef.:. A pénzt megfelelőmódon
minden iskolában szétosztották,
az 1. számú Általános Iskolában
viszont csak négyen kapták meg
a béremelést, kilencen nem. E hír
nyomán kerestük meg az l. szá
mú Általános Iskola szakszerve
zeti képviselőjét Pelesz Bélánét,
aki evvel a bizonyos F kategóriá
val kapcsolatban elmondta, hogy
a törvénymódosítás előtt kérték
Kovács Gábor igazgatót, bogy
minél több kollégát jelöljön ki a
magasabb fizetési kategóriába
történőbesorolásba. Ezt azonban
sem az igazgató, sem pedig a tan
testület jelentősebb része nem tá
mogatta.

- A törvénymódosítást és az
önkormányzat határozatát köve
tően csupán négyen jutottak ma
gasabb fizetéshez, kilencen nem.
Az igazgató - kérésemre - csak
hat 3 éven belül nyugdíjba menő
nek javasolta megadni az önkor
mányzat határozata nyomán
kapott összeget. Próbálkoztunk
olyan törvényes lehetőséget is ta
lálni, hogy terjesszük ki a maga
sabb fizetési kategóriát az öt éven
belül nyugdíjba vonuló pedagó
gusokra is, a maradék összeget
pedig kapják meg a többiek bér
emelésként. Február 3-án zártuk
az új besorolásokat, el is készült,
ám az igazgató nem írta alá. Feb
ruár S-án a képviselőtestület elfo
gadta a város költségvetését,
majd néhány nap múlva megkap
tuk az új fizetési besorolást, ám
nem a megállapodásnak megfe
lelően. Az igazgató e döntése
előtt a szakszervezelIel nem
egyezteteIt. Február !O-én Ko
vács Gábor elmondt~ hogy az
önkormányzat az iskola számára
2,7 millió forinltal kevesebb
összeget adott, s ő, mint igazgató
deficitet nem termel, ezért az F
kategóriát lépcsőzetesenkívánja
bevezetni - mondta Pelesz Bélá
né.

Az indok tehát, hogy az önkor
mányzat nem biztosított pénzt a



A Konzervatív Párt tervei
~

BIZALMAS JELENlES
A minap egy olvasónk

olyan rekJámszatyorral állí
tott be szerkesztőségünkbe,

aminek elvesztése tulajdo
~osának igencsak fájhat.
Ugy döntöttünk átlépjük az
etika határait, mert a hírér
téke az anyagnak, ami elju
tott hozzánk van olyan
szenzációs, hogy így juttas
suk vissza tulajdonosának a
nyílvánosságon keresztül.

Íme a talált szellemi ter
mék:

"Összefoglaló jelentés
a Békés megyei választá
si e16készületekról1994.
február 12-ig. Bizal
mas!!

A megyében a szervezést
Dávid Mátyás irányítása mel
lett (66-386-262 ahol már fax
is van) végzi a stáb. A hét kör
zetben, bár még nem minden
ki döntött véglegesen, minden
jelölt személyét megtaláltuk.
Az első körzetben egy 35 éves
ügyvéd, a másodikban dr.
Szikszai Sándor, a harmadik
ban dr. Sas István, a negyedik
ben Hidi Sándor, az ötödikben
személyem (Homok Lajos), a
hatodikban P. Mihály, núg a
hetedikben dr. Varga Lajos ál
latorvos küzd meg a választók
szavazataiért.

Úgy látom erős, ismert em
berekb61 álló képviselőcso

portunk lehet a megyében.
A beszélgetések során

mindannyian egyetértettünk,
hogy a párt programja, rész
programjai, anyagai nagyon
jók, bár nem sokban térnek el
a többi pártétól. Ugyanakkor a
regionális tervek kiemelkedő

en jók, szinte mindenki ilyen
tervekre, s megvalósításukra
vágyik. A megyében viszony
lag népszerűvé válhat saját
körzetében dr. Szikszai, Hidi
Sándor, dr. Varga Lajos és
Homok. A többieket jobban
kell segíteni, s a megyében a
Konzervatív Pártot nagyon fel
kell erősíteni (reklám, sajtó)'

Két témában lehet nagyot
alkotni:

1. Az FM kishitele (200
vagy 500 ezer forint a kezdő

mezőgazdasági vállalkozók-

nak), valamint a kárpótlás, s a
vállalkozások beindítása a
mezőgazdaságbaJ1.

Az egész kampányt a váll a1
kozásokra kel! kihegyezni,
mivel a legelmaradottabb tér
ségr61 van szó, pénzt, munka
helyeket kell a megyébe
vinni.

2. Fejleszthető a falusi tu
rizmus is, annak előfeltétele

néhány környezetvédelmi
(ivóvíz, csatorna, elszennye
zett területek rehabilitálása)
beruházás.

Fentiek közül néhányat lát
ványosan fel lehet és kell vál
lalni!

A többi párt képviselője

löltjei nem rendelkeznek
olyan reális lehetőségekkel,

amelyek segítségével valóban
el lehetne indítani a megyét
egy fejlődési pályán. A mi
előnyünk a mezőgazdasággal

és a turizmussal kapcsolatos
szaktudás és kapcsolatrend
szer, amelyet be kell mozdíta
ni két okból is:

- az egyik, hogy a Békés
megye természeti adottságai
baJI rejlő turizmus egy arany
bánya, ha sikerül a Körösök
völgyét az eddigi szennyező

désekt61 (holtágak) megtisztí
tani ! Azután ahaltelepítéssel,
(ennek komoly szakmai kul
turája van a környéken) olyan
horgászturizmust lehet a vidé
ken létrehozni, amelyet a mi
kapcsolatainkkal európai hi
rűvé lehet tenni. A Körösök
holtágai közelében a víkend
házak nagy része megfelel a
turizmus követelményeinek,
de megfelelő szerződésekkel

és hitelekkel szinte mindet fel
lehet fejleszteni. Mi a hitelt is,
a turisták ideszoktatását is el
tudjuk végezni.

A horgászturizmushoz kap
csolni lehet az apróvad vadá
szat fel fej lesztését, a
tájmúzeumok, kisparaszti
gazdaságok látogatását, hi
szen az a mezőgazdasági kul
túra (és tanyasi ebéd)
Nyugat-Európában már csak
nosztalgikus álom!

- a másik, hogya mezőgaz

daságban a kistermel6k házi
feldolgozási vertikumát kell

közkinccsé tennünk, az elnök
ségi tagjaink közös találmá
nya a házi feldolgozású
termékek termel tetése és a
már meglévőnyugati piac be
kapcsolása az értékesítésben
biztos sikert ígér.

Mind a kisgépek, mind a
hozzá kapcsolódó hitelek
szervezése, bonyolítása ne
künk is új piac, az ott él6knek
annyi mWlka és kereseti lehe
tőség, hogy siker esetén rövi
desen munkaerőhiány is
várható. Javaslom, hogy Gyo
maendrődönvásároljunk meg
egy épületet, amely a fenti két
téma képzési és tanácsadó, va
lamint kereskedelmi központ
ja lesz.

Amennyiben ezt még a vá
lasztások előtt megvásárol
juk, az emberek el fogják
hinni, hogy a Konzervatív
Párt nem csak ígér, de végre
tesz is olyat, amit61 az ott élő
emberek és a mi közös akara
tunkkal megmozdul, s a leg
helyesebb irányba is indul el
az alapvető változás.

Azért javaslom a központ
gyomaendrődi kialakítását,
mert a horgászparadicsom, az
apróvad vadászat, a kulturális
élet, a vízparti vikendházak
kihasználása, a gyógyszálló
építése mind előrevetíti, hogy
ha akarunk valamit, most meg
vannak a kiinduló feltételek, s
az embereket is fel tudjuk lel
kesíteni, hiszen ezáltal ma
guknak teremtenek
munkahelyeket, a saját kör
nyezetük fejlődik rendkívüli
módon.

Ugyanakkor ami a legfon
tosabb, nem a kevés saját pén
zük cserél gazdát, s forog
szaporodás nélkül egymás kö
zött, ha nem idegen (külföldi)
t6ke áramlik a térségbe.

Ez olyan, mint amikor friss
vért juttatunk a szervezetbe,
amit61 az valósággal újjászü
letik. Annyi vállalkozó kedvű,

kezdeményezőés művelt em
ber él és kallódik a környéken,
hogy én is képesnek érzem
magam arra, hogy felrázzam
óKet, s kiszabadítsam a re
ménytelenségből, apátiából, s
bizony nem egyszer az alko-

hol, mint megoldás fogságá
ból, ami által talán itt ment
tönkre a legtöbb szellemi ka
pacitás és érték.

Én kapcsolatban állok a leg
nagyobb európai turista szer
vezetekkel, akik régóta
kapacitálnak az érintetlen ter
mészet, a horgászat, a pihenés
ilyen lehetőségeinek feltárá
sával.

Kérem az elnökséget, hogy
ezt a lehetőséget sÜIgősen tűz

ze napirendre, s tárgyaljuk
meg, vajon fel tudja-e Pártunk
vállalni a régió ilyen támoga
tását. Én a kapcsolataim közül
ide tudom hozni a TUI, a
NECKERMANN, a KUONI,
valamint két nagy francia uta
zási iroda képviselőit.

Amennyiben a terveinket jól
készítjük elő, biztos vagyok
benne, hogy nemcsak lelke
sen, de befektet6ként is be
szállnak terveink
megvalósításába. Nagyon
fontos befektetőlcnek tartom
az önkormányzatokat, a helyi
vállalkozókat, a vadászattal,
halászattal kapcsolatos cége
ket, s a lakosságot, mint mun
kavállalókat és kisbefek
tet6ket.

Azt azonban ki szeretném
jelenteni, hogy csak abban az
esetben fogok hozzá e nagy
szabású terv megvalósításá
hoz, ha a Konzervatív Párt
maximális támogatását mö
göttem érzem, s európai kap
csolataimat is csak úgy tudom
megmozdítani, ha nem csa
punk be senkit.

Nem szabad választási pro
pagandára felhasználni ezeket
a lehetőségeket, mert ha
visszaélünk az emberek eset
leges bizalmával, hosszútá
von elveszíthetjük a
bizalmukat.

Kérem az Elnökség szíves
állásfoglalását, hogy az el6ké
szítő munkálatokat megkezd
hessük.

Tisztelettel: Homok Lajos
regionális elnök"

(x)
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Kunné nem kér a MIEP támogatásából
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Értesüléseink szerint Kun Lászlóné, akinek neve a kazán
gyári privatizáció kapcsán vált városunkon kívül is is
mertté, a Csurka-féle Magyar Igazság és Élet Párt
sZÍneiben indul a májusi parlamenti választáson. Ezzel
kapcsolatban is érdeklődtünk Kun LászlónétóJ.

Arcul csapott választók
- Mil gondol ma, érdemes volt az

önkormányzat alakuló ülésén le
mondani a mandálUmáról?

- Azok akik félretolták ademokráci
át" az éjszakában megkötött paktum
mal, Frankó és társai" tulajdonképpen
arculcsapták a választókat. Nekem el
kellett döntenem ott és akkor, hogyan
tudnám én azok akaratát érvényesíteni.
akik ránk szavaztak., ila már indulásnál
sem hívtak a tárgyalóasztalhoz. biza]
matlanok voltak irántam. Ne vegye
nagyképűségnek, de annál sokkal több
tudás, elszántság, tenniakanís van és
volt már akkor is bennem, minthogy 4
évig a bólogató János szerepét játszat
ták volnael velem is. Akik ismemekjól
tudták.. nem tétlenkedtem az elmúlt
évek alatt, 'i!egértettek, ésremélem va
lamikor még profitálhat munkám
gyümölcsébúl a város.

hónapra, rendkívüli kitartással és
energiával. Mil gondol megéri?

- Az igazamat nem kellett soha
sem keresnem. Azonban hazánkban
a független bíróságok feladata az íté
letek meghozatala. Az viszont igaz.
hogy valóban sok-sok erő, energia,
kitartás kellett .mindehhez, hogy vé
gigvigyem. nem beszélve az anyagi
akról. Az ilyen és elJbez lJasonló
ügyekkel fel kell hívni adöntéshozók
figyelmét, hogy a törvényeken mó
dosítani kell.lJiszen a csalók, gyilko
sok, tolvajok. törvénysértők még sok
esetben büntetlenül élik napjainkat,
még mindig a közből gyarapodnak.
Az ügy kapcsán rengeteget tanultam,
sok emberrel kerültem kapcsolatba.
miniszterek,lce!. államtitkárokkal,
bankigazgatókkal és még sorolhat
nám. akik közül jó néhányan elfo
gadták és figyelembe vették
véleményeimet.javaslataimal Vala
mint soha nem felejtettem el honnan
jöttem és miért, kiért szálltam síkra.

- Nem mondhmni, Iwgy rende
zell a viszonya a helyi önkonnány
zallal. Hogyan érlékeli a helyi
halalom levékenységél?

- Egy becsületes adófIzető polgár
vagyok a sok közül. Tudomásul vet
tem a kialakult helyzetet hogya je
lenlegi hatalom nem tartott sohasem
igényt egy tisztességes, építő szándé
kú szakmai kontrollra melynek úgy
érzem én is részese lehettem volna.
Az önkormányzat tevékenységét
majd a vála,ztópolgárok döntik el
voksaikkal, viszont összességében
nem tudott élni a település adta féld
rajzi adottságokkal. és a városban rej
lő emberi erőforrások felszínre
hozatalával. A polgármester úr már
indulásnál stratégiailag hozott né
hány rossz döntést. ami végig meg
határozta az önkormányzat arculatát.

sokkal többet tudott volna termi,
nem szabadott volna belekeveredni
a pártcsatározásokba, hatalmi har
cokba. Azt viszont nem tudhatom,
hogy kik hányszor fordultak hozzá
városunkból kéréssel. Én mikor
hívtam. mindig azonnal jött a ka
zángyárba, de sajnos ez kevés volt.
Egy képviselő nem találhatja ki.
hogy mit akar egy önkormányzat.
Úgy érzem nem alakult ki Deme
Zoltán és Frankó Károly között a
megfelelő emberi kapcsolat. Tu
dom, hogy a politikát és a vallást
nem lehet teljesen különválasztani
egymástól. azonban egy főáUású

lelkésznek képviselőként nem a
pártban kellene keresnie és megta
lálnia az igazsághoz vezető utat.
Sajnos Deme úr választópolgárai
nakjelentős részétől végképp eltá
vol~dott. hiszen több hónapja a
MIEP szervezeteit szervezik. vá
lasztási kampányra készülve MIÉP
elnökségi tagként. Ót független
ként támogatták '90-ben és ő ettől

nagyon elrugaszkodott. A tisztán
látáshoz nem segít, sőt az emberek
nagy részét megzavarja, a hívőket

is mikor a küldetés, - mikor a poli
tika, - mikor a szenvedély, - mikor
a hatalom összemosódik

- Ön az elmúlI években akarva
akara!lan közéleli szerepel vállalt.
Gondolok ill az 1990-es Gyoma
Endró'd viIa helyi népszavazással
történó' rendezése kezdeményezé
sére. valamint munkahelye privali
zációs ügyeire. Egyik témfÚJan sem
adha! szánLOI igazán sikerró1. vagy
mégis?

- Természetesen a sikert min
denki másbogy éli meg és értékeli.
Szerintem mindkettősiker volt. bár
sajnos a privatizáció során a dolgo
zókat elütötték a tulajdontó!. Tény
azonban: a Hőtechnika privatizáci
óját is végig a korrupció kísérte. Az
állam szempontjából mindenkép
pen siker, biszen a végső kiállással
vált Iehetóvé, hogy nem 26 millió
Ft-ért mazsolázták ki egyesek a 90
millió Ft-ért elkelt gyárát, ami min
denképpen eredmény, és ermek ak
tív részese voltam. A
Gyoma-Endrőd esetében is siker,
hiszen senkinek nem lehetett mel
lékes. hogy az önkormányzati vá
lasztások idejére milyen döntés
lett. Válással kapcsolatos cívódá
sokkal kellett volna elfecsérelni az
időt, vagy együtt maradva elindul
ni közösen, a szavazók akaratát
tiszteletben tartva a város újabb és
újabb fejlódése felé irányítani a
kormányrudat. Ehhez viszont jó
kormányos kellett volna, és kell a
későbbiekben is!

-Munkahelyéró1 az ismel1 körül
mények miall eitál'oliLOllák. Bíró
ságon keresi igazát szillie hónapról

- Mikénl éttékeli Deme Zoluíll
parlamenli levékenységél?

- Sajnos Deme Zoltán megvá
lasztása után azonnal cserbenhagy
ta azokat. akik őt önzetlen,
áldozatos munkájukkal a képvise
lőséghez juttatták. Gyomaendrő

dön az SZDSZ és MDF tagságát és
szimpatizánsai.kat azonnal szembe
fordította azon döntésével, mikor
beült az MDF frakcióba. Ez rá is
nyomta bélyegét az önkormányzati
választások munkálatainál a két
párt együttműködésére. Döntése
előtt. legalább a véleményeket ki
kellett volna kérni. Függetlenül

ket hozott a kormánykoalíció. Pél
dául a kárpótlás, amit véleményem
szerint is sokkal másképpen kellett
volna megoldani, sérelmeket újabb
sérelmekkel nem lehet orvosoIni !
A kárpótlással azonnal ketté, sőt

még többfelé osztották a lakossá
got. Kérdezem én, ki kárpótoUa és
mikor a bányászokat. a gyári, üze
mi dolgozókat stb .. akik eleve
csonkítva kapták meg fizetéseiket?
Vagy itt van az állami vagyon le
bontása. ami valóban a korrupció
melegágya, és sajnos a kormány
koalíció kezdeményezésére kerűlt

ki a privatizáció a tisztelt ház kont
rollja alól. Továbbá a bankbotrá
nyok, ahol véleményem szerint
szintén nem történt meg a hatékony
fellépés, és a vétkesek büntetése.
Nem beszélve a TB önkormányza
tok felállási stratégiájáról. Azon
ban úgy a rossz és jó döntésekért,
mert azért ezekből is volt bőven,

nem az MDF-é az egyedüli érdem
és felelősség, hanem a kormányko
alícióé. és erről ne feledkezzen meg
senki a választások közeledtével.

Politika és vallás

Megéhezett és szomjas,vagy
süteményre, különleges édességre vágyik,

~setlegyendégejön, nincs gond,
aPAJER ETKEZO mindezt megoldja.

Jöjjön el hozzánk!

"Deme csalódást
okozott"

- Igaz-e. Iwgy lagja lelt a Magyar
IgaZ5ág és ÉleI Pál1jáJlakés lámoga
láslLWÚ a parlaJllembe késZi1l?

- Én egyetlen párt.nak voltam
tagja. de abból iskiléptem, és akkor
eUJatároztam. nogy soha egyetlen
pártba nem lépek be, így MIEP- tag
sem vagyok. Azonban mindig lesz
olyan társadalmi érdek és érték.
ami meUé aktívan fel tudok állni
támogatólag. Valóban voltam
megbeszélésen, ahol a MIÉP me
gyei csoportjainak nél1ány tagja je
len volt. Nem vállaIlJatom fel, lJogy
MIÉP- támogatással induljak a vá
lasztáson. lJiszen mikor a végső

döntést meg kellett hoznom. nem
láttam még az írásos programjukat
sem. Deme Zoltán csalódást oko
zott Gyomaendrőd választóinak,
továbbá akik független jelöltként
segítenének. támogatnának, De
métől határozottan elzárkóznak.
Valamint nem tudok sorsközössé
get vállalni egy olyan MIÉP- listá
val. aminek az élén Deme Zoltán
áll. aki mindig azt hangoztatta,
hogy 4 évig szól a küldetése.

-ÖnahelyiMDFegyikalapíIója
voll. Mikor és miért lávalodolI el a
!zalalomra kerüli párt/ól?

- Alapító nem voltam. később

csatlakoztam. mive! 1989. július
hóban regisztrálták belépésemet az
országos nyilvántartásba. Az
MDF-ből a 90-es helyhatósági vá
lasztások után két hónappa] léptem
kj. amit írásban indokoltam meg,
viszont akkor korántsem jelentette
eltávolódásomat az MDF-től or
szágos szinten. Tény viszont, hogy
az elmúlt 3 és fél év alatt nagyon
sok rossz és még rosszabb döntése-
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Az MDF jelöltje: A Fidesz jelöltje:

Kepenyes András
A Magyar Demokrata Fórum egyéni jelöltje az 5. számú választó

körzetben Kepenyes András (46), a munkaügyi központ szarvasi ki
rendeltségének vezetője. Neve az MDF megyei listájának 5. helyén is
szerepel. Kepenyes András az önkormányzati testület képviselője, s
ugyancsak. itt foglal helyet két vetélytársa Bődi János és Babák Mihály
is, akikkel annak idején osztálytársak is voltak.

Kepenyes András Kondoroson született 1948-ban - mint mondja 
kisgazda, vagy inkább parasztpárti i.udíltatású családban. Dédapja,
nagyapja b[ró volt Kondoroson. Apja Szarvason végezte el a gazda
képző iskolát, gazdatisztként dolgozott, majd 1950-ben három évre
internálták Kistarcsára. A család 1955-ben került Szarvasra, s az MDF
mostani jelöltje itt kezdte meg iskoláit, és Békéscsabán folytatta.
Felsőfokú mezőgazdasági technikurnot végzett, de csak három évet
dolgozott a szakmában. A tanácshoz, majd a polgármesteri hivatalhoz
került, dolgozott a KSH-nál, most pedig a munkaügyi központ szarvasi
vezetője.

Arra a kérdésre, hogy az MDF miért őt, s nem egy nevesebb jdöltct
indít az 5. választókörzetben így válaszol.

- A szarvasi MDF többek között engem bízott meg azzal, hl)~y

találjunk megfelelő képviselőjelöltet. Több embert megkerestünk, d<:
igazából nagy nevekben gondolkodtunk. Nem titok, hogy két alkalom
mal is jártunk Latorcai nliniszter úrnál, de ő a kereszténydemokraták
mellett döntött. Egyébként több gyomaendrődi név is szóba került, de
egyikőjük sem vállalta a megmérettetést. Végül a helyi MDF-esek úgy
döntöttek, hogy ne keressünk mást, hiszen itt vagyok én. Egy hónapos
gondolkodási idő után igent mondtam. Hogy miért? Úgy vagyok vele,
hogy miért ne végezhetnémjól a képviselői munkát. Igaz biztos, hogy
más életformát követel majd az a munka, mert most én olyan polgári
életet élek, fél négykor hazamegyek és csak a család van - mondja
Kepenyes András.

A szarvasi MDF 200 választópolgárt kérdezett meg a közelmúltban.
A kérdőíveken olyan kérdések szerepeltek, hogy ismeri-e jelenlegi
képviselőjét vagy, hogy mostani képviselője mit tett a körzetért. Ez
utóbbi kérdésre 6 % százalék válaszolta, hogy segítette a rend
szerváltozást a többiek szerint serrunit sem tett. Az utolsó kérdés volt,
hogy miben kérne segítséget képviselőjétől? A gyomaendrőcliek a
foglakoztatáspolitikát és a közbiztonságot, a szarvasiak első helyre
tették a közbiztonságot, másodiknak a környezetvédelmet és csak
harmadik helyen emJítették a munkahelyek hiányát.

- Ez a kérdőív csupán annyiban segít számomra, hogy milyen
programmal álljak majd a választók elé. Kampányomban nem ígérget
ni fogok, hanem ha képviselőnek választanak, akkor úgy érzem, amit
meg lehet tenni. azt meg kell ...

Babák Mihály
Az 5. választókörzetben a Fidesz országgyu'1ési képviselőjelöltje Babák

Mihály a szarvasi Komép Kft. helyettes ügyvezető igazgatója, aki most
olvasóinknak mutatkozik be.

Babák Mihály (46) miként szülei is, ő is szarvasi születésű. Általános
iskoláit is ott végezte, majd Szegedre járt az építőipari tecbnikumba.
Szeretett volna felsőfokú diplomát is szerezni, ám ezt akkoriban - rrünt
mondja - a család anyagi körülményei nem engedték meg. Kecskeméten
talált munkát tervezőként. majd a katonaság következett. A leszerelés után
építé~vezető lett egy építóipari szövetkezetnél. Néhány év millva visszatért
szülővárosába és megnősült. A szarvasi építőipari szövetkezetnél helyez
kedett el, majd mikor a cég beolvadt a vasipari szövetkezetbe, művezető
lett. Babák Mihály megemlíti, hogy akkoriban némileg szembekerüIt a
politikai vezetéssel, mert szókimondó volt és gyakran felvállalta az embe
rek gondjait, amely alkalmanként konfliktusokboz vezetett. Idővel a városi
költségvetési üzemhez került, s itt dolgozik mintegy 20 éve. Feladata a
városüzemeltetés, amely - mint mondja - rendkivül szerteágazó munka. A
80-as évek elején elvégezte az Államigazgatási Főiskolát, jelenleg pedig
Győrben a kereskedelmi főiskola önkormányzati vállalkozó szakáll teszi
utolsó vizsgáit.

- A 90-es választások előtt korábban is - két cikluson át- tanácstag
voltam - mondja a Fidesz jelöltje. - Független képvisel6ként a Fidesz
támogatásával i 990-ben került a szarvasi önkormányzati testületbe. Elég
régóta politizálok. 25 évig voltam KISZ-tag. Rengeteg buliban. kirándu
láson vettünk részt, életem nagyon szép időszaka volt. De lehet, hogy csak
azért, mert fiatalok voltunk. A rendszerváltást megelőző 5-6' évben már
nem tudtam kitérni az MSZMP-tagság elől.

- Amikor a Fidesz támogatásával önkormányzati képviselő lettem, az
ellenzéki pártok engem jelöltek polgármesternek. Bár az önkormányzati
választáson kiderült, hogy melyik párt nyert és ki lehet polgármester, mi
mégis úgy gondoltuk, hogy egy demokráciában miért ne lehetne két jelölt.
Ezt a pimaszkodásunkat ajelenlegi hatalom sem tudta elviselni.

Arra a kérdésre, bogy milyen programmal kívánja meggyőzni a gyoma
endrődi választópolgárokat Babák Mihály így válaszolt:

- Először is ~zeretném jól megismerni a gyomaendrődiek gondjait.
Tudom, hogy van némi szembenállás Gyoma és Endrőd között Már a
90-es választások előtt rájöttem. hogy komoly elhallgatások vannak a
körzetben az ivóvíz minőségét illetően. Sokan felvállaltá!< már e probléma
megoldását, de igazán még kevesen tettek érte. Babá!< Mihály elmondta
még, hogy ki kell használni Szarvas és Gyomaendrőd remek környezeti
adottságait és a mezőgazdaság stabilizálása mellett ennek a környéknek az
idegenforgalomje\entheti a legnagyobb jövől Ehhez viszont mindenkép
pen sZÜkséges rendbe tenni holtágaink vizeit. Fontos, hogy Gyomaendrő

dön mielőbb új munkahelyek létesüljenek, hiszen rendkívül sok a
munkanélküli és nagyon kevés a munkahely .
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Bődi János, az SZDSZ
és a Köztársaság Párt kö
zös parlamenti jel~ltje,

Császámé Gyuricza Eva a
kereszténydemokraták, és

Ga:t..só István vagyok. A MUNKÁS?ÁRT egyéni képviselőjelöl~ea Békés
megye 5. számú választókerületében. Békésszentandráson 1953. évben szü
lettem. Azóta is itt élek. itt lakom. Nős vagyok, egy gyermekünk van. Iskolai
végzettségem 8 általános, szakképzettségem asztalos. Minden vagyonom egy
kölcsönnel terhelt kétszobás öröklakás. Nagyszüleim és szüleim kubikusok,
föJdmunkások, illetve termelőszövetkezeti tagok voltale Szüleim jelenleg
nyugdíjasok. Mint szakmunkás a Szarvasi Bútoripari Szövetkezetben. a szar
vasi ÁFÉSZ-nál. legutóbb a békésszentandrási HáziipaI1 és Szőnyegszövő
Szövetkezetben dolgoztam. Innen kerültem egymás után többször is a mun
kanélküliek nagy családjába. Jelenle::: egy kisvállalkozó jó barátornnál vagyok
alkalmazásban, mert ő nem aZlnái melyik pártnak vagyok tagja, hanem azt,
hogy érrem-e a szakmámat A sport mindig vonzott, jelenleg a helyi Sport
egyesület társadalmi edzője vagyok a kézilabdás serdülők mellett. A Munkás
pártnak l985-től vagyok tagja.

A Békés megye 5. számú választókörzetéhez taI·tozó településeken
szerintem a legfőbb bajok fonása a munkanélküliség. A munkaerő kép
zettségének egyoldalúsága, képzetlensége. Megválasztásom esetén e téren
fej kívánok lépni a közhasznú munkák - a gátépítés, a javítás, a csatornák
és utak karbantartásával kapcsolatos tevékenységek - azonnali beindítása
érdekében. Személyesen kívánok eljárni a budapesti és dunántúli vállala
toknál, hogy a választókerület településein indítsák be egyes részlegeiket.
bedolgozó rendszerüket.

A mezőgazdasági kistermelőket arra kívánom ösztönözni, hogy ne adják
el tanyájukat, földjüket. A talajmunkák, a beszerzés és értékesítés terén
fogjanak össze. Ezzel biztosítsák, hogyajövőbeni birtokegyesítések során
érdekeiket megvédhessék. Mert ha elvesztik földjüket nem lesz biztos
kenyerük. jövőjük. A megmaradt termelőszövetkezetitagságot pedig arra
kérem, hogy segítsék a kistermelőket egyéni vállalkozókat, mert érdekeik
közösek, azt csak együttes erővel tudják érvényesíteni. EI szeretném érni
munkámmal. bogy II különbözőszervezetek, mozgalmak együttesen lép
jenek fel a korszerű környezetvédelem, a jó ivóvízbázis biztosításában, a
korszerű szeméttelepek létrehozásában. Ezáltal is növeljük a turisták foga
dásának jobb feltételeit, mely lakosságunk számára jó bevételi forrást és
több munkaalkalmat jelent.

A kisnyugdíjasok és szociálisan rászorult helyzetű lakosság segítése
terén önkormányzataink anyagi lebetőségeiket mozgósítva szép eredmé
nyeket értek el. E területen a további eredmények alapja az lehet, ha sok
különböző szervezeteknél. személyeknél levő ismereteket összegeznénk,
kiegészítenénk. Az ellátási és segítés i változatok fenntartása mellett az
ellátás. segítség alapja a rászorultság lenne. Tehát helyzetüket kell ismer
nünk, ezt továbbítani a segítségadó személyhez, szervezethez. Végezetül
a közművelődés területén dolgozni akaró személyekkel és szervezetekkel
együtt el kivánom érni, hogy kulturházaink újra élettel teljenek meg.

A Munkáspárt az ország jövője érdekében ellenez mindenfajta vissza
térést a régi és közelmúlthoz. Óvni, gyarapítani szeretné mindazt, ami az
elmúlt időbenjó és értékes volt, a létbiztonságot, a munkához és termelés
bez való jogot. a magyar mezőgazdaságot,a társadalmi nyugalmat, a békés
külpolitikát, mindazt, amit a nép saját munkájával alkotott, munkája gyü
mölcseként becsül. Gazsó István

A Munkáspárt jelöltje:

Gazsó István
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sek szűkös költségvetése korláto
kat emel a fejlődés elé, s emiatt
az önkormányzatok a lakosság
alapvet6 igényeinek sem tudnak
teljes mértékben megfelelni. Szá
momra alapvető és természetes
feladat lesz megválasztásom ese
tén, a települések víz, szennyvíz,
gáz, közút, járda, kerékpárút, és
telefonhálózatának fej lesztése,
bővítése valamint a szemét el
helyzésének, kezelésének meg
nyugtató, a környezetvédelemnek
megfelelő megoldása. Vélemé
nyem szerint az előbb felsoroltak
a lakosság természetes igényei,
olyannyira, hogy ezek támogatá
sa nem is lehet kampányígéret.
Azért is érzem ezt köteles
ségemnek, mert ezek a gondok
évtizedek óta megoldásra várnak
-annak ellenére, hogy a lakosság
saját pénzéből eddig is sokat ál- .
dozott e fejlesztésekre- és a kör
nyéken, a választókerü]etben élő

emberek igazán merérdemlik a
XX. század végén, a jogosan el
várható életkörülményeket. Min
denütt hangsúlyoztam, hogy az
említett alapvető feladatom mel
lett legfontosabbnak tartom a ki
számítható, biztonságos jövő

megteremtését, a létbiztonságot a
vidéki emberek számára. -mond
ta végül dr. Tóth Lajos.

Csól<e János titkár

A DEFENZív
AUTÓVEZETŐKFT.

személygépkocsi-vezetői

TANFOLYAMOT
indít 1994. március 8-án 17 órakor

a Gyomaendrőd Bajcsy út 91. szám alatt .
Ugyanitt kedden és csütörtökön 16-17 óráig

segédmotorkerékpár
tanfolyamra lehet jelentkezni.

Tóth Lajos a polgármestereknél
Dr. Tóth Lajos, az Agrárszö

vetség országgyűlési képviselő

jelöltje a közelmúltban az 5.
számú választókörzet települése
inek polgármestereinél tett láto
gatást, s a tapasztalatokról
számol be most olvasóinknak: -A
választópolgárokkal történőköz
vetlen találkozások előtt a telepü
lések polgármestereivel
beszélgettem. Igazán bemu tat
koznom csak két helyen -Bé
késszentandráson és
Kondoroson- kellett, hiszen a
többi településen személyesen is
jól ismernek. E látogatások célja
volt, hogy mint képviselőjelöltet
ismeIjenek meg, másrészt tájé
koztassam 6ket a jelölésem kö
rülményeirőL a programunkról
és nem utolsó sorban első kézból
kaphassak információkat a tele
pülések terveiről, az ott élők

gondjairól, megoldott és megol
datlan problémájaikról. Minde
nütt szívélyes fogadtatásban volt
részem, annak ellenére, hogy oly
kor különböző nézeteket valló
polgármesterekkel találkoztam.
Általános véleményként elhang
zott, hogya közeUövőben a me
zőgazdaság súlya és jelentősége

növekedni fog, s ezért jelentős

egy mezőgazdaságban tapasztalt
képviselőjelölt indulása az 5 szá
mú választókörzetben. Szinte
mindenütt gond, hogya települé-

H.E.

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Gyomaendrődi

Csoportjának vezetösége értesíti a Nő tagjait, hogy 1993. március
12-én 16.00 órai kezdettel a Katona József Művelődési Házban Nó
napi rendezvényt szervez. melyre szeretettel meghívja a Nő sorstár
saikat.

megjegyzést kell hozzáfűz

nöm, akkor egyszeruen a más
helyzet indokolja, hogy az
SZDSZ az l 990-es vlliasztáso
kon egy harciasabb, dinamiz
must tükröző szlogent
választott a rendszerváltás igé
nyeinek megfelelően.Most ab
ból indulunk ki, hogy
bármennyi problémát is látunk,
bármennyire is kritizáljuk a
kormány tevékenységét, az
SZDSZ-nek az az elképzelése,
hogy most egy sokkal békésebb
és más feladatokra koncentráló
választási kampányt kell foly
tatni, amelynek jobban megfe
lel ez az új szlogen.

-Ezek szerint a nwstani vá
lasztáson az SZDSZ lesz a nyu
godL eró'?

-Ha ez nem lenne elhasznált
jelszó, akkor vállalnám. Tehát
nem a gondolat tartalmával van
gond. Ez a kifejezés más párt
tlÚajdona, igaz ole is másoktól
szedték, mert ezt már Francia
országban az MDF előtt hasz
nálták. De ha az SZDSZ-re
most azt mondják, hogy mi va
gyunk a nyugodt erő, akkor vál
lal om.

Az SZDSZ nyugodt
~~ero

Békés megyei körútja része
ként február ll-én a délelőtti

órákban Szarvasra látogatott
Pető Iván, a Szabad Demokra
ták Szövetségének elnöke. A
vendéget otthonában fogadta
Bődi János vállalkozó, aki az
SZDSZ és a Köztársaság Párt
közös jelöltjeként indul a vá
lasztásokon A1990-es válasz
tásokon Deme Zoltá.nt, éppúgy
mint most Bődi Jánost is két
párt támogatta a kampány so
rán.

Pető Iván - a Szó-Beszéd kér
désére - ezzel kapcsolatban el
mondta, hogy nem tartanak a
korábbi Deme Zoltán eset meg
ismétlódésétóI A Köztársaság
Párt és az SZDSZ kapcsolata
sokkal megalapozottabb, mint
az egykori MDF-SZDSZ vá
lasztási koalícióé volt.

- Az 1990-es választáso k
egyik legsajnálatosabb esemé
nye volt, hogy Deme a megvá
lasztása másnapján rádöbbent,
hogy egyáltalán nem ért egyet
az SZDSZ semmilyen elképze
lésével. Most ilyen nem lesz.
Bődi János azokat az elképzelé
seket képviseli majd a parla
mentben, amelyekkel a
Köztársaság Párt és az SZDSZ
is egyetért. - mondta Pető Iván.

-A négy évvel ezeló'lti "Tud
juk, merjük, tesszük'" szlogen
helyel( most a "Szívvel, ésszel,
tisztességgel" -t hirdetik...

-Az ilyen jelmondatokhoz,
vagy jelszavakhoz túlságosan
sok megjegyzés nem szüksé
ges. Ezek nyilván hangulatot
kívánnak tükrözni. De ha már
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Százezer az egyházi iskolának

Farsangoltak a kereszténydemokraták
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Gyomaendrődi Szervezete

kezdeményezésére jött létre a Hillel a holnap ifJúságáérl Alapítvány. Az
alapítványaMagyar Keresztény VállaIkozók GyomaendrődiKamarájával
karöltve bagyományteremtő, farsangi jótékonysági estélyt rendezett feb
ruár közepén a Katona József Művelődési Központban. A bálról az est
fővédnökasszonya, Császárné Gyuricza Éva számol be. aki egyébként
Békés megye 5. számú választókerületének KDNP által indított ország
gyűlési képviselőjelöltje is.

- Régi, szép bagyományunk jegyében rendeztük meg farsang utolsó
betében jótékonysági esténket - kezdi Császárné Gyuricza Éva. - A
hagyománytermetés gondolata már régen érlelődött a Keresz
ténydemokrata Néppárt tagjaiban, de a megvalósítás ideje mostanra ért
meg. A gondolat megvalósításában segítségünkre voltak a most megala
kult Keresztény Vállalkozók GyomaendrődiKamarájának tagjai is. Sokat
és jól dolgoztak együtt a két szervezet tagjai. mely munka eredményeként
megállapítbatjuk. hogy egy jólsikerült vállalkozás gyümölcse beért. A
február 12-i bavas estén 250 elegáns ember jött el hívásunkra Gyomaend
rődön ajótékonysági estélyünkre. A szolídan feldíszített teremben a rend
kívül jó ízléssel feldíszített asztalok, az udvarias fogadtatás, a figyelmes
kiszolgálás, a finom vacsora mind hozzájárultak ahhoz, hogy a nevéhez
méltó orosházi Hangulat zenekar ki virradtig tartó szórakozást, vigasságot
jelentett a bálozóknak.

Jó volt együtt látni alföldi kisvárosunk egyházi és polgári vezetőit.

fiataljait, és bála Istennek, az idősebbek is eljöttek. Az est fénypontja volt
a Vadvirág táncegyüttes nyitó tánca. A leányok és fiuk mint a tavasz virágai
gyönyörködtettek bennünket táncaikkal és a programot nyitó keringőveJ.

Szép gesztus volt, hogy az ifjú táncosok táncra kérték a felnőtteket és ezzel
kezdetét vette a hajnalig tartó vigasság.

- Ön, mint a körzet egyik képviselőjelöltje, mit mondott megnyitó
beszédében?

- Hangsúlyoztam, milyen fontos a hagyományok megőrzése.Fiatalja
inkat meg kell tanítani úgy ünnepelni, ahogy azt elődeink tették. Törőd·

nünk kell egymással. ne rohanjunk el a legszebb emberi érzések mellett.
Mert társadalmunk eléggé elidegenedett, elembertelenedett. Kihangsú
lyoztam, hogy 1994. a Család Éve. A család és a szeretet összetartozó
fogalmak. Az igazi szeretet lehetőségetad számunkra. Ana, hogy nyíJtan
és őszintén beszéljünk egymáshoz, és valódi, esendő önmagunk szólítsa
meg a másikat. Jó lenne, ha Gyomaendrődközösségére jelzőkéntráillenék
a családias kifejezés. A KereszténydemokrataNéppártegy emberközpontú
társadalomért dolgozik. amelynek alapköve a család, az igazságosság és a
szeretet.

- Szavaiból az derül ki, hogya rendezvény elérte kitűzött célját.
- Éjfélkor igen értékes tombolatárgyak találtak szerencsés gazdájukra.

A tombolatárgyakat a Gyomaendrődi Keresztény Vállalkozók Kamarája
tagjai adományozták. Az estély és a tombola bevétele az eredeti célokra
kerül felhasználásra. Ez azt jelenti. hogya "Hittel a holnap ifjúságáért"
Alapítvány százezer forinttal gyarapodott. Ez az alapítvány az egybázi
iskola felépítését hivatott támogatni, amely intézmény megvalósítását
minden eszközünkkel támogatjuk. Célunk, hogy Gyomaendrőd fiataljai
hitükben és erkölcsükben nőjenek fel, és legyünk népünknek, szülőfö!·

dünknek hasznára. A Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete és a
Keresztény Vállalkozók GyomaendrődiKamarája nevében köszönjük a
résztvevők megtisztelő jelenlétét, az alapítvány támogatását. Őszintén

reméljük, bogy minden megjelent szép emlékként őrzi meg a hagyomány
teremtőjótékonysági estélyt. (F)

.... .." ..
A BARATSAG SE merkozeseiTáncverseny

"Ujabb meghívás
Puerto Ricoból

•

r

A "Spartacus" Testne
velési Kör 1994. március
5-én Sportbálat rendez.
Program: táncbemutató,
vacsora, tombolasorsolás
Helye: Körös Étterem Be
lépő: 300 FUfő

Érdeklődni lehet a
Sportirodában Gyomaend
rőd, Kossuth u. 3. vagy a
386-l20-as telefonszámon

" .J

Május 7., 17.00: Barátság
SE-Gádoros

Május 14., 17.00: Szegba
lom-Barátság SE

Május 21., 17.00: Barátság
SE-Elek

Május 29., 17.00: Bcs. Ja
mina-Barátság SE

Június 5., 17.00: Barátság
SE-Mezóberény

Június 12., 17.00: Bcs.
MÁV-Barátság SE

Június 19., 17.00: Barátság
SE-Békésszentandrás

Március 13., 14.30: Nagy
szénás-Barátság SE

Március 19.,15.00: Barátság
SE-Gyulavári

Március26., 15.00: Barátság
SE-Füzesgyarmat

Április 3., 16.30: Medgye
segybáza-Barátság SE

Aprilis 9., 16.30: Barátság
SE-Battonya

Április 17., 17.00: Kamut
Barátság SE

Április 23., 17.00: Barátság
SE-Tótkomlós

Május 1., 17.00: Mezooe
gyes-Barátság SE

Városunk levelet kapott Puerto Ricoból, melyben az
ottani rendezők megköszönték a gyomaendrődi Vadvi
rág Gyermektáncegyüttes részvételét az amerikai fesz
tiválon, s egyben ez év novemberében újra meghívták a
gyomaendrődi gyerekeket Puerto Ricoba. A polgármes
ter a február 22-i testületi ülésen jelentette be, hogy
jólesett a meghívás, de idén már nem utazik a Vadvirág.

- Szabó Diana 6. helyezést
ért el.

A D osztályosokból ajuni
or L korcsoportban: Kulik
Béla - Vadász Rita standard
ból 2. helyezést, Barta Péter
- Farkas Viktória 3. helye
zést ért el.

Ugyanennek a verseny
osztálynak junior II-es me
zőnyében Timár Krisztián 
Pólus Rita páros a latin-ame
rikai táncokból 4. helyezést
ért el a 20 induló párból.

Február 19-én szombaton
a Művelődési Központ
Rumba Tánccsoport Klubja
rendezésében egész napos
társastánc versenyre került
sor. A táncverseny két ver
senyosztály három korcso
ponj ában került
megrendezésre mindkét
táncágban, így a hagyomá
nyos (standard) és a latin
amerikai táncokban.

A meghívást hét táncklub
fogadta el, melynek megfe
lelően Békéscsaba, Gyula,
Makó, Mezőkovácsháza,

Szeghalom, Szentes és Gyo
maendrődtáncklubjainak67
táncospárja mérte össze tu
dását. A táncosokat és a zsű

rit is próbára tevő,

némelykor kiélezett küzdel
mű versenyben szépen helyt
álltak a hazai klub verseny
ző-párosai is.

Az E osztályosok verse
nyében25 pár indult. A hazai
klubból Megyeri Zoltán 
Adamik Beáta a standard
táncokból 5., Megyeri Csaba
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Zacskós helyett palackos

Kinn a földeken.

••

SZIA UVEGESI

Jelentkezni személyesen
a szerkesztőségben lehet:

Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.
Telefon: 66/386-479

A SZÓ-BESZÉD SZERKESZTŐSÉGE
rendszeres alkalmi munkára

gyakorlott, fiatal

GÉPÍRÓNŐTKERES,
akitól a számítógépes munka sem idegen.

Hf.

••

után sem ül ki a zsír. Ha a
hűtési lánc nem szakad meg,
akkor az üveges öt napig tá
rolható és fogyasztható.

A szeghalmiak új terméke
egyébként ugyanazon az
áron kerül az üzletekbe, rrúnt
a 2,8 százalékos zsírtartalmú
zacskós tej. Az első szállít
mány február ll-én került az
üzletekbe, s még aznap szin
te mindenütt elfogyott. A
Sárréti Tej Rt. vezetői azt ta
pasztalják, hogy hamar köz
kedvelt lett az üveges, és
terveik szerint ez év nyarára
jelentősen csökkenni fog a
zacskós tej gyártása. H.E.

ajánlható, hogy legalább
évente egyszer vizsgálatOD
vegyenek részt, akik ilyen
munkákat végeznek.

A kukorica-termesztés
hez igen bő a vetőmagaj án
lat. Felhívom a
figyelmüket, hogy hektá
ronként 500-600 Ft megta
karítás, ezen a téren
komoly veszteségeket
okozhat. Ma már a kukori
ca-vetőmagot80 OOO szem
számú kiszerelésben
ámlják. Ez nem jelenti azt,
hogy ez mind csíraképes.
Ezért minden esetben kér
jenek minőségi bizo
nyítványt.

Végezetül a lucernáról.
Véleményem szerint ez az
igazi kisgazdasági növény.
Allandó ráfigyeléssel, gon
dos munkával, jó és hasz
nos termést ad. A talajra
gyakorolt kedvez6 hatásait
mindenki ismeri. A környé
künkön igen kevés van eb
ból a növényból, amit az is
bizonyít, hogy a lucerna
széna ára vetekszik a búza
árával. Azért írom ezt, hi
szen a tavaszi telepítés a
közeljöv6 feladata.

Jó munkát.

szemétbe, s így más célra új
ra felhasználható lesz, más
részt pedig az üres üvegek
visszaszállításakor óvja a sé
rülékeny palack száját.

A tejesüveg igen könnyű,

s a barna színe a tej fehérje
bomlását hivatott fényvé
déssei megakadályozni. A
palackos tej extrarrúnőségű

tejből készül, és homogeni
zált, mely fizikai eljárásnak
köszönhetően néhány nap

finanszírozzák a tennelést.
Több embelTel beszélgetve
azonban azt tapasztalom,
hogy lebecsülik a naprafor
gó-tennesztés nehézségeit.
Ezért mindenkinek felhí
vom a figyeimét, hogy fő

leg csapadékos időben a
gyommentes állomány biz
tosítása, a betegségek elleni
védekezés, az érés gyorsí
tása és betakarítás, tisztítás,
szárítás és tárolás megszer
vezése igen precíz munkát
igényel. Mindenki gondol
jon arra, hogy ezekhez kel
16 id6ben gépekre,
berendezésekre lesz szük
ség. A vegyszerek felhasz
nálása is n1gy
kÖlültekintést igényel. A
vegyszerek forgalmazása
és felhasználása szigorúan
szabályozott. Ezen szabá
lyok az esetek jelentős ré
szében nincsenek betartva.
Ha az ellenőrzés szigora
visszaáll, ezen a téren prob
lémák várhatók.

Többen a szerek mérgező

hatását alábecsülik. Ismer
tek azonban olyan esetek,
amikor az emberi szervezet
ben lassan felszaporodó
szennaradványok tragédiát
okoztak. Ezért mindenkinek

gyártásához szükséges töltő

gépet, amely 75 millió forintba
került, és a cég 5 év futanúdő

vel üzingeli. Az üveg is osztrák
gyártmányú, s fele annyiba ke
rül, mint amennyiért itthoni
üveggyár vállalta volna a szál
lítását. A kupak viszont ma
gyar gyártmányú, s Erki István
itt jegyzi meg, hogy azért kell
a műanyag kupakkal együtt
visszaváltani az üveget, hogy
egyrészt a kupak se kerüljön

... visszatért a tél. Az őszi

árpa és a búza fázik, ennek
ellenére a fagy valószínű

leg többet fog használni,
mint ártani. A búzában sok
tavaszt érző gyom kikelt,
ami ki fog fagyni. Az enyhe
tél következtében elszapo
rodtak a kártevők, ezek
pusztulása is várható. A ké
sei szántásoknak sem árt.

Ez az id6szak a növény
tennesztő gazdákra talán
gazdaságilag is némi felvi
rágzást hoz. Az elmúlt évi
katasztrofális napraforgó
termés a tennel6'ket is arra
ösztönözte, hogy emeljék
az árat és legalább részben

N
éhány évvel ezelőtt

"szia dobozos!"
szlogennel próbáI-

ták bevezetni a kereskede
lembe a dobozos tejet. A
zacskós mellett - az azóta
eltelt idóben kiderült - a
dobozos tej nem lett igazán
a vásárlók kedvence. A
szeghalmi Sárréti Tej Rt.
az évtizedekig zacskóba
csomagolt tej mellett né
hány héttel ezelőtt elkezdte
az üveges tej gyártását.

A zacskós tejet annak ide
jén az országban az elsők kö
zött kezdte el készíteni az
1969 óta működő Sárréti
Tej. Az évek során egyre in
kább előtérbe került a kör
nyezetvédelem ügye, annál
is inkább mert 1993-ban pél
dául Szegha;mon összesen
75 tonna műanyagat hasz
náltak fel a tej csomagolásá
ra. A termék aztán kikerült a
kőrnyezőtelepülésekre, ahol
a csomagolóanyag idővel a
szeméttelepre került, és
hordta a szél egyik falutól a
másikig.

Erki István, a rész
vénytársaság üzerrúgazgató
helyettese lapunknak el
mondta, hogy az üveges tej
gyártását 1992-ben az új
üzerrúgazgató Fehér József
karolta fel. A gyártás beindí
tását nemcsak egyfajta nosz
talgia indokolta, hanem a
környezetvédelem és az üve
ges csomagolás praktikussá
ga is a zacskóssal szemben.

A szeghalrrú üzem Auszt
riából vásároita az üveges tej
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:: O NAME ::
:: FLOPPYLEMEZ 5.25 HD ::
l' 'I

:: (380 Ft/doboz) ::
:: kaphatól ::
l' 'I
l' 'I

:: FLOPPYLEMEZEK ::
l' 'I

:: (5.25,3.25, -DD-HD) ::
l' 'I

:: olcsón megrendelhetó'k! ::
l' 'Il' 'I
l' 'Il' 'I
l' S" d 'I:: zo-Beszé Szerkesztősége ::
:: Gyomaendrőd, Kossuth út 18. ::
:: Telefon: 66/386-479 ::
l' 'I
l' 'I
1/ 'I

·LL----------------------------------------~JI_____ • .a = m _

"AZ ÁRAINKNÁL NINCS
"JOBB REKLAMl"~

Diszkont áruházainkban áraink
átlagosan

6-12 %-kal alacsonyabbak.

És lesznekmég
alacsonyabbak ís'

Figyelje az
AFESZ

hirdetéseit!
Keresse az ÁFÉSZ

üzleteit!

HIRDETMÉNYTÁRGYALÓKÉPES
"NEMET

TOLMÁCSOT..
KERESUNK

Jelentkezni a szerkesztőségben lehet:
Gyomaendrőd, Kossuth út 18.

Telefon: 66/386-479

A Magyar Köztársaság Elnöke KITűz
TE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISE
LŐK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT
1994. MÁJUS 8-ÁRA, VASÁRNAPRA.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart
Szavazni csak személyesen, a választópolgár
lakóhelyén (tartózkodási helyén) lehet. A vá
lasztójoggal rendelkező állarnpolgárokfól
készült nyilvántartás 1994. március 7-től te
kinthető meg a polgármesteri hivatalban. A
választók nyilvántartásának elkészültével
egyidőben, legkésőbb 1994. március 7-ig a
választópolgárok értesítést kapnak a nyilván
tartásba történt felvételü.kr61.

A nyilvántartásba való felvétel, illetve ab
ból történt kihagyás miatt 1994. március 16
ig lehet kifogással élni a lakóhely szerint
illetékes jegyzőnél. Ennek elutasítása esetén
bírósághoz lehet fordulni. Ha a választópol
gár a szavazás napján lakóhelyétől távol van.
és a tartózkodási helyén kíván szavazni, leg
később 1994. május 7-én 16.00 óráig szemé
lyesen vagy 1994. május 3-ig levélben kérhet
igazolást a lakóhelye szerint illetékes jegyző
tol arTÓI, hogy a választák nyilvántartásában
szerepelt

A VÁLASZTÁSRA ORSZÁG
GYűLÉSIEGYÉNI VÁLASZTÓKERÜ
LETI JELÖLTET AJÁNLANI
KIZÁRÓLAG AZ ÉRTESÍTÉSSEL
EGYIDEJŰLEG MEGKAPOTT AJÁN
LÁSI SZELVÉNNYEL LEHET.

Minden választópolgár egy jelöltet
ajánlhat. Ezt ajogot csak a lakóhely szerin
ti egyéni választókerületben lehet gyako
rolni. Az ajánlószelvényt a választópolgár
saj át kezűleg új a alá. Országgyűlési egyéni
választókerületben jelölt csak az lehet, aki
legalább 750 választópolgár ajánlászelvé
nyét összegyűjtötte.

Az egyéni választókerületi választási bi
zottságnál, a területi lis tát a területi válasz
tási bizoltságnál, az országos listát az
Országos Választási Bizottságnál kell be
jelenteni legkésőbb 1994. április 8-án
l 6.00 óráig.

Részletes tájékoztatásért nlinden pol
gármesteri hivatalban a jegyzőhöz. illető

leg a választási munkacsoporthoz lehet
fordulni.

Választási Bizottság

SOOTER'S FOTO
Szuper minőség, szuper árak!

-színes filmek kidolgozása + ajándékok (választási lehetőséggel)

-fotócikkek, albumok, képkeretek, ajándéktárgyak árusítása + akció
Nyitvatartás:

Hétköznap 8-19 óráig Szombat 8-13 óráig
Gyomaendrőd,Deák út 15.
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Meglíívá A KONZERVATÍV PÁRT - Gazdák és Polgárok Szövetsége
Gyomaendr6di Szervezete támogatásávallétrejött
"Tiszta Holtágakért Egyesület"
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
JÓTÉKONYSÁGI BÁL/ÁRA az Endr6di Cipész Szövetkezet (ENCI) nagytermébe.
1994. március 5. 18 óra Belép6+vacsorajegy: 500 Ftlf6
Zenekar: a gyomaendr6di THREE-SHOW. Nóta- és parMiaest!
A bál helyszínére ingyenes buszjáratot biztosítunk.
Szeretettel várjuk önt is! A bál teljes bevételét gyomaendr6d környezetvédelmi programjára fordítjuk.
Jegyek kaphatók: Tímár János, Dreher Söröz6, Dávid Mátyás és az Endr6dhús Kft. üzletében.
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; a Gyomafarm Kft. boltjaiban 5-50 ezer Ft-ig.
l

~ Március l-tól mezőgazdaságikisgépek, r'.-

~ szivattyúk kaphatók.

~ Válasszon a Pioneer kukorica vetőmag kínálatunkból!

~ Ammónianitrát, 34%-os 1450 FtJmázsa.
:3

~ EUKANUBA kutya-,macskaeledelek bevezető áron kaphatók.
~ "
~ GAZDA KISARUHAZ Pásztor J. u. 39.
~ GAZDABOLT Apponyi u. 3. Várjuk tisztelt vásárlóinkat! . ".
l~~«~~~~~~~«~ww~~~~~~~~~~~~~wwww~~~~www~»~~«~ __~**~«~ww»~*~«~www~*~«wwww**««wwww**~«wwww»

cipő· cipő· cipő· cipő

cipő· cipő· cipő· cipő

A Corvo
Bianco
Cipő

Nagykereskedő

Kft.

DISZKONT
CIPŐBOLTJA

megnyílt
Gyomaendrődön
az Apponyi u. 9.
szám alatt, ahol

nagykereskedelmi
áron vásárolhat

divatos női, férfi- és
gyermek- cipőket!

Szala~avatóra,
ballagasra cipők
megrendelhetők!

Keresse/el
cipőbolfunkal,

megéri!

Gyomaendrőd.Deák út 15.
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1994. március l-tőr
óejefent/(ezéssef

UHRIN ERZSÉBET

Irányár: 5 millió Ft
Érdeklődni:
Szó-Beszéd

Szerkesztősége

Gyomaendrőd,

Kossuth út 18.
Tel/fax:

66/386-479

Gyomán a termálfürdőtól két percre,
üdülőövezetben lévő,

összesen 150 m2 egyedi tipusú
vállalati üdülőnek is alkalmas,
ÖSSZKOMFORTOS HÁZ,

gyümölcsfákkal beültetett kerttel igényesnek ELADÓ!

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

Ingyenes az apró!

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

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
wknak 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 levelezőlaponvagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősségetnem vállalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem tm1almazhat tizenöl
(l5) szónál többet!

Aláírás: •
L •••• _._. __ • __ •• _•••••••••••••• _•••• ~
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Értesítjük kedves yásárlói~kat, '\\%:
hogy megnYItottuk uJ ::d!M:.0L.!rl{
/.S~"W~ l?

VI1(.9Lq130LTl19{1(.9Lrr·~l~.·
Nagy ~~laszték~an kap'h~tók cse- d\~;

repes vrragok, vagott vrragok, se- . ~:J'jl~
lyemvirágok, száraz virágok,' '.\
alkalmi és menyasszonyi csokrok, _. ""-.',
koszorúk, sírcsokrok, asztali és fali-',\\ k":.
díszek. .<.,~~:

korációja. Komplett kompozíciók l ( \

készítése. Rendezvények, kiállítá- ,.:
sok helyiségeinek díszítő berende- (.
zése. Selye~virág-kölcsönzés. ~ ..

FRAvirágbolt .
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Telefon: 386-503
~ ~

NALUNK MEG OLCSOBBI

Vállalkozunk gazdasági épületek
tervezésére, költség készítésére.

5500 Gyomaendr6d, Ipartelep u. 3. Telefon: (67) 386-614

Keverünk betont,
minőségtől függqen

3750-5875 Ftlköbméter AFA-s áron

Szállítunk betont,
mixerkocsival, o-§ km-ig
550 Ff/köbméter AFA-val,

5-10 km-ig 750 Ftlköbméter ÁFA-val.

Közreműködünk a mezőg zdasági
támogatási pályázatok

elkészítésében.

::::::::::::::::::::::::::::::::::: ',' ~.: :;:.:.:.: .
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Falikazánok
-C-l2 34.700Ft
- C-18 42.000 Ft

- C-24 48.700 Ft

Gázkészülékek,
Radal és

Radal-Panel t
radiátorok, gáz- és

fűtésszerelési k

anyagok, 2
televíziók, videók,

háztartási kisgépek, It

üvegáruk hasonlóon II

kedvező II

áron kaphatók. c
Viszonleladóknak

kedvezmény, ~~
nagyker.ár! É

Ne feledje: nálunk I
még olcsóbb!

Nézzen be hozzánk!
II

Megéri! J(

Gáztűzhelyek
- VESTA 3T 20.551 Ft
- VESTA 3A 22.328 Ft
- VESTA4T 23.843 Ft
- VESTA 4A 25.152 Ft

Konvektorok
- OF-25 pp 19.700 Ft
- OF-25 K 17.500 Ft
- OF-30 pp 23.500 Ft
- OF-30 K 21.300 Ft
- OF-35 pp 20.990 Ft
- OF-35 K 18.800 Ft
- OF-40 pp 27.300 Ft
- OF-40 K 25.070 Ft
- F 8.50 pp 24.200 Ft
- F 8.50 K 22.000 Ft

Gáz
vízmelegítők ,
gázbojlerek

- V-4 19.900 Ft
- ZV-4 31.300 Ft
- KF-50 26.600 Ft
- KF-80 32.500 Ft
- KF-125 37.500 Ft

Hajdu
villanybojlerek

- 50 l 13.560 Ft
- 80 l 14.518 Ft
-1201 18.135Ft
- 150 l 20.047 Ft
- 2001 23.204 Ft

Hűtők-

fagyasztók
- ZLR 163 hűtő 20.900 Ft
- ZLR 203 hűtő 23 .800 Ft
- 125 I fagyasztószekrény
26.300 Ft
- 230 l fagyaszt6szekrény
37.990 Ft
- 200 I fagyasztóláda
30.200 Ft
- 300 l fagyasZlóláda
34.400 Ft
-400 l
fagyasztóláda 38.500 Ft

Mosógépek-
centrifuga

- Hajdu centrifuga 6.360 Ft
- Hajdu mosógép 7.670 Ft
- Energólux komfort 34.320 Ft
- Energ61ux termál komfort
36.960 Ft
- Whirlpool elöltöltős

39.900 Ft

Kerékpárok
- 28-as női, férfi 12.450 Ft
- 26-os női 12.760 Ft
- CAMPINO 13.700 Ft
MOUNTAIN BIKE 17.800-
30.600 Ft

Porszívók
- ETA 402 5.640 Ft

-ETA405
-ETA 7400
- HITACHI

6.460 Ft
9.760 Ft

11.600 Ft
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HÁZ,LAKÁS

Gyomaendrődön, Bocskai út 46.
I sz. alatt ház eladó. t:rd.: Gyoma, Petőfi

út 461 J. Tel.: 66/386-697

l
Endrődön családi ház 1 szoba,

konyha, fürdőszoba. gázfűtéssel.

szenny'ízelvezetéssel, kövesút mellett

l
eladó. trdeklődni a 661386-654-es tele
fonon.

Üzletnek vagy műhelynek al
kalmas 120 négyzetméteres épület bér-
beadó. Endrőd. Blaha u. 12/1. alatt.

ItrdekJődni: Szabó Dezsőné Gyoma
endrőd. IT. 482.

I Két család részére alkalmas csa-
ládi ház nagy portával eladó. Érdeklőd
ni egész nap Gyomaendrőd, József A
u.13.

Gyomaendrőd. Kö!csey u. 1.
szám alatt villaszerű manzárdtetős

I
összkomfortos gázfűtéses ház eladó.
Érdeklődni a helyszínen.

Eladó három szobás családi ház.
Gyomaendrőd, Álmos u. 10/1. s7~1m
alatt. t:rdeklődni: a helyszínen.

Eladó lakótelepi egyszobás
földszinti gázfűtéses, vízórás lakás
(egyedi). Érdeklődni: Gyomaendrőd,
Kisfaludy u. 5.

.. Tanya eladó. Gyomaendrőd.

Oregszőlő. Szőlőskertu. 24. trdeklőd-
I ni: a helys71nen lehet.

Kis ház eladó. Gyomaendrőd,

Attila u. 26. szám alatt. Érdeklődni:
Gyomaendrőd, Vörösmarty u. 14. alatt
vagy telefon: 661386-100

Dévaványa, Nyíl u. 14. szám
alan; összkomfortos lakás sűrgósen el
adó. Érdeklődni: Dévaványa: Nyíl u.
18-20.

Kétszobás ház kertte! eladó. Ér
deklődni: Medgyesbodzás. Béke u. 32.

Kisújszállás központjában 49
négyzetméteres összkomfortos lakóte
lepi bkás eladó. trdeklődlti: Gyoma
endrőd, Kossuth u. 21. Telefon:
661386-020

KERT, TELEK

Sulek kertben 1050 négyzetmé
teres vízremenő gyümö!csfás kert el
adó. Érdeklődni: munkaidőben a
386-622·es telefonon.

Kecsegésben 1012 négyzetmé
ter telek sürgősen eladó. Érdeklődni a
386-028-as telefonszámon vagy Októ
ber 6. ltp. 716.

Gyomán a Sirató-holtágnál víz
parti üdülőtelek eladó. Érdeklődni:
06/66-386-653

Pocos kertben 600 négyszögöl
kert kis házzal, öntözési lehetőséggel

kiadó. Érdeklődni: Aranyos Mátyás,
Gyoma, Móricz u. 9.

Kecsegés-holtágra nyúló telek.
termőgyümölcsfákkal eladó. trdeklőd
Ili: Gyoma. Árpád u. 12/1.

Siratóban csatornára nyúló 800
négyszögöl telek eladó. Érdeklődni:
Gyomaendrőd.Népliget u. 8.

Gyomán 500 négyszögöl víz
parti kert kiadó. Eladó 55-ös Robi ker
titraktor és egy lőcsös kocsi.
trdeklődni:a 386-766-os telefonon

JÁRJ.tJŰ

Simson Stár üzemképes, jó gu
mi kkal , tartalék motorral eladó. Erdek
lődni telefonon: 661389-847

Jette Dizel bordó színű 1985-ös,
vonóhoroggal 425000 forintért eladó.
Érdeklődni: Gyomaendrőd. Mátyás ki
rály u. 34.

Skoda teherautó eladó. lal kat
rész isI Érdeklődni: Endrőd (Öregszó
ló), Iskola u. 16. Szombat-vasárnap

Vennék újszerű kérüteműWart

burgot friss műszakival. Telefon:
66/386-815

Renault 5. ötsebességes. 1100
köbcentiméteres megkíméltállapotban,
87000 kilométerrel eladó. Érdeklődni:

Mezőrúr. Gorkij u. I.

Jó állapotban lévő Babetta el
adó. Irányár: 12000 forint. Érdeklődni:
MezőlÚr, Faragó B. u. 44. (VOll 6ry K.
út)

Originált Monten Bike férfi ke
rékpár eladó. Érdeklődni: 388-476-os
te1efonszámon

Terra kerti traktor talajművelő

eszközökkel és utánfutóval együtt el
adó. Érdeklőd/ti: Gyomaendrőd. Kisfa
ludy u. 3.

"Lady" utánfutóraszerelt lakó
kocsi eladó. Erdeklődn.i: Újkígyós, Do
hány u. 16.

Használt, jó állaptban lévő JA
WA BabettasegédmolorkerélqJárt ven
nék. Ajánlatokat telefonon
munkaidőben kérek. Telefon: 66/313
522, munkaidő után 661313-623

Kistraktor pl. TZK után való
utánfutó eladó. Érdeklődni: Körösla
dány. Zrínyi u. 27.

6 méteres halászcsónak eladó.
Irányár: 10.000 Ft. Érdeklődni: Hunya,
Sallai u. 4.

Újszerű állapotban RENAULT
TRAFIK 2.5 D 73 ezer kilométert fu
tOtt, szervízelt autó eladó. Áfa vissza
igényeibető. trdeklődni: Mezőtúr.
S7..abadság tér 29. Tel.:562

SIMSON S-SO-es segédmotor
eladó. Érdeklődni: Nagy István 5553
Kondoros, Bajcsy ZS. u. 10.

EI adó 5,5 mázsa teherbirású
olajfényes utánfutó, érvényes műszaki

vizsgával. Érdeklődni telefonon:
66/386-015

AVlA hosszúplatós T/R-vizs
gával érvényes műszakival sűrgősen el
adó. Érdeklődni: Dévaványa.
Szeghalmi út 122. sz alatt. egész nap.

Érvényes műszakival, oldal ko
csis Pannónia motorkerékpár eladó. Ér
deklődni: Szűcs, Dévaványa. Kulich
Gy. u. 18.

Jó állapotban lévő 250-es ETZ
motorkerékpár áron alul eladó. Érdek
lődni a gyomai gyógyszertárban vagy
Gyomaendrőd,Hunyadi út 38. sz. alatt.

Eladó S 5 I·N-es Simson vala
mint VIDEOTON rádiós erősítő. Ér
deklődni: Gyomaendrőd, Munkácsy út
28.,16óraután.

JtJUNKÁT KERES. AJÁNL

Kevés befektetéssel gyorsan
megtérülő haszonnal munkát ajánlok.
Hivható: 16.00 órától. 66/388-668

Spóroljon! Alacsonyabb gáz
szánúa, üzemanyagfogyasztás, kereseti
lehetőséggel! Üzlettársak is leherünk!
Megéri! Hívja a 66/388-668 számot.

Akar Ön napi 4000-5000 Fl-Ot
keresni OITHON végezhető munká
val? Válaszborítékért tájékoztatom.
Érd.: Hicz Éva Kondoros. 5553, Hősök
út4.

ÁLLAT

Belga juhász kutya eladó. Ér
deklődni: Majoros László, Gyomaend
rőd, Sugár út 33.

Két magyar agár kölyökl-utya
törzskönyv nélkül olcsón eladó! t:rd.:
Gyoma. Munkácsy u. 20.

5 hónapos német juhász kisku
tyák eladók. Érdeklődni:Egri Imre Dé
vaványa, Széchenyi út 47.

ROTTWElLER kölyök-kutyák,
márciusi elvi tellel eladók. Érdeklődni:
Oszlánczi, Dévaványa, Sávári út 22.,
Telefon: 295 egész nap.

Az ország legnagyobb szülőpár

jától KAUKÁZUSI kölykök márciusi
elvitellel eladók. Érdeklődni: Oszlánc
zi, Dévaványa, Tel.: 295. egész nap.

Törzskönyvezett újfundlandi
kanomat ajánlom fedeztetésre. Érdek
lődni: Nagy László, Dévaványa, Szeg
halmi út 15 .. Tel.: 406. este 16.30 után.

Palota pincsi kik-utyák és egy
éves skót juhász szuka eladók. Érdek
lődni: Gyomaendrőd,Zalka út 9.

Törzskönyvezett k'Uvasz kölyök
kutyák eladók vagy 5000 Ft értékben
haszonállatra, szemesterményre cserél
hetók. Érdeklődni Telefonon: 66/386
972

15 hónapos fajtiszta német ju
hász szuka eladó törzskönyv nélkül. fr
deklődni: Gyoma. Pásztor János út
26/1.

GI~P

Csehszlovák gyátmányú csil
lagkerekes rendsodró olcsón eladó. Ér
deklődni: Dévaványa, Vásárszél út
56-52.

COMMODORE 64-es számitó
gép FLOPPYVAL, magnóval, lemez
zekkel. játékokkal, leírással eladó.
frdeklődni: Gyomaendrőd, Fegyver
nek út 4.

Mély és sport gyermekkocsi, já
róka, vastag gyermek orkánzsák eladó.
Telefon: 66/388-191

Jó állapotban lévő mosógép és
centrifuga eladó. Érdeklődtti: Gyoma
endrőd, Vásártéri ltp. C/All.em.7.

3 fázisú ELPROM-TROYAN
villanymotorral szerelt cirk'Ula eladó.
Érd.: Gyoma, Pásztor J. u. 26/1.

16 tonnás HIDRAULIKUS
présgépszerszámokkal eladó. Érd.: Kö
rösladány, Batthyány út 29.

600 darabos keltetőgép eladó.
Érdeklődni: Balogh Imre Gyomaend
rőd. Széchenyi út 12.

EGl'ÉB

Méz eladó nagyobb mennyiség
ben. Akác méz 150Ft/kg, vegyes méz
looFtlkg. Telefon: 66/389-793

2 db variálható babakocsi és egy
rácsos gyerekágy eladó. Érdeklődni:es
te a 66/3 12-2 I4-es telefonon.

Jó állapotban lévő bébihoJmik
olcsón eladók, valamint pólyabetétes
huzat. kisingek, tipegók. bundazsák és
kenguru stb. kapható. Érd.: MezőlÚr,
Fürdő út 27.

Acél pengéjű egyes lovaseke és
használt kerékpár eladó. Érd.: Kondo
ros, Tessedik út 32. Tel.: 66/388-557

Német gyártmányú gázboyjer
palack IföldgázraJ 4éves, 11.000 Ft-ért
eladó, valamint gázszereléshez új

együttégést gátló retesz 2500 FI-ért
kapható. frd.: 5400 MezólÚr, Egri lit
23.

Új import menyasszonyi ruha
eladó vagy kiadó. Irányár: 15.000 Ft.
t:rdeklődni: Mezőtúr, Szabadság tér 29.
I. Ih. 4112.

Wartburg 353-as motor és alkat
részek, egy féltengely és kaszni eladó.
Ugyanitt szekrénysor is eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Zalka M. út 5.

Egy mázsa heremag eladó. Érd.:
Gellai József Gyomaendrőd.Mirhói út
12.

MTZ után függeszthető tárcsát
vennék. Ár és állapot megjelölést ké
rek. Telefon: 66/389-368

Jó állapotban lévő többfunkciós
babakocsi eladó 10.000 Ft-ért. Érdek
lődni: Körösladány, Esze T. út 30.

Használt és új 412 Moszkvics és
1310 Dácia alkatrészek eladók Érd.:
Gyomaendrőd. Tanács út 4.

Rovar- és rágcsálóínás 100%-os
garanciával. Fizetni az eredmény után
kell. Bejelentés: Kovács József. 5400
Mezőtúr,Köztársaság 22.

"APHRODITE" Társkereső

Szolgálat 5500 Gyomaendrőd, PF.:91.
Bemutatkozó levél. válaszborítékszük
séges.

Háronúejes függesztett B 200
as eke eladó. frd.: Kondoros, Dobó út
3.

50.000.000 Fl-tól hitelIehetőség

nyugati bankoktól, kedvező kamatfel
tételekkel. Telefon: 62/401-614

GITÁROSOK' Ha van valami
lyen könnyűzenei gitárkottád és s7jve
sen cseréJnél Ikölcsönbe/. gyere el.
frd.: hétvégeken. Gyomaendrőd.Mik
száth út 50.

Keresem "LAURA PALMER
NAPLÓJA" című könyvet. Cserébe
bármilyen más könyvet adok, meg
egyezéssel. Cinkotai KJára, 5553 Kon
doros, 1'.30.

LADY vagy má, kisebb utánfu
tót vennék lejárt műszakival is. Tele
fon: 66/388-928

Középfok'Ú NÉMET nyel vvizs·
gávaI hétvégeken korrepetálá,t váila
lok! Ugyanitt gépelést,
szövegszerkesztővel.Érdeklődni:Gyo
maendrőd. Fáy út 4.

Szőnye o - és kárpittisztítógép
kölcsönzése. Erdeklőd.ni: Gyomaend
rőd, József A út 16. szám alatt egész
nap. Tel.: 661386-569

'Használt OHRA kályhús hasz
nált hordozható csempekályha eladó.
Érdeklődni telefonon: m~nkaidőben
66/313-522, munkaidő után 661313
623

Cserépkályha eladó vagy dcse
rélhetőbármire.Erd.: Megyeri Jánosné,
Gyomaendrőd,Deák u. 15.

33 éves fiat.~lember megismer
kedne hasonló korú hölggyel, esetleg
elvált vagy özvegyasszonnyal. akit ott
honába tudna fogadni. Levdeket"Vár
lak" jeligére a szerkesztőségbe kérem.

21 éves magányos srác megis
merkedne vidám, hűséges lánnyal. Le
vélcím: Mezótúr. Pf:13 I

500 db régi BOHN cserepeI ven
nék. Ajánlatokat este vagy reggel a
66/3 I 3-331-es telefonon várom.

Üzlet- és zöldségpult. valantint
egy zöldséges kiskocsi eladó. brd.:
Gyoma, Munkácsy u 20.
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DEVAVANYA ONKORMANYZATANAK KOLTSEGVETESI INTEZMENYE

"" , ""DEVAVANYAI TEGLAGYARABAN

RENDKÍVÜLI ÁRENGEDMÉNYES TÉGLAVÁSÁR!

Kedvezményes ár:
Kevés lyukú, kettős méretű (ikersejt) tégla, MSZ 551 /4
(nagy szilárdságú), méretei: 25 x 12 x 14 cm.

Kézi rakodás Csomagolt, egyutas raklappal

1.0. 15,00 Ft/db 16,00 Ft/db
11.0. 13,80 Ft/db 14,80 Ft/db

111.0. 12,50 Ft/db 13,50 Ft/db

Csomagolt, egyutas raklappal

10,00 Ft/db

9,33 Ft/db
8,54 Ft/db

9,00 Ft/db

8,33 Ft/db
7,54 Ft/db

- Tömör tégla (kisméretű),MSZ 551 /2 (nagy szilárdságú),
méretei: 25 x 12 x 6,5 cm.

Kézi rakodás

1.0.

11.0.

111.0.

Áraink az átát is tartalmazzák!
Nagytételűvásárlás esetén további árengedmény

és kedvezményes házhoz szállítás!

Érdeklődni: Dévaványa, Hősök tere 1. Telefon: 65. Szabados Ferenc igazgató,
Dévaványa, Kisújszállási út 41. Telefon: 106. Szilágyi Sándorgyárvezető.

Tisztelt Választópolgárokl

A gyomaendr6di Szó-Beszéd című városi lap az 5. szá
mú választókerület egyéni képvisel6jelöltjeit választási
fórumra hívja meg, ahol a lakosság, a választópolgárok
el6tt különböz6 témákban fejthetik ki álláspontjaikat, s a
jelöltek akár ütköztethetik véleményeiket is. Válaszolhat
nak a lakosság kérdéseire, ismertethetik programjaikat.

A választási fórumra tisztelettel meghívjuk Önt!
Úgy véljük egyedülálló és mindenképpen hasznos ese

ménynek lehetnek f6szereplóí ha elfogadják meghívásWl
kat.

A választási fórum ideje: 1994. április ll. 17. óra
Helye: Gyomaendr6d, Katona József Művel6désiKöz

pont

NYAKUNKON
A TAVASZ!
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~ Kerépárok és robogók.,
~ 30% előleg befizetésével I
~.:' megvásárolhatók ~

§ a közelmúltban megnyOt ~I MOBIL CENTER-ben! I
I Ajánlatunk: I~:·
~ -ROBOGÓK: /YAMAHA CUTE 69.700Ft,
~ YAMAHA JOG 79.700Ft.
I -KERÉKPÁROK: /DíNÓ gyermek 5900- I
@ 11.500Ft, női-, férfi kerékpárok 8500Ft. ~

I -MOUNTAIN BIKE: komplett felszerelés- II -KerékPó~_e~S~:::::::::;~~karré2ek! II~*" .
I Gyomaendrőd, Fő út 202. I ;.:
L_...~".~~T~~: ~~~.~~8QWw<6_-3"""57~=-~_«Jiiiilillil'IIII~lli~illl:~I!~~!II:~I~lii!l~iil'~~li~~lii;
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A Konzervatív Párt egyéni
képviselőjelöltje az . sz

választókerületben:
Hornok Lajos

A Konzervatív Párt választási
mellékiete

F"~.~ ~
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Tudom, hogy jó lenne e
bemutatkozó levelemet rö
vidre fogni, mert ha hosszan
teszem akkor nem szívesen
olvassa el. Akkor viszont ho
gyan ismer meg?

Ezért kérem olvassa el,
cserébe a levél végén egy
kedves viccet elmondok Ön
nek! (De most nehogy csak a
levél végét?!)

Nevem Homok Lajos, s a
pártom, a Konzervatív Párt
úgy döntött, én induljak a
Békés megyei 5. számú vá
lasztókörzet polgárai előtt az
1994-98-ra vonatkozó parla
menti szavazatokért.

Dévaványán 1948-ban
születtem, az általános isko
lát Endrődön, a középiskolát
Gyomán végeztem el. Éde
sanyám ma is Gyomaendrő

dön él, édesapámat
1962-ben elvesztettem. Két
testvérem van, jómagam
1975-ben megnősültem, s

mogyból származó felesé
gemmel. Jelenleg Budapes
ten lakunk.

Szakmai alapképzettsé
gem cipész, a szakmunkás
bizonyítványt 1965 -ben
Martfűn szereztem, s 1968
ig az Endrődi Cipész Szövet
kezet dolgozója voltam.
Ekkor kiutaztam az NDK-ba
ahol egy év megszakítással
1975-ig dolgoztam, ott for
gácsoló szakmunkás lettem
s megtanultam németü\.
1971-72-ben az Endrődi

Szabóipari Szövetkezet var
rógépműszerésze vol ta m ,
átképzősként Szarvason ta
nultam a Szirén Szövetke
zetben.

A házasságkötésem után
1975-79 között a TRVV dol
gozója voltam, közben elvé
geztem a Békéscsabai
Vásárhelyi Pál Szakközép
iskolát, majd vállalatom
ösztönzésére a Budapesti
D~_ry';;""",; ri.co ~""~~--""'7""1lt. : J:4lK
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iskola nappali tagozatos
hallgatója lettem. Friss dip
lomával kerültem az AM
FORA Kereskedelmi
Vállalathoz, ahol pénzügyi
osztályvezetőnek neveztek
ki. Egy pályázat elnyerése
után 1983. őszén Algériába
utaztam, ahol zöldmezős be
ruházást vezettem egy nem
zetközi tender elnyerése
után. Közben a Közgazda
sági Egyetem Pénzügysza
kára jártam.

Algériából 1985-ben tér
tem haza, közben megtanul
tam angolul. Még ebben az
évben a VASÉRT Vállalat
dolgozója lettem, mint pénz
ügyi és számviteli főosztály
vezető. A vállalatnál
kezdtem el másoddiplomás
tanulmányaimat, S elvégez-

tem a Külkereskedelmi Fő
iskola Áruforgalmi szakát.
1986-ban a vállalatom keres
kedelmi vezérigazgató he
lyettesévé neveztek ki. A
vezérigazgatóm 1988-ban
távozásra bírt, de munkatár
saim 1990-ben visszahívtak
és vezérigazgatónak válasz
tottak. Közben a SE.MPE
RIT AG bécsi cégnél voltam
vegyesvállalati ügyvezető

igazgató.
Jelenlegi munkámat 1993.

január 1. óta végzem, pénz
ügyi-gazdasági menedzser
vagyok egy holdingvállalko
zásnál.

Családommal 30 éves ko
romban költöztem el Gyo
maendrődről. Az eltelt
időben széleskörű tapasz
talatokat, ismeretségeket és

tudást szereztem, amelyet
eredményesen hasznosítot
tam mind a társadalmi, mind
a magánéletemben.

Rövid bemutatkozásom alap
ján elkészítheti kis leltárát rólam
kedves Olvasóm. Számításaim
szerint összesen 27 évet töltöt
tem az iskolapadban, 29 éve 001
gozom, s amint lálja elég sok
mindent csináltam. Úgy érzem,
nagyon lelkiismeretes ember va
gyok, a munkában, tanulásban
mindig kiválóan helyt álltam.
Amikor ajelöléstelvállaltam, ar
ra gondoltam: itt van egy nekem
való feladat .. !!! Meg kell mutat
ni az embereknek, hogy lehet
eredményesen képviselni
az érdekeiket, ugyanakkor
fel lehet ó'ket, magukat is
tüzeini nagyobb, hatéko
nyabb teljesítményekre.

Na és a vicc:
- Mindenkinek egy pohár·

ral! Amikor én kiiszom, min·
denki igya ki! - kiáltja eg)'
férfi a kocsmában. Kiisszaa
stampedlit, majd újra vezé·
nyel: Amikor én iszom még
egy pohárral, mindenki
igyon még eggyel! Az embe·
rek hálásan kiisszák ezt is.
Erre aférfi előveszia pénzél
ésfelkiált: Amikor énfizetek,
mindenki fizessen ...

Legközelebbi levelemben
a Konzervatív Pártról szeret·
nék Önnek beszélni és arról,
miért vállaltam a képviselő

jelöltséget.

Tisztelettel üdvözli:
Homok lAjos
képviselőjelöl1

Meghívó A KONZERVATÍV PÁRT - Gazdák és Polgárok Szövetsége
Gyomaendr6di Szervezete támogatásávallétrejött
"Tiszta Holtágakért Egyesület"
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
JÓTÉKONYSÁGI BÁlJÁRA az Endr6di Cipész Szövetkezet (ENCD nagytennébe. [-...,
1994. március 5. 18 óra Belép6+vacsorajegy: 500 Ft/f6
Zenekar: a gyomaendr6di THREE-SHOW. Nóta- és paródiaest!
A bál helyszínére ingyenes buszjáratot biztosítunk.
Szeretettel várjuk önt is! A bál teljes bevételét gyomaendr6d környezetvédelmi programjára fordítjuk.
Jegyek kaphatók: Tímár János, Dreher Söröz6, Dávid Mátyás és az Endr6dhús Kft. üzletében.

Széles színválaszték!
Mérsékelt árak!

Tűzzománcozottkivitel!

tpü&~ép6zet~/gázszerewkfiggekm!
Konyha- és fürdőszoba berendezések,

mosogatók, mosdók, zuhanytálcák:.

Gázkészülékek:
konvektorok, 2,5-6 kW,
gázkandalló 7 kW,
kemping sütő 3 kW.,

Epülefburkolók
Csak egy telefon, s mi árlistával ellátott

tájékoztatót küldünk Önnek legújabb termékeinkró1!

LAMPART Vevőszolgálat:226-50-78
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."SoJ(an azt 11Wnájá~ Magyarország voCt}
'En azt suretném hinni} (esz. H

(S.zémenyi István)

Tts.zteft 7láfas.ztópo(gár!
Kedves Barátom!

Én inkább a tettek embere vagyok, nem a szavaké !
Ezen az oldalon az lenne a feladatom,

hogy felkérjem Önöket, adják kopogtató cédulájukat
a Konzervatív Párt -Gazdák és Polgárok Szövetsége- jelöltjére,

Hornok Lajosra, vagyis rám.

Pártunk, s jelöltségem bemutatása a Szó-Beszédben
több alkalommal megtörténik a választások előtt.

Eszmerendszerem lényege: a haladó konzervativizmus.
Az értékek megőrzése és továbbfejlesztése, tenni másokért a közjóért.

Tisztelem, és betartom a vallás ősi alapokon nyUgvó erkölcsi értékrendjét,
ideálom a boldog család, kiegyensúlyozott, harmónikus nemzet.

Ha a család elégedett a nemzet erős.

A választási időszak során többször találkozunk.
Barátaim és munkatársaim felkeresik Önöket,

hogy programunkat megismertessék, kopogtató céduláikat pedig átvegyE(!

Remélem, nekem is módom lesz többször személyesen felkeresni Önöket.

Konzervatív Párt
- Gazdák és Polgárok Szövetsége-

Homok Lajos
képviselőjelölt
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hatalmával és arra a pártr3
szavazzon, amely hiteles és 3
legjobb programot nyújtja.

~ ~ ~

TISZTELT VALASZTOPOLGAR!
Ön ma már tudja, négyéven
ként egyszer adatik meg a lehe
tőség arra, hogy éljen.. ., .,
HA ON JOL VALASZT, AKKOR NYER.
A konzervatív párt szeretné

hozzásegíteni a jó
választáshoz.

Hogyan?

1. Ön nézetrendszert választ, amely lehet:
haladó konzervatív, liberális vagy szociálde
mokrata.

2. Pártot választ, amely lehet még hiteles, Parla
menten kívüli párt vagy ismertebb parlamenti párt.

Megalapozott és
megvalósítható programmal.

Döntse el! Ez az?!
Mire irányul a döntés?

3. Ön szavazatával megmutathatja, hogy mi
a "civil kurázsi", megfegyelmezheti azokat,
akik eddig visszaéltek bizalmával.

4. De választhatja a legrosszabbat is azzal,
ha nem dönt és nem szavaz.

BEMUTATKOZIK A PÁRT

A
Konzervatív Párt a
Nyugat-Európában
meggyökerezett

haladó konzervativizmust
képviselőpárt Magyarorszá
gon.

Tagjai és szimpatizán
sai azok, akik a haladó
konzervativizmus klasz
szikus alappilléreit magu
kénak vallják.

Ezek: a nemzet, a család,
a polgárosodás és a magán
tulajdon.

E klasszikus elemek
együtt alkotják a tradicio
nális értékrendszert, ame
lyet a haladó
konzervativizmus evolúci
ós módszerekkel állandóan
fejleszt, állandóan új érté
keket létrehozva. A haladó
konzervativizmus magyar
országi sajátosságait a ma
gyar nemzet, a magyar
család, a magyar polgár tör-

ténelme és jövője határozza
meg. A haladó konzervati
vizmus napról-napra tet
tekkel válaszol a felmerülő

társadalmi, gazdasági és
politikai problémákra. A
Konzervatív Párt egyértel
műen körvonalazott esz
merendszere talaj án
hirdeti, hogy a haladó kon
zervativizmus nemcsak
ideológia: elsősorban élet
forma, viselkedési és ma
gatartási rendszer.
Lényege: az egyéni- és cso
portszabadságot garantá
ló jogállamban a közjóért
cselekvés. A haladó kon
zervatív ember mindig azt
teszi, ami a közerkölcs sze
rintjó és helyes. A Konzer
vatív Párt az állam kisegítő

szerepét helyesli (szubszi
diaritás elve). Politikájának
fókuszpontjába pedig acsa
ládot helyezi, amely a leg-

kisebb demokrácia és gaz
dálkodó egység, létezésé
vel a társadalom
kialakulását is megelőzve.

Keresztényi alapon áll
va a Párt támogatja az egy
ház, család- összetartó
tevékenységét. Elismeri
az egyházak szerepét az
oktatásban és a szociális
feladatok terén. Éppen
ezért a Konzervatív Párt
biztosítja az egyházi és az
állami oktatás azonos
mértékű anyagi támogatá
sát. A Konzervatív Párt ki
áll azért, hogy az
egyházak költségvetési tá
mogatása a társadalomban
elfogadott szerepükkel
arányosan valósuljon
meg. A Konzervatív Párt
önálló úton halad. Vá
lasztási szövetséget nem
köt. Koalíciós kormány
zásban csak akkor vesz

részt, ha az a közjót és a
haladó konzervatív embert
szolgálja. Koalícióba lép
abban a kén~

szerhelyzetben is, ha akoa
líció a baloldal hegemon
szerepét akadályozza meg.

A Konzervatív Pált nyi·
tott, az összes magyarorszá·
gi párttal és civil szervezettel
folyamatos kapcsolatban kí
ván lenni. Elzárkózik azon·
ban a szélsőséges

csoportosulásoktól.
Konzervatív Párt két ta

gozata: a polgári- és a gaz
da tagozat természetes
szimbiózisban működik.

Ennek megfelelően a
Párt a vidék és a város
pártja.

A Párt célja 1994-ben a
parlamentbe kerülés, míg
1998-ban meghatározó
szavazati aránnyal a kor·
mányzás.
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"Bajgyűjtemény"
A Konzervatív Párt ismeri

a nemzet nyomasztó bajait, a
kikerülhetetlen kény
szerpályákat, a lehetséges
megoldások súlyos árát.
Azért merjük megszólítani
Önt, mert úgy gondoljuk,
hogy nemcsak a helyzetet va
gyunk képesek leírni, hanem
a lehetséges válaszlépések
meghatározására is vállal
kozhatunk. Szeretnénk előre

sugallni, hogy a Konzervatív
Párt nemcsak a tények elem
zésében erős, hanem abban
is, hogy változtasson,javítson
és lehetóleg mindent helyre
hozzon, majd biztosítsa a fo
lyamatos fejlődést.

Társadalmi bajok
Alapvető gond, hogy Ma

gyarországon az elmúlt négy
évben sem gyorsult fel eléggé
a polgárosodás. Hiányzik,
nem alakult ki a magyar pol
gárság. Ez annak ellenére
igaz, hogy ebben az országban
ma már sok, fantasztikusan
magasszintű teljesítményt
nyújtó polgár van. Az eddig
polgárosodott réteg között
vannak olyanok, akik anyagi
lag, mások szellemileg polgá
rosodtak. Szerintünk az igazi
polgár az, aki az anyagi tulaj
don mellett rendelkezik szel
lemi, társadalmi és politikai
tulajdonnal is. Ezért társada
Jompolitikánk központi célja
és értéke: a civil polgár.

A Konzervatív Párt politi
kájának következő kiemeIt
célja a közösségi jogok szol
gálata és az önkéntes közössé
gi szerveződések támogatása.
Ebben az országban változat
lanul hiányzik sok ezer ki
sebb, nagyobb közösség!

A polgárosodás értelme a
közjó szolgálata. A közjót
azonban nem lehet úgy szol
gálni, hogy mindenki csak
egyéni, individuális érdekei
ért hajlandó harcolni.

Gazdasági bajok
Anemzeti bruttó termelés 4

év alatt 20 százalékkal csök
kent. Az 1989-es szint eléré
séhez 25 százalékos

emelkedés kellene. A foglal
koztatottak száma a mostani
parlamenti ciklusban legalább
20 százalékkal csökkent. A
csökkenés mértéke nagyobb,
mint a munkanélküliek szá
ma, mert közben a nyugdíja
sok száma is emelkedett.

Az ipari termelés 1989 óta
mintegy 30-40 százalékkal
alacsonyabb, míg a mezőgaz

dasági termelés az 1988
1989-es állapothoz képest
legalább 20 százalékkal ki
sebb.

A költségvetés hiánya az
1990-es 1,4 milliárd forinthoz
mérve 1993-ban 200 milliárd
éves hiány fölé kapaszkodott
fel.

Az állami vagyon 2000 mil
liárdos könyv szerinti értéke
állandóan csökken, ezért vál
tozatlanul folyik az állami va
gyon állami adóssággá való
átalakítása. Az állami vagyon
privatizációjának bevételét
többszörösen meghaladja az
állam belső adósságának nö
vekedése.

Szociális bajok
A magyar társadalomnak

nemcsak az elmúlt évtizedek
ben, hanem az utolsó 4 évben
is egyik álma volt a jóléti ál
lam megteremtése. Ideális
eset lehetett volna, ha az előző
rendszer szociális vívmányait
is megőrizve 1990 után meg
teremtődtek volna a jóléti ál
lam feltételei. Ezzel szemben
az elmúlt években a gazdaság
egyre romló állapota miatt az
állampolgárok legalább 20
százalékának életszínvonala
süllyedt le, így minimum 2
millió polgár szakadt ki a tár
sadalom normális vérkeringé
séMI. Hiába hirdettük meg a
szociális piacgazdaságot,
mert az elvonások magas ará
nya és szélsőséges szóródása
miatt ez a társadalombarát pi
acgazdaság rövid távon nem
jöhet létre.

A mai tényhelyzet az, hogy
szinte lehetetlen több anyagi
forrást teremteni annak érde
kében, hogya bajbajutottak
nak mentőövetadjunk. Ennek

ellenére nem adható föl az az
alapelv, hogy azokat, akik ön
hibájukon kívül kerültek ilyen
helyzetbe, az emberi méltó
ságnak megfelelően kell tá
mogatni.

Oktatási bajok
Közismert tény, hogy Ma

gyarország az európai oktatási
ranglistán az utolsó előtti ab
ból a szempontból, hogy há
nyan végeztek közép- és
felsőfokú tanulmányokat.
Ugyanakkor a világpiac kihí
vásai, illetve általában a glo
bális konfliktusok, a hazai
gazdasági, társadalmi rend
szerváltás mindenekelőtt álta
lános oktatási művelődési

reformért kiált.
Minderre az ország jövede

lemtermelő képességének je
lenlegi alacsony színvonala
miatt - amelyen változtatni fo
gunk -, hazai forrásból jelen
tősebb pénzösszeg nem áll
rendelkezésre.

Amit még nem hallgatha
tunk el: az eddig említett tár
sadalmi, gazdasági, szociális,
oktatási- és művelődési prob
lémák könnyebben kezelhe
tól<: lennének, ha a magyar
társadalom polgárai a min
dennapi légkört jónak érzé
keloék, nem ütköznének bele
különböző előítéletekbe, bi
zalmatlanságokba.

A Konzervatív Párt és az
emberek többsége szerint a
magyar társadalomban a köz
hangulat nem inspiráló, ehe
lyett az emberek közötti
viszonyt éles és felesleges fe
szültségek terhelik.

A társadalom széles körei
ben tapasztalható, ritkán ki
mondott szükséglet:
vágyakozás a valódi jelenlét
iránt. Az emberek szeretnék
rendbentartani életüket, és
szeretnének hatékony tevé
kenységet folytatni.

Az elmúlt 4 évben a politika
presztízse jelentősen csök
kent. Hiába jött létre nálunk a
többpártrendszeren alapuló
képviseleti demokrácia, nincs
érzelmi és gondolati kapcsolat
képviselőés képviselt között.

Tény, hogy Magyarországon
nagy szükség van a politikai
érdekképviseletekre, a tör
vényhozásra és a magas szín
vonalú kormányzásra, de az
emberek nec. :átják ennek ga
ranciáit, politikai értelmét, a
politika becsületét, és a tiszta
politikai érdekképviseletet.

(jróf
Szédienyi István

gondo!átai

...miért ne bíznám ma
gamban, én, ki hazai hű

szolgálatban lefolyt szá
mos év sorára tekinthetek
vissza, s eképp annyi jo
gom van Magyarország fö
lött tanárkodnom, mint
bárkinek...

***
Ahhoz, hogy az ember jó

költő, jó festő, jó polgár le
gyen - vajon nem volna-e
boldogságra szüksége?
Volt-e kiváló ember való
ban a maga hibájából bol
dogtalan? Az embernek
nyugalomban kell élnie, és
összhangban szükségletei
vel, vágyaival, hogy zavar
talanul követhesse
hivatását.

(1819. május 9.)

***
Sikert, állandó nagy si

kert, lelkesedés meg nem
szül; ebbez józan számítás
és ebbül ered6 el61eges
megfontolása s egybepon
tosítása az erőnek is szük-
séges. (1845)

***
Magyarország beteg, sú

lyos beteg. Ilyest pedig
nem gyógyíthatni nyava
lya-eltitkolás által, sőt leg
kisebb palástolás elég az
illő gyógyszer-választást
elhibáztatni. Súlyosb bete
get egyedül szerencsés vé
letlen, vagy a baj gyökeres
felfogására állított helyes
orvosi szer gyógyíthat
meg. (1845)
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Konzervatív me oldás

Válasz a lársadallTJibajokra
A Konzervatív Párt minde

nekel6tt azt ígéri, hogya hal
mozottan hátrányos
helyzetűeknek segítséget ad,
és a következ6parlamenti cik
1us végére kialakítj a "apolgár
szentségét". Ennek lényege:
minden magyar polgár élete
sélyének és általában a polgá
rosodás lehet6ségének
megteremtése. Nem kívánjuk
azt hazudni, hogya következ6
4 évben minden polgár élet
színvonala egyenl6 arányban
emelkedhet. De garantálni kí
vánjuk az egyéni teljesítmény
alapján minél több embernek
a viszonylag jó életfeltétele
ket, az egyéni akarat és telje
sítmény segítségével minél
több szellemi, társadalmi, po
litikai tulajdont szeretnénk
felkínálni.

Meggy6z6désünk, hogy a
tények tiszteletével, értelem
mel, hozzáért6 döntésekkkel
egy-két éven belül elérhet6 a
tartós, inflációmentes fellen
dülés.

Ma a gazdaság válságban
van. A koalíció sokáig nem
tör6dött a gazdasággal, azt a
politikai, hatalmi szempontok
alá rendelte és ezzel történel
mi esélyt mulasztott el.

A politikai hatalmi kérdése
ket a gazdaság szempontjai
nak alá kell rendelni!

A választások után azonnali
hatékony lépések szüksége
sek, hogy felgyorsuljon a
nemzeti jövedelem képzése,
miközben meg6rizzük az or
szág nemzetközi fizetó1<.épes
ségét és kedvez6 küls6
megítélését. A hatékony gaz
daság a magántulajdon mind
szélesebb körű elterjedését
feltételezi. A Konzervatív
Párt felfogása szerint a ma
gántulajdon szent és sérthetet
len. Ugyanakkor arra kell
törekedni, hogy a különböz6
tulajdonformákban lév6 vál
lalatok, cégek egyaránt a lehe
t6 leghatékonyabban
működjenek.

Az eddigi privatizáció zöm
mel a külföldi befektet6knek
és az ügyeskedó1<.nek kedve
zett. Mi er6s és tisztességes
úton gazdagodó magyar tulaj
donosi réteget akarunk. Ehhez
a privatizációt áttekinthetőb

bé, megismerhetóobé, a tulaj
donszerzést pedig mindenki
számára egyformán lehetsé
gessé kívánjuk tenni. A priva
tizációnak nemcsak a
sebességét, hanem az eredmé
nyességét is fokozni kell. Az
állami tulajdon semmilyen
el6joggal nem rendelkezhet,
ezért a privatizációt irányító
felel6s személy nem lehet a
kormány tagja. Igéretek he
lyett igazán vállalkozásbarát
környezetet kívánunk. Ezért
lényegesen csökkenteni akar
juk mind az egyének, mind a
vállalkozások adószintjét. Az
SZJA progresszióját enyhí
tend6nek, fels6kulcsát leszál
lítandónak tartjuk. A
következetesen kétkulcsos
ÁFA-rendszerben a magasab
bik kulcs 20 százaléknál nem
lehet több. Mérsékelni kell a
munkaer6 alkalmazásához
kapcsolódó, ma min6síthetet
lenül magas terheket (TB, kü
lönböz6 hozzájárulások) .

Világos, 4 évre meghatá
rozott, egyszerű adórend
szert kell kialakítani. Az
adórendszert egy választási
cikluson belül nem szabad
megváltoztatni.

Az egész piacgazdaság
meger6södésének, egyben a
vállalkozói mozgástér b6vü
lésének kulcsa, alfája és ome
gája az állami költekezés
lényeges csökkentése. Az ál
lami !dadásokban mindeneke
16tt az ésszerűség

szempontját kell érvényesíte
ni. Drasztikusan meg kell csa
polni az utóbbi idóoen
értelmetlenül felduzzadt bü
rokráciát.

Megérett a mai kor követel
ményei szerinti ésszerűsítésre

az oktatás, az egészségügy, a

kultúra, a sport, a lakás- és
ingatlanpiac egész működési

rendje, és ezeken belül az ál
lami szerepvállalás.

Jóvá kell tenni az elmúlt
években az agrárszférában el
követett bűnöket. Az állam
nak érdemi szerepet kell
vállalnia az élelmi
szergazdaság feltámasztásá
ban. Határozottan meg kell
védeni a bels6 piacot és a ter
meló1<.et a jogtalan el6nyöket
élvez6, és hovatovább mono
polhelyzetbe jutó importtal
szemben. Olyan törvények al
kotását kezdeményezzük,
amelyek biztosítják az élelmi
szergazdaság hitelezhet6sé
gét, egyben mérséklik az
ad6sság- és kamatterheket.

Javasoljuk a földhitel inté
zet létrehozását. Lehet6vé
tesszük a föld jelzálogjog in
tézmény gyakorlati alkalma
zását a kárpótlási földekre.

A kárpótlás megtörténte
után rendezni kívánjuk a bir
tokviszonyokat.

A magántulajdon alapján
támogatjuk a szövetkezési
formákat.

Fokozatosan növeljük a
mez6gazdaság állami támo
gatását.

Állami diplomáciával is
visszahódítjuk a keleti piaco
kat.

El6segítjük, hogy minél
több agrártermék legyen ex
portálható a közös piaci orszá
gokba.

Szorgalmazzuk az EGK-ba
történ6 belépést.

Mindezért a Konzervatív
Párt a magyar politikai eróK
között a legátfogóbb és egy
re táguló körben elérhető

polgárosodást kínálja.
A Konzervatív Párt számára

a legfontosabb közösség, a csa
lád. A családot tág értelemben
fogjuk fel, mert az ország gyen
ge gazdasági helyzetében még
több feladat hárul e !dsközös
ségre: újra fontos a családok

terme16 tevékenysége, válto
zatlan marad fogyasztói sze
repe, és egyre növekszik a
család szociális funkciója,
amely a felnövekv6új generá
ci6knak világképet, eligazo
dást, felel6sségtudatol.
munkaszeretetet és a közjó
szolgálatának fontossága tu
datát adja.

A családok békessége, biz
tonsága, napi boldogsága sze
rintünk a nemzet legféltettebb
értéke.

Ha a társadalom alapja, a
családok hálózata er6s, akkor
erre építve megindulhat az in
tenzív gazdasági és politikai
fejl6dés.

A Konzervatív Párt a csalá
dok helyzeténekjavítása érde
kében a családi gazdasági
vállalkozások különleges,
kedvezményezett elbírálását
támogatja.

A család !demeIt szerepébdl
következik, hogy a Konzerva
tív Párt gyakorlati programjá
nak közpon~ában II
országépítés feladata áll.

Ennek els6lépése az, hogy
minden polgárnak saját házá
ban, bérlakásában, kertjében
mindig az állandó megújulás~

jobbítást, szebbítést kell szor
galmaznia. Ahogy az otthoni
bér rendbentartása mindenki
nek elemi kötelessége, ugyan
így fontos saját településének
állandó fejlesztése, a civil kö
zösségek működtetése, az ön
kormányzás magas
színvonalának az elérése.

Minden település közössé
ge megméret6dik azon, hogy
milyen a templom, a temet6,
az iskola, a könyvtár, vagy ép
pen a polgárok háza.

A konzervatívok szerint a
társadalmi jöv6 nemcsak a
nagy döntésekb61, hanem a
haladó konzervatív ember
közjót szolgáló magatartásá
ból fakad, amelynek lényege
a felel6s országépítés.
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Válasz a gazdaságibajokra
A következő parlamenti

ciklus gyakorlati programjá
nak minden más kérdést meg
előző konkrét feladata a
gazdaság minél elóbbi rend
betétele.

A Konzervatív Párt cél ja,
hogy meginduljon a kiegyensú
lyozott, inl1ációmentes gazda
sági fejlődés. Számunkra a
magyar igazság szenthárom
sága egyet jelent a virágzó gaz
daság, a külsőés belsőbéke, a
nemzeti kultúra harmóniáját
megvaJósító politikával.

A negyedik a ráadás, amely
nem más, mint a párt célja: a
boldog állampolgár és család.
Célunk megvalósításához tud
juk, mit kell tenni a politikában
és a kormányzásban ahhoz, hogy
a tisztességes, kemény és követ
kezetes munka 2-3 éven belül
meghozza gyümölcsét: a magyar
"gazdasági csodát" és a fejlődő,

egységes polgári társadalmat.
Kiegyensúlyozott, infláció

csökkentőgazdasági fejlődés,
jólét csak virágzó gazdaságban
lehetséges. Ennek a gazdaság
nak a működtetése csakis az ál
landóan emelkedő anyagi
lehetőségek mellett, a környe
zetvédelem teljeskörű figye
lembevételével történhet.
Mindenekelőtti tennivaló a
gazdaság mozgásba hozása,
fellendítése.

A Konzervatív Párt a magyar
mezőgazdasági és élelmi
szeripari tradíciókra támasz
kodva kiemel t szerepet szán a
magyar agrárágazat fejlesztésé
nek, amelynek lényege a terme
léstől a feldolgozáson át a
fogyasztásig a vertikumban tör
ténő szemlélet. Eszerint növeI
ni kell az élelmiszeripar
szerepét, korszerűsíteni kell a
csomagolástechnikát, köny
nyebbé kell tenni az exportfel
tételeket, és a mezőgazdasági

ügynöki tevékenységet.
A Konzervatív Párt nagyobb

szerepet akar adni az agrárka
maráknak, amelyek közvetlen
információkkal és a környezet
infrastruktÚIájának kiépítésé
vel - kooperálva a földhitel in
tézetekkel -, teljeskörű és
szektorsemleges segítséget ad
nának az agrárágazat vállalko
zóinak.

Fontos teendőnknek tekintjük a
turizmus fejlesztését hazánkban, a
benne dolgozók, ahazai és külföl
di turisták, valamint az egész or
szág társadalmi, gazdasági
fellendülése érdekében. A turiz
mus sokoldalú gazdasági, társa
dalmi, kulturális, környezeti és
életminőséget javító szerepének
tudatosítása a társadalom és a po
litika köreiben kiemelt feladat.

A turisztika és a magyar
gasztronómia együttesen a

megfelelő jogi és közgazdasági
szabályozás mellett új vállalko
zások létrejöttéhez vezet, ame
lyet a Konzervatív Párt
pénzügyi ösztönzőkkel és adó
kedvezményekkel is segíteni
fog.

A magyar agrártermelés, a
turisztika és a nemzeti gasztro
nómia egységben történő fej
lesztése a leghatékonyabb
munkahelyteremtőlehetőség.

A vállalkozói kör számára elvi
selhető kamatszintet kell biztosí
tani. Az életképes vállalkozások
telgyülemlett adósságterheit (TB,
vám, stb.) hosszútávú hitelekké
kell alakítani.

Az áttekinthetetlen és sok
szor igazságtalan adózási rend
szer végleges lezárása
érdekében 1993-tól visszame
nőleg adóvizsgálati amnesztiá
at hirdetünk. Egyben
kijelentjük, hogy 1994-t61 az
adó ellenőrzést folyamatosan
nyugat-európai szigorúsággal
kell működtemi.

Meg akarjuk erősíteni a ke
reskedelmi bankokat. Egyben
privatizációjuk során érvényre
kívánjuk juttatni a többségi
nemzeti tulajdont.

Gazdasági diplomáciánk hat
hatós lépéseket tesz az elveszett
keleti piacok visszaszerzésére.
A volt szocialista országokban
- főkétlt a volt Szovjetúnió terü-

letén létrejött államokban - ki
válóan érvényesíthetőa magyar
helyismeret, a szaktudás, ösz
szekötve a nyugati kapcsola
tokkal. Ez a híd - kihasználva
Magyarország tranzitáló adott
ságait ., egyedülálló lehetőség

a magyar vállalkozói kör szá
mára.

A gazdálkodói kör egészének
működési fel tételei t javító kör
nyezet a leghatásosabb szer 
már rövid időn belül is - a mun
kanélküliség ellen. Ez az, ami a
pályakezdő fiatalok számára is
javítja a jövő esélyei t.

Az otthoni környezetben
megvalósuló, tisztán családi
vállalkozások az állam válláról
leveszik a munkanélküli segély
terhét, és a munkahelyteremtés
feladatát. Ezért az új családi
vállalkozásoknak 3 éven ke
resztül 50 százalékos nyeresé
gadó kedvezményt, míg a
nyereség másik 50 százaléká
nak a beruházásba történő

visszaforgathatóságát kívánjuk
biztosítani .

A családi otthonukban a
gyermeknevelés mellett mun
kát vállaló anyák részére teljes
mértékben nyereségadó ked
vezményt javasolunk. Célunk
az egykeresős családrnodell
2000 utáni bevezetése.

Válasz a szociális bajokra
A Konzervatív Párt az em

berek számára munkát, nem
pedig munkanélküli segélyt
akar adni. Helyre kell állítani
a munka becsületét és ki-ki
munkája, tehetsége, tudása
alapján élhessen jobban. A
Konzervatív Párt alapelve,
hogy mindenki a maga sze
rencséjének a kovácsa, de se
gíteni kell azokat, akiket
balsorsuk képtelenné tett er
re. Támogatásra számíthat
na:< tehát a magukat eltartani
nem tudó nyugdíjasok, a gye
rekek, a betegek, az akaratu
kon kívül utcára került
dolgozók.

A következő parlamenti cik
lusra komoly párt még nem
ígérheti a jóléti állam megte
remtését. Amit helyette kíná
lunk, azt nevezzük

"életgarantáló" államnak.
Meggyőződésünk,hogya szo
ciális problémák megoldása
nem lehet csak az állam felada
ta, ezértjavasoljuk - és a közer
kölcs erejével keresztülvisszük
-, hogy minden jó vagy normá
lis helyzetben lévő gazdasági
vállalkozás törődjön dolgozói
szociális helyzetével. A nemzet
számára rendkívül fontos, hogy
a családok figyeljenek bajban
lévő tagjai kra, és az együttérzés
mellett konkrét segítséget is ad
janak.

A következő parlamenti cik
lusban a szociális és egész
ségügyi teendők fontosabb
elemei nem függhetnek egy-egy
párt vagy politikai koalíció napi
törekvéseitől. Ezért ebben a kér
déskörben az a véleményünk és
cselekvési programunk, hogy a

választások után a parlamenti
pártok együttesen ösztönözzék
a szociális kiegyezés megszüle
tését. A Konzervatív Párt sze
rint a kormányzat, a
munkaadók és a munkavállalók
között olyan társadalmi szerző
dést szükséges kötni, amelyben
a munkaadók és a kormányzat,
valamint a munkavállalók
egyaránt önmérsékletet tanúsí
tanak. A szociális béke alapve
tő feltételének tartjuk ugyanis,
hogy a társadalom különböző

rétegeit képviselő szervezetek
és a politikai erők között meg
állapodás szülessen a szociális
juttatások minimumában.

A Konzervatív Párt hitelek
kel kívánja segíteni a pályakez
dő fiatalok anyagi, illetve
szellemi tőkeszerzését. A vál
lalkozásba kezdő fiataloknak

az állami hitelen kívül szakmai
segítséget kíván adni úgy, hogy
tevékenységükért államilag ho
norált profi vállalkozók segít
senek az új kisvállalkozás
menedzselésében.

A szakmában már megerősö
dött nagyvállalkozó a szaktaná
csadásban örömét fogja lelni,
miközben anyagilag sem jár
rosszul.

Minimális célnak tartjuk a
nyugdíjak reálértékének kö
zelítőmegőrzését,második lé
pésként növelését. Ennek
megfelelően a kimutatott inl1á
ció mértékével minden évben
időarányosan emelni kívánjuk
a nyugdíjakat. Erősíteni akar
juk a társadalom közös cselek
vését az idős emberek
megbecsüléséért. Tiszteletet
az öregeknek!
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Válasz az oktatásibajokra
Az ezredvég legjelentősebb

kihívása az, hogy núnden or
szágban radikálisan növeini
keU a szellemi tó'ke mennyisé
gét és minőségét. A világban
már elindult az a váltás,
amelynek jellemzője, bogya
pénz társadalma belyett min
denhol az információ társa
dalma jöjjön létre.

A Konzervatív Párt részletes
programot dolgozott ki ~ okta
tás és nevelés fejlesztésére. Ez
a program 15 éves ciklust ölel
ál.

Javasoljuk minden jövőbeli

parlamenti pártnak, hogy az ok-

tatás és nevelés 15 éves közép
távú programjának elveit és
gyakorlati teend6it vitassák
meg, fogadják el és id6közbeni
változtatás nélkül tartsák be,
mert az ilyen gyökeres átalakí
tás végrehajtása nem függhet a
szükségképpen változó koalíci
óktól és kormányoktól.

Oktatási programunk elve,
hogy 15 éven belül el kell érni,
hogy az ifjú generáció nagy
többsége végezze el a középfo
kot. Minden évjárat fele szerez
zen fels6fokú végzettséget.

A technológiai, technikai vi
lágváltás és általában a gazda-

ság modernizációja miatt a je
lenlegi középfokú feln6tt gene
rációkat többféle tipusú felnőtt

nevelési formákban képezzük
tovább.

Ez utóbbinak egyaránt lehet jó
megoldása a munkanélküliek
magasabb szintre emelt átképzé
se, a nyugat-európai és hazai
gyökerű népfóískolai, népegye
temi mozgalom elterjesztése, a
második diplomák megszerzését
lehet6vé tev6 egyetemi képzések
kiszélesítése.

Eloobiekb61 következik, hogy
az általunk képviselt koncepció a
feln6ttképzés és tömegképzés di-

lemmájára nem "vagy"-gyal,
hanem "és" -sel felel.

Miután erre az átfogó fejlesz
tésre a következ6 ciklusban a
bels6 forrás kevés, megteremtjük
a szponzorok és esetleg a világ
bank hitelfedezetét annak érde
kében, hogy átfogó programw1k
minél előbb megkezd6dhessék.

Kiemeit szerepet szánunk
az .oktatás minőségének!

Osztökéini fogjuk az állami
és egyházi oktatás párhuzamos
ságát és egészséges versenyét.
Meggyőződésünk, hogya leg
gazdaságosabb az emberi tőké

be történ6 beruházás.

Amit még meg kell tennünk!
Az elkövetkező parlamenti ciklus második felében meg kell

születnie az új alkotmánynak. Magát az alkotmányozási folyama
tot a választópolgárok véleményére akarjuk alapozni.

A véleménykikérés történhet a civil szervezetek segítségével, vagy
akár népszavazási technikával. Egész Európában tendencia, hogya
politika és a társadalom közötti rideg kapcsolat normalizálása érdeké
ben egyre több, a közvetlen demokráciát erősítő intézményt hoznak
létre, például: komoly jelentőséget tulajdonítanak a civil parlament
létrejöttének is

A Konzervatív Párt azokban a körzetekben, ahol képviselőjelöltjét
megválasztják, létrehozza az úgynevezett "pátria" civil egyesülete
ket. Ezen egyesületek keretében a helyi polgárok információkat és
utasításokat adhatnának az országgyűlési képviselőknek. Az egyesület
egyúttal a képviselő "élő lelkiismeretét" is jelentené.

Nagyon fontosnak tartjuk a politikai pártok belső demokratizálását,
ezért a Konzervatív Pártban olyan döntési mechanizmust dolgoztunk
ki, amelyben nemcsak a pártelit, hanem a Párt tagsága és széleskörű

szakértői gárdája is érvényesítheti javaslatait, akaratát. A Konzervatív
Pártot egyébként is csak akkor tartjuk életképesnek, ha felkészült
tagság mellett, az erős megyei vezetőség körül és az országos pártel
nökség közvetlen környezetében rendkívül hatékony, magas színvo
nalú helyi és központi szakértői csoportok dolgoznak.

A kormányzati munka átalakítása lényeges célunk. Mindezért
azt javasoljuk, hogya kormányzásITÚnél kevésbé legyen politikai
vagy pártkormány, és jellege ITÚnél inkább tolódjon el egy közszolgá
lati kormány irányába. A közszolgálati kormány azonban nem működ

het úgy, hogy ebben privilegizált szerepe van a kormányfőnek,

miközben a miniszteri felelősség ITÚnimális. Ezért javasoljuk a mi
niszteri felelősség visszaálJítását

Szándékaink szerint kisebb kormányt javasolunk, többek között
összevonnánk a gazdasági tárcákat, viszont a Belügyminisztériumot
szétválasztanánk rendőrrninisztériumra és közigazgatási (önkormány
zati) ITÚnisztériuITU.:a. Jelentősen lecsökkentenénk a kormány hivatásos
szakértői stábját. Am létrehoznánk egy, a stratégiai kérdésekkel fog
lalkozó információs, tájékoztató, döntéselőkészítő l1áttérintézményt.

Programunkból következőenjelentős mértékben növelnénk az
önkormányzatok mozgásterét

A polgármester minden településtípusban közvetlen választással
kell megválasztani.

A tömegkommunikációban végleg alapítványi formába kerülnének
parlamenti ellenőrzés mellett a közszolgálati médiumok.

Történelmi megbékélést akarunk itthon és a szomszéd népekkel.

Szülessék meg a társadalmi kiegyezés a különböző felfogású embe
rek között. Nézeteinkben tartsuk meg a különbözőséget, de emberként
- magyarként - fogjunk kezet egymással. Európaiak vagyunk, a fejlett
Európához akarunk tartozni. Ezért féltve őrizzük magyarságunkat,
mert ez a legfőbb értékünk.

A magyar kultúra egyetemességét, a világban szétszórtan élő

magyarság összetartozását képviseljük.
A modem világban modem társadalmat akarunk magyarnak marad

va!
Külpolitikánk lényege a békepartnerség továbbfejlesztése, békeof

fenzíva a szomszédos államok felé, a nemzetiségi kérdések kölcsönös
megoldása a jogállamiság keretei között. Kelet és Nyugat között a
"követ" szerepét kívánjuk betölteni.

Erkölcsi és anyagi segítséget nyújtunk a szomszédos országokban
élő magyar kisebbségnek. Ugyanakkor a Magyarországon élő más
nemzetiségek jogait ajogállamiság keretein belül, a teljes egyenlőség

alapján biztosítj uk. A határainkon kívül élő magyarokkal az érzelITÚ
együvétartozás mellett szoros gazdasági együttműködéseket szerve
zünk. Ennek egyik kiemelt formája a vegyesvállalatok létrehozása,
amellyel a magyar kisebbség boldogulását és a körülötte élő más
nemzet polgárainak anyagi érdekeltségét építjük ki, így a békés és
tartós együttműködés eredményesen garantálható.

Mindenkor alávetjük magunkat a nemzetközi jog szabályai
nak.

Szeretnénk, ha külföldről történő megítéltetésünk során országunk
nemcsak nyugodt erőnek, de nyugodtan cselekvő erőnek is látszana.

A Konzervatív Párt választási programja tehát konzekvens,
szerves fejlődéstakar. Ezt a fejlődést úgy kívánja ösztönözni, hogy
egyaránt törekszik a napi válságkezelésre, és a stratégiai feladatok
megoldására. Felkészült, cselekvőképes, öntudatos nemzet létrehozá
sánk fáradozunk, nem tömegpártot szervezünk, hanem olyan válasz
tási pártot, amely sza..1<értelmével és kiváló képviselőivel jelentős

szerepet tölthet be az új parlamentben és kormányzásban.
A Konzervatív Párt a legrégebbi magyar párt Mivel újjászüle

tése 1993-ban történt meg, a parlamenti választásokon első célként a
parlamentbe jutást tűztük ki. Figyelembe véve a magyar ember termé
szetes haladó konzervatív érzületét, úgy gondoljuk, 1998-ra a Párt a
konzervatív oldal legerősebb pártjaként meghatározó mértékű szava
zatot kaphat és erős kormányzó párttá válhat.

Dr. Csizmadia László
Pártelnök

Kérjük, figyelje meg: másról is, másképpen is beszélünk, mint a többi pártl
Küzdjünk becsülettel egymásert, szolgáljunk méltósággall
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A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSÉNEK
PROGRAMJA

Az illúziók ideje végetért. Meg kell értenünk, hogy
csak kemény, tudatos munka hozhatja meg a nemzet
számára a változásokat és eredményeket. A kemény,
tudatos munka pedig a reális helyzetfelmérésével kez
dődik, valamint annak minden magyar állampolgár szá
mára érthető közlésével. A helyzet ismeretében
szükséges meghatáromi azt a célrendszert, amely tény
leg hazájává teszi minden magyar polgárnak Magyar
országot, mert nem működik benne a képviseleti
rendszer alapján álló hatalom kisajátítása, hanem a
választásokon alapuló szolgálat, amely révén mindenki
tudása legjavát adja a közjóért.

A kialakult mély válság nem oldható meg ráolvasás
sal, sem olyan segítséggel, amelynek ára arányban lenne
azzal. A korszerű, a társadalom nagy többsége számára
elfogadható gazdaság nem alakul ki politikai dekrétu
mok alapján, annál inkább a makro- és mikrogazdasági
elemek helyes meghatározása és működtetése révén.

Hazánk gazdasági megítélése erősen hasonlít az egy
kori harmadik világ országaihoz, azzal a különbséggel,
hogy mi nem élvezzük a számukra nyújtott kedvezmé
nyeket. Még azért is bűnhődünk, hogy erősebbnekdek
laráljuk magunkat, mint vagyunk.

Egyetlen politikai tömörülés, és így a Konzervatív
Párt sincs abban a helyzetben, hogy a magyar gazdaság
reális helyzetét felmérje, megállapítsa. Nincs ebben a
helyzetben talán még a közvetlen hatalom sem, hiszen
a rendszerváltás során válogatás nélkül verte szét az
intézményrendszer!:, így más módszerek szükségesek az
elinduláshoz !

Szükség van-e gazdasági modell
felállítására?

Valószínű, hogya Kelet-Európa rendszerváltását elő
idézó1<: sem gondolták, milyen nehézségeket okoz a
kétpólusú világ megszűnése, annak milyen gazdasági
hatásai lehetnek, másképp a várható gazdasági problé
mák kezelésére is felkészültek volna. Másrészt a rend
szerváltás után hatalomra került csoport joggal várhatott
volna el jelentősebb segítséget, amelyet igazán nem
kért, de nem is kapott.

Az ismert problémával kerültünk szembe, a gazda
sági törvények mú1<:ödnek, s az ember nem tudja
befolyásolni, lebéklyózni ó1<:et. A már megismert, s
kezelhető gazdasági törvények segítségével milyen
modell mentén léphetünk olyan fejlődési pályára,
amely különbbé teszi a holnapot a mánál, más, jobb
minőségetnyújt az élet minden területén az emberek
nek az eddigieknél?

Ha erre a kérdésre megtaláljuk a választ, meg tudjuk
határozni a feladatait 10,5 millió embemek is, s képesek
leszünk utólag is elnevezni gazdaságunk modelljét! Ez
a megközelítés is nyújthat megoldást az átmeneti fejlő

désre, mert ugyan kinek jutna eszébe egy problémát a
másik végétó1 kezdődően megpróbálni megoldani?

A mai gazdasági modell nem karakterizálható, de
leírható röviden úgy, hogy annyi bevételt kíván az
állam, amennyi kiadást elhatározott, s ha ez nem
megy, nem átall eladósodni, feléini a jövő lehetősé

geit is. Ugyanakkor ez nem kelti a jelen megoldásának
érzését sem, így értelmetlen módon mú'ködik a nem
zet gazdasága.

Nem szabad elhinni, hogy a hatalmi elitnek ez a célja!
Sokkal megrázóbb, hogy sorra szolgáltatja a hozzá nem
értés bizonyítékait, a legkisebb belátás sem mú1<:ödik
benne az iránt, hogy a szavazók nem erre a dilettáns
károkozásra, hanem a rendszerváltásra szavaztak, s
most visszakívánják a szakértelmet, amely egyre nehe
zebben tudja vállalni az elfecsérelt 4 év hibáinak kija
vítását. Vannak olyan egyszeri lehetőségek, amelyek
elmulasztása már nem hozható helyre, ugyanakkor a
gazdaságban nincs helye a politikai ideológiának, s
a szétválasztást már az 1989-es hatalom megkezdte.

Meg kell-e ezek alapján határozni
a gazdasági modellt?

Az emberek megszokták, hogyeszmerendszerekhez
csatlakoznak, márpedig a gazdaság elemei meghatá
roznak eszmerendszereket Így lényeges különbség
mutatkozik a csatlakozók táborában ha a magántulaj
don szentségét kimondjuk, s más erők jelentkeznek a
kollektív és az állami tulajdon meghatározásánál is.

A Konzervatív Párt mégis vállalja, hogy csak részben
mond ki olyan feltételeket, amelyek politikai állásfog
lalásra alkalmasak, ebbó1 következően képesnek érzi
magát olyan nemzetgazdasági program megalkotására,
amely az egész népnek (és néphez) szól, mert a kire
kesztett magyar ember is ebben az országban él, s
neki is élni kell.

Kimondjuk tehát, hogy a magántulajdon alapján
álló nemzetgazdaság kiépítését tekintjük célunknak,
amely mindig annyi, vagy több jövedelmet termel,
mint amennyit felhasznál, mert csak egy ilyen gazda
ság képes egy nagyobb integráció részévé válni. Már
most el kell fogadnunk, hogy a népek a Földön egy
nagy közös integráció felé haladnak, s mi ennek ré
szévé kívánunk lenni. Ebbó1 a megfogalmazásból látha
tóvá válik, merre kell a magyar gazdaságnak tartania,
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milyen integrációs erőt kell felmutatnia, hogyan töltheti
be jövóoeli szerepét a világ gazdasági vérkeringésében.

Semmiképpen nem szabad szerepünket a világban
többre értékelni, mint amilyet az adott gazdasági erejű
Magyarország objektíve betölteIÚ képes, ugyanakkor
a két lényeges különbséget felmutató országcsoportból
azokhoz szükséges tartoznunk, akik adnak másoknak.

Ugyanakkor tiszteljük, s elfogadjuk azokat az ál
lampolgári, vállalkozói kezdeményezéseket, ame
lyek a tulajdon más formáit kívánják megvalósítani,
de ezzel kapcsolatban csak az önkéntesség elvét és
gyakorlatát tudjuk elfogadIÚ. Az állam szabályozó
szerepét ott látjuk, hogy a magántulajdonon alapuló
gazdaság szereplőinek teherbíró képességéb6l kiindul
va mú1<:ödjön, ezzel összhangban változzon intézmény
rendszere és ereje egyaránt. Ez meghatározza az
adórendszert, a makro gazdaságpolitika eszközrendsze
rét, segíti, de nem irányítja a folyamatokat, s biztosítékot
nyújt az állam feladatainak ellátására. A jelzó1<: nélküli
piacgazdaságban a vállalkozások oldaláról meghatáro
zott szabályozórendszer tartja kordában az állam mú1<:ö
dését, amely így visszatér természetes lehetőségei és
korlátai közé.

Azt ajogrenszert, amely az állam intézményrend
szerén keresztül a gazdaságot szabályozza, tartós
elemekból kívánjuk összerakni, s minden erőnkkel

azon leszünk, hogy mindenki számára közérthető, egy
szerű, normatív módon szabályozza a gazdaságot.

Tennivalók a nemzetgazdaságban
Az 1994-es választások után újra kell szabályozni az
- adórendszert,
- államháztartást,
- a lakás és szociálpolitikát,
- az oktatás és kultúrpolitikát,
- bankrendszert,
- privatizációt,
- piacpolitikát,
- agrárgazdaság kérdéseit,
- a harmadik szektor fejlesztését,
- az ipari koncepciót,
- az infrastruktúrát,
- az állami beruházásokat,
- adósságrendszert, valamint
- a környezetvédelmet.
Egyetlen kiszámítható és lehetséges megoldás, ha

az intézkedéscsomagok tartósak lesznek. Ezért a fenti
elemek közül amit csak lehet, 1994-ben úgy kell meg
határozni, hogy az ezredforduló után is mú1<:ödjék. Így
kiszámíthatóvá válik a gazdaság. Különösen igaz ez az
adórendszerre, mert az évente több alkalommal vál
toztatott adótörvényeknél nincs komolytalanabb
gazdaságpolitikai pillér. Amikor 1994-ben meghirdet
tünk egy törvényt, annak változása 1998-ig csak kedve
zóob irányba következhet be a gazdaság szereplőinek,

(vállalkozások) oldaláról!

Adórendszer
A leghasználatosabb elemei évenként, az állam éhsé

gének, szervezetlenségének és pazarlásának megfelelő

en változtak. Ez aláásta komolyságát, így az adócsalás,
fekete gazdasági tevékenység nemzeti sporttá vált, ame
lyek miatt is komoly esé1yegyenlőtlenségekis keletkez
tek.

A Konzervatív Párt adókkal kapcsolatos javaslata az
általános adócsökkentések mellett az alábbiak szerint
alakul:

- Társasági adó
a maximális mértéke ne legyen több 35 %-nál.

Semmiképpen ne szabályozzon kivételekkel, kedvez
ményekkel, többletterhekkel. Legyen a normatívtól el
térő lehetőségek maximális száma három! A
miIÚmáladó helyett adószigort! Az állam ne csak
alkossa a törvényt, tartassa is be polgáraivaI!

- Személyi jövedelemadó
a maximális mértéke alakuljon az alábbi táblázat sze-

rint:
O-200 ezer forintig az adó 10 %
200.00 l - 500.000 forintig 25 %-a
500.001 - 1.000.000 forintig
95 ezer forint és a feletti rész 35 %-a
1000.001 forint felett
270 ezer forint és a feletti rész 40 %-a
Az SZJA nem szociális törvény, ezért itt is a maxi

mális kedvezmény száma három lehet, ebból egy kap·
csolódjon az oktatáshoz. Ugyanakkor a minimálbér és
nyugdíj legyen évi 140 ezer forint.

- Általános forgalmi adó
A kétkulcsos mú1<:ödés közelíti gazdasági integrációs

céljainkat. Melyek sokkal egyszerúobé téve a 25 %-os
és 10 %-os mérték egyenlőre elfogadható és tartható.
Kivételt azonban nem szabad alkalmazni, ugyanakkor
a visszaigénylést (pl.: szgk.) is normatívan kell szabá
lyozni.

- Társadalombiztosítás
Jelenlegi terhei semmilyen címen nem vállalhatók fel.

A viszonylag olcsó, képzett magyar munkaerőver
senyképességét kioltja, ugyanakkor nem képes sem az
egészségügyben, sem a nyugdíjellátásban kielégítőt

nyújtani.
Az állam a magán egészség- és nyugdíjpénztárak

egyidejű megteremtése mellett vonuljon ki ezen intéz
ményekból, tevékenysége ténylegesen csak a mini
mumra szorítkozzon. Legyen ehhez méltó a
közteherviselés is, amely a magánbiztosítók megterem
tésétól számított egy év múlva a mai terheket felezze,
késóob a helyzet alakulásától függően tovább mérsékel
Je.

- Helyi adók
A fő adóelemek figyelembevételével szükséges kiala

kítani. Azonos jellemző: az első évben legyen a legma
gasabb!
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- Egyéb adók
Orientáló adók, amelyek a normális értékrend alkal

mazása mellett elkerülhetóK. Így szabályozásuk is meg
enged sok lehetőséget, de csak fohászkodni lehet, hogy
tényleg így is legyen.

Az adórendszer célja elsődlegesena gazdasági sta
bilitás, a helyes orientáció, az élet- majd a verseny
képesség segítése legyen, s csak másodlagosan az
államháztartás feltöltése.

Így válik mérhetővé, mekkora államra van szük·
ség, mit lehet költeni adósságszolgálatra, beruházásra,
állami alkalmazottakra, s egyéb az államtól elvárható
kiadásokra.

A vázolt adórendszer az életképesség előfeltétele a
vállalkozások számára, ugyanakkor a többszörösére
emelt adószigor lehetővé teszi a szükséges állami bevé
telek megteremtését. A versenyképesség megteremté
séhez viszont további kedvezó"bb rendszerre lenne
szükség, amely a tapasztalatok alapján jöhet létre. Ezért
hangsúlyozzuk, hogy ez az adórendszerünk alsó korlát
ja, ennél kedvezőtlenebb teherelosztást nem vállalunk
fel.
Meggyőződésünk, hogy a fenti vázlat rendszerré ala

kítása megteremti a gazdaság általános hatékonyságja
vulásának alapjait, s a többi elem konzisztens
kiépítésével virágzó gazdaság, kulturális élet és jólét
teremthetőmeg Magyarországon.

Az államháztartás reformja
A jelenlegi kormány a sok elmulasztott lehetőség

mellett kifejezetten gyávának mutatkozott a tervgaz
dasági, állampárti rendszer költségvetési rend
szerének megváltoztatására. Így kerül jóval többe a
népnek ami elkerülhetetlen, s válik egyre keservesebbé.
A jövedelmek centralizálását a vázolt adórendszer be
határo~ia. Az egyetlen játéktér az ÁFA marad 20 %-os
mértékével, ugyanakkor egy fellendülő, növekvő gaz
daság összegében így is egyre több forrást juttat a köz
ponti költségvetés részére. Jó mutató a GDP %-ában
kifejezett jövedelem centralizált mértéke, amely ma
több mint 64 százalék! Ebbó1 fedezi az állam ma sok
funkciój ához nem illő tevékenység költségét, s a szük
séges reform elsősorban azt jelenti, hogy kivonul ezek
finanszírozásából, de nem is szedi be fiskális módsze
reivel az erre szánt forrásokat. Ezáltal felerősödik a
civil szervezetek szerepe, (kamarák, alapítványok stb.)
amelyek lényeges hatékonyságjavulást produkálnak
ezen feladatok ellátásában.
Először is világosan meg kell fogalmazni: melyek

az állam feladatai?
- az intézményrendszer mÚKödtetése,
- az infrastruktúra fejlesztése,
- a szükséges állami beavatkozások végrehajtása,
-alapoktatás, alapegészségügy
Nem feladata az államnak: a társadalombiztosítási

rendszer mú'ködtetése, az oktatás szervezése, finanszí
rozása,

a kultúra eszközeinek működtetése,az elavult rend
szerek fenntartása, támogatása, hogy csak néhány fon
tos elemet említsünk.

Az államadósság menedzselése
Nagy adósság nyom bennünket. A forint leértékelése

nem a versenyben nyújtott számunkra előnyt, hanem
egyáltalán lehetővé tette a hosszabb ideje csökkenő

export szükülésének mérséklését. Ez eddig 1000 milli
árd körüli többletteher, de az évi 15-20 %-os növekedé
se realitás.

A mú'ködéssel kapcsolatosan növekvőhiányok va
lóban felvetik a kormányzati felelősségkérdését. A
kormány példaértékű tevékenységet folytatott abban,
hogyan kell a pénzt mindig olyanra költeni, ami nem
lesz késóobi jövedelem forrása, így a megtérülési cik
lust sem szükséges kiszámítani.

A kibocsátott államkötvények kamatai így nem térül
nek meg, (nemhogy tó'ke) ezért más források szenvedik
meg a kötvények visszafizetését is.

A külföldi adósság csak a mi gazdasági potenciánk
hoz mérve tűnik nagynak. Magyarország gazdasági tel
jesító'képessége alapján legalább 50 Mrd USD exportra
kellene hogy képes legyen a mai 7-10 Mrd USD-hez
képest. Így a 20 Mrd USD adósság nem ijesztő, a
fellendülés érdekében több is felváliaiható lenne. A
külföldi hiteleket ezért a továbbiakban csak hatékony
termelóoeruházások finanszírozásához szabad felvenni,
amely láthatóan elviselhető teher lenne egy felelős kor
mány kezében. Ugyanakkor a harmadik jelentős teher
ma az adósságszolgálat, amely szintén lendületesen nö
vekszik. Az állam megfelelő technikák segítségével
vonuljon ki a feladatok teljesítésébó1!!!

A bankrendszer reformja
A kétszintű bankrendszer kiépítése elvileg befejező

dött. Az állam kiépítette a szabályozók segítségével
feltételrendszerét, ugyanakkor máig cipeli a gazdasági
és a bankrendszer a KGST és az elavult állami rend
szerek pénzügyi következményeit.

Ebben kellett volna 1990-ben elvégezni a nagyta
karítást!

Ma a bankok konszolidálása után még mindig újrater
melődnek a rossz hitelek, amelyeket komoly szakmai
munkával, a magántó'ke felügyelete mellett lehet csak a
normális kockázat szintjére csökkenteni. Mindkettőhöz
a külföld "bevonulására" van szükség bankrendsze
rünkbe. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a mai szabá
lyozók mellett is már itt lennének a külföldi bankok, ha
a tó'kepiacnak Magyarország üzlet lenne!

Privatizáció, technikai fejlődés, likviditás szüksé
ges a bankrendszer szerepvállalásához, hogy a gaz
daság lokomotívja legyen.

A privatizáció
A rendszerváltás után háromféle technika jött létre a

világon, a német, a cseh és magyar utas privatizáció.
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Felesleges fel tenni a kérdést, melyik volt a legrosz
szabb!?

A német módszer a piacgazdasági technikák szerint
a volt NDK gazdaságánakjelentősterületén megterem
tette a magántulajdon starthelyzetét, értékén adta az
állami vagyont, hitelt biztosított az újrakezdéshez. Ez
volt a helyes l

A cseh módszer igazságos volt, s utólag teremtette
meg az üzleti jellegét a privatizációnak, ez is komoly
eredményekhez vezetett.

A sajátos magyar út, amellyel eddig még mindig
probléma volt, most sem tudott felmutatni sikereket.
Koncepciótlan, értelmetlen, önpusztító privatizációnk
sokat segített a gazdasági válság elmélyülésében, s hely
rehozhatatlan sebeket ütött a magyar gazdaságon. Az
előző kettő bármelyike lényegesen sikeresebb lett
volna, a nemzet kevesebb veszteséggel, gyorsabb
talpraállással válaszolhatott volna a kihívásokra.

Nincs ingyenes vagyonosztogatás egy olyan ország
ban, ahol 45 éven át a megtermelt értéktöbblet által
létrehozott javakat az alacsonyabb fizetések okozták.

Igenis a magyar népnek joga és köze van a magyar
állami vagyonhoz, az esetleges cseh módszer magyar
alkalmazása semmilyen címen nem jelent ingyenes va
gyonosztogatást!! !

Nem lehet negatívan értékelni azt sem, ha egy gyárat
a dolgozóknak l forintért ad el az állam, ha ezt megfe
lelő feltételrendszer öleli körül. Mennyivel több mun
kahely megmaradt volna, mennyivel kevesebb kár érte
volna a népgazdaságot egy pici lojalitás, empátia, igaz
ságosság mellett???

Ezekre a magyar nép ugyan saját vezetőitól csak igen
ritkán számíthatott, de az 1990-es rendszerváltás sem
miképpen nem tartozott ide. Pedig történelmi jelentősé
ge óriási, s élni kellett volna az egységes nemzetté válás
e ritka lehetőségével.

A privatizációt a gazdasági fellendülés, a hatékony
ság javulása, és a magyar állampolgárok új egziszten
ciájának megteremtése eszközévé kell tenni.

Piacpolitika
Külpiaci magatartásunk: vissza kell szerezni hagyo

mányos keleti piacainkat, növeini kell az EK forgal
munkat. Az export a legbiztosabb eszköz a kereslet
felfűtéséhez,a fellendülés megindításához. Nagyság
rendekkel javítani kell a marketing tevékenységünket,
modernizálni teljesító1<épességünket, hogy természetes
piaci pozíciónkkal élni is tudjunk.

A belpiac helyzete: a magyar fogyasztás történjen
magyar termelésból, vegyük igénybe a megengedhető

összes korrekt piacvédelmi eszközt a magyar termékek
fogyasztásának fellendítéséhez.

Az így feltámadt kereslet a hajtóereje apátiánkból való
kimozdulásunlcnak. Minden fejlett ország azonnal és
hatásosan reagál piacainak megtámadására, tegye
ezt az általunk kiválasztott hatalom is mindannyiunk
érdekében.

Agrárkérdések
A támogatás szükséges, de nem elégséges eszköze az

agrárgazdaság feltámasztásának. Azért nagyon fontos
ez az ágazat, mert termékei ismét felértékelődnek,stra
tégiai termékekké válnak, s a magyar agrárgazdaságból
többen élnek, mint a hasonló fejlett országokban.

Újra kell gondolni az agrárgazdasági vertikumot, má
ra a csomagolás, a termékek marketingje megoldhatóvá
vált. A protekcionista magatartás mellett erős exportot
kell elérni a hagyományosan jóhírű magyar élelmi
szeripari termékekból.

Élhessen meg tisztességesen a magyar gazda a magyar
földból!

A harmadik szektorjejlesztése
A szolgáltatások hazánkban is előretörnek, ez a szek

tor ma már a gazdaság 40 %-á uralja. Rendkívül válto
zékony elemeit magas színvonaion kell homogenizálni,
a szolgáltatásokat igénybe vevők érezzék, hogy értéket
kapnak a pénzükért. Kiemelten kell ezért kezelni az
idegenforgalmat, meg kell teremteni az ország vonzá
sát, mind a hagyományos, mind az új idegenforgalmi
ágazatokban. Ebben a szektorban is nemzeti összefo
gásra van szükség. Úgy kell eladnunk kulturális és
földrajzi értékeinket, hogy vendégeink visszajöjjenek
hozzánk.

Az ipar koncepciója
Kétségtelen megindult egy változás a magyar iparban,

s valóban megtalálta a külföldi tó1<e a képzett, olcsó
munkaerőt! (SUZUKI, AUDI stb.) Zuhanásszerűen

visszaesett ugyanakkor az ipari GDP, az elmúlt 3-4
évben alig jelentkezett a szerkezetváltás, az import le·
gázolta a magyar ipart.

A sorozatos csődöket az állam nem vagy későn me
nedzselte, így az ipar fellegvárai is sorban elestek.
(IKARUS, VIDEOTON stb.)

Az ipar jelenleg semmilyen kiemelt szerepet nem kap
a magyar gazdaságban, márpedig a legfejlettebb tech
nológia, a fejlődés mindig ebben az ágazatban jelenik
meg, s ezt nekünk sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Mégis, nálunk elsősorban az élelmiszertermeléshez
kapcsolódó ipari technológiáknak, s a feldolgozóipar
nak lenne szükséges megadni a kívánatos prioritásokat.
Ennek vannak nálunk évszázados hagyományai.

Az infrastruktúra
Az évek során kiderült az infrastruktúráról, milyen jó

üzlet, milyen jó politikai eszköze a munkahelyteremtés
nek, milyen jó megoldásokat kínál a gazdaság fellendí
tésének elindítására.

Óriási lemaradásunk behozatalára hiteleket kell fel
vennünk, s lendületesen kell modemizálni a közleke
dést, szállítást, hírközlést, áramszolgáltatás t. Az egész
országnak napi három műszakban lehetne munkát adni,
s felgyorsulna minden említett faktor, amelyek termőre
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fordítva közvetlenül vagy közvetve érezhető javulást
indítanának el. Mi ezt fogjuk tenni!

Az állami beruházások
Az állam valósággal lebénult az elmúlt három évben,

pedig ahogy a politikai változásokat levezényelte, azon
nal élére kellett volna állnia a gazdasági változásoknak
is. A nehéz helyzetekben mindig az állam mesterséges
keresletgerjesztő magatartása volt eddig az orvosság,
nem a gyávaság!

Az autópályák, hidak, telefon, vasút, járrnűgyártás

már megmozdítaná a magyar ipart, s dominószerűen

állnának fel más ágazatok is. Miért nem tette ezt a
kormány? Miért rendelünk vasúti kocsikat külföldön?
Miért nem építünk magunk metrót? Miért nem cselek
szünk?

- Az adósságrendszer két részbó1 áll. A belső adósság
államháztartási kérdés, a külső politikai is! Ma gyen
gébbek vagyunk mint 1990-ben. Egy kivérzett ország
vállalja adósságszolgálatát, pedig van más megoldás is.
Váltsuk az adósság egy részét át tulajdonná, hosszabbít
suk meg más részét, vizsgáljuk felül, nem kétségbe
vonva tartozásunkat, s annak visszafizetési kötelezett
ségét. Ez az ország tönkrement, belegebedt a rend
szerváltásba. Egyszer 1956-ban, egyszer 1989-ben
mutatta meg igazán jó arcát, mely a nemzetek javára
vált. Keressünk olyan megoldást az adósságszolgálatra,
amely az ország fellendülését nem hátráltatja!

A környezetvédelem
Annak elleI1ére, hogy kevésbé iparosodott ország va

gyunk, környezetvédelmünk egészen alacsony fokú.
Nem szabad végigmenni mások negatív tapasztalatain,
már most erősen terjeszteni kell azt a környezetvédelmi
kulturát, amely a természet körforgását követi.

A termelésben legyen a szellem a hozzáadott érték, ez
a legtökéletesebb környezetvédelem. Ma még érintetlen
természeti táj ainkat ne falják fel a mindenható pénzügyi
érdekek, őrizzük meg az ősmagyarországot olyannak,
amilyen. Terjesszük azt a kultúrát, amely az életteret a
természet tisztelete alapján képzeli el. Lépjünk fel szi
gorúan a valós környezeti károkat okozókkal szemben,
ugyanakkor ne harcolunk a környezetért az ésszerűtlen

ségig.

A lakás- és szociálpolitika
Mondjuk ki: lakni állampolgári jog. Rendeljük e jog

hoz a lakásbérlés és tulajdonlás olyan lehetséges mód
jait, amelyek azt biztosíthatják. Egy bérlakás legyen
elérhető, a lakásépítést pedig ismét még nem piaci ele
mekkel is ösztönözni kell. Hibás gondolat az első lakás
építést, lakásszerzést sújtó adó- és illetékrenszer
alkalmazása. Az állam ismét vegyen részt a lakás
építésban, s teremtse meg a bérlakások kínálati piacát.

A szociálpolitikában a mai szerepnél jóval keveseb
bet, de hasznosabbat tegyen az állam. Csak a minimális
szociálpolitikát vállalja fel, s tegye lehetővé a vállalko-

zások kibontakozását az egészségügyben, s a nyugdíjas
ellátásban. A különböző biztosítási rendszerek legye
nek választhatók, a tagi forrásokat fedezzük az állami
elvonások csökkentése révén.

Az állami feladatok ellátására nem szabad többet
összesen elvonni, mint a bérek 25 %-a, amelyl;>en min
den elem benne találtatik.

Oktatáspolitika
Az elemi képzés az állam feladata. A középfokú kép

zés működhet egyházi, vállalkozási, állami és alapítvá
nyi formában. A felsőfokú képzés kialakításában az
állami egyetemek mellett létre kell hozni más oktatási
formákat is. A felsőfokú képzést a többszörösére kell
növelni, miközben a minőséget nagy mértékben javít
juk.

A felsőfokú oktatás tandíjköteles, de a finanszírozási
rendszerét a családi adópolitika megteremtésével, spe
ciális hitelek és ösztöndíjak segítségével meg kell te
remteni.

Kultúra az ezredfordulón
A hagyományok őrzése, tisztelete, ápolása, a művé

szetek és a műveltség fenntartása sok forrást igényel.
Az állam alapítványi rendszer segítségével képes

fenntartani múzeumait, ápolni kulturális értékeit, amely
racionálisabban képes közvetíteni a kultúra értékeit.

A Konzervatív Párt több nép gyakorlatából merít,
amikor reformokat kíván végrehajtani a magyar köz
igazgatásban és gazdaságban. Semmire sem megy
azonban az a párt, amelyik nem érteti meg és nem
fogadtatja el, hogy a közjót csak együtt lehet szolgálni,
s a társadalmi összefogásra nemcsak a nagy bajban van
szükség.

Magyarország nagyon nagy bajban van. Évszázado
kon át a nyugati kultúra ésfejlődés végváraként olykor
együtt haladt a legfejlettebbekkel. Erre földrajzi adott
ságai a barbárság végleges elmúlásával ismét alkal
massá teszik.

Meg kell azonban érteni, senki sem fog segíteni ne-
künk soha! .

MagunÁ.'nak kell megoldani a problémáinkat, a saját
erőnkkel, eszünkkel, tehetségünkkel. Ha ez nem sikerül,
senkit sem hibáztathatunk, csak magunkat. Pártunk
olyan feltételrendszer kidolgozásán fáradozik, amely
alkalmas a tehetség érvényesülésére, a tenniakarást
inkább ösztönzi, mint korlátozza. Szükségünk van min
den tudásra, minden józan erő összefogására, ezért
hirdettük meg a politikai, gazdasági, szociális és társa
dalmi paktumunkat. Sokan vélekednek hasonlóan 1993
ban hazánkban, de ismét afélmegoldásokfelvállalását
lehet a pártprogramokból kiolvasni. Márpedig ezúttal
félmegoldás nem elég!

Horno Lajos
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Választási és képviselőjelölti program
az 5. számú választókörzetben

Képviselőjelöltünket, - amennyiben a választók
megválasztják - pártunk teljes erejével támogatja
parlamenti munkája során, hogy a körzetében fon
tos feladatokat megvalósíthassa.

A régióban kapott információk alapján az alábbi
fő tennivalók várnak rá:llc

1. Az új típusú mezőgazdaságiágazat fellendí
tése, a feldolgozóipar telepítése.

2. A falusi turizmus fejlesztése, bekapcsolódás
az európai idegenforgalomba.

3. Az infrastruktúra fejlesztése.
4. Ipar, szolgáltatás, mint a munkahelyterem

tés eszköze.

1. Az új mezőgazdaságról
A mezőgazdaság termelése drasztikusan vissza

esett, miközben átalakulása máig tart. Tény, hogya
szakminisztérium máig nem jutott el a szakmai
irányítás és szervezés alapvetőminimum szintjéig.
Mára a mezőgazdaság támogatása szavakban for
dulatot vett, s megkezdődött a vámrendszer, agrár
piaci rendtartás, kiemel t terméktámogatás, a
tenyésztett vetőmag és állatállomány rendszerbe
állításának programja. A környék agrárgazdaságait
tiszta tulajdonrendezés mellett talpra kell állítani.
Ennek feltétele az agrárpiac megteremtése bel- és
külföldön egyaránt. Tudomásul kell venni a kistu
lajdonosok létrejöttét, s támogatni szükséges a pi
acralépésük lehetőségeit.

Ennek eszközei:
Agrárhitelek, vissza nem térítendő támogatások.

Kis csoportok összeállva a reorganizációs hitel se
gítségével megvásárolhatják az egykori termelő

szövetkezeti vagyont, és újra működésbe

hozhatják. A kárpótlási földek művelésbe fogására
vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A Konzervatív Párt Gazdatagozata készséggel se
gít a választóknak mindkét mindkét hitelfajta kére1
mének összeállításában, ha felkeresik dr Kolbusz
Judit 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György utca l/l.
szám alatt, jogászunkat. Tel.: 66/386-554
Ki~~ló minőségű földek vannak Hunya, Kondo

ros, Orménykút környékén, s a gazdák évtizedes
tapasztalata segítségével a körzetben a feldolgozó
ipar kisüzemi formáinak kialakítására megvannak
az agrártechnológiák. A tartósítás, a házi- kézműi

pari technológiával előállított élelmiszerek piaca

keresleti piac, s pártunk szakértői át tudják adni az .
érdeklődó1<: számára az elindulásukhoz szükséges I

információkat. ( Dávid Mátyás, 5502 Gyomaend
rőd, Blaha L. u. 1. Tel./Fax: 66/386-262 )

2. A falusi turizmus
Az álmodozások kora lejárt! Minden polgárnak

cselekednie kell, ha életszínvonalát növeini akar
ja. Segítség csak ott van, ahol elébe megyünk!
Békésszentandrás, Szarvas, Gyomaendrőd euró
pai hírű turista paradicsomrná válhat a horgá
szok, a vizek szerelmeseinek számára, ha
összefogunk. Az első lépés, szakmailag segíteni
a csírájában éledező turizmust. Tisztaságot te
remtünk a Hármas-Körös és holtágai vidékén,
számbavesszük és katagórizáljuk a szálláshelye
ket. Központi pénzalapokból, a helyi szaktudás
segítségével befolyásoljuk a haltenyésztést. Ja
vítjuk a szolgáltatások színvonalát, ismertetőket

és közös fejlesztési terveket készítünk a horgász
vadász- és falusi turizmusra. Felvesszük a kap
csolatokat a TUI, NECKERMANN, KUONI és
más nagyobb utazási irodákkal. Képviselőiket

idehívjuk és véleményüket kérjük, hogyan alakít
suk infrastruktúránkat, hogy ők minél több turis
tát ideutaztassanak? Tanácsaik alapján a
bevételek egy részét az okos fejlesztési koncep
ció alapján visszaforgatjuk az idegenforgalom
fejlesztésére.

Ha jönnek az idegenek, megnő a fogyasztás, a
kereslet! A kistermelő jobban eladja termékeit a
piacon, a szállásadó bevételhez jut, a növekvő igé
nyek újabb lehetőségeket nyújtanak mindannyi
unknak a termeléshez (munkahely) és a
fogyasztáshoz (életszínvonal).

A lakossági fórumokon a falusi turizmust, mint a
környék legnagyobb esélyét a felemelkedéshez,
pártunk képviselői bővebben is kifejtik.

3. Az infrastruktúra fejlesztése
Van olyan település, ahol a fenntartása, van ahol

a megteremtése a legnagyobb feladat. Az elkerülő

és a portalanított utak, az egészséges ivóvíz, a csa
torna, a telefon, a gáz, a városiasodó élet alapvető

kulturális feltételeinek támogatását minden párt
felvállalja. Hogy ki tud tenni ezért igazán? Ez saj
nos csak a következő 4 évben derül ki. További
ismertetőinkben eITól is szót ejtünk.



Gazdák és
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Polgárok Szövetsége

4. Ipar, szolgáltatás,
mint a munkahelyteremtés eszköze
A modem infrastruktúra, ahonnan az ipar és szol

gáltatás sarjad. Több kisüzem legfontosabb eleme,
a kézműves szaktudás megvan településeinken. A
szolgáltatás, amennyiben a falusi turizmus elképze
léseink szerint beindul, sok munkaerőt felszív a
kereskedelemben, a szállodai szolgáltatásokban, az
étkeztetésben, a fuvarozásban és az idegenvezetés
ben.

A kézműves ipar 5-50 fős kisüzemei, a kiépülő

ipari területeken az önkormányzatok és az állam
munkahelyteremtősegítségével, bátor, vállalkozó
szellemű helyi polgárok irányítása mellett, a lobbi
zó (kijáró) képviselő közreműködésével jön létre,
fejlődik tovább. .

Tisztelt Választópolgárokl
Senki nem tudja a fent leírtakat egyedül véghez

vinni! Nem alakul a jövő így akkor sem, ha nem
képez szerves egységet a polgár, az önkormányzat
és a képviselő a célok megvalósításáért!

Csak akkor szavazzanak jelöltünkre, ha erre a
(~lvázolt jövőre is szavazni akarnak! Az Önök, s
Onökön keresztül az egész társadalom felemelke
déséért, boldogulásáért akarunk küzdeni, együtt,
egymásért! De ezt egymás nélkül nem lehet meg
valósítani!

Tisztelettel:
dr Csizmadia László

pártelnök
Hornok Lajos
képviselőjelölt

SELEX másológépek 1I::::IV/1MPEk' Rt, -től

Bemutatótermünkben megtalálja irodája teljes berendezését a másológéptó7 az irodabútorig.
Orosháza, Vörösmarty u. 2. Telefon: 68-312-935

Tel./fax: 68-312-921
HORNIMPEX Rt.Információtechnika, irodabútor, szervíz

1085, Budapest, Üllői u. 32. Telefon: 210-1594,
113-7068, fax: 113-7817
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A Konzervatív Párt jelöltje: Homok Lajos

POLGÁRI TÁRSADALMAT
VÁROSON É FALUN!



Kitüntetni nem egyszerű

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

A Gyomaendrődért Eml ékplaket
tet a követk ezöknek javasolták ado
m ányozn i: M árton Gábor. Socz6
Elek, Vaszk ö Irén, Puskás László ,
Jenei Báliút , Sárhegyi András. Soly 
mo si Jánosn é, Madarász Lá szló.
Gonda Károly. valam int az Endrődi

Füzetek szerkeszröbizottsága, mely 
nek tagjai: Róza Olga, Bella Rózsa.
Ki s Katali n . H omok Lajosné és
VaszköIrén.

Felvetődött az ülésen, hogy nem
lenn e szerenes és j elenlegi önko r
mányzati képv iselőket is kitüntetni,
mert ez úgy tünne, mínth a sl\iát ma
guk munkáját ismernék el a képvise
lők . Bátori Gyula hozzászólása más
gondokra is rávilágított, nevezetesen

. hogy kapjanak-e kitüntető címet már
nem élő polgárok. Elhangzott, a né
hai Papp Zsigmond, a nemrég el
hun yt Endrődről elszármazott
sportoló Vaszk óVilmos neve is.

(2. oldal)

3. ÉVF. 4. SZÁM 1994. MÁRCIUS 22. ÁRA: 27,SO

1JÍSZPOL

Március 15.
A MAGYAR

SAJTÓ NAPJÁRA

Sokaknak üzeni Tán
csics Mihály:

"Nem a sajtó elnyo
móiban látom én a ve
szélyt, hanem a
mostani gyáva népek
ben, magokban. Mert
ha valamiképpen
sikerülne is a sajtó el
lenségeinek nemcsak
minden sajtót megsem
misíteni, hanem min
den betűt, mely írva és
nyomtatva van , a föld
színéró1 elenyésztetni,
valami orvosolhatatlan
baj nem érné az em
bernemet, mert még
megmaradna az ész,
me ly meg nem semmi
sülhet, mely feltalálta a
sajtót és amely k és őb

ben ismét feltalálná".

VALLOTT A DÉVAVÁNYAI GYILKOS

;, '" ;.ZSlros: Eplts tanyatl Thürmer: "Ma a bal a jobb"

Profilváltás miatt
VÉGKIÁRUSÍTÁS

5-80 szá za lékos árengedménnyel amíg a készlet tart,
az IP AR KE R Kft. Ip arcikk Boltj áb an

(Szabadság tér 5 . - Totózó mellett)Ki áru sításra kerti Inek:

Figyelje a bolt helyén megnyíl ó tapéta mintaboltunkat
és horgászcikk üzlet megnyitását.

IPARKE K ft .

~~» « ~ ~~»« » ~ « » ~ ~ » « » »«» « ~ » «»~ «»« ~ » « » » « » « « »«»»« » «~ »«» »~

• •" .
~ ~[[emes húsoéti ~
• •

1 únnepeket kiudn a: i
• •

~ *~DY-WA ~
~ ~ KERESKEDELMI ~• •
~ ÉS SZOLGALTATÓ KFT. ~
t~~~~U ~~ U ~ ~ lj ~ U ~ ~ U ~ ~N~ U ~~ ~~ ~ u ~ u ~ ~ u ~ ~ u ~ u u ~u~~u»u u~u ~ ~ ~
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: Javaslat "Gyomaendrődért" :
: Emlékplakett adományozására :
I I

- -

Gyomaendrőd Város K épviselő-testülete

Tegyen javaslatot Ön is!

és lakcíme: ..

Javaslattevő neve: ..

!i

H.E.

Az egyik Jeghallgatagabb
k épvisele dr. Koleszár is javas
lattal állt elő és kérte Cs. Szabo
Albert nyugdíjas állatorvos ne
vének listára vételét. A vita vé
ge az lett , hogy összesen kilenc
személy kaphat mostemlékpla
kettet, s ebb ől hatot a testület
jelöl ki, hármat pedig a lakos
ság jav asol. A titkos szavazás
el őtt felkerült a listára még a
Sv éd or sz ágban él ő gyomai
Kruchió Endre, Cs. Szabó Al
bert , Hegedűs J ózscf, Papp
Zsigmond és Varjú Vilmos ne
ve is. .

A szavazás alapján Kruchió,
Cs. Szabó, Soczó, Vaszkó, Je
nei Bálint és az Endr ődi Füze- I
tek szer kesz tóbizotts ága kap I

kitüntetést, három polgár pedig !
- lásd az ajánlási szelvényt - a !
lakosság szavazata alapján kap
elismerő címet.

Gyomaendrőd ez évben ünnepli várossá nyilvánításának ötéves
évfordulóját. Ez alkalomból a Képviselő-testület " Díszpolgári"
címet és " Gyoma endr ódért' ' emlékplakettet adományoz. Gyoma
endrőd Város "Díszpolgári" címet Határ Győző Kossuth-díjas
írónak adományozta a testület. "Gyomaendrődért" emlékplakettet
6 főnek : Soczó Elek a Motormúzeum alapítója, Vaszkó Irén az
Endrődi Tájház létrehozója, Kruchi ó Endre gyomai születésű,

Svédországban élő személy, aki az elmúlt években többjelentős

értékű adományt küldött a városnak, Cs. Szabó Albertnyugalma
zott állatorvos, Jenei Bálintvolt tanácselnök és azEndrődi Füzetek
szerkesztóbizottsága kapta meg. A Képviselő-testület döntése ér
telmében a lakosság további 3 főnek kezdeményezheti a Gyoma
endr édért Emlékplakett adományozasát. A kitüntető emlékplakett
természetesésjogi személynekegyaránt adományozható. Kéljük a
tiszteltLakosságor, hogyjavaslataikat 1994. március 31-ig írásban
juttassákel a Polgármesteri Hivatal Titkárságára. (Ajavasolt sze
mély és a javasló adatait(név, születési idő, anyja neve, lakcím) is
kéljük pontosan feltüntetni.) A kitüntetések 1994. április 30-án
kerülnek átadásra.

Csorba Csaba megemlítette,
hogy apártok és például a Gaz
dakör is megkapták a testületi
anyagot, melyben ez az előter

jesztés is szerepel, s képviselő

ik itt leh etnének, hog y
javaslatot tegyenek .

- Öt évvel ezelőtt március l-én kapott városi
rangot Gyomaendrőd. Ebból az alkalomból le
hetőség van díszpolgári cím és Gyomaendrődért
Emlékplakettek odaítélésére - mondta a március
S-i önkormányzati ülésen a polgármester. Am
hiába ülésezett a kitüntető címekre neveket ja
vasló héttagú bizottság - melynek tagjai: Gyuric
za László, Vaszkó Irén, Pikó Béla, Darvas Tibor,
dr. Frankó Károly és a két alpolgármester -,
valamint a Kulturális Bizottság, a testület több
tagjának nem tetszett a névsor. Igaz, Határ Győ

ző, gyomai származású, Angliában élő Író dísz
polgári eimét senki sem kérdőjelezte meg.

tartotta. Ö is új javaslatot tett
miszerint kerüljön fel a listára
Heged ús József vízv ezeték
szerelő, ötvenszeres véradó ne
ve is.

Az eml ékplakettel egyébként
15 ezer forintos pénzjutalom is
jár , mely összeget dr. Frankó
vállalta, hogy a polgármesteri
alapból fedezik.

Dr. KulcsárLászló kérte, hogy
a kitüntetésról szóló rendeletet
betartani szíveskedjenek. E sze
rint a városban rnúködóközöss é
gek, e gyesüle te k, pártok
javaslatait is ki kell kérni. - Csak
így hozhatunk körültekintő dön
tést - mondta dr. Kulcsár. A pol
gármester ezt némiképp cinikusan
fogadta, rnert szerinte a városban a
kéthorgászegyesületen kfvülnem
rnúködik számottevő csoporto
sulás.

SEPRENYI LAJOS
építésztervező,ingatlan- értékbecslő,
ingatlanközvetítő, igazságügyi

ingatlanforgalmi szakértő.
... Komplett épílési tervdokumentáció készítése,

mezőgazdasági hiteIhez és vissza nem térílendő
támogatáshoz is.

.... Ingatlanok eladásának és bérlésének közve
tílése optimális áron Budapestre is, biztos a siker,
csak egy szdzetékért .

... Pénzintézetektől hitelfelvételhez szükséges in
gatlanos korrekt értékbecslése rövid határidőn
belül.

... Igazságügyi szakértőink ingatlanforgalmi ér
tékbecslés, jogi- és természetes személyek részé
re.

AGyomaendrődértEmlékpia
kettet a következőknek javasol
ták ad ományozni: Márton
Gábor, SoczóElek, Vaszkó Irén,
Puskás László, Jenei Bálint, Sár
hegyiAndrás,SolymosiJánosné,
MadarászLászlÓ, GondaKároly,
valamint az Endrődi Füzetek
szerkesztőbizottsága, rnelynek
tagjai: Róza Olga, Bella Rózsa,
Kis Katalin, Homok Lajosné és
VaszkóIrén.

Felvetődött az ülésen, hogy
nem lenne szerenesés jelenlegi
önkormányzati képvisel őket is
kitüntetni, mert ez úgy tűnn e,

mintha saját maguk munkáj átis
memék ej a képviselők. Bátori
Gyula hozzászólása más gon
dokra is rávilágftott, nevezetesen
hogy kapjanak-e kitüntető címet
már nem élő polgárok. Elhang
zott, a néhai Papp Zsigmond, a
nemrég elhunyt Endrődről el
származott sportoló Vaszk ó Vil
mos neve is.

Bátori egyébként úgy nyilat
kozott, hogy képvi selő ne le
gyen a kitüntetettek között, sőt

a listán vannak olyanok is akik
sem marad andót sem sz épet
nem alkottak a városban.

Gell ai alpolgármester úgy
gondolta, hogy senkit sem sza
bad kizárni az említett listáról,
mert nem a személyt,hanem az
általa végzett munkát kell érté
kelni.

S zerető Béla sem támogatta
azt, hogy jelenleg funkcionáló
képviselőt tüntessenek ki. Ezt
etikailag is kifogásolhatónak

Gyomaendrőd, Magániroda, Fő út 218.
Telefon: 66-386-076 és 386-817.

Anyja neve: " _ .

Lakcíme: , ..
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Onkormanyza'ti huz vona

A ~a e e
Lapunk egy korábbi számába n J en ci

László az Iparker Kft. vezetője me sélt e e l
kálváriáj át, az általuk is bérel t Fő út 2 14.
szám alatti ép ület értékesítésév el kapcsolat
ban. Igazá t némiképp biz on yítja az alábbi
tö rté ne t is , mel ynek egyik főszerep lője

most az épü le t m ásik bérlőj e , a Watt Gmk.,
illetve az önkorm ányzat, amely úg y tűnik

nem minden ese tben mér egyenlőm ércével,
s ilyenkor már az is feltételezhető, ho gy a
váro sházán egyesek mintha cs úszópé nzre
várná nak!? Lássuk, hát a történ etet.

1992 . elején a W att Gmk. úgy dön tött ,
hogy bérb e veszi a Fő út 2 14 . szám ala tti
önkormányza ti tulajdonú épü le t egy részét ,
amelyet akk or még a Gyom a Kötőipari Szö
ve tke ze t bérel t. A felszámolás előtt álló
Szöve tkezet lemond ott a bérleti jogról. s
ekkor az önkor mányzat akko ri vezetőivel 
akik azó ta m ár nem dol goznak a városh ázán
- megáll ap odt ak abb an, hogy évente négy 
zet métere nké nt 900 forintért bérelhetik az
é p ű le trészt . A kedvezmé nyes bé rle ti díja t
annak köszönhe tték , hogya Gmk . lakossági
szolgáltatást, háztartási gé pek j avítását vég
zi.

Mire 1992. őszén a pap írok aláírásá.ra
került sor, kiderült, hogy a kialkudott 90 0
forintos díj 2000 forintra nőtt. A városh ázán
azt mondták , hogyha nem kell a bérl emény
akkor az udvarban tevékenykedő akko ri

ita l-nagykereske dés még többet is ad a he
Iyiségekért.

A W att Gmk. beleegyezett hát a 2000
forintos bérleti díj ba.

- Megjegyzem, hogy aKötőiparaz ingat
lan udvarába épített csa rno ko t el akart a adni
nekünk 200 ezer fori nté rt, ám az önko r
mán y z at n ál ú g y táj é k o ztattak , hog y
amennyiben az ép ítményt megvesszük. ak
kor azonnal le kell bontani, mert annak
idején építési eng ed él y nélkül épült. Le 
mondtunk hát erről az ü zle tről , Inire az ön
korm ányzat megv ette a csarn oko t, de nem
bontott a le, hanem azo nna l bérb e ad ta . Ne
kik leh etett?! - pan asz kodik Baráth Elek a
Watt Gmk . egyik vezetője.

A W att Gmk. teh át bére lte az épületrészt.
majd 1993-ban úgy döntöttek, hogy megve
szik a bére lt hel yiségeke t. Az üg y húzódott
egy kicsi t az önkorm ányzat miatt, végül
felértékelt ék az épületet 300 ezer forintra. s
ezt a vétel árat a Gmk el is fogadta.

Megvenni azonban nem sikerűl t, mert
időközben az önkor má nyzat illet ék esei ki 
tal ált ák , hogy az épü letrészt csak úg y lehet
eladni , hogy a Gmk. a padláson egy tűzfalat

hú z, lez árva ezzel a megvásárolni kívánt
épületr észt. A Watt Gmk . ebbe is be lement,
s már-már nekiláttak saját költsé gükön falat
húzn i, antikor jött az úja bb hír : csak úgy
veh etik meg az épületr észt. ha mi nd a négy

bérlő megveszi a saját részét. A W att Gmk.
ebbe is belement, sőt k ije lentették , ha vala
mel yik bérlő nem aka rja megvenn i. ak ko r a
W att az t is megvásárolná.

Telt múlt az idő, ám az üzl et b6lnem lett
semmi . Közben, rnúlt év vég én az Iparker
benyújtott egy kérelmet , hogy az önkor
mányzat ismerje el a bérlők álta l e lvégzett
épületfe lúj ítá so ka t. Ekk or a W att is hasonl ó
kérelemmel élt. Válasz nem jö tt, s közben
eltelt az év. Lej árt a felértékelési idő, újra
kelle tt az épületet érté kelni. Az ár ugyanaz
m aradt , de kítal alt ák, hogy a korábbi árban
nem vo lt benne az épüle trész ala tt i porta, s
így még plu sz 70 ezer forintot kell fizet ni a
Gmk-nak, amely ezt az árat is e lfoga d ta , de
m ost ez év márci us közep éri se m sikerült
m ég nyélbe ütn i az üzletet.

A W att Gmk. vezetői j oggal kérd ezik :
hogyan leh et, hogy m ás esetekben egy hét
alatt elintéz az önkormányzat egy épüle t
ad ás-vételt, még akkor is, ha a felértékelt ár
fe léért kel el az építmény.

- A vá ros házán hón apról hó nap ra csak
hitegetnek bennünket, azt mondják , hogy
az üg yünk már i ntéződi k, és nem soká rend
ben lesz minden . Ez az ügy már két éve
húzódik - mondj a Baráth Elek , ak i már hal
lo tta a legújabb hírt miszerint , már nem kell
a padl ásra tűzfalat húzni ...

- oke-

hogy kö lcsönözzenek 300 eze r
fo rint ot , mert márciu s végén meg
kell kezdeni a harmad ik oltá st 
táj éko ztatott dr. Varga Géza, aki
elkeserítőnek tartj a , hogya min
denna po s orvos i munkáb an is
egyre ink ább a pé nz érvé nyesül,
s kevésbé az orvosi tud ás. Hiszen
vannak bet egek , akiknek hiáb a
ÍJja fel a haték ony, ám ren dk ívül
drága gyógyszert, ók ink áb b az
olcsóbb at ké rik ... H.E.

Wf2U~~!l(ZSi13Tfr
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A GRÁCIA CIPÖBOLTBAN,

(Gyoma Hősök útja)
március 22-től várjo kedves megrendelőit .

- Igazo lványképek, színes és fe ke te - fehér 1 perc a latt

- Gyermeksorozatok, esküvői felv é telek,

rende zv én yek fel v ételez ése bejelent éssei

- M úszaki fOIÓk, re produ kc ió k

- Videofelv ételek: 30.- Fl/perc

Nyitva: kedd, szerda, cs ü tö rtök , 9-17 óráig .

T elefon : 386-424

96 0 milli ó for into t különí te tt e l,
mely összegek részé t, a megelő

ző munk ár a fordítj ák . Mi ezt
megpályáztuk. s míg a kedvező

elbírá lásra várunk, ad di g az ön
kormányzat seg ítségét kértük,

Dr. Varga Géz a gye rmek or vos
lapunknak elmondta, hogy mik or
rmilt év áprilisában elkezd ték az
olt ást , az anyag ára a társadalom
biztos ítási ho zzáj árul ásn ak k ö
szönhetóen 60-70.- Ft körül vo lt.
Az első két oltásért tehá t mintegy
140 for intot fiz etett a szülő.

- A társadalombiztosítás év
végén v iszo nt úgy határozo tt ,
ho gy az 1270 fo r i n tos o ltó
anyagna k csupán a fe lé t fizeti , a
másik fe lé t a gy ermekre, ill e tve
azok sz üle ire hárítj a - mondj a
dr. V arga Géza.

A négy oltás t végző orvos levél
ben k érte az Állami Népegészség
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot ,
hogy azok a gyerekek , akik az első

két oltás t már meg kapták, azok a
szüks éges harmadikhoz j uthassa
nak hozzá - mélt ányossági alapon
- a rég i áron. Dr. Kiss Viktóri a az
ÁMTSZ tOorvosnője pénz hiányá
ban elutasította a gyomaendrődi

orvoso k kérelmét.
A N emz eti E g é s z-

ségfej lesz tési Ala pra a parl ament

Aki félti agyerekét az.fizessen

ízszeres ; r rm dik vé dőo

Na gyot fordult a vil ág az e l
múlt 3-4 évb en . A rendszerv ált ás
egyi k jelentős eredménye a - ma
még ugy an kezdetleges formá
ban rn úk öd ó- piacgazd aság meg
j e le nés e vo lt. Az em bere k
többsége mindebb ól csak annyi t
érze tt, hogy drágább lelt az é let.
Nem csak az éle lm iszerek, han em
péld ául a gyógyszerek ára is a
magasba szö kött.

Múlt év tavaszán a városunk
ban dolgozó három gyermek- és
isko laorvos ö nké n tes alapo n
m egk ezdte a kullan cs cs ípé s
okozta agyvelőgyu ll adás e lle ni
megelőző védőo ltás t. Gyoma
endrődö n tava ly minteg y 500
gyermeket olto ttak be az os ztrák
gyártmányú anyaggal. A védett
ség eg yébké nt három o ltássa l ala
kul ki: azel ső o ltás t ké t hét m úlva
ke ll követnie a má sodiknak , majd
a harmadikat ki lenc hón ap múl
tá.n kell beadn i. Ezt követően pe
d i g h áromévent e egy o ltás
sz ükséges a kull ancscsíp és okoz
ta be tegség ellen i védetts éghez.
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1994. március tizenötödike
A március 15-imegemlékezés az ünnep előtti napon este

Gyem án az országzászló felvonásával kezdődött, majd
másnap délelőtt Endrödön ünnepi szentmisével folytató
dott. Eztk övetően az endrédiországzászlónál az iskolások
ünnepi m üsorral emlékeztek az 1848-49-es forradalomra
és koszorúzassal fejez őd ött be az endrédi program.

Gyomán 11 órakor az országzászló mellett az 1. számű .
Általános Iskola diákjaizenés előadással idézték a szabad- "
ságharcot. A koszorúkat a hagyományokhoz híven a Hő

sök emlékrmívénél helyezték el a város vezetői és a Pártok
képviselői. Aközelg óválasztások k épviselőjel öltj ei közül
koszorúzott: Szöllősi Istvánn é (MSZP), Császárné Gyu
ricza Éva (KNDP), Babák Mihály (FIDESZ) és dr. Tóth
Lajos (Agrárszövetség),

t
,eye e t r e

Tisz telt Polgármester Úr! A Sze-Beszéd legutóbbi számában számot ado tt
a város ötév es fej l őd és é ről, illetve Gyoma és Endrőd eg yesítése óta elért
eredm ényekr ól. Velem egy ütt nagyon sokan elismerésse l adózunk az utóbbi
években elért látványos fejlödés ért. Gratulálok az elért eredmé nyekhez és
további jó egészséget kívánok az előttük álló felad atok megvaló sításához.

Az elismerésemm el egy id őben sajná lattal állap i tom meg, hogy a ko rá b
bi időszak fejlődését nagyképűen lebecsüli, pedig akko r alapoztuk meg a
várossá válás fe lté teleit. Mint vezető beosztásban lévő em bern ek tiszt ában
kell lenni azzal , hogy a lehetőségek végesek és mindig a legszükségesebb
felada toka t ke ll megval ós ítani.Ezt Ö n is feli sm ert e , mert a Gyomaendrődi

Híradó 1994. márciu si számában már érzéke li, hogy mil yen fel adatok at
nem tudnak fedezet hiányában megval ósítani. Mi is így voltunk . Nek ünk
is mérlegelni kell et t, hogy mit helyezzünk előtérbe . Saj ná lom , hogy a közel
harmin c éve s gyoma i tartózkod ása ala tt nem vette észre azokat a fejl esz
téseket, amelye k a település állampo lgárainakjavá t szolgá lták. Emlék ez
te tőül néh ányat fe lso ro lok: Iv óvíz- , sze nnyvíz- , gázhá lóz at kifejlesztése, a
korszeru telefon közp ont kial akítása és a hálózat b övít ése, a Művelődési

Központ kial akítása, lakótel cp i lakások építése, az út- és vill an yhálózat
korszerűs ítése , az Öregek Napközi O tthonának m egteremtése, stb. Mindez
az Ön álral Iebecsült volt tau ácseln ökök időszakában valósult meg. Cs ak
a vakok nem látták és tapasztalt ák. hogy milyen vá ltozás történt a tel épü
lésünkön. Ezenk ívül volt időnk a munkahel y teremtő beruház áso k idete le
píttet é sé ve J is fog la lkozni. Ig az e bbe n a m u nká ba n se g íte tt az
országgyűlés i képvise lőnk is , aki időt, fáradt ságot nem kím él ve segíte tte
az üzemeket. vállalatokat és tanácsi vezetőket az új munkahelyek megte
remtésében, A mezőgazdasági üze meink döntő tö bbsége is becsül ettel
telj esített e az e l őtt ü k álló fel ad atokat. Az ipari és mezőgazdas á gi üzemeink
biztos megélh etést ny új to ttak a tel ep ülés pol gára inak .

Az saj nos nem az egyszerű dolgos emberek tevékenységének eredmé
nye, hogy az ipari és mezőgazd asági üzemeink . vállalataink oda jutottak,
aholje lenleg állnak. Ez a rend szerváltás törvényszerű fol yam at ából követ
kezett he .

Ami az Ö n által adott interjú ban a szemé lyemet és rajtam keres z tül a
volt tan ácsi apparátust illeti, szere tn ém leszögezn i, hogy az appará tus
döntő többsége volt annyira öntudatos, ho gy a feladatát becsül ettel ellássa .
Nem ke lle tt az t lesni, hogy ki , mikor jön be a munkahelyér e. A templom
sarkán tört énő ácsorgás helyett a fogadóórám i dőszakát nyúj to ttam meg ,
mert a munkaidő megk ezd ése előtt és után is rendelkezésre álltam a
v álasz t ópolgároknak. Nál am nem került ar ra so r, ho gy az íróasztallal
együtt a sa rokba szoríto ttak volna. Egysz er sem kellett rendőri se gítsége t
kérnem, hogy szabadítsanak ki az ügyfelek gyűrűjéből.

B efejezésül még egy gondo lato t szeretnék fe lvetni . A telep ül ések életé
ben - legyen az tanácsi, vagy önkorm ányzati időszak - a tan ácseln ökí, vagy
a polgármesteri me gbízatás tiszteletbeli funk ció, de nem nyu gdíjas állás .
Éppen ezért tisztel ett el javaslom, hogya"m agas lóh átr ól " jó lenne
leszálln ia az egyszerű emberek soraiba . Azokkal is foglalkozzon , mert a
polgármesteri titulus mcgszün ése után meglepetés érhe ti. A betegek is a
népszerű orvosokat fogják támogatni. Ha a jelenlegi háziorvossal m eg
vannak elégedve, akk or nem biztos, hogy ujjongva röp dösnek Önhöz
" B iztosítás i Igazolvány " lead ása érdekében . Nehogy olyan cs a lódás élje,
mint a jelenleg i képviselőválasztá s előkészítése során, hogy szívesen
vá llalta vo lna ajcl ölts éget , de nem volt ak i tám ogassa. Ez is mut at valamit.

Tisrteleüel: Farkas S ándor
Gyomaendrőd, Kossuth út 2111.szám alatti lako s
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Munkáspárt:

-A munkásmozgalom haladó hagyományainak ápolá
sát, a baloldali értékek védelmét, a szoci ális gondok
megoldását tűzte zászlajára többek között a Munkás
párt. Thürmer Gyula, a párt elnök önálló frakcióra
szárnít a választások után a parlamentben.

Ma a bal a jobb! - hir
deti a munkáspárt válasz
tási s z loge nj e . Négy
évvel ezel őtt a sza vazók
többsége elh itt e: a de
mokrácia, a pi acgazda
ság, a z e uró pa i
közeledés , jobb, embe
ribb éle tet hoz mindenki
nek. De nem így történt!
- tudtuk meg a párteln ök
tól , aki február 28-án hét
f6n es te tartott választási
gyúlést az en d r ődi Déry
né Művel6dési Házban,

ahol bemutatkozott Gaz
só István békésszentand
r á si asztalos a
munkáspárt orsz ág
gyűl é s i k épviselőjelöl tj e.

- Nemcsak a gazdasági,
hanem a politikai viszo
ny ok is megérettek a vál
toztatásra. Az a kisebbik
baj, hogy a parl amentból
cirkusz t csináltak, a na
gyobbik, hogy aképvise-

lÓK között nin cs munkás,
paraszt, mérnök, agronó
mus , és pedagógus. Jó,
legyenek ott jogászok,
művészek és közgazdá
szok, de ott a helyük a
munkás oknak, parasz
toknak és a reál értelmi
ségnek, akik nélkül nincs
demokráci a. De bárki is
legyen a ké pvise l ó,elle n
ór izni kell . Ha nem, oda
jutunk a ho l m ost
va gyunk. Itt k érem,
négy- ötszázez er forin 
tért bárki bármit megte
het. Apjukat, anyj ukat
megölhetik a képvisel ők ,

akkor sem történik ve
l ünk semmi - mond ta
Thürmer Gyula a rnint
egy kétszáz, javarészt
időskorú hallgatós ága
előtt Endr ödön . H.E.

I__:JI_
Előre kitöltött kopogtatócédulák?

Közlekedési, biztonságtechnikai
(munkavédelmi, tűzvédelmi,személy

és vagyonvédelmi, polgári v édelmi)
, ügyekben T~NA5=SADAST
ES MUNKAVEGZEST vállalok.

Budai János, Gyomaendrőd,
Bethlen Gábor út 36. sz.

Az országos lapok is hítt
adtak már a választási kam
pany során egyes körzetek
ben tap as z talható
visszásságokról. Van olyan
párt, amely pénzért vás árolja
je1öltjének a kopogtat óc édu
lát. A szocialis tá k szerint
megen gedhetetl en , hogy a
Kereszténydemokrata Nép
párt egyes szervezetei fel
szólították jelöltjeiket. hogy

Lakásomon
GÉPÍRÁST,

adminisztrációs
munkák végzését

vállalom.
Budai Jánosné
Gyomaendrőd,

Bethlen Gábor út
36. sz.

istenti szteleteken a temp
lomban gyűj tsék a kopogta 
tócédulákat a hí vek től. A
ke re s z t énydem okr a t ák
vi sszautasítják a vá d a t ,
mondván a cédulakat nem a
templomban, hanem a temp
lom előtt gyűjtik.

Gyomaendrödön is kósza
hírek keringtek arról, hogya
Kereszténydemokrata Párt
aktívístáinak köszönhetóen,
Császárné Gyuricza Éva
képvi selőj elölt nevére előre

kitöltött kopogtat óc édulakat
vitt a postás, az endrőd i öre
gek napköziotthonába, ahol
az idős gond ozottakkal már
csak alá kel1ett íratni a papi
rost...

Lehetett a dologban vala
mi, hiszen városunk jegyző

j e m árciu s ll- én a
vár osházára kérette az öre
gek napköziotthonainak ve
zetőit , akik a beszél getés
során tagadták, hogy ilyes
mit tap a szt altak volna .

Ugyanígy nyilatkozott a két
postahivatal vezetője is .
Minderről Csorba Cs aba
jegyző tájékoztatta lapunkat,
s elmondta, hogyha igaz is a
hír, erre vonatkozó kézzel
fogható bizonyítékot nem ta
láltak.

-oke-

7X'99'T.r~N.I"J"nnv-n:l"./'7TF,/Q"J'7n'J'J'n'J'"'"

~
A SZÓ-BESZÉD

SZERKESZTŐSÉGE
TISZTELETTEL
vÁR MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT
ÁPRILIS ll-én

17 órától
a Katona József

MűvelődésiKözpontban
rendezendő

VÁLASZTÁSI
FÓRUMRA!

~

bo.==~===;;l_Q:::~~
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Jegyek kaphatók a Körös étterem irodáj ánl
A belépő ára (vacsorával együtt): 450 Ft

Vacsorával egybekötött
~ ~

KABOS LASZLO
előadói estjére várjuk kedves vendégeinket

a Körös étterembe
1994. április IS-én este 7 órától!

ZENE, TÁNC, TOMBOLA!

Zsank óLászló százados, a Békés Megyei Rend
őr-fókap itányság bűnmegelőzési alosztályának
szakembere március 17-én Gyomaendrődön kő

zépískolásoknak tartott előadást a kábítószer
fogyasztás veszé!yeiról. A százados ezzel
kapcsolatban nyilatkozott a Sz ó-Beszédnek.

H.E.

•••eke

- Városunk polgármestere
a legutóbbi önkormányzati
ülése n bej el entette, hogy
Gyomaendrődön is találtak
kábítószert. Igaz-e a hír?

- Nekünk erró1nincs tudo
másunk. A pol gármester
esetleg félreérthetett valamit
egy rendőrségi beszélgetés
során, ahol valószínűleg az
hangzott el, hogy a szarvasi
rendőrkapitányság területén
is fel kell készülni a kábító
sz er elleni küzd elemre 
mondta lapunknak Zsankó
László százados.

n a fö•
I

- Tény, hogy Békés megye
még nem tartozik a fertőzött

területek közé.
~ Mindenesetre próbálko

zások már vannak. Jelentős

veszélyforrást jelent a me
gyénken áthaladó tranzitfor
galom is. Országszerte, így
Békésben is leggyakoribb a
marihuána és az LSD-vel át
itatott bélyegek , a határál
lomásokon pedig a hasis. A
gyógyszertári betörések ese
tén pedig leggyakrabban a
morfíumot és a kábítószer
tart almú gyógyszereket vi
szik el.

...bek öszöntött a tavasz. A tava szi ve tésekr61 már írtam. Most en
gedjenek meg eg y pár gon dolatot a növ ényvédelem ról. Igen font os,
hogy a gazda megismerje és tisztában legyen a területén levő gyom
növ ények mennyiségével és össze tételével. Kalászos kult úrák ban a
hagyományos herbi cidekkel nem, vagy cs ak gy éren ir thatók a követ
kező igen elterj edt gyomnöv ények. vadzab, galajfél ék, székfűfélék ,

árv acsal ánfajt ák és a violafajták. R itka állományban a kelés elhúzódá
sa miatt az árvakelésű napraforgó is go ndo t okozhat. Olyan területe
ken, a hol az e lőb b fe lsoro lt g yo mfaj tá k megj elen tek vagy
megjelenésük várh ató , ott gy omirtószer ko mbinációkkal kell védekez
ni, me lyek össze tételé t aján latos sza kembe rre bízni. Várhatóan J ha
terül et sze rköltsége 900-2800 Ft köz ött mozog.

Tavasszal ott, ahol kal ászos ka lászos t követ , újra megjelenik a .
cs ócsárl ó. Kár tétele azokon a területeken várható, ahol az őszi v éde- I
kez és elmaradt. Az ősszel má r sűrű és ma is fej lett állományokb an .
figyelemmel kelJ kísé rni a gabona lisztharmat fej lődését. Ah ol indo- i

kol t, ott kb. 800- 1200 Fl/ha szerkö ltséggel kell számol ni.
A gyomirtószer-p iacon több cég van jelen és egymással jelentős

árharcban álln ak. Abban azo nba n mege gyeztek, hogy a gyomirtás
időszakában 1O-25%-k al emelik az áraka t, kihasználva a megnöveke
dett ker esletet. A fel sorolt sz akmai és keresk edelmi okok miatt ismét
csak felh ívom a figy elmüket a szakember szükségess égére. Ind okolt
ez azért is, mert bizon yos sze reket cs ak megfel elő ké pes ítéssel rendel
kező használhat fel. Erre fel tétlen alkalmas Bu za Mihály novény v édds
magánvállalkozó, aki a munk ákkivitel ezését is vállalja. Megtalálható
Gyomaendrőd, Csillag os út 3/2 . sz. alatt .

Több en mé g nem szerződték le az ez évi termelésű búzáju ka t. A
tőzsdén már megkezdődött az áresés. Jelenleg még a M ETASZ BT
korláto zott m ért ékben tud szerzddáscket biztosítan i a javító minő.~ég(í

búzára 960 Ft/lOOkg, a malmi l -es bú zára 920 Ft/I OOkg, és a malmi
Il- es búzára 880 Ft/l 00 kg áron. Ezen árakra mindh árom esethen 12%
kompenzációs felár is jár. Júniu shan 10 OOO Ft/ha előleg vehető fel.
Kombájntól átvétel Gyomaendrődön.

A zon kis - és nagytermelők, akik nagy olaj tartalmú nap raforg ójukat
még nem szerzádték le, van lehetőség szerzddésre, szintén gy omaen d
rődi átadással. Ár 2100 Ft/IO O kg + 12 % komp enzációs fe lár. A
term elésre 21 OOO Fr/ha fi nanszírozás biztosítható, A szerződéseket

szintén a META SZ B'T'szerveri.
Tipikus kistermelési lehetőség a héj as tökmag termesztése. 14700

Fl/lOD kg áron lehet szerződni. Mindh árom esetben es ti órákban
keress ék a 66/ 386-371 és 66/3 11-800-as tel efonon az ügyint éz ök et,
vagy napk özben Gyomaendrőd, Fő út 2 1. sz . alatt.

JÓmunkát! ilf.

program szerint fel ső tago
zatban kezdődik el a dohány
z ással , az alkoho ll al , a
drogokkal és az AIDS -sel
kapcsolatos képz és, mely
nek jelenleg a legnagyobb
gondja az ehhez szükséges
anyagiak megteremtése. Ed
dig szponzorok támogatásá
val foly ik az oktatás.

- Gondolom Ö/l nem első
so rban a kábítósze r-fo
gya sz tá s egészségü gyi
vonatkozásairól beszél a
diákok előtt...

- A kábítószer fogyasz
tás án ak eg yi k kö ve tk ez
m ény e a bűnel követés,

hiszen a dr ogél vezet nem
kevés pénzbe kerül. A
pénzt leggyakrabb an betö
r é s ekb ől teremtik e l ő ,

vagy gyógysz ertá ri betö
r ésekből, esetleg re cept
hamisítással ter emti k elő
a szükséges sz ereket. Vi
lágszerte elfo gado tt, hogy
a kábítós zer-fogyasztás
m egel őzé s e keve s ebb
anyagi ráfordítást igé nyel,
mint egy fertőzött terület
megti sztítása, azaz a gyó
gyítás.

- Ezek az előadások in
kább fórumok, ahol a diá 
kok nyíl tan kérdezhetnek
mind azokr ól a dolgokról ,
arnelye k fo gl alkoz ta tj ák
őket. Igy első kézból sze
rezhetnek inforrnációkat, a
kábítószerfogyasztás okoz
ta köv etk ezm ényekr ól is,
De nemcsak köz épiskol á
sokkal foglalkozik az alosz
t ál yu nk. Me g yén kben
jelenleg négy iskola 270 el
ső osztály os gyermeké t
vontuk be az úgynevezett
DADA-programb a. A név,
a doh ányz ás, az alkohol, a
drog és az AIDS kezd ébe
tűi ből származik. A prog
ram, amely egy amerikai
program hazai adaptációja,
eg y s zemélyis égfejl esztő

" ta nfoly am" . Rendőrök

oktatj ák játékos gyakorta
tok formáj ában a gye reke
ket többek között arra, hogy
hogyan viselkedjenek vá
ratlan szituáció kban, mit
ke ll tenniük, ha idegen le
szó lítja őket az utcán , mit
csináljanak ha elté vednek,
vagy péld ául gyó gyszere
ket ki któl fogadh atnak el. A
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Március 3-án Gyomaendrőd és
Szarvas között a 443 . számú főúton

a r ózsási határrészen súlyos k özle
ked ési baleset történt. Reggel 6 óra
40 perckor Szarvas fel ől egy Liaz
pótkocsis teherautó haladt Gyoma
endrőd felé, amikor a 9-es kilomé
terkőnél egy viszonylag enyhe
kanyarban frontálisan összeütközött
a Gyomaendrőd felél , vélhetően

nagy sebességgel közlekedő és a ka
nyarban kisodród ó1300- as Lad ával.
A baleset következtében az autó ve
zetője és felesége szörnyethalt , a te
herautó vezetője nem sérült meg.
Képeink a balesetet követő órákban
a helyszínen készültek.

MIAMI VIDEOTÉKA
Gyomaendr éd.F6út 155.

Nyitva: 10 - 20 óráig
szombat: 10 - 18 óráig
vasárnap: 10 - 12 óráig

Kölcsönzési díj : 80 Ft/nap60 Ft/4 óra
Tagsági díj nincs!

BIZSU-SHOP a MIAMffiAN!
Lányok, asszonyok! Fülbevalók,

kark ö tők, nyakláncok, övek,
hajbavalók. strasszok

Gyomaendr6dön a legnagyobb
választékban, a legkedvezöbb áron a

MIAMI VIDEOTEKABA F6 út 155.

VlVillN SZÉPSÉGSZALON
új helyen új néven Gyomaendrőd F6 út 155.

SW LÁRlUM 6 Ft/perc
KONDITEREM CSAKNŐKNEK !

50 Ft/óra.
Bérletes kedvezményekkel igényes

környezetbenvárja kedves vendégeit
a VIVIEN szépségszalon.

Szabad Demokraták Szövetsége kampánynyitó gyűlése

B6DI JÁN OS országgyúlési képviselőj el ölt (SZDSZ- Köztársaság Párt) vendége
RAJK LÁSZLÓ országgyűlési képviselő SZDSZ
1994. március 23-án (szerdán) 15 órakor Gyomaendrődön
a Katona Józse!M üvelddési Központban.
BRÓDY JÁNOS koncertje
Szeretettel várunk minden érdeklődől.

iniszfernek

en
Levél a belügy

elle őrzés a szőra
~

ZO eye e
Városunk po lg ármestere el

mondta, hogy levélb en kér ték
meg Kónya Im re be lüg ymi nisz
tert, s kezdemén yezték , hogy
Gyomaendrődön a jelenlegi ren
dőrőrs helyett rendőrkapi tányság

működjön . Ez azé rt is ind okolt
lenne , mcrt kevés rendőr va n a

városban. D élel őtt önk ént csupán
egy rendőr telj esít szo lgá latot az
utak on, de délutánr a és éjszakára
is csak kettő j ut. Hat rendőr nem
képes megfel elő hatékon ysággal
ellá tni Gyomaendrődöt , Dévavá
nyát és Ecsegfa lvá t - mond ta a
polgármest er, s mege ml íte tte

még, hogy 1992-ben 13 halálos
ba leset történt a szarvasi kapi 
tányság terü1etén, tavaly csupán
hat, de az idei esztendő eltelt há
ro m hón apjában már négy. A jö
vőben a sz a rv as i r end őrők

seg ítségével rendszeresen ellen 
őrzik maj d a szó rako zó helyeket,

mert tapaszt alatok szerint igen
sok fiatalk or ú vendég múlatja az
i dőt a vendég l őkben, diszkók
ba n, ahol szeszes itallal is kiszol
gá lják őke t. Ahol ilyet
tapasztalnak, az t a szórakoz óhe
lyet akár be is záratj ák!

F.J.
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" n annak a politikai

E er6nek vagyok a par
lamenti k épviselője,

amely egy alapvétó dolgot
megígért az állampolgárok
nak. Nev ezetesen, hogy a
termőföldet közteherrnente
sen az állampolgárokhozjut
tatja. A földet azoknak az
embereknek szándékoztunk
od aadni reprivatizáció for
máj ában, akiktól elvették.
Ugyan a reprivatizáció nem
sikerült, de ha a reprivatizá
ei ét csináltuk volna meg, ak
kor mintegy fel ényi föld
jutott volna egy-egy állam-

polgárnak, mint amennyi ju
tott így. Ennek egyik oka,
hogy nem csak a term őföl

dért kapott kárpótlási jegyet
lehetett földre váltani, másik
oka, hogy nem csak ezer 1'0
rintért lehetett li citál ni, ha
nem ötszáz forintért is
vehettek földet - mondta Zsí
ros Géza, országgyúlési kép-

visel öa parlament mez ógaz
dasági bizottságának elnöke,
a február 27 -én Gyemán ren
dezett el őadáson.

Zsíros Géza, a Gyomai
Gazdakör által szervezett
összejövetelen beszélt a
szövetkezeti törvény m ódo
sitásar ól ahitelfel vételi le
het6ségekr 61 és az új
földt örvényr ól is. Zsíros
nem kis büszkeséggel emlí
tette, hogy Békés megyé
ben múlt év végén 17 ezer
magángazda vetett 6szi bú
zát, árpát s ez a 17 ezer gaz-

da rendelkezik az összes ve
tés terület 65 százalékával,
azaz a b úzavet és kétharmada
Békés megyében magánkéz
ben van.

- Ez az igazi b ékés
rendszerváltás - jelentet
te ki a k ép v i s e l ó , aki
megemlítette azt is, hogy
a parlament által biztosí-

tott múlt évi mezógazdasági
fejlesztés összegének 30
százalékát a Békés megyei
gazdák nyerték el pályázat
útján .

Az új földtörvénnyel
kapcsolatban Zsíros el
mondta, hogy sikerült
meghatározni a törvény
ben a tanya fogalmát. E
szerint a tanya a terrnóföld
szerves része, s aki tanyát
épít az nem a terrn óföld
b61 von el, hanem a term6
f öld ha sznosítá sának .
szolgálatába állít egy be -

ruházast. Az elóadó felhív ta
a figyelmet arra is, ha valaki
egy 10 milli ó forintba kerül ó
tanyát épít akkor négymilli
ős vissza nem térítendő tá
mogatást kaphat, a
fennmaradó összegre pedig
rendkívül kedvez ő hitelt le
het szerezni.

H.E.

Két falugazdászunk van
Több mint egy hete már munkába állhattak
azok a falugazdászok, akiknek eddig sikerült
megoldani az elhelyezését. Az országban ed
dig 768 szakemberrel kötöttek szerződést a
megyei földművelésügyi hivatalok.

Várfi András és Thury György

Békés megyében 167 pá
lyázó köz ül 45 falugazdaszt
jelölt ki a Békés Megyei
Földművelésügyi Hivatal.
Gyomaendrőd és Hunya te
rület éreketten nyertek meg 
bízást: Várfi András
gyomaendr ódi agrármérnök
és a kondorosi Thury
György, aki ugyancsak ag
rármérnöki végzettségű.

Mindketten vállalkozói ala
pon végzik a munkát, s kine
vezésük egyel6re ez év
végéig szól .

A kormányafalugazdász
hálózat kiépítésével is segí-

teni kívánja a kezd6 vállal
kozókat, kistermelöket és a
kárp ótoltakat. valami nt az
átalakuló mezógazdaságot,
A gazdák minden olyan ügy
ben, ami a mezógazdas ág
hoz kapcsolódik,
bizalommal fordulhatnak a
falugazdászokhoz , akik,
szaktanácsadással és kül ön
bözó információkkal állnak
mindenki rendelkezésére.
Falugazd ászaink meghatá
rozott napokon tartanak 1'0
gadóórát:

Gyom án Yárfi András vár
ja az érdekldddk et a Gazda

Kisáruház irodájában hét
főn és szerdán 8-12 óráig.

Endrődön a volt közs éghá
zán csütörtökönként ugyan
csak Várfi András tart
fogadónapot 8-11 óráig.

Tliury György kedden 8
11 óráig szintén Endrődön a

volt kö zs ég há zán várja a
gazdákat.

A falugazdászok jó kap
csolatot kívánnak kialakítani
a helyi gazdakörökkel, s a
gazdaesteken személyes
részvételükkel is segítik a
gazdák munkáját.
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város fejlod ése a hagyomá
nyok megőrzése , a lakos
s ág éle tk örü lmén yei ne k
javítása - párt állástól füg
getlenül , politikai elkö tele
zettség nélkül.

- Ez azonban nem jelenti
azt, hogy teljesen távol tart
juk magunkat a polit ikától ,
hiszen a helyhatósági vá
lasztá son nem cs upán tá
mogatunk, hanem indítunk
is jelölteket - tudt uk meg
Ugor Csabá tól az egyesület
szervezőjétől. - Kimagas
lóan széperedményn ek tar
tanám, ha a l e endő 19
képviselő-testületi tag közé
néhányan az általunk támo
gatotlak közül bejutnának.

A Gyomaendrődi Vállal
kozók Egyesül etét legszo
rosabb szakmai kapcsolat a
VOSZ-h oz (Vá llalko zó k
Országos Sz övets ége) fúzi,
ame lynek eln öke, dr. K0 
vács István köztudottan vi
harsarki, köz e le bbr ól
békési szárnlazású.

~

Z a

Gyo oendrődí Vállalkozók
E yesülete

Egy kínai kistraktor a kiállítás kínálatából

Gyomaendrődi Vállalko
z6k EgyesUlete néven ala
kí to t t a k n emré g iben
maguknak egy sze rveze tet
a város válla lkozói, üzlet 
embe re i. Településünkön
immár ez a második ilyen
jellegű csoportosulás, mer t
- mint arról lapunk is beszá
molt- a közelmúltban a Ke
re s z tén y Vállalk o zók
Gyomaendrődi Kam aráj a
is zászlót bontott .

A Gyomaendrőd i Vállal 
kozók Egyesületének meg
alakulását legink ább Ugor
Csaba vállalkozó szorgal
mazta . Megtudtuk. jogi
k épviseletüket Kolohn é
KulikÉva látja el, aki a pol
gármesteri hivatalban dol 
goz ik . P én zü g yi
szake mberük Toth László,
a DY-WA Kft. fók önyv e
lője lett.

Az egyesüle t legutóbb
megtartott taggyűlése elfo
gadta az alapszabál yt. Az
egyesület kiemelt céljai kö
zött szerepel, hogy érdekük a

A Magyarországi Gazd ákörök Országos Szövets ége az
OJÚ X Keresked elmi Kft. gazdagép hálózata az Új rakezdé si
Szövetség és a Gyomai Gazdakör szervezésében márciu s
5-én egy hétig tartó mezőgazdasági gép- és terrnékbemutat ó
ra várták az érdekl ód öket Gyomaendródön, az Agrirnill Rt.
telephelyén. A látogatók részletes információt kaph att ak a
kedvezményes gépvásárl ásról és a vállalkozások finanszíro
zási lehetőségeiről is .

•
•ö t j

Erkölcsi alapelveim
R aci onalistának tartom

magam : a világ jelenségeit
az ésszerűség oldaláról vizs
gá lo m.

Elutasítom az agresszivitást,
bármilyen köntosben jelentke
zik. A legrokonszenvesebb tu
lajdonságnak a nyíltságot, a
tisztességet és a megbízh ató
ságot tartom .

Embereszményem a ha sz
nos célokért küzdő, a közös
ség i és e gyé ni érdekeket
összeegyeztetni tudó, kit ártó
munkára képes EMBER.

Miért az MSZDP-t k épvi
sele m? Mert a párt 10 3 éves
múltj áb an mindig a kisem
berek ért küzd ött :
- rnert mai pro gram j ával
egyetértek - mert
szeretné m, ha a pált ism ét
talpra állna, - mert olyan
politikus az elnöke mint Király
Zoltán.

Miért vállaltam a jelöltsé
ge t? Mer t világ
né zetem , egyé ni ségem ,
közé le ti tev éken y s é g em
a lapvetően kül önb özik je
l ö l t t á r s a í m é t ó l :
- mert a passzív (újságír ói )
p ol itikai tevékenys é g et
szer étném aktívra cserélni ,
- men hi szek abban, hogy a
poli tikát lehet tisztábban és
ered ményesebben művelni ,

- mert hi szem , hogy fel tu 
do k nőni ehhez a felad at 
hoz , - mert remélem,
h ogy tiszta kampán y lesz
körzetünkb en.

Dr. Kutas Ferenc

P j
s
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Család és otthon
1940-ben születtem. Éd es

ap á m sz ab ó , édesanyám
k önyvkötő. Mindketten
nyugdíjasok. Feleségem ta
n árnő , fiam üzem mérnök,
lán yom egyete mi hallgató .
Saját kezűleg, cs aládtag ok
seg ítségév el épült csal ádi
házban lakom .

Szarvason ére ttsé gizte m .
majd Szegeden szereztem
előbb tan ító i , majd magyar
történelem szakos közepis
k olai ta ná r i oklevelet ,
1971-b en b ölcsészdoktori
diplomát.

Tanyai isko lá k alsó , ké
s ób b felső tagozatáb an tan í
tottam 1965 -ig . (T arhos,
Kam ut, Békésszentandrás. )

Miu tán Szarvasra kerül
tem általános iskolai tanár
kén t, ig azgatóhelyettesként
és igazgatóként dolgoztam
1971-ig . Azóta a Vajda Péter
Gi m ná z i u m tanárak ént
1 975 -től a Bék és megyei k ő

z épiskolai magyartanítás
irányí tój a is vag yo k.

Közélet
1971- t61 veszek részt a

vá ros k ö z é l e t é b e n
elsősorban a kultúra terüle
tén . Al apításától munkat ár
sa vagyok a Szarvas és
Vi dé kének és a Szarva si
Króni ká nak. Ez ut óbbinak
1989 óta felelős sze rkeszt ó
je. Ugyancs ak szerkesztője

, a Szarvasi Kalauz c. úti
kö ny vne k. 1989-től a Sze
ge di R cldi ó Békés megyei
tud ó sítöj a. Átmenetileg
szerkesztőj e voltam a Váro
si Televíz ió nak . Videofil
mekkel ma is szere pelek
fesztiv álok on .

A politikával újságírói te
vé ken ységem sorá n kerül
tem kapcsola tba.
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Atya e e

Elhunyt Varjú Vilmos

Alapítvány a társastáncértI
volt táncosok, valamint pártolókjogi személyiséggel

rendelkező ,~özérgekű alapítványt hoztak létre, GYO
MAENDROD TARSASTANCMOZGALMAERT el
nevezéssel.

Az Alapítvány fóbb célkitűzései:

- a hazai társastáncmozgalorn támogatása
- széles körben történo oktatással hozzájárulni az

esztétikai neveléshez, a zenei és mozgáskul túra fejlesz
téséhez

- népszerűsíteni a hagyományos és modern táncokat
hazai és nemzetközi közönség előtt

Kérjük mindazokat, akik azonosulnak a fenti célok
kal, hogy segítsék a helyi "RUMBA" Táncklub tevé
kenységét,

Az Alapítvány számlaszáma. Endrőd- és Vidéke Ta
karékszövetkezet II. sz. Kirendeltsége Gyomaendrőd

Számlaszám: 269-98370-6653

Iskolai néptánc
Az ősszel kezdődő tanévtó1 a városi zeneiskolában

megkezdődik a néptáncoktatás. Erről döntött a Képvi
selő-testület március 8-án. A néptáncoktatás egyrészt a
Körösmentí Néptáncegyüttes számára biztosít hosszú
tavon utánpótlást, másrészt a tehetséges gyermekek ré
szére lehetőség nyílik a táncművészeti főiskolai képzés
re jelentkezni.

Csa k tízmillióval több
Vagy az önkormányzat városfejlesztési bizottsága a

dilettáns, vagy a pályázó cégek próbakoznak átverni a
várost. A Liget -fürdővízvisszaforgató berendezésének
kivitelezésére kiirt pályázatok elbírálása alapján inkább
az előbbi tűnik valószínűbbnek. Az történt ugyanis,
hogy a tervezett vízvisszaforgató berendezés beépítését
az önkormányzat mintegy 12 millió forintból tervezte
megoldani, A munkára pályázó öt cég - köztük két
helybéli: a Thermix Szövetkezet és a Gyomaszolg Kft.
- mindegyike legalább 10 millióval magasabb összegű

árajánlatot adott a beruházásra. Talán a fenti kijelentés
igazát bizonyítja az is, hogy annak idején a szennyvíz
tisztító telep bővítését a város 35 millióból képzelte
megoldani, s végül a beruházási összeg 60 millióra
rúgott.

Mivel a vízforgató berendezésre az idei költségvetés
ben csupán 12 mílliót terveztek, ezért a fennmaradó
összeget dr. Frankó próbálja megszerezni pályázat útján
- Latorcai ipari miniszter segítségével- az idegenforgal
mi alapból. A munkát az öt pályázó közül - akik közül
három a vízgépészeti szakmában is járatos - termé
szetesen az önkormányzat kft.-je, a Gyomaszolg kapta
meg, melynek vezetőjeNagy Pál jÚIUUS 30-ra a beruhá
zás befejezését ígérte.

Két méter
Míg korábban hatméteres sávot, addig mostantól a

holtágak medrének szélétól csak kétméteres védősávot

kötelesek szabadon hagyni a partmenti telkek tulajdo
nosai, illetve használói.

Minden más és más, ez a 15-e
egészen más volt. Hiányzott egy
zászló! Szinte hihetetlen, de ezen
a napon már nem vagy közöttünk,
nem ébredtél velünk.

Atya!
EITŐl nem volt szó, mikor utol

jára beszélgettünk távozásod előt

ti péntek reggelen. Aztkérdezted,
most mondd meg komám, kire
szavazzunk? Nem mondtad, hogy
nem vagy jól, egy átkozott szóval
sem, hogy segítsek! Abban ma
radtunk, hogy a március 15-i ün
nepségen találkozunk és hozod a
nemzeti lobogót. ElváJtunk. Egyi
kőnk sem hitte, hogy utoljára ta
lálkoztunk.

Vagy Te tudtad Atya?!
Hétfőn én is jól tudtam már,

mikor távozásodról értesültem.
Elmentél örökre, nem vagy már

közöttünk. Sokan nagyon sokan
szerenünk Téged. Hiányozni fogsz
nekünk fiatalnak, idősnek, a város-

Valósággal meghökkentett
bennünket az éteren át érkező

szornorú hú', hogy Varjú Vil
mos sokszoros magyar, kétsze
res Európa-bajnok, tokiói
olimpia bronzérmes versenyző

je, Endrőd szülöttje 57. évében
befejezte sok sikerrel és dicső

séggel ékesített életét. Gyoma
endrőd apraja, nagyja, fiatalok,
öregek, szinte mindenki szemé
lyes ismerője volt az eltávozott
nak. Én az egykori tanára
ezúton hozom mindenki tudtára
Gyomaendrődgyászát.

Tőlünk indult el 57 évvel ez
előtt. Szorgalmas, szeré ny,
megbízható diák volt. Szabó Er
nő testnevelő kollégám már 12
éves korában felismerte a hol
nap nagyreményű allétáját, a
visszahúzódó, halk szavu diák
ban. Látnok volt, igaza lett. A
siker magaslatán hosszan tar
tózkodó bajnoktól szinte min
den országos és Európa
bajnokság után, de más nemzet
közi versenyeket követően is ér
kezett hozzánk a boldogságról
és tanítványi szeretetről tanús
kodó üdvözlet. Mi pedig egyik
ámulatból a másikba estünk
eredményeit megismerve.

Hihetetlen szorgalommal és
akaraterővel dolgozott újabb és
újabb sikerek, csúcsok elérésén.
Igazi vérbeli versenyző volt. A
szinte sorozatban megnyert ha
zai és nemzetközi versenyek,
majd az Európa-rekordok, egy
re erősítették bennünk a lokál-

nak! Zászlód szabadon lobog,
most már az örökkévalóságban
szívünkben megőrizunk Téged,
elhiszed ugye Atya!

Kun Lászlóné

patriotizmust. Aztán jött a
csúcs: Tokió! Olimpiai dobo
gos, a bronzérem tulajdonosa
lett. Örömmámorban úszott, a
Körös partján elterülőporos fa
lu,

Ugyan a foci is szenvedélye
volt. Egyebből következett bal
eset - lábtörés - minden bi
zonnyal nagy dicsőségtőlütötte
eJ... Sűrűn hazatért. Olyankor
véget érni nem akaró baráti be
szélgetésbe mélyedtünk. Nagy
ünnepünkön. a városavatáson is
velünk örült Gyomaendrödön
öt évvel ezelőtt. Mennyi tanu
lónknak lett eszményképe!
Mennyien kívántak Varjú Vili
súlylökő lenni .., Ne csodáljak,
hisz nekünk rajta kívüle csak
egyellen óriásunk volt: Rózsa
hegyi Kálmán színész.

Sajnos eljött az idő, mikor az
endrődi helytörténeti egyesület
hozzálátbat Varjú Vilmos ösz
szegző életpályájának elkészí
téséhez. Szornorú kötelesség ez.
Még áll a szülői ház, melynek
falára oda kívánkozik a már
vány emléktábla: Varjú Vilmos,
sokszoros magyar és kétszeres
Európa-bajnok, a tokiói olii.rpia
bronzérmes súlylökője.

Legyen a már várossá előlé

pett szülófalu fiataljai számára
eszménykép, akinek életét is
merni, és útját követni dicső

ség. Szép volt Vili! Emlékedet
megőrizzük!

(Márton Gábor beszéde Var
jú Vilmos temetésént
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Dr. Tóth Lajos,

Az Agrárszövetség
parlamenti képvisel{jjelöltje

AGRÁRSZÖVETSÉG

Azt megígérem Önnek: az Agrárszövetség minden cselekedetével
azon lesz, hogy a város és falu polgárai

a magyar agrárvilágtól végre megkaphassák a kenyér biztonságát
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A Szarvasi Haltenyésztési Kut atóintézet (HAKI) műszaki fejl esztések

kel és kutatásokkal foglalkozó szakembere, dr. Kepenyes János (50)
csabacsűdi születésú, szülei gazda lkodok voltak. Mezőtúron szerze tt gé
pésztechnikusi okl ev elet, majd g ép észm érnöki diplomat az Agrártudomá
ny i Egy etemen. A szar vas i G épállomáson kezdett dol gozni, ezt követően

az Agrober tervező vállalat cégéhez került, ahol gé pé szeti szakosztályve
zetdk ént 10 évet töltött sz árítóberendezések, állattartó telepek . s más
mezőgazdasági jellegű építmén yek gépészeti tervez és ével .

Amikor a hetvenes években a haltenyésztési Kutatóintézet a FAO-tól
nagyobb összeget kapott fejl eszrésekre. akkor dr. Kepenyes tervezte a
haltápüzemet és a halnevelőt is .

- Ezzel az ismere tséggel kerültem 1980-ban a HAKI-b a, aho l mo st is
műszaki fej lesztésekkel foglalkozom. Legutolsó munkám éppen a rend
szervált ás időszakára esett, amikor is ny olc hónapot töltöttem Portugáliá
ban, ah ol egy tengeri rákszaporító tel epet építettünk saj át- , illetve
munkatársaim sz ab adalma al apján. A rendszerváltást Portugáli ábanéltem
meg, onnan figyeltem a hazai eseményeket - mesél a közelmúlt történései
ről a k épviselőjel ölt . aki - mint mondja - politikával sohasem fogl alkozott.

- Atnikor Portugáliából hazajöttern. keresett meg a helyi ki sg azd apárt ,
melynek előbb tagj a, majd eln öke lettem. Az 5. szám ú v álaszt ókerület
Kisgazda sze rveze te i három jelöltet is állítottak, s közülük vé gül rám esett
a vála szt ás, Sokáig töprengtem, hogy elfogadjam-e a jel ölést, hiszen nagy
felelősségetjelent ez számom ra . Rengeteg új dolgot kell megtanulnom , de
mint fejlesztőmérnök, hozzászoktam ahh oz, ho gy mindig új fel ad atokkal
kell mcgbirkőznorn. A kisgazdapárt elsősorban a k özépréteget, a kistulaj
donosok pá rtja, vid ék centrikus és a pártprogramban ki emelten szerepcl a
vidéki régiók, az elmaradott térségek fejlesztése. A ki sgazdapárt a vidék
gondj ainak megold ását vállalta fel , és szavaz óbázisa is a vidékhez kötődik

- monclt a lapunknak dr, Kepenyes J ános, aki úg y vé li, j ó eséll yel indul a
választ áson , hiszen aki nem bízik magában. az ne is v állalkozzon ilyen
feladatra. H.E.

•L
A Konzervatív Párt, a gazdák és pol gárok szövets ége , célja 1994-ben a

parl amentbe kerül és, s a pártnak minden esélye megvan arra , hogyamájusi
választásokon kom oly sze rc pet játsszon - hangzott el a párt m árcius l3-i
ka mp ányindító n agygy űl é s én . A pártnak már 5200 bejegyzett tagja van,
és minden me gyében állítottak képviselőjelöltet. Dr. Csizmadia László
pártelnök pro grambeszédében kijelentette, ho gy a konzervatív párt önálló
úton halad, nem köt választási szö ve tsége t. Koalíciós kormányzásban csak
akk or vesz részt , ha az a közjó t szolgálja, vagy ha a koalíció a baloldal
egernon szerepét akadályozza meg.

A Konzervatív Párt jelöltje körzetünkben Homok Lajos, aki D évavá
nyán születe tt 194.8-ban, s álta lános iskoláit Endrödön. a köz épiskólát
Gyom án vég ezt e . Édesanyj a ma is Gyomaendrődön él. Jelenleg Budapes
ten lakik, feles ég ével és két kislányukkal.

Szakmai alapképzettsége c ipész, néhány évet dolgozott az ENCI-ben
majd az NDK-ba utazott, aho l 1975-ig dolgozolt forgácsoló szakm unkás 
ként. Hazatéré se után az endrődi szabókn ál varrógép műszerész volt, majd
a regionális vízműhözkerült. Közben tovább tanult, és idővel az Amfora
Ker eskedelmi V állalathoz került pénzügyi osztályvezetőnek. 1983-tól Al
gér iába n dol gozott, kö zben e lvégez te a Közgazd asági Egy et emet, ezt
következőleg pedi g a Külkereskcdelm í Főiskol át. 1 985-től már a Vas ért
nél va n, ahol l 990-től vezérigazgató, Múlt év eleje ó ta pénzügyi- ga zd asági
mened zser egy hold ing vállalk ozásnál .

- Csa ládommal 30 év es koromban költöztem el Gyomaendrődről. Az
elte lt időben szé les körű tap asztalatokat, ismerets ége ke t és tud ást sz erez
tem , amelye t eredményese n hasznosított am, mind a társadalmi, mind a
mag ánéleternben. Amikor a jelölést elv állaltam, arra gondoltam, hogy ez
egy nek em val ó feladat! Meg kell mutatni az embereknek, hogy lehet
eredmé nyesen képviselni az érdekeiket , ugyanakkor fel lehet őket, m agu
kat is tüzelni, nagyobb hat ék onyabb teljesítményekre - mondta Homok
Lajo s a Konzervatív Párt jelöltje akinek neve a párt országos listájának
ötödik helyén is szerepel.
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Az a meg tisztelő feladat ért, hogy a Békés megyei 5. sz. választókerü

letben az Egyesült Kisgazdapárt megyei választmánya és tagsága felkért,
hogy válJaljam el a képviselő-jelöltséget. Ennek a kérésnek örömmel
tettem eleget és vállalom a megmérettetést.

Szeretném magam bemutatni: Nevem Szabó Imre. Gyomán születtem
1934. február 9-én. Őse im tősgyökeres gazdálkozók voltak. Apám
Magyaróváron végzett okleveles gazdaként, a családunk tulajdonábanlévő

gyomai földterületeken gazdálkodott, majd 1940-ben a szarvasi járás
gazdasági felügyelője lett. Szarvason jártam iskolába, ahol 1952-ben a
Vajda Péter Gimnáziumban érettségiztem. Gyermekkori nagy álmom,
hogy állatorvos leszek, nem valósult meg, mivel sehova nem vettek fel
egyetemre.

Kondorosra kerültem, ahol képesítés nélküli nevelőként, majd miután
Szarvason 1955-ben tanítóképesítő vizsgát tettem, tanítóként dolgoztam
1962-64-ig. 1962-65 között Gödöllőn levelezőn elvégeztem az Agrártu
dományi Egyetemet, majd később 1975-ben Debrecenben a Vízgazdálko
dási és Öntöző Szakot. Képesítésem tehát okleveles agrármérnök,
vízgazdálkodási és öntöző szakmérnök.

1964-tő1 199-ig a kondorosi Lenin, majd később Egyesült Mg tsz-ben
növénytermesztési és öntöző ágazatvezetőként dolgoztam.

1990. július l-jétől korkedvezményes nyugdíjba mentem, majd ezt
megszakítva 1992. július l. óta pályázati úton a Békés Megyei Fölrnúve
lésügyi Hivatal vezetője vagyok. Kötődésem a mezőgazdasághoz állandó
volt. Mint hivatalvezető, részt vettem a rendszerváltás utáni folyamatok
levezénylésében, a hozzám fordulók információkkal, útbaigazításokkal
való ellátásában.

A mezőgazdaság helyzetét, nehézségeit ismerem. Viszont ismerem
azokat a lehetőségeket is, amelyek a kivezető utat megcélozták. Magyar
országon a gazdálkodás, a földdel való bánás nemcsak megélhetési lehe
tőség, hanem egy bizonyos mértékig a falvakban életforma. Sokkal kisebb
területen más tevékenység mellett is végzik. Ezekre az emberekre is
gondolni kell, hogy tevékenységük, melynek elsősorban önellátó szerepe
van, minél eredményesebb legyen, de juthassanak hozzá a támogatásokhoz
is.

Gondolni kell az értelmiségiekre is. A mezőgazdaság értelmisége, a
pedagógusok szerepe, az egészségügyi dolgozók szerepe sem mondhatö
stabilnak. Központi intézkedésekkel ezen is változtatni kell.

A Körösök völgye hazánk egyik jellegzetes szépsége és értéke. Előkell
segíteni e táj értékeinek megóvását, illetve a lehetőségek kihasználását,
különösen az öntözéses gazdálkodás és a turisztikai lehetőségek területén.

A következőparlamentnek nehéz feladata lesz. Nagyon sokmindent kell
megoldani a gazdasági élet stabilitása, a lakosság életkörülményeinek
javítása érdekében. Átgondolt, bölcs döntésekre lesz szükség. Amennyi
ben a választókerület lakosai bizalmukba fogadnak, megvá1asztanának, a
felvázolt célok és feladatok érdekében teljes erőmmel és tudásommal
fogok dolgozni.

Szabó Imre
képviselőjelölt

A szocialista párt Szöllősi Istvánnét, a Pedagógus Szakszervezet
főtitkárát kérte fel képviselőjelöltnek választókörzetünkben. Szöllősi

Istvánné 1945-ben született, 1966-ban szerzett tanítói oklevelet a
Kaposvári FelsőfokúTanítóképz6ben. Pedagógusi pályájának első tíz
évében kis településeken tanított. 1975-ben került a kaposvári Berzse
nyi Általános Iskolába, ahol1983-ig dolgozott. 1980-tól tisztségvise
lője a szakszervezetnek, kezdetben társadalmi munkában, majd
1983-tól függetlenítettként látta el a városi-körzeti titkári feladatokat.
1989 májusában választották meg a Pedagógusok Szakszervezete
főtitkárává, Múlt év májusában a nyugdíjbiztosítási önkormányzat
képviseléjévé is választották. Szöllősinénem tagja a Magyar Szeeia
lista Pártnak, de a párt jelöltjeként indul a választáson.

Az MSZP képviselőjelöltje nem hiszi, hogy a helyi születés ténye
túl nagy súllyal esne latba a közelgő szavazáson, ITÚnt azt sokan
gondolják. Arra a kérdésre, hogy Somogy megyeiként miért éppen e
viharsarki választókerületet választotta, Szöllősiné így válaszolt:
- Hogy hol lenne a nagyobb esélyem azt most senki nem tudja
megmondani. Engem a szarvasi pedagógus kollégák kértek fel.

- A somogyi kollégák nem gondoltak Önre?
- De igen, csak jóval később...
- Ön tehát az elsőfelkérésre igent mondott.
- így van, viszont nem tulajdonítok jelentőségetannak, hogy somo-

gyi származású budapesti lakos létemre egy békés megyei választó
körzetet képviseljek a parlamentben.

Szöllósi Istvánné március 2-án az endrődi Déryné MűvelődésiHáz
ban rendezett lakossági fórum előtt arról is beszélt a sajtó képviselői

nek, hogy az oktatás a modernizáció kulcskérdésének számít a
szocialisták programjában. Körzetünk településeinek sajátos gondjait
jól ismeri, hiszen szakszervezeti vezetéként sokatjárt már ezen a tájon,
és tisztában van az itt éló' emberek problémáival, a munkanélküliség
gel, a fokozódó elszegényedés következményeivel.
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~ A LINDA SPORT TAVASZI ~

~ AJÁNLATA ~
x •

~ Márkás gyöngyvásznas könnyu, kényelmes SPORT- ÉS ~

~ SZABADIDŐ-CIPŐK nagy választékban 5800-Ft-tól! ~
~ ÚJ tipusú olasz MOUNTAINBlKE Fausta Copl és Gepida ~
~ márkájú férfi- és női kerékpárak megrendelés szerint Isi ~

~ Két hetes szállítást ídövell 20000- Ft-tól. ~. ,
~ Szeretettel várja vásárlett a LINDA SPORT. ~
~ Gyomaendrődön a Fő út 181/1 szám alatt. ~
, e
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POLITIKAI lDRDETÉS

Bemutatkozik gr. Litauszki Emma jogtanácsos,
függetlenként a MIEP támogatásával induló képviselőjelölt

- Szarvason szuleuem 1939-ben. Szuleim, nagyszüleim is Suuvason éltek.
Nagyszüleim gazdálkodó emberek voltak. Középiskoláimat Budapesten végez
temel killtnŐeredménnyel. Majd1963-banfelvettek a JATE Állam-és Jogtudo
mányi Karának levelező tagozatára. Egyetemi éveim alatt a gyomai J ár ási
Tanács V. B. Egészségügyi Osztályán dolgonam. 1958-tól kezdődően jogászi
tevékenységetfolytatok Endrődön, aholegészen 1993. októberéig voitam jog á
sza az ENCI:nek, - ugyanakkor 12 évenát siint én jogtonácsosként dolgoztama
nagylaposi Uj Barázda Tsz-nél- majd az endrődi Béke TSz-nél. Jogseg élyszol
gálatot láttam el Bék éscsabán. Gyomaendrődön és Mez áberényben. Betöltött
munkaköreimn él fogva j ál ismerem az ipar, a merdgardaság, de az államigaz
gatásteruleteit is. Jelenleg azAPEHBékésMegyei Igazgut ás ágjogifőtanácso

sa vagyok. Férj em Seprenyi Lajos, aki építész magántervező és
ingatlanforgalmazói vállalkozást folytat. Egygyermekem van, aki angolnyelv
szakos tanárn ő'

Eddigi pályám során a szakmai tudást és az abban val á igényes munkát
tekintettemels ádlegesnek ésfontosnak. Hosszú időn áttagjavoltamBudapesten
a MagyarGazdasági Kamara JogiSzakbizotts ág ának, munkáj ában tev ékenven
résztvettem, eldsegitve az előző két év fontos törvényeinek, jogszabályainak
megalkotását, illetve m ádosit ásait. Soha egyetlen pártnak nem voltam tagja.

•SZ
Feltétl en híve vagy ok a magántulajdonon alapuló termelésn ek és a

pia cori entáltságú gaz daságpolitikának , mely gazdaságot a jövő 0 1'

sz ággyúlésének, a hatalom és a politika jogszerű eszközeivel hat éko
nyan kell támog atnia a gazdasági fellendülés érd ekében.

Amennyiben kiérdemlem szavazóim bizaImát a választókerület min
den társadalmi rétegének érdekképviseletét felvállal om az ország
gyűl ésben. Ezen keresztül támogatást kívánok nyújtani a választókerület
minden önkormányzatának a helyi gondjaik megoldásához. A parlament
ben nem fogok átülni más frakciókba, a keresztény nemzeti pártokkal
kívánok együttm űk ödni, de nem zárkózom el más pártok érveit61 és
javaslataitól sem , ha azok népünk előrehaladásáteredményezik.

Választási programom:
I. A nyugodt élet felt étele a rend. Rendet kell teremteni, stabilizá lni

sz ükséges a társadalmi, a gazdasági és az állami élet minden szintjét,
hogy a pol gár igazán magáénak érezhesse a tulajdonát, valamint az
általa választott embereknek köszönhetően az állami intézmény ek et.
Felemelked ésünk ára a hat ék onyabb munka, melynek gy ümö lcsét
azonnal éreznie kell mindenkinek, aki teljesít.

II. Pénzügyi és adósságpolitika. Jelenleg a magyar gazdaság örö
kös hitelfelvevőnek és kamatfizetőnek kötelezte el magát, melynek
következtében a munkanélküliség terhével. a privatizációs bevételek
elmaradásával, és a magas államí költségek miatt a mélyponton tartja
a magyar gazda ságot. Fel ül kell vizsgálni a 70-es évek végétől napj a
inkig a jeleut ós ba nki tevékenység eket, a bank alakulasokat. és az ezek
mögött esetleg meghúzódó összefon ód ásokat. A bank konszolid áció
kat cs ak ezután kell elvégezni , hog y a bűnös bankok ne varrhassák az
állam, a köz nyak ába edd igi korrup ci ós rmlködésük terheit. Privatizálni
kell a bankokat . s ezt miharnarabb elő kell segíteni , hogy megjel enhes
senek a p énzpiacon. Az adósság szo lgá la ti rendet át kell gondolni : az
évi 2-2,5 milli árd dol1árnyi kamattörl esztés állandó tőkehiány állapo
tában tartja az országot, a gazdaságo t. Alapelv kell legyen az, hogy
Magyarország megfizeti adósságai t, csupán néh ány év haladékot ké
rünk , amíg összeszedj ük magunkat.

Az önálló érdekvédelmi bank felállításával, a banki privatiz ációv al
várh atóan olcsó hitelekhez juthatnak a gazdaság szereplői . Felül kell
bírálni, újra kell gondolni az adórendszert, mivel a tár sad a
lombiztosítá ssal is terh elten az adóelvonás meghaladja a bevételek 70
százalék át . A priv atizációs folyamatba be kell vonni a negyven év
rnunk ásainak kárpótlási igényét, majd azt fel kell gyorsítani, és mi
elób b befejezni, ho gy a gazdaság fellendülhessen. és a tulajdonszer
zéssei kapcsolatos átmeneti állapotok megszűnjenek. El kell érn i, hogy
a privatizációs bevételek visszaforogjanak a gazdas ágba. Az államí
kiadások at csö kke nteni kell.

III. Mezőgazdaság. Be kell fejezni a földek magántulajdonba adá 
sát, még teleprendileg is. Meg kell teremteni az olcsó mezőgazdasági

hitelfelvételek lehetőségét. Az állam köteles legyen támogatni a me
zőgazdasági termelők felv ásárlási árait, e leinte 20-25 százalékos m ér
tékben. majd folyamatosan növelve 50 százalékig.

Az államnak piacot kell szereznie, a volt Szovjetunió országaiban
az Európai Közösség államaiban, a Közel- és Távol- Keleten, valamint
a fejlődő országokban. A mezőgazdasági termékeket, a feldolgozói
part, a vállalkozásokat állami t ámogatással- itt a mi országrészünkben
- ki kell fejleszteni, a foglalkoztatás szintj ét így is emelhetnénk.

IV . Ipar, Térségünkben eddig az ipari szövetkezetek dornináltak,első
sorban könnyuipari termékek gyártásával. Segíteni kell azokat az üzeme
ket, amelyeknek termékszerkezete persp ektivikus , gondjaikat pénzügyi
okok idézték elő, és ahol j óelképzelések vannak a termékszerkezet átala
kítására . Ugyanezt kell tenni a magánvállalkozásokkal is a reorganizációs
pályázatok útján, az adós konszolidációs program keretében.

Az ipar területén is olcsó hitellehetőségekre van szükség, valarnint a
kis- és középvállalkozások alapítására, fejlesztésére . E téren új hitelszer
vezeteket kell alapítani : hitelszövetkezeteket. vagy például regionális
kockázati tó1<etársaságokat. Piacokat kell szervezni ezen a területen is.

V. Oktatás. Felemelkedésünk és megmarad ásunk szempo ntjából az
oktatás a legfontosabb kérdés, mert enélkül mindcn gazd asági, pénz
ügy i, katonai erőfeszítés hiábavaló . Oktatni, ne velni, tanítani kell akár
komoly anyagi áldozatok árán is. A szellemi tőke b övítése érdekében
a nemzeti jövedelemnekjelentősebbrészét kell oktatásra, tud ományra,
kutatásra fordítani.

VI. Az általam támogatott értékek: a tud ás, a szo rga lorn, a tisz
tesség, a keresztény nemzeti erkölcs, az egyén , a család, a haza javára
végzett hasznos, értékalkotó tevékenység, a társ adalmi jólétre való
törekvés, jogbiztonság és a törvényes rend.

Tisztelt Választ ék! Köszönöm, hogy elolvasták bemutatkozásomat. Az
országyúlési képviselői m ándátum elnyeréséhez kérem szavazataikat,
azzal, hogy megbízásukat komoly elkötelezettséggel vállalom fel. A
képviselőséget szolgálatnak fogom tekinteni, a nyitottságés együ ttműkö

dés mellett, az Önökre vonatkozó legfontosabb kérdésekben csak meg
k érdezésuk után véleményük ismeretében fogok sza vazni.

TiszteIcttel és szer étettel üdvözli Önöket:
Dl'. Litauszki Emma

országgyúlési képviselőjelölt

Ajánlószelvényét az alábbi címek va lamelyikén szíveskedjen lead ni
nev em fellüntetésével: Gyomaendrőd, Fő út 218 . (Iugatlanforgalrni
iroda), Áchim u. lll. (postaláda), Di oszegi Gyula, Bajcsy u. 89.,
Hegedús Elek (Endrőd,Apponyi u. 2211., Somogyi Zöldségkereskedés
(Endrőd, Fő út 100.)



POLITIKAI IDRDETÉS

Tisztelt 'ValasztápolqártM ag Yai" o rSz ág vá
las z tásr a készül.

Tavasszal lejár az első sza
badon választott kormány
megbízatása. Reményeink
szerint a polgárok akaratá
ból egy olyan új kormány
alakul, amelyben a Fidesz
megmutathatja, hogy nem
csak a kormány bír álója
ként, ellenzék i szerepben
ke mény, következe tes és
mélt ányos , hanem a kor
mányzati felelősség birto
kában is .

Nem vagyunk álszentek.
Politikai párt céljaiért dolgo
zunk, Semmi okunk, hogy
elleplezzük: a választásokon
min él erősebb politikai fel
hatalmazást-minél több par
lamenti mánd átumot. min él
nagyobb politikai befolyást
akarunk szerezni. A politikai
hatalom számunkra nem ön
cél, hanem eszköze annak,
hogy megva lósithass uk
programunkat. Meggyőző

désünk, hogy ez a program
szo lgá lná legjobban Ma
gyarország érdekét.

Prog ramunk részletes is
mertetésével, nyilvánosság
előtti szerepl éseinkkel a
következő hetekben szeret
nénk megerős íteni mind
azoka t, ak i k m ár
elköte lezett támogatói , és
meggyőzni mindazokat ,
aki k még megnyerhetők.

Azokat, akik nyitott szívvel
és szem mel, érzékenyen fi
gyelik a politikai színpadot,
és átérzik személyes fele
l ősségüket a közös dönté
sért.

Magyarország változásta
k észül. Ez az ország már
n égy éve demokráciában
él. Allampolgáraí tudják,
hogy vezetőiket megv á
la szthatj ák, és ha elégedet
lenek velük, annak rendje
és módja szerint leválthat
j ák őket. Már pedig a pol
gárok elégedetlenek ezzel a
kormánnyal.

Ennek a kormánynak
mennie kell!

Mennie kell, mert clvesz
tegette a polg árokbizalmat.
Mert túl so kat hibázott.
Mert túlsok terméketlen vi
tát gerjesztett. Mert túl so
ka t beszé l és keveset

csele kede tt. Mert f ölös
legesen megosztotta a tár
sad alma t. Mennie kell ,
mert alkalmatlan embere
ket ültetett felelős pozici
ó kba. Mert nem értette
eléggé a polgárok nyelvét.
Mert túl sok lehetőséget el
mulasztott. Mert lassúnak.
tétóvának és következet
lennek bizonyul t. Mert kor
mányzása a la tt túl so k
illúziójá t, hitét és reményét
veszítette el az ország népe.
Mert túlságosan mélyre zu
hant vissz a a termelés és a
fogyasztás. Mennie kell ,
mert túlságosan sokaknak
megy ma rosszabbul és ke
veseknek jobban.

Új kormánynak kell jö n
nie! Magyarország válto
zást akar. .Az új kormá ny
feladata lesz a liberális de
mokrácia politikai rend
szerének rnegszilárdítása, a
szoci ális piacgazdaság in
tézményeinek továbbépíté
se, az áll am újrael osztó
szerepének csökkentése, a
pri vatizáció folytatása és
mindenekel ótt a gazdasági
nö vek ed és fe ltéte lei nek
megteremtése. a vállalko
zásélénkítés, és mindezzel
párhuzam osan a szociális
válságkezel és. a legszegé
nyebb rétegek további sze
g é n y e d é s é n e k
megakadályozása.

Ez minden kétséget kizá
róan lib eráli s pr ogr am.
B árki korm ány oz majd
1994-tó1, ezt kell megvaló
síta nia. Részben annak a
folytatása vár rá, amit az
MDF vez ette j obbközép
kormány elkezdett, de vég
hez vinni nem volt képes.
Azt a munkát kell elvégez
ni, amit ez a kormány csak
meghirdetett, de belevágni
sem mert. Elkerülhetetlen a
hibák kligazft ása.

Liberális kormányra
vall sziikség

Tanulni kellene a múlt
b ól. Elk épzelhet ő ugyan,
hogy egy liberáli s program
megvalósítható korzervatív
többségű vagy szocialista
többségű kormánnyal is, de

nem lehetne mégis a liberá
lisoké a liberálisokra sza
bott feladat? A konzervatív
koalíció már belebukott a
kísérletb e. Muszáj megvár
ni egy szocíalísta többségű

kormány kudarcát is?
Szerintünk egyáltalán

nem. Szilárd meggyőződé

sünk, hogy ez a feladat a
legnagyobb siker reményé
ben, a legkisebb társadalmi
konfliktusok kockáz atával
egy liberális többségil k ö
zépp árti kor mánnyal vál
lalható .

A Fideszjózan
ésjelelős párt

A tennivalókat felmérve
ezért javasolt 1990-ben egy
széles nemzeti összefogást
ki fejező kormányt. Sajnos
eredménytelenül. Amíg a
két szembenálló tábor azzal
volt elfoglalva, hogy kés
hegyig menó vitat folytas
so n értékekről, e l vekről,

szimb ólumokról, és ideoló 
gia i pergőtüzet zúdítson
egymásra, mi azt kerestük,
hogyan lehetne elfogadha
t ó megoldásokat találni a
nagy többség go ndjaira .
Később is többször kezde
ményeztük az ellenzék és a
kormány erők közötti
egyeztetést az átalakulás
felgyorsítása érdekébe n.
Nem rajunk rn úlott, hogy
kevés sikerrel. Az ország
nehéz helyzetét látva ma is
azt gondoljuk, hogy a bajok
orvoslása, a teendők elvég 
zése csak egy olyan kor
mány i rá nyítá s áva l
képzelhető el, amely képes
a széles társadalmi egyetér
tés megteremtésére .

A Fidesz középen áll. A
Fidesz az egyensúly pártja :
olyan összefogó erő, amely
minden józan , mérsékelt
politik ai erő előtt nyitott ,
akár a bal, akár a jobbol
dalon. Képes széles társa
dalmi eg yü t t m űkö dé s

létrehívására és igazi társa
dalmi béke megteremtésére
az állampolgárok különféle
go ndolkodású és érdekű

csoportjai: idősek és fiata
lok, v állalkozók és alkal-

mazottak, falusiak és váro
siak, hívők és nem hívők
között.

A Fidesz egyértelmű

és őszinte

Mindig voltbátorsága vál
lalni önmagát, jobbra is és
balra is. Kormánypártok, el
lenzéki pártok és a választó
polgárok előtt egy arán t.
Sosem jellemezte a felelőt

len ígérgetés. Amit ígér, az
teljesíthető és számonk érhe
tő. Mindig megmondta, és
ma is megmondja , akár a
népszerűtlenség árán is, ha
valamely jogos és érthető

követelést nem lehet és nem
lehet teljesíteni. Amit vi
szont lehet, azért késlekedés
nélkül kiáll.

Tisztában vagyunk vele,
hogy aválasztópolgárok
nem kérnek újabb négy évet
a lefelé menetelésből . A ter
melés visszaeséséból, a nad
rágszíj összehúzásábó l. a
fogyasztás és az életszínvo
nal csökkenéséb6l. Mi is azt
mondjuk : ebb6l elég volt.

A jobb jövő már a követ
kező négy évben elkezdőd

het. És el is kell kezdődnie,
ha 1994 tavaszá n a megol
dandó feladatokra összpon
tos ító , széle s körű

társadalmi együttműködés

meg sz ervezésére képes
párt veheti kezébe az or
szág korm ányrúdj át.

Tisztelt V álaszt ópolgár!
Ennek érdekében kérjük a
támogatását és a segítségé t.

SZA V AZZON EGY
JOBB JÖVŐRE!

SZA V A ZZ ON A FI
DESZRE!

Babák Mihály
képviselőjelölt

Fides z Gyomaendrődi

Szervezete. Bővebb fe lvilá
gosítást tud adn i: Dezső

Zoltán, Linda Spo rt, Fő út
181. l.
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DEVAVANYA ONKORMANYZATANAK KOLTSEGVETESI INTEZMENYE

"" " "'"DEVAVANYAI TEGLAGYARABAN

RENDKÍVÜLI ÁRENGEDMÉNYES TÉGLAVÁSÁR!
Kedvezményes ór:

Kevés lyukú, kettős méretű (ikersejt) tégla, MSZ 551 /4
(nagy szilárdságú), méretei: 25 x 12 x 14 cm .

Kézi rakodás Csomagolti egyutas raklappal

1.0. 15,00 Ft/db 16,00 Ft/db

11.0. 13,80 Ft/db 14,80 Ft/db

111.0. 12,50 Ft/db 13,50 Ft/db

Csomagolt, egyutas raklappal

10,00 Ft/db

9,33 Ft/db

8,54 Ft/db

9,00 Ft/db

8,33 Ft/db

7,54 Ft/db

- Töm ör tégla (kisméretű),MSZ 551/2 (nagy szil árdságú),
méretei: 25 x 12 x 6,5 cm.

Kézi rakodás

1.0.

11.0.

111.0.

Áraink az átát is tatfalmazzákl
Nagytéte/ű vásárlás esetén további árengedmény

és kedvezményes házhoz szállítás!

Érdeklődni: Dévaványa, Hősök tere 1. Telefon: 65. Szabados Ferenc igazgató?
Dévaványa, Kisújszállási út 41. Telefon: 106. Szilágyi Sándor gyárvezető,

r-a------- ------------ ~

; .. ;

AGRARSZOVETSEG

Gázk ~ sz 00 ék e
Dévaványá

Falifűtők:
C-12 34000- Ft
C-18 40200- Ft
C-24 47390- Ft

Vízmelegítő:
V-418 900- Ft

Konvektorok:
F-8.50 p 22 790- Ft
F 8.50 K 20700- Ft
6-F 35 P 19800- Ft
6-F 35 K 17 740- Ft
6-F 25 P 18560- Ft
6-F 25 K 16500- Ft

Viszontelad óknak jelentős kedvezmény!
Az árak az AFA-t is tartalmazzák!

Üzlet: Dévaványa, Szeghalmi út 114.
Nyitva: mindennap 8 - 17 óráig

··,,·Tisztelettel kérem a választőpolgárokat, hogy :
az ajánlószelvényeiket az Onöket felkeresd :
megbízottaimnak adják át! :

Köszönettel dr. Tóth Lajos, az Agrárszövet- :
ség jelöltje. :
--------------------------------------------~

1(f[fémes húsvéti ünnepekf-t
kjván minden. kf-dves vásárwjának

a COL02(S:JiOP
1('{lLTlÍ2{C11(1(tEDot

tulajdonosa a 1JE~rrJl ~rr.

Március 21-től április 2-ig
~ l/l '" l/l

HUSVETI VASAR a Lionne Sh ban!
*Ha AGFA 36 kockás színes filmet vásárol, mellé ajándékba

kap egy 10 kockás AGFA filmet is!
* A motoros CONCORD AFF automata fényképezőgép most

1000 forinttal olcsóbb! Akciós ár:
4986 Ft.*Olcsó, jó mín öségú női és férfi 
Imrórák* 1850 Ft helyett most 975 forín
tért!*Fali b órdiszek 297 forinttól 1950-ig.
* Egyes ARANYÉKSZEREK 20 szá

zalék árengedm énnyel!

Gyomaendrőd, Hősök útja 46.
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A Csipet bolt tulajdonosa értesíti
a kedves vásárlókat

és a kölcsönzóKet, hogy az üzlet EGÉSZ NAP
folyamatosan tart nyitva,

8.30-tóI20 óráig!
Álland óan kaphatók olcsó áron lézerképek és poszterek, játékok

illatszerek, ajándéktárgyak. .
Csipet, Gyomaendrőd Kossuth u. 61-63.

Ugyanitt tv-hibabejelentés is! Tagoknok videotisztítás 50 forintért

A videotéka hetente sok új filmmel
gyarapodik, ezek közül a legujabbak:

• Tisztességtelen ajánlat
• Ragadozó
• Dzsentlemanus
• Utolsó akcióhős
• Életben maradtak
• Lökött örökösök
• Mondvacsinált hős
• Hullajó
• Főnix hadművelet
• lélekvesztő

Hagyományos
(epedás, rugós)

és szivacsos bútorok
szakadt , kopott

KÁ~PlTJÁT
FElUJITJA,

újjóvarázsoija
VASS CSABA

kárpitos!
Gyomaendrőd,

Hősök útja 10.

·ANNA MINIMARKET
Március 25-26-án húsvéti bevásárló napot tartunk! .
Engedményes árokkal várjuk kedves vevőinket.

Xf-[femes 15-20~ -kal,olc~óbban vásárolhat:

fi ' , ... c.. - lisztet, étolaj at,
, ,usvett :,,~nep.~'\.~t _cukrot, margarint,

KJVanVa va1Jui( Ono/(et! - sertészsírt és különböző dobozos
Gyomaendr őd , H ős ök útja üdít őket, ,

Ca régi piactér sarkán) - valamint KINDER TOJAST!

MOBIL CENTER ::
Gyomaendrőd, Fő út 202. ::

Tel: 66/386-357 :1
LL_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-...;;-_--:...-_-_-_-_-...;;-_-_-_-_--:.:-_-_-...;;-_-_-_-_-_-_-_-_--:...-:dl

Kerékpárok és robogók 30% előleg

befizetésével megvásárolhatók
a közelmúltban megnyílt MOBIL CENTER-ben!

Ajánlatunk:
- ROBOGÓK:YAMAHACUTE69700Ft,HONDA

TACT 56 800 Ft
- KERÉKPÁROK: DÍNÓ gyermek 5900-13 900 Ft,

nói-, férfikerékpárok 8500 Ft
- MOUNTAIN BIKE: 16900-22700 Ft
- Kerékpár- és motorker ékpár-alkatr észekl

rr~~------------:..-------------------------------------:..-:..------------"'=ll
I

NY KUNKON A T VASZ! i:
II
II
II
l '
II

90~y' q O ~ X Q O ~XQO ~ ~ q. ~ X X QO~ XO O ~ X O O XX OOXXOO XXO O XXOO XX O O XXOOX XOOX~~

, <

1 NE VÁRJA EG ;
< >

; a húsvét előtti csücsforgalmat, 1
s •

1 s t k é es 1
, <

: vásárolhat! Élelmiszerüzleteink gazdag áru- :
, választékkal állnak a vásárlók rendelkezésére. :

>

Diszkont áruházainkban az árak :
6-12%-kal ;

alacsonyabbak. :
Keresse fel :

üzleteinket! :,
Mindeti kedves :

tagjánaJe és vásqrlójqnaJc ;
KELLEMES HUSVETI :
ÜNNEPE;IW kíván :

~AffiSn :. >

~ A YVAh YVAAYV~h Y V A h Y V AAYVA h Y V A hY VA hYV A hY VAhYV A h Y V A h Y Y A hY YA h YVj

--f:l~
f1IJ ; ,; ••

EPITOIPARI SZOVETKEZET
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. Telefon: 66 386-614

- Német juhász kiskutyák előjegyezhetóK!

- Beton és oltott mész állandóan kapható!
Érdeklődnia fenti telefonon és címen 7-16 óráig!

H;i::: :: :.: · : ; .: ·;:;:; ; ·::::~: ·: . ·}:::::::;:
:::::: ::::::::~ :: .::::::-::.. ::: .:: ::: ::: :: : : : : : : :: : : : : : : :: :~:: : " :.:.: :.: .

IflII. :·Iletlíetenle . :

::::··;·····:········7::::::=:::::::::::·· ·· tttffU} ri! tj~ffr)fr

;ft!;;;;;)·!:::·,.:;:;;::..;;:!!;;:;:!m;;!));):;:!!((:;
:::::::.;' :::;.; ::::: ~:::: ~:~:::~ :::~::.~ ::: :: :~::::::~~ fffff
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Feladó neve: .
Címe: ..
Az apróhirdetés szövege: ..

~ 6
FUGGETLEN VAROSIHAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

SZ Felelős szer ke sztő : Felelős kiadó: Hornok Ernö
_ Homok Ernó Készült:

, Szerkesztős ég: _ Gyomai KnerNyomdaKft.

ESZED
5500 Gyomaend rő d . Ugyvezető igazgató:
Kossuth u. 18. Papp Lajos
TeIJFax. : 386-479 ISSN: 1215·8623

Kond or oson húsb olt kiadó. irány
ár 17 000.- Fl/hó . Ugyanitt hússzállít ó
IZS elad ó. Érdeklőd ni : 66-388-735 . 17
ó. után .

Használt és új 412 Moszkvics és
1310 Dá cia alkatrészek eladók. Érd ek
lődni : Adarnik Benj ámin, Gyo maend
rőd , Tanács u . 4.

Védj e bőrét a káros napsugarakt ól
gyó gynövény krémmel: 200- Ft Érdek
l ödui: Gábor, 563 0 Bék és, Csap u. 14.

Munkatársat és egybe n test i lel ki
fiú bará tot ke res egy férfi . Levélcí m:
Mezőberény Pf. 59.

50 OOO 000.- Ft-tól hitellehe
tőség , nyu gati bankoktól , kedvező ka
matfelt ét ell el. Érdeklőd n i:
06-62-401-614

Érettségizz le! Szeptemberől heti
2 du. a szeg halmi Péter András Gimná
ziumban. Ez az utol só esé lye d. Most
jele ntke zz!

Gyógynö vény a lapú fog yasztó
csepp: 200- Ft. Erdekl ődni: Gá bor,
5630 Békés, Csap u. 14 .

Kőműves brigád munkátkeres sa
j át szerszámo kka!. É rd .: Török, Mezö
túr Korsós út 53 .

Al só tago za toso k korrepet álásat
vállalo m, németből is. Daj kóné, Gy oma
Pásztor János 27/1.

Váll alk ozó boronálást , vetést vál
lal un iverzáli s velőgéppel herélől a ba
big. É rd.: Gyomaendrőd Kisréti 22 .

Kis bálás búza sza lma elad ó. Érd .:
Örménykút , Dózsa 3. vag y telefon on
38 8-913, es te 18 óra után .

Zokni akció s áron elad ó.
Tel./fax : 226-2281 (iizenetrögritój

es azIngy

2 00 csato rnás forgat ható AN
TENN A 2 év gara nciával Trabantra
cs erélhető. Érdeklődni : Dév aványa,
Tompa út l.

Eladó eg y kétszárnyas talpig üve
ges ajtó, to kkal együtt. Érdeklődni : Dé
vavá nya , Sport út I .

Eladó egy jó állapotú F ISHER vi
deo rekorder ese tle g cserélh ető bármi
hasznosra . Érdeklődni : Mezőtúr 5400.
Zen ész út 9.

MTZ-50 , MTZ- 80, Ha E-5 12 ,
CD -I 05, LIAZ, IKARUS, stb . Adago
ló, porlasztó, bemérését vállalom. Er
dekl ödni : Gyomaend rőd, Szarvasi út
II.

Gyul án H őforrás Üdülóben I szo
bás üdül őjog elad6 . Érdeklődni : Szar
vas, Szabadság 76. B. fszt. l. (Csiki L.)

Kandall ó, cse répkályha, kemence
építését vállalom. Érdeklőd ni : Román
István , Szarvas Fő tér 2.

3 db. 3, 15 W-os villanyk ályha van
eladó. Érdeklődjú: Kör ösl adány, Aká c
fa u. 16.

20%-és csö kke n az üzemagyag
felh aszn álás + jó kereseti l ehetőség. Ér
deklődJú : Békés, Csap u.H. (Gábor)

Ha tásos , kellemes ízű fogyókúrás
tea 200- Ft + postaköltség. Érd ekl őd ni:

Gá bor, 5630 Békés, Csap u. 14.
Kukorica eladó . Érdeklőd lú : Kon

doros , Hun yadi u. 3. 67-388- 110.
MARCO-KING kombinálhat ó

babakocsi , újszerű állapotban igényes
nek eladó. Érde kJődni : Gyoma, Pásztor
János u. 26 .1.

Kedvező áro n kaphat ók kárpito
zott bút orok. Érdekl ődni : Kond oros,
Kossuth tér 6. (Buszp ályaudvar mö
gött) Tel : 66-388-087

·••••••·•••
Aláírás: :L. __ •• ._. . _•• • •• ~

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 sz öveget, 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) szönál többet!

4 szálas Singer interlock, német
kardkéses szabászgép. 1O/100-as ipari
nagy teljesítményűsíkkötőgép eladó. Ér
deklódni : Dévaványa, Deák F. út 30.

COMMODORE 64 szá mítógép
FLOPPYVAL, magn óval, l emezekkel
eladó. Érdekl ődni telefonon: 66/389
360 .

Tolók ocsis fejőgép és 2 db 25 1-es
kanna jó állapo tba n elad6 . Érdeklőd ni :
Kondoros, Rákóczi út 45.

30 csal ád méh kaptárra l egy ütt el- .
adó, 15 ke retes nag y boc onád i. É rdek
l ődni: Gyomaendrőd, Csejti út 13.

A z ország legna gyobb szül őpárjá

tói KAU KÁZUSI kö lykök márciusi el
vitellel eladó k. Érde klődni : Osz lánczi,
Dévaványa, Te lefo n: 295, egész nap.

ROTTWEILER köl yök kuty ák
márciu si elvitelle l eladó k. Érdeklődni:
Oszlá ncz i, Dévaványa , S ágvári út 22 .,
Telefon : 295, egész nap .

Nap os,előnevelt csibe, kacsa kap
ható és rendelhető. Érdekl ődni: Kató
Bé láné, Gyomaendrőd, Ad y útB.

Hereszéna eladó ! Gyoma, Gá rdo 
nyi u. 23 .

500 0 db kisméretűcse rép kedvező

áro n ela dó . Érd e klőd ,ú : Körösladány,
Damja nich út 4.

EGYÉn

I . GÉP
"

l ÁLLAT
I

Békésszent andráson siratói üdü 
l őtel ek /450 négyzetméter, vízparti/
épí tés i enged élly el eladó vag y meg
munkálásra kiadó. Érdeklődni: Szar
vas, Szabadság út 79. 11I8.

A külső Kecseg ésben 800 négy
zetmét eres ví zparti gyümölcsös 16
négyzetméteres fa házzal elad ó. Érdek
lődni: Gyomaendrőd, Kölc sey út 12.,
telefon : (i6/386-280.

l -3 hekt ár földet bérelnék a Kese
I yősi területen . S tranc ki, Gyoma Zrínyi
M . 9.

OLTCIT személygépkocs i 3 éves
25 ezer km-r el, friss műszakival, ext
rá kkal 200 OOOFt- ért eladó.Érdeklődni
telefonon: Köröslad ány 324 .

Kétütemű Wartb urg üze mképes,
műszaki nélkül kert i gépre vagy motor 
keré kpárra elcseré l hető. Érdeklőd n i :
Mezőtúr, B enkő Gy. út 27 .

1979 -es AU D I lOO-as karosz
szé riahib ás , javító-ele meivel eladó . Ér
de kl ödni: Dévaván ya , Szeghalmi út 94.

FORD ESCORT 1,60 sze mé ly
gé pkocsi , 8 éves , garázs ban tartott,
megkírnélt állapotban 350 OOO Ft-ért
eladó. Érde klődni : Dévaván ya, Damja
nich út 2/1. , Te lefon: 174.

EladóZastava G1L 55 megkímélt
állapotban. Érdeklőd jú : Gyomaendrőd,
Kossuth út 49.

HON DA CB 750 F tipusú motor
kerékpár ela dó. Irán yár : \3 0 OOO Ft.
Érdeklőd ni : Varga Csaba Gyo mae nd
rőd, Fő út 103.

Vol vo személ ygépkocsi 1100
köbcentimé teres, aut om ata vált ós el
adó. Érdeklődn i : 66/386-039.

50 OOO Ft értékű új autóvásá rlási
utalvány eladó 40 OOO Ft-ért. Beváltha
t6: Mazda, Ford, Volkswagen, Mitsu
bis hi, Au di , T oyota, Nissan. Érd.:
Mihálik Pál, Kond oros Tessedi k út 24 .

Eladó egy női ZEPHYR verseny
kerékpár . Érd.: Gyomaend rőd, Hősök
út II.

, JÁRlVrű i

; HÁZ 'LA-KÁS .. , . ,
Elcse rélném komfortos, gázfűté

ses, kétszobás családi házamat lakóte
lep ire. másod i k e me le tig . Á rva i
Mihályné, Gyoma, Batthyány u. 6 .

Eladó Csorvás on gá zos , kertes
ház, vagy mezőtúrira cser é l hető.É rdek

l ődni : Mezőtúr, Bem út 6.
Vás ártéri IIp. 19/A.1I5. sz.1m alatti

lakás eladó . Egyedi vizó rás. vegyes ru
zelésű(hőtároló, olaj, gáz). Érdeklődni :
Gyomaendrőd , Vásártéri ltp. 19.

Két csa ládnak is alkalmas kétszin
les csa ládi ház gáz-központi fűtéssel,

so k mell éképülett el, ganizzsal ela dó .
Érdeklőd ni a helyszínen: Gyoma end
rőd , Gárdonyi út 16.

Gyomaendrőd , Fő út 173-179.
szám ala tt eladó 70 négyzetméter es te
her rneutes lakás . Érdeklőd ni : Helyben
vagy a 56/343-525 -ös telefonon .

Tanya VI. k. 365. sz. alatt el adó.
Érdeklődn i: 66/865-067-es telefonon.

Kond oroson, 61' út 49. sz. ala tt 3
szo bás összkomfor tos családi ház el
adó . Érdeklőd ni: Hely ben vag y a
66/38 8-270-es telefonon.

Tanya eladó villannyal és alsó
épü lette l Mez öt úr és Kétpó közö tt a
Csiderbereki is koJáná l. ErdekJőd n i :
Mezőtú r, Ze nész út 9.

Vásártéri ltp . 2l/A. 7. sz . alatt
összko mfortos lakás eladó. Érde kl őd n i
a helyszínen vagy a 60/38 4-225-ös tele
fo non.

3 szo bás közpo nti fűtéses ház el
adó Körösladán y, Dózsa György út 2/1.
sz. alatt.

Gyomae ud rödö n, Vásárt éri ltp .
32/A. 3/9 . szá m alatt másfél szobás la
kás eladó . Érdeklődni a helyszín en .

Gyomán kétszo bás erkélyes, gá z
fűtéses , egy edi vízórás föl dsz inti lakás
eladó vag y elcserél he tő kertes házra .
Érdeklődn i: Gyo ma, Vásártéri IIp. 3 1.
C/2.

Gyomaendrődö n, Vásárt ér i ltp.
27/B fs zt. 2. szám alatt kéts zobás lakás
eladó. (+ gará zs) Érdeklődn i: Gyoma
en drőd, Kossuth út 4 9 ., Te le fo n:
66/386-892.

Központi fekvésű új gáz fú téses
családi ház Mezőtúron sürgősen eladó.
Érdeklődni : Mez őtúr, Petőfi út l3 .

Október 6 111'. 8. nn. sz . alatt 3+
fél szobás lakás eladó vag y elcseré l hető

gyo mai kertes csa ládi házra. Érdeklőd
ni a helyszínen.

Homokon, Aranykert út 17. sz.
ala tt családi ház ela dó gazdálko dásra
alka lmas megosztható nagy telekke l.
Érdeklődn i : Tiszaföldvár, Márt írok útj a
58.

HUNY Á N tanya e la dó 4080
négyzetm éter területtel (a központhoz
közel ). Víz, gáz , villa ny bevezet ve . Ér
deklőd ni : 66/388-553.

Háromszobás,gázfűtéses családi ház
eladó. Gyomaendrőd Álmos u. 10/ 1.

Eladó vagy bérbe adó 800 nég y
szögöl Körös-parti telek a Sirnai zug 
ban . Érdekl ődni: a 66/386-815-ös
telefon on.

350 négyszögöl beépíthető telek
eladó Dévaván ya, Bartók B. út 17. sz.
alatt. Gáz, víz a telken van . Érdeklőd ni :
Dévaványa , Szeghalmi út 81.

Endrödön Liliom út 3. sz. alat t
telek, alap-Iábazattal eladó . Érdeklőd
ni: Gyomaendrőd , Kárász út 2.

Elad ó Mezőtúron, Kodá ly Zolt án
úto n 1551 négyszögöl részben gyü
mö lcsös telek. Érdeklődni : Mezőlúr ,
Dob út 18.

KERT,TELEK
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1. sz ámú szavaz ökör utcaj egyzéke
(Lige t fürdő, Erzsébet liget)

Csokonai Vitéz M ihály végig, Erkel Feren c végig, Erzsébet liget
végig, Fáy Andr ás végig, Hársfa végig, Kiss Lajos üdü lőtelep végig,
Kölcsey Ferenc végig, Körös sor végig, M óricz Zsigmond végig,
Mun kácsy M ihály végig, Radnóti Miklós végig, Semme lweis Ignác
végig, Székely Bertalan végig, Vidovszky Béla végig, Vízmű sor
végig .

2. számú szavazókör utcajegyzéke
(Gimnázium, Hősök útja 43.)

Áchim L. András végig, Bacsó Béla végig, Bercsény i M iklós végig,
Esze Tamás végig, Hantoskerti út vég ig, Hősök útja 1-69/1, Hősök útja
2-6612, Kőrösi Csoma Sándor vég ig, Somogyi Béla végig, Szabadság
tér végig , Szo ndy György vég ig, Tanya VII. végig

3~ számú sza va z ökö r ut caj egyzéke
(Altalános Iskola, Fő út 181.)

Atti la u. vég ig, Álmos u. végig , Árpád u. vég ig, Berzseny i u. végig,
Fegyvernek u. vég ig, Mátyás kir. u. végig , Szabó Dezső u. vég ig,

4~számú szavaz őkőr utcaj egyzéke
(Álta l ános Iskola, Sallai u. 2.)

Bajcsy-Zsilinszky(1 -43), Bajcsy-Zsilinszky u. (2-40), Bocskai Ist 
ván (l-35), Bocskai István (2-34), Főút (135-végig),Fő út(158-végig) ,

Pásztor Já nos (1-13) Pásztor János (2-14) Sallai Imre végig, Ságvári
Endre végig, Zrínyi Miklós (1-27/1) Zrín yi Mikl ós (2-26-ig)

5, számú sza vazókör utcaj egyzéke
(Ka tona J ózsef Míívelődési Ház: Kossuth u. 9.)

Arany János u. végig,Bo tond u. végig, Dob ó u. végig, Fürst u. végig,
Hunyadi u. l-21, Huny adi u. 2-18/1 , Kner u. végig, Kossuth u. l -33,
Kossuth u. 2-40, Mirhóháti u. végig, Petőfi u. l -27 , Petőfi u. 2-40/1 ,
Rákóczi u. végig,

6., számú szavazókör utcaj egyzéke
(Altal án os Iskola, Kisr éti u. 27.)

Batthyány u. végig, Bessenyei u. vég ig, Béke u. vég ig, Budai N. u.
1-31/1, Buda i N. u. 2- 18, Hámán u. végig, Hősök útja 68-végig, Hősök

útja 7 1-végig, Huny adi u. 20-végig, Hunyadi u. 23-végig, Kálvin u.
l- 75, Kálvin u. 2-36, Kelet i u. végig, Kisréti u. l-29, Kisréti u. 2-3412,
Kiss Bálin t u. végig, Körgát u. vég ig, Liszt u. végig, Vörösm arty u.
l -41, Vörösmarty 2-32 ,

7. sz ám úszavaz ókór utcajegyzéke (Kollégimn, Bajcsy-Zs. u. 66.)
Bajcsy-Zs. u. 52-végig , Bajcsy-Zs. u. 65- végig, Budai N. u .

20-végig , B udai N. u. 33 -v ég ig , Damjanich tér végig, Eötvös u.
végi g, Gárdo nyi u. végi g, Gyóni u. végig, Kató u . végig, Kálvin
u. 38-végig , Kálvin u. 77-végig, Kisfalu dy u . vég ig, Kisré ti u .
3 ~ .-~~gig, Kisré ti u. 36-végi g , Le he l u. vég ig, Nag y S. u. vég ig,
V?r?s marty 34-vég ig, Vörösmar ty u . 4 3-vég ig , Wessel ényi u.
veg lg,

8. számú szav azókör utcaj egyzéke
(Küzúti Igazgatóság, Bánomkerti u. 1)

,B.ánomker ti u. végig, Katona u. végig, Kazin czi u. végig, Lévai u.
vegl,g,.Losonczi u. végig, Mi kszáth u. végig, Rózsa u. vég ig, Széch eny i
u. vegig, Tanya VI. végig, Tokai u. végig, Toldi u. végig,

9~ számú sza vazó ko r utcajegyzéke
(Ep ítólpari Sző v. klubja, Kossuth u. 61.)

Baj csy-Zs . 42-50 , B aj csy-Zs. 45-63., B ocska i u . 36-végig,
Bocskai 37- végig , Jó kai u . végig , Kossuth u . 35 - végig, Kossuth
u. 42,- ,:,égig, ~~s z tor u. 15- végi g, Pásztor u . 16-végig, Petőfi u.
29~veg l g , P ~ to fl u. 42-végig, To mpa u. végi g, Zrín y i u. 28-vég ig,
ZnnYl 29 -v egig ,

10. s~ám~ szavazökö r ut caj egyzék e (Bölcsőde, Vásártéri ltp.)
MAV Allomás végig, Vásár téri ltp . végig

11. számú szavazókör utcajegyzéke (Kövízig Iroda , Fő út 140.)
Ady u. végig , B. Molná r u. végig, Balassi u. végig, Besen yszegí u.

vég ig, Fő út 11-156/1, Fő út 83- 133, M adách u. vég ig, Ném etzugi sor
végig, Tanács u. végig, Zalka u. végig,

12. számú szavazókör utcajegyzéke (Ipari Iskola, Selyem u. 124.)
Bethlen u. végig, Gutenberg u. végig, Keres ztúri u. végig, Kós

Károly u. végig, Kulich Gy. u. végig , Magtárlaposi u. végig, Móra u.
végig, Nyárszegi u. végig, Okt óber 6. ltp. végig, Rácz u. végig, Sebes
u. végig, Se lyem u. 109-vé gig , Se lyem u. l 24- vég ig, Új kert sor vég ig,

13. számú szavaz ökör utcajegyzéke (Irod ahá z, Fő út 181.1)
Bab its u. 7-35, Babi ts u. 8-34, Bartók u. végig, Bem u. végig, Fő út

65-81, Fő út 92-108, Honvéd u. végig, Ifjúsági ltp végig, József u . végig,
Kántorkelt sor végig, Martos u. végig, Mohácsi u. végig, Nap u. végig,
Polányi 60-végig, Polányi u. 61-végig, Selyem u. 102-122, Selyem u.
103-109, Sugár u. ll l-végig, Sugár u. 128-végig, Tamási u. végig,

14. számú szavazókör utcajegyzéke
(Ipa r testületi Székhá z, Fő út 50.)

B ány ász u. végig, Dankó u. vég ig, Dobi u. végig , Fő út 45-63/1 , Fő
út 60-90, Halász u. végig, Kárász u. végig, Kossuth tér végig, Könyves
u. végig, Körös u. végig, Mikes u. végig, Tá ncsics u. végig, Vadász u.
végig

15. számú szavaz ökör utcajegyzéke (Álta lános Iskola, Fő ű t 45.)
Baross u. végig, Juhász u. végig, Mirhói u. végig, Napkeleti u. végig,

Selyemu. 55-101 , Selyem u. 56- W O, Sugár u. 57-109,Sugáru . 64- 126,
Szabó u. végig, Toronyi u. végig, Tulipán u. végig, Zsák u. végig,

16. számú szavaz ökör utcajegyzéke (Speciális iskola, Fő út 5. )
Apponyi u. 14-34, Apponyi 15-43, B laha u.7-végig, B laha u. 8-vé

gig, Gorkij u. végig, Lábas u. végig, Polányi u. 17-59.1, Po lányi u.
18-58.3, Selyem u. 1-53, Selyem u. 2-54, Sugár u. l-55, Sugá r u.2-62,
Szabadság u. 7-vég ig, Szabadság u. W -végig, Zöldfa u. végig,

17. számú szavazókör utcajegyzéke (Óvoda, Blaha u. 8)
Alkotmány u. végig, Apponyi u. 1-13, Apponyi u. 2- 12, Bl aha u.

l -5, Blaha u. 2-6, Csillagos u. végig, Damj anich u. végig, Deá k u.
végig, Endrődi u. vég ig, Főút l- 43 , Fő ú t 2-58, Hath áz u. végig , Hídfő

u. vég ig, Hősök tere végig, Kacsóh u. végig, Kili án tér végi g, Kinizsi
u. vég ig, Kodály u. végig, Köztársaság u. végig, Kürt u. vég ig, Liliom
u. végig, Micsurin u. végig, Népli get u. végig , Rózsah egyi u. végig,
Szabadság u. 1-5/1, Szabadsá g u. 2-8, Zríny i u. végig,

18. számú szavazókör utcajegyzéke
(Nagylaposi Idősek Klubja, Mester u. 19.)

Csej ti u. végi g, Korvin u. végig, Mester u. végig, Nagyl aposi MÁV
lakások végig , Simai u. vég ig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig,
Templomzu g vég ig, Tóth u. végig, Vasút sor vég ig, Vasúti 6rházak
végig ,

19. szá m ú sza vazókör utcajegyzéke
(Dér yné Műv. Ház., Blaha u. 21.)

Akác u. végig, Apponyi u. 36-végi g, Apponyi 45-végig, Csurgó u.
végig, ~écsi u. végig, Dózsa u. végig , Egressy u. végig, Fazekasi u. végig,
Gábor A. u. végig, Kenderáztató u. végig, Kisfok u. végig, Korányi u.
végig , Orgona u. végig, Polányi l-IS, Polányi u. 2-16, Szent A. u. végig,
Szélmalom u. végig, Tanya II. 448-472, Tanya II. 449-47 3, Tanya ll .
508-5 18, T anya II. 509-519, Temető u. végig, Vasvári u. végig,

2~. számú szavazókör utcajegyzéke
(Oregsz ól őí IdősekKlubja, Kondorosi u. 1.)

Álmosdomb u. végig, B acsa lapos i u. végig, Diófa u. vég ig, Határ u.
végig, Iskola u. végig, Kis u. vég ig, Kondorosi u. végig, Kör u. végig ,
Páskumi u. végig, Poly ákh almi u. végig, Szarvasi u. végig, Szőlőskert
u. végig, Tanya II. 14-446, Tany a II. 33-44 7, T anya ll . 474-506, Tanya
II . 475-507, Tanya II . 520-végig, Tanya II . 521 - végig, T anya III.
végig , Ugari u. végig.
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A dévaványai gyilkos
bevallotta bűnét

A Gyomaendrődi

Vállolkozók
,Egyesülete
APRILIS 8-AN

pénteken

-oke-

rendez
a Körös éttermben,
amelyre míndenkit
szeretettel várnak.

Zene, tombola, vacsora.

Jegyek
a Körös étteremben

kaphatok.

Vendég:
Bach Szilvia
és társulata.
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zonytalan léptekkel besietett
hát a ványai körzeti megbíz
otthoz, akinek meggyónta
bünét. A rendőr hitte is meg
nem is az ittas ember mesé
jét, aki másnap józanon is
megerősítette mondandöját,
Az ügy eljutott egészen a Bé
kés Megyei Rendőrfőkapi

t ányságig, majd egy napra rá
az olasz bűnüIdöző szervek,
mi több az Interpol is meg
erősítette, hogy bizony azon
a augusztusi napon történhe
tett ilyen eset , merthogy a
hulla megvan, viszont a tet
tesnek azóta is bottal ütik a
nyomát.

Előkeriilt tehát a gyilkos,
akit ha nem bánt a lelkiisme
ret akkor szabadon élhette
volna világát, de Cs.L. in
kább könnyített a lelkén és
most Békéscsabán a hűvö

sön ücsörögvegondol a nap
fényes olasz tájakra.

szélén lóbálta a kezét, ami
kor egy kocsi fékezett mel
lette. Máris beült a kedélyes
olasz úr mellé, nem jutottak
azonban túl messzire, ami
kor a sofőr félreérthetetlenül
tudtára adta a ványai turistá
nak, hogy ő igencsak kedveli
az ilyen daliás fiúkat.

Az olasz nem teketóriázott
sokat, hanem lehajtott az út
ról és a közeli erdőbe irányí
totta járművét. Világot járt
dévaványai emberiinket elő
ször meglepte az ajánlat,
majd amikor látta, hogy
nincs mit termi - őtet itten
nőnek akarják használni - el
öntötte a féktelen düh.

Míg az olasz a szokatlan
aktusra készülődött, addig
CS.L. - amolyan magyar
virtussal - a felajzott csábí
tó nyakának esett, s rövid
idő alatt ki is szorította be
lőle a szuszt. Amikor a
megfojtott "meleg" olasz
langyosodni kezdett, a vá
nyai gyilkos dühe is el
szállt, éppen ezért úgy
határozott, hogy lecsatolja
a halott homokos nyakékét,
karköt ój ét, bokal áncat, va
lamint karóráj át, A gondo
latot tett követte, és Cs.L.
egy gyilkossággal a háta
mögött, némi arannyal a
zsebében a halott kocsijába
ült és elhajtott. Megnézett
még egy-két nevezetessé
get a környéken, majd - mi
után a honvágy is kerülgette
- vonattal hazatért.

Ványán aztán élte világát,
ám ahogy múltak a napok a
lelkiismeret egyre inkább
pí sz kálta. Addig-addig,
hogy néhány nappal ezelőtt

eljött a nagy beismerés pilla
nata. Igaz, ehhez nem kis
mennyiségű alkoholta is
szüksége volt, így kissé bi-

augusztusban Itáliába kirán
dult. Utazott ide-oda, s köz
ben csodálattal figyelte 
többek között - az olasz épí
tészet remekei t. Mint takaré
kos turista nem költött
vonatra , buszra, s persze ta
xira sem, hanem autóstop
posként járta az olaszhont.
Augusztus 12-én éppen az út

-------... t romá b ... · ki
az ex ressz pa lásteréból

Krirnibe illő jelenetek játszodtak le március 18-án, pénte
kenalig 12óra utána gyomai vasútállomáson. A Bukarestbó1
Berlinbe tartóexpresszvonategyik kalauza furcsazajokralett
figyelmes az egyik kocsiban.Mintha a telőtérben mocorogna
valami, vagy inkább valaki. Konzultalt hát gyanújáról koll é
gájával. majd értesítették err61 a mozdonyvezetőt, aki a kö
vetkező, az az a gyomai vasútállomásra sz ólt, hogy
potyautasok lehetnek a nemzetközi gyorson.

Mire a vonat 12 óra30 perckor befutott a az állomásra,már
a gyomai rendőrök is a vágányok mellett álltak. A vasúti
kocsi padlásteréból,rendkívül szűk helyról előbb kettő, majd
még öt derék román állampolgár kászálódott elő, igaz kissé
kelletlenül.Valahováaszépúj világba készültek,de Gyomari
elakadtak. A vonategyébként két órás késéssel indult tovább.

Az Interpol ugyan hiába nyomozott, a közel
múltban mégiscsak fény derült egy hét hónap
pal ezelőtti rejtélyes olaszországi halálesetre.
M. P. olasz technikus holttestét tavaly augusz
tus 16-án találták meg Trieszt közelében. Eltű
nését néhány nappal korábban jelezték
hozzátartozói. A vizsgálat megállapította,
hogya férfi augusztus 12-én halt meg, az okot
azonban nem tudták kideríteni, mert a tetem
már bomlásnak indult. Tovább bonyolította az
ügyet, hogy az olasz autóját később a gyilkos
ság helyszínétól jó 100 kilométerre találták
meg.

Az bizonyos, hogy a sokat
tapasztalt krimín álpszícho
lógusok is a legritkább eset
ben találkoznak olyan
btlnb ánó gyílkossal. mint
amilyen az alábbi törté
netünk főszereplője, aki az
alábbi vallomást tette.

Történt, hogy CS.L. déva
ványai polgártárs még tavaly
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FÜGGETLEN VÁROSI LAP
Homok Laj os

\ ,

ll ődi j ános

Cs. Szab ő Imre Szöl1ősi Is tvá nné dr. Tó th Lajos ll a bák Mi hály

Fokozott ellenőrzés a diszkókban

(3. oldal)

v.J{2(PJ{~2(zsi/B~rr

~pÉgfy1(i/pÉSz

A GRÁCIA C IPöBOLTBAN,
(Gyoma Hósök útja)

március 22-tó l várjo kedves megrendelő it.

- Igazolványképek. szfnes és fekete-fehér 1 percalatt
- Gyermeksorozatok. esküv6i felvételek,
rendezvények felvételez ése bejcten t ésscl

- Múszaki fotók, reprodukciók
- Videofelv ételek. 30.- Fl/perc

Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, 9-17 óráig.
Telefon: 386-424

C ak 16 év ek ! SEPRENYI LAJOS
építésztervező, ingatlan- értékbecslő,

ingatlanközvetítő,igazságügyi
ingatlanforgalmi szakértő.

.. Komplett építési tervdokumentáció készítése,
mezőgazdasági hitelhez és vissza nem térítendő
támogatáshoz is.

.. Ingatlanok eladásának és bérlésének közve
títése optimális áron Budapestre is, biztos a siker,
csak egy százalékért.

.. Pénzintézetektőlhitelfe lvételhezszükséges in
gatlanos korrekt értékbecslése rövid határidőn
belül.

... Igazságügyi szakértőink ingatlanforgalmi ér
tékbecslés, jogi- és természetes személyek részé
re.

Gyomaendrőd , Magániroda, Fő út 218.
Telefon: 66-386-076 és 386-817.
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Ki a legszimpatikusabb?

Ki az Ön számára a leg
szimpatikusabb jelölt? Erre a
kérdésre válaszolhattak egy
szavaz61appal a rendezyényell
jelenlév6 polgárok. Ime az
eredmény (zárójelben a szava·
zatok száma): B6di János (39),
Homok Lajos (22), dr. Tóth La·
jos (21), Szö1l6si Istvánné (18),
'Babák Mihály (3), Cs. Szabó
Imre (3)

Kaszinóztak a jelöltek
HATAN ÁLLTÁK A SARAT

at országgyűlési

HkéPviselőjelölt fo
gadta el a Szó-Be

széd politikai kaszinójára a
meghívást április ll-én.
BabákMihály aFidesz, Bő
di János az SZDSZ és a
Köztársaság Párt, Cs. Sza
bó Imre az Egyesült Kis
gazdapárt, Homok Lajos a
Konzervatív Pált, Szöllősi

Istvánné a Magyar Szocia
lista Pált, dr. Tóth Lajos az
Agrárszövetség képvisele
tében állta a sarat és a kér
dések özönét a Katona
József Művelődési Köz
pontban rendezett választá
si utófórumon.

Mi kell ahhoz, hogy vala
ki sikeres képviselőiegyen,
vagyis kerüljön be a Parla
mentbe') - firtatta az első

kérdés. A jelöltek zöme
úgy vélte, hogy a jelöltnek
erős pártra, pénzre, hata
lomra, no és természetesen
750 kopogtat6cédulára fel
tétlenül szüksége van az
eredményességhez. Ám
akadtak közöttük olyanok
is, akik a kötődést a tájhoz,
a szakmai és a politikai
múlt fontosságát emelték
ki. Mások viszont azt hang
súlyozták, hogy a pénz és a

politikai múlt nem megha
tározó, inkább a szakmai és
emberi alkalmasság, a hite
lesség és az állampolgárok
tisztelete döntő.

A második kérdés Deme
Zoltán egykori nyilatkoza
tára épült, amely szerint az
lenne a tisztességes, ha
1994-ben gyomaendrődi

képviselője lenne Békés
megye 5. sz. választókörze
tének. "Nem feltétlenül kell
úgy történnie!", "Mások
ezt nem így ítélték meg",
"Ezt a kérdést majd eldönti
a szavazás" - ilyen és ehhez
hasonló válaszokat adtak a
jelöltek.

- Gyomaendrődnek még
mindig nincs egészséges
ivóvize, és ez a tény az itteni
polgárokat felháborítja. Par
lamentbe kerülésük esetén
Önök hogyan segítenének
ezen a gondon? - hangzott el
a harmadik kérdés.

- Elszomorító, hogy ennek
a településnek nem sikerült

az ivóvíz feljavítását célzó
pályázaton nyernie - mond
ta Szöllősiné. - A kistérsé
gek között a pályázatok
elbírálásánál nem szabadna
különbséget tenni, éppen
ezért a normatív támogatási
rendszer bevezetése lenne
indokolt. Bődi János az el
múlt évek pályázatait jelle
mezte, amelyek nyomán
példáullehetővévált a dél
békési arzénmentesítés. Ki
jelentette: elképzelhetőnek

tartaná, hogy Gyomaend
rőd a Körös-Maros horda
lékkúpj áról kapjon j ó vizet.

Babák Mihály megemli
tette, hogy ő már akkor fe
szegette ezt a témát, amikor
az még tabu volt. Bejelen
tette, hogy Szamos és kör
nyéke 250 millió forintot
kapott céltámogatásként a
vízprogram megvalósításá
ra, s hasonló segítséget ér
demelne Gyomaendrőd is.

Homok Lajos a probléma
végleges megoldásáig el-

képzelhetőnek tartotta a pa
lackos ivóvíz gyomaendrő

di forgalmazását, mig a
fürdést a mostani ivóvizb61
javasolta.

Szab6 Imre úgy ftélte
meg, hogy a támogatás el
nyerését csak egy kemé
nyen mú1<:ödő lobbi tudná
elérni: "J6 ivóvizünk nyil
vánvalóan csak állami
pénzbó1lehet" - mondta.

Dr. T6th Lajos egy ad
dig el nem hangzott javas
lattal állt elő. Szerinte
szükséges lenne megvizs
gálni annak esélyét, ho
gyan nyerhető egészséges
ivóviz a Hármas-Körös
bó1.

A mintegy háromórás
vitaműsorban a hallgató
ság is több kérdést tett fel
a jelölteknek, akik a mű

sor végén pártjaik vá
lasztási szlogenjeivel
köszöntek el a választó
polgároktól.

F.J,
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Csak 16 éven felülieknek!

,
Ujra lesz küldöttgyűlés

Ki a felelős azért, bogy 12-16 éves gyerekek a szombat éjszakát a
város diszkóiban töltik, majd hajnalban mennek, olykor tántorognak haza
esetenként bandákba verődve törve-zúzva a város utcáin. Kit terhel a
felelősség: a szülőt, az iskolát, a vendéglátósokal esetleg az önkormány
zatot') Ez volt a téma április lS-án azon az összejövetelen, amit a város
polgármestere szervezett, s ahová az iskolák igazgatói és a város vendég
lősei, diszkót üzemeltetői mellett a rendőrséget is meghívták.

Az önkormányzathoz időről-időre aláírásokkal ellátott levelek érkeznek,
amelyben lakók tiltakoznak a környékükön működő és nyugalmukat zavaró
diszkók miatt, sőt néha kétségbeesett szülők telefonálnak, akik diszkók idején
nem képesek gyermekeiket féken, otthon tartani. Az önkormányzat a résztve
vők segítségéve! megoldást próbált találni a fenti problémára.

Elhangzott, hogy minden diszkóban egységesen 23 órakorzárórát kell
llirdetni. Ezt több érintett vendéglátós is visszautasította azzal. hogya
20-30 éves vendégeket mégsem küldhetik haza lefeküdni. Egyébként is
piacgazdaság van és lejárt az ötórai teák ideje.

A vitában úgy tűnt, hogy minden résztvevő fél tehetetlen és mindenki
a másiktól várja a megoldást. Mint azt az egyik igazgató kifejetette, itt
elsősorban a szülóknek van a legnagyobb felelőssége. A vita végén min
denki egyetértett azzal, hogy az éjszakai szórakozóhelyeken a rendezők

személyi igazolványt kérjenek a belépéskor, hogy a fiatalkorúakat !<iszúr
jék, s 22 órakor felhívják a figyelmet arra, hogya 16 éven felüliek már csak
saját felelősségükre tartózkodhatnak a diszkóban.

Az Endrőd és Vidéke Taka
rékszövetkezet március 31-én ti
zenkét helyszínen tartotta meg az
1994. évi közgyűlését A szövet
kezetnek 14110részvételrejogo
suJt tagja közül mintegy 1300-an
vettek részt a gyűléseken, ahol a
szövetkezet igazgatósága tájé
koztatót adott a pénzintézet
1993-as év gazdálkodási eredmé
nyeiről, a betétek, hitelek alaku
lásáról.

Aközgyűlésen a szövetkezet
módosította alapszabályát:
visszaállították a küldöttgyűlés

intézményét Farkasinszfú Sán
dor ügyvezető, lapunknak el
mondta, hogy 1992-ben
közgyűlési határozat szüntette
meg a küldöttgyúlés intézményét
a demokrácia jegyében, hogy a
tagok ne áttételesen a küldötte
ken keresztül hallathassák han
gukat a döntések előkészítése

során. Az eltelt 2 év viszont bebi
zonyította, bogy nehéz olyan fó
rumot teremteni, ahol a 14 ezer
tag együttes véleményét ki tudja
fejteni. A gyúlésen tehát 102 kül
dött megválasztására is sor ke-

rüJt. A l02-ből 32 gyomaendrő

di: Domján Róza, Farkasinszki
Sándor, Forster Gusztávné, Gar
di Lajosné, Kiss Edéné, Kovács
Vince, Kulcsár Mihályné, Lo
vász Kálmánné, Tímár Vince,
Várfi András, Vince László, Vo
dova János, Ailer Józsefné, Ba
logh Károlyné, Csapó Gyula,
Csicsely Mihályné, Csíkné Tí
már Éva, Dr. Dávid Imre, Deli
Mihályné, Farkas Sándor, Gerlai
Andrásné, Gonda Károly, Dr.
Hunya Miklósné, Kereki László
né, Kovács Gábor, Kovács Sán
dor, Kriszt László, Rajkó Sándor,
Varga Istvánné, Dr. Valjú Ernő

né, Vaszkó Lászlóné, Weigert
Lajosné.

Az Endrőd- és Vidéke Taka
rékszövetkezet máj us második
felében tervezi a küldöttgyűlés

összehívását, ahol a téma az
1993-as mérleg- és eredményki
mutatás elfogadása, valamint a
további üzleti tervek, célok elfo
gadása lesz. Itt vitatják meg a ta
karékszövetkezeti integrációból
adódó feladatokat is.

RE.

Ideges testület
A korábban oly lendületesnek indult önkomzányzati munka

a választások közeledtével egyre lagymatagabbá kezd válni. A
képviseló'/(ön a kifáradás jelei mutatkoznak, mostanában nem
múlik el úgy ülés, hogy ne kapnának hajba valami piszlicsáré
ügyön. A legutóbbi - langyosnak igérkezőáprilis )4-i - testületi
ülés elején a polgármester arcán némi idegesség volt felfedez
hetó'.

A tűzre az olajat SzeretőBéla a Pénzügyi- EllenőrzőBizott
ság elnöke öntötte rá azzal a kijelentésével, hogy bizonyos
tisztátalanságokat vél felfedezni egyes pályázatok elbírálása
kapcsán, s ezt idóven kifogja vizsgáltatni.

A polgármester ezt a feltételezést kikérte magának. Szerető
erre azzal próbálta megnyugtatni Frankót, Iwgy míg a polgár
mesternek van, addig neki nincs mitó7 tartania. .. Innentől a
kulturált, művelt emberek gyülekezetére már kevésbé emlékezte
tődühös megjegyzések szinesítették a vitát.

A polgármester ugyanis az önkormányzati újságban
azt nyilatkozta, hogy egy korábbi ülésen az emlékplakettek
odaitélése kapcsán "nagyon sajnálja, hogy Bátori, dr. Kul
csár és Szerető képviselő urak jóvoltából olyan emberek
nem kaphat ták meg méltó elismerésüket, mint az ENeI
alapítója, vagy Solymosi Jánosné tanárnő, Madarász Lász
ló mérnök úr, Puskás László tanító úr, vagyis gyomaiakat
ütöttek ki gyomaiak!"

Mivel Szeretővelnem tudott zöld ágra vergődnidr. Frankó,
neki eselt hát dr. Kulcsár Lászlónak, aki álUtólag a polgánnester
sofőrjével üzent, hogy "az az ufológus, gondolalolvasó már
megint milyen hülyeségeket nyilatkozik!" Dr. Frankó s ezl is
kikérte magának, mondván neki ebben a pozicióban jogában áll
nyilaikozni.

Dr. Kulcsár meglámadtatása címén szóltés visszautasította
a vádat, miszerint őa sofőrrel üzent volna, de megjegyezte, hogy
a polgánneslemek inkább a város lakóinak békességét, összefo
gását kellene segíteni, nem pedig sérlőmegjegyzések közreadá
sával ennek ellenkezőjét lenni...

A polgánnester erre már csak annnyit mondott: Ki kell bírni
már egymással ezt a fél évet az önkonnányzati választásokig és
reméli, hogy őjól szolgálja a város lakosságát.

- oke-

A Proml~ef),t Bt. egy fő
KOMUVEST

keres folyamatos munkára.
, N ;

Erdeklodni szemelyesen:
Kossuth u. 18. szám alatt,

Tótka Sándornál.
L _

5500 GYOMAENDRŐDKOSSUTH U. 18.

60/384-225Tel./fax: 66/386-479

Utak, parkolók, leállósávok, szennyvízcsatornák, vízbekötések
tervezése kivitelezése.

Földutak karbantartása, kisfelületű aszfaltburkolatok készítése.
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Mindenki kaphat telefont Még négy kitüntetett

Határ GyőzőBaráti Kör
Vers és próza

Március 28-án Békéscsabán Schamschula György minisz
ter és Carroli H. Ingram, a Central European Telecommuni
cation (CET) elnöke aláírta a Békéscsabai 66-os, az orosházi
68-as, valamint a pápai Primer körzetek koncessziós szerző

dését. A koncessziós jogot a Hungarotell Konzorció nyerte
el, melynek tagjai: aMicrosystem Telecom Rt., a CET és a
Világbank speciális pénzügyi szerve. A nyertes konzorcium
az ezredfordulóig a három említett körzetben összesen húsz
milliárd forintot kíván beruházásra fordítani. Ebből Békés
megye két körzetére tizenhárom milliárd forint jut.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az évtized egyik legna
gyobb beruházásáról van szó, hiszen öt év alatt 150 millió
dollár tőke áramlik a régióba. Gyomaendrőd szerencsére
néhány hónapja már a békéscsabai 66-os körzethez tartozik,
s így az ígéretek szerint, városunkban is mindenki telefonhoz
juthat - 25 ezer forint ellenében - 1996 végéig.

Köszönet

•

Szakácssiker
Békéscsabán április

ll-én a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szak
közép- és Szakmunkás
képző Iskola aulájában
rendezték meg az immá
ron hagyományos sza
kács-, cukrász-, és
felszolgáló tanulók teó
tési és díszmunka bemu
tatóját. A
szakácstanuJók közül r.
helyezést ért el agyoma
endrődi, Csipai Gábor a
Körös Etterem szakács
tanulója, aki egy külön
díjat is kapott. Az r. díjas
vizsgamunkája egy 5
személyes hidegtál volt,
s az 56 tanuló közül a
zsűri neki itélte az első

helyet. Ugyanezt a mun
káját ráadásul különdíj
jal is jutalmazták.
Gratulálunk Csipai Gá
bornak és mesterének,
Szántó Sándor fősza-

kácsnak. •

embert l51-en javasolták, és
a Nagylaposon élő Gyuricza
Lászlót 94-en tartották ér
demesnek a kitüntetésre. A
fenti nevek közül - a polgár
mesterrel az élen - a testület
tagjai csak Sipos lelkészt
nem tartották megfelelőnek

a kitüntetés viselésére, s a
vita eredményeképpen Si
pos kivételével mind a négy
polgár elismerést kap az ön
kormányzattól.

Diákszínjátszó Találko
zót. Az író nyolcvanadik
születésnapjára a kör tag
jai ünnepi irodalmi mú
sorral készülnek. A baráti
kör meghívást kapott má
jus 31-ére Határ Győző

nek a Magyar
Tudományos Akadémián
tartandó székfoglalójára.

A Gyomaendrődért Em
lékplakett kitüntető cím el
nyerésére három nevet
javasolhatott a lakosság a
már meglévő hat mellé. La
kossági aláírásgyűjtő akci
éknak köszönhetően a már
elhunyt orvos dr. Szerb
György kitüntetését 720
aláíró támogatta, Sipos Tas
Töhötöm lelkészt 208-an
Tímár János vendéglőst
190-en, az ugyancsak el
hunyt Varjú Vilmos sport-

Múlt év október 23-án a
617. Számú Ipari Szak
munkásképző Intézet és
CipőipariSzakközépisko
lában megalakult a Határ
Győző Baráti Kör, mely
nek tagjai közt nemcsak
diákok, hanem pedagógu
sok is találhatók. A baráti
kör tagjai közé bárkit vár
nak, akik kedvelik az iro
dalmat, a színházat, a
zenét és a szépet, valamint
meg akarják ismerni a
gyomai születésű,Angliá
ban élő Határ Győző mű
veit.

A baráti kör tagjai rend
szeres kapcsolatot tarta
nak a Kossuth-díjas
íróval, aki húszezer forint
tal támogatta a március
25-27-ig zajló Országos

II. Mészáros Tibor (6. osztá
lyos gimnázium, felkészítő ta
nár: Cs. Nagyné Ricsei Edit)

III. Tímár Sarolta (3. Sz. Ál
talános Iskola, felkészítő tanár:
Komóczi Attiláné)

Sztanyik Rita (3. Sz. Általá
nos Iskola, felkészítőtanár: Ko
móczi Attiláné)

Középiskolás kategóriá
ban:

I. BalázsAndrea (617.Ssz. Ipari
és SzakrTItmkásképző Iskola, fel
készítő tanár: Hajdú László)

II. Heinjart Lilla (617. Sz.
Ipari és Szakmunkás Iskola,
felkészítő tanár: Hajdú László)

Dusa Katalin (Kner Imre
Gimnázium, felkészít6 tanár:
Bernáthné Bucsi Erika)

III. Szujó Zoltán (Kner Imre
Gimnázium, felkészítő tanár:
Bernáthné Bucsi Erika)

Hajdú László, az Országos Diákszínjátszó Találkozó fő

szervezője köszönetet mond mindazoknak a támogatásáért,
akik valamilyen módon segítették a rendezvény létrehozását.
Külön köszöni azon üzletek tulajdonosainak, akik megen
gedték, hogy a Találkozó plakátjait kifüggesszék.

- A két és fél napos országos rendezvényról hiányoltuk
Gyomaendrőd nagy nagy lokálpatriótáit, a melldöngető en
tellekti.ieleket, akik más fórumokon elméletben "mindent
megtesznek" Gyomaendrőd felemelkedéséért. Reméljük,
hogy öt év múlva újra iskolánk kapja majd a rendezés jogát,
s akkor több tősgyökeres gyomaendrődi látogat el erre a
fesztiválra. A nyertes gyomaendrődi Komédiás Kör köszöni
a nézők közönségszavazatait - mondta Hajdú László.

Nyolcadikos
válagatott

Tóth Csaba, 2. Sz. iskola
8. d osztályos tanulója kor
osztályos labdarugó válo
gatott lett. Rövidesen
Franciaországban és az
USA "CUP"-án képviseli
országunkat A két utazás
hoz jelentős anyagi összeg
eJőteremtésére volt szük
ség. Köszönetünket fejez
zük ki ezúton is az eddigi
támogatóinknak:

Polgármesteri Hivatal,
Bútoripari Szövetkezet,
Körös Bútoripari Kft, II.
Rákóczi Ferenc DSK, Vá
rosi Sportcsarnok, Oro
vecz József, Szabad
Demoktaták Szövetsége
~:eJyi szervezete, Dr. Bíró
Béla Los Angeles

a Tóth család és
a DSKnevében Halász István

1994. április l2-én 14 órai kez
dettel vers- és prózamondó ver
seny keretében emlékezhettek
meg a város diákjai a költészet
napjáról, melyet a Polgármesteri
Hivatal és a Katona József Mű
velődési Központ hidetett meg.
A versenyre két kategóriában: ál
talános iskolai 7-8. osztályos ta
nulók és középiskolás diákok
nevezhettek be.

Eredmények:
Általános iskolai kategóriá

ban:
1. Papp Lilla (2. Sz. Általános

Iskola. Felkészítő tanár: Valus
ka Lajos)
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"LEFAGYOTT A KAZANPIAC?

A UONNE SHOP szeretettel várja ked
ves vásárlóit Gyomán a Hősök útja 46.
szám alatt!

LIONNE SHOP 'I
Agfa 36 kockás színes film mellé egy ~

10 kockás filmet adunk!
Agfa 24 kockást fizet, 30 kockást kap!
Ha TikoTime karórát vásárol és mellé

egyegy fali-, vagy ébresztő-, esetleg
még egy karórát vesz, akkor egy póló
inget kap ajándékba!

BALLAGÁSRA!
Aranyékszer-vásár 10-15 százalék ár

engedménnyel!
Ezüst ékszerek rendkívüli választékban!

Hatezer Szikra

korábbi esztendó1<:ének. Ez
köszönhető az elmúlt évi
jelentős keresletnek, s hogy
a cég e megnövekedett igé
nyeknek eleget tudott tenni 
hangsúlyozta az ügyvezető.

H.E.

dülhet. Az ügyvezetőtól

megtudtuk még, hogya
Kft. tulajdonosai ennek el
lenére elégedettek a gyár
munkájával, s erre okot ad,
hogy a tavaly elért eredmé
nyességük többszöröse a

Xfjszönetnyi[vánítás
Ezúton mondunk küszönetet mindazon rokonoknak, barátok

nak, munkatársaknak, szomszédoknak és mindazoknak akik is
merték és szerették, akik kedves halottunk,

'1(issni (jeffai 'Mária
temetésén megjelentek, sÍIjára koszorút, virágot helyeztek,

mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Pang-e a kazánpiac?-kérdeztük Kulik Istvánt, aDY-WA Kft.
ügyvezető igazgatóját. A cég másfél éve gyártja a Szikra gázka
zánokat.

- Tudomásom szerint Békés megyében 7 cég foglalkozik
gázkazánok gyártásával, az országban pedig mintegy húsz gyár
tó van összesen. A piac így óhatatlanul is megoszlik, ezért az
előző esztendő hasonló időszakáhozképest a kereskedó1c keve
sebb Szikra gázkazánt igényeltek. Ez részben a jelenlegi gazda
sági helyzetnek tudható be, de inkább a lakossági gázellátás a
korábbinál szűkösebb állami támogatásának eredménye. Bízva
a hazai piac fellendülésében, egyben a külföldi értékesítés meg
szervezésén is dolgozunk. A kevesebb megrendelés núatt 
kényszerűségb61 - bizonyos munkaerő-átcsoportosításrakerült
sor a Kft-nél.

- Másfél éve gydrtják a Szikrát. Nehéz-e betörni egy új lermék
kel az egyre telítettebb hazai piacra?

- A vásárlók még mindig elsősorban az évtizedek óta gyártott
kazánok nevét ismerik és keresik, annak ellenére, hogy például
a Szikra gázkazán bizonyos műszaki megoldásaiban már maga
sabb színvonalat képvisel. Ezt jelzi az 1993-ban elnyert Kiváló
Áruk Fóruma kitüntető cím is. Az viszont tény, hogy már több
mint hatezer kazánunk üzemel az ország különböző települése
in...

gyarán bizományba nem
adunk kazánt. Mikor a ke
reskedők nem tudtak meg
felelő ütemben szállítani,
döntöttem úgy, hogy in
kább most leállunk a terme
lésseI. A munka
törvénykönyve alapján a
munkáltató a fizetett sza
badság 75 százalékával
rendelkezik, s így került sor
egy ütemezett szabad
ságolásra.

Az ügyvezető tájékoz
tatta lapunkat, hogy gya
korlatilag minden dolgozót
érintette a kényszerű sza
badságolás, viszont az al
kalmazotti, irodai
állományból csak azok me
hettek el, akiknek munkája
nem kapcsolódik a termék
értékesítéshez. Az ügyve
zető egyébként munkás
gyűlésen táj ékoztatta
minderró1 a dolgozókat,
akik megértették, hogy
jobb a bajt megelőzni.

Vajon mire szá.nút a cég,
meddig tart ez az állapot?
Gellai Attila szerint a lan
gyos piac júniusban fellen-

A gyomaendrődi Ka
zángyár, hivatalos nevén
a Hőtechnikai és Gépipa
ri Kft. privatizációjára fél
évvel ezelőtt került sor...
Az azóta eltelt hat hónap
tapasztalatairól is kér
deztük Gellai Attilát a cég
ügyvezető igazgatóját.

- Az elmúlt hetekben
kényszerszabadságra kel
lett kiildení a dolgozókat.
Nincs munkájuk?

- Korántsem arról van
szó, hogy nincs megrende
lésünk, vagy elpártoltak
volna t61ünk az üzleti part
nereink. Év elején a piac
drasztikusan leállt, aminek
egyik lehetséges oka, hogy
a közelgő önkormányzati
választások miatt a polgár
mesteri hivatalok már ke
vésbé döntenek például
gázberuházások indításáról
is. A rendelésállományunk
az előző évekhez hasonló
an megvolt, le is gyártottuk
a kazánokat, a kereskedők

viszont nem jöttek érte. Mi
pedig nem finanszírozhat
juk a kereskedelmet, ma-

Szülei és gyermeke
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Bődi és Rajk

Úgy vélte, hogy a vállalkozók
számára nem mindegy, hogy
milyen jelölt kerül be a parla
mentbe, mint ahogy az sem lé
nyegtelen számukra, hogy a
pénzüköll milyen döntéseket
hoz a helyi önkormányzat.

F.J.

Kovács István

felhalmozódott keserűség

örömmé változna. Mondandó
jában kiemelte: az SZDSZ nem
a meghozott törvényeket akarja
elfelejteni, hanem olyan tör
vényeket kíván amelyek a gaz
daságot igyekeznek
fellendíteni. A fórum után
Bródy János szórakoztatta a kö
zönséget.

úgy képviselnie, hogy azok elé
gedettek legyenek. Az építészet,
ugyanúgy mint a képviselőség

csapatmunka. Mindkét szalaná
ban inkább újat alkotni kell, mint
rombolni ...

Rajk Lászlót61 a megjelentek
megtudhatták még, hogy az
SZDSZ azt szeretné, ha az em
berekben az eltelt évek során

Egészséges ivóvizet!
Dr. Kovács Pál a parlament szocialista frakciójának tagja, a Szo

ciális- és Egészségügyi Bizottság alelnöke, és Szölló'si Istvánné tartott
közös tájékoztatót március 25-én a Győzelem Tsz Központjában. Dr.
Kovács Pál élesen bírálta a kormány siker propagandáját, Szöllősiné
pedig kilátásba helyezte, hogy a nyugdíjbiztosítási önkormányzat nem
veszi át a kormány által neki szánt vagyont - a volt szovjet laktanyákat
a kormány tartsa meg magának - jelentette ki SzöUŐsiné.

Jánosi György a szocialista párt alelnöke, Szőllősi Istvánné, a
Pedagógus Szakszervezet főtitkára, körzetünk képviselőjelöltje, és
Simon Imre, Békés megye Képviselő-testületénekelnöke tartott
választási összejövetelt április 6-án Gyomáll.

- Egészséges ivóvíz nélkül él ez a vidék, s ez tisztességtelen,
megengedhetetlen - vélte Sz6Uősiné. - Ez a kérdés nem tűr halasztást.

Szöllősiné elítélte az oktatásban mostanság tapasztalható azon
folyamatokat, hogy egyes önkormányzatok vállalkozásba adnak ki
pl. óvodákat. Az oktatási intézmények fenntartását biztosító pén
zeket a jövőben is az államnak kell fizetnie. - hangsúlyozta.

Jánosi György az államháztartási reform elindításában, az adó
rendszer újragondolásában, a privatizáció eddigi gyakorlatának
megszütetésében vélte megtalálni a gazdasági csődből kivezető

utat.

A Gyomaendrődi Vállalko
zók Egyesülete meghívására
április 5-én dr. Kovács István, a
Vállalkozók Országos Szövet
ségének elnöke vendégeskedett
Gyomaendrődön. Társaságá
ban megjelent Bó'di János or
szággyulési képviselőjelölt és
Borsos Zoltán a Szarvasi Vál
lalkozók Egyesületének veze
tője is.

Dr. Kovács István elmondta,
hogy véleménye szerint a Köz
társaság Párt 8-10 százalék sza
vazatot szerezhet a választáson,
s ezzel az eredménnyel partne
rei lehetnek a liberális pártok
nak és az MSZP-nek egy
esetleges kormányalakításnál.

- A Szarvasi Vállalkozók
Egyesülete tavaly alakult meg 
tudtuk meg Borsos Zoltántól. 
Nem önsegélyező társaság va
gyunk, hozzánk csak olyan vál
lalkozók kerillhetnek be, akiknek
vállalkozása üzemel. Támogat
juk a város sportját és különböző
kulturális programokat is.

Borsos Zoltán egyébként a
Köztársaság Párt szarvasi vá
lasztási irodájának vezetője is.

A vállalkozóknak sem mindegy

a politika között. Közismert,
hogy Rajk éppúgy építész, mint
Bődi János.

- Az építész papírra rajzolja
az épület tervét, s igyekszik
olyat alkotni, hogya megrende
lő elégedett legyen. Egy politi
kusnak is a szavazópolgárok
kívánságait kell a parlamentben

mint a hitet.
Kitartó mun
kával ma
gam is
célhoz ér
tem.

A válasz
tásról és po
litikáról
szólva Lator
cai János el
mondta,
hogy legna
gyobb ered
ménynek az
ország mű

köd6képess
égének meg
őrzését tartja.

- Négy év-
vel ezelőtt új

gazdaságot kellett teremteni.
Az eltelt idő alatt 7,5 milliárd
dollár külföldi tó1<e jött be az
országba, és további 7 milliárd
dollár a deviza tartalékunk 
mondta Latorcai János, akinek
beszéd,e után Császárné Gyu
ricza Eva mutatkozott be. Ezt
követőena vendégek Endrődön
az IPOSZ székházában a Ke
resztény Vállalkozók Gyoma
endrődi Kamarája tagjaival
folytattak beszélgetést.

.#

Epítészet és politika

Rajk László. az SZDSZ or
szággyúlési képviselője4 évvel
ezelőtt már járt Gyomaendrő

dön. Most március 23-án BóCli
János parlamenti jelölt vendé
geként a Katona József Műve
lődési Közp o ntb an tartott
politikai fómmot. Rajk érdekes
párhuzamot vont az építészet és

- Hosszú voltazút, amelyetend
rődi kisiskolás koromtól a miIúsz
terségig megtettem - hallhattuk
LalorcaiJárwsipari és kereskedel
mi minisztert március 22-én a
Déryné Művelődési Házban ren
dezett összejövetelen, amelynek
~ázigazdája Császámé Gyuricza
Eva kereszténydemokrata képvi
selőjelölt volt.

- Mit tanultam az itteni embe
rektől? - tette fel önmagának a
kérdést a miniszter. - A munka
tiszteletét és szeretetét, vala-

Latorcai János

Itthon volt a miniszter

-
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Az asztal alatt meg ment a birizga
címmel április IS-én a Körös étteremben adott nagysikerűműsort az évtizedek óta népszerJ
"kiskabos" azaz Kabos László. A hetvenegy éves komikus többek között elmondta, hogy mi a

hosszú élet titka: a jóság, a szeretet és a szex. S hogy mostani műsorában melyik volt
a legfontosabb téma, azt az előadás címe is jelezte.

A legszebb dolog megnevettetni
az embereket

A még ma is vörös "kiskabos"-tól a
birizga után kértünk rövid interjút, amit
egy nem túl indiszkrét kérdéssel kezd
tünk, mondván úgyis köztünk marad.

- Egy ilyen műsor után sokan kíván- _
csiak, vajon hány nőt fogyasztott el a
művész úr?

- Nehéz kérdés, nem tudom pontosan.
Egy biztos - s ezt nem hencegésképpen
mondom- sokat nem fognak az orromra
húzni. Szóval rendesen aprítottam. Az
az igazság, hogy nőpárti vagyok, szere
tem a szép és a félig szép lányokat is.
Nem voltam soha válogatós, de ahogy
visszaemlékszem engem is szerettek a
lányok. No nem azért mert én egy del
tás, délceg pali voltam. A kedvessége
met, a jó humoromat jobban kajolták a
lányok. Régi megállapításom, hogy ál
talában a komikusoknak több kalandjuk
volt, mint a szépfiú bonvivánoknak...

- Hát bizony, a régi szép idóK...
- Én nem jártam színművészetifőis-

kolára, boldog lehetek, hogy huszon
éves kezdő színészként olyan zseniális
kornikusok közé kerülhettem, mint La
tabár Kálmán, Feleki Kamill, Kazal La
ci, vagy Gózon Gyula bácsi. Részben

Kabos: Én nem politizálok

tőlük tanultam meg a szakmát, részben
pedig a közönségtól. Szerintem a leg
szebb dolog megnevettetni az embere
ket, s ez sokkal izgalmasabb, mint
megríkatni valakit.

- Azért olykor a politikai kabaré is
megnevetteti a publikumot.

- Az én műsoromban azért nincsen
politika, mert megéreztem, hogya kö
zönségnek már tele van a hócip9]e a
politikával. Marad tehát a birizga. Es én
ezt nem szégye1lem, márcsak azért sem,
mert ez egy örökbecsűtéma. A prüdé
riát már régen elfelejtő közönségnek
bátran mondom a szexvicceket, s látom,
hogy örülnek ennek. Már két éve min
den szombat éjszaka megy egy szexmű
sorunk a Vidám Színpadon, s a színház
mindig tele van. Miért?! Mert az embe
rek ki akarnak kapcsolódni, önfeledten
akarnak nevetni, s ezt a mostani gyomai
közönség is igazolta.

- A szabadidejét mivel tölti?
- Előfordul, hogy munka után meg-

iszom egy két kortyot. Vodkából. De ki
nemiszik? Aki letagadja! Rej tvényt fej
tek a teraszon otthon, a másik szenve
délyem pedig a televízió lenne, ha volna
benne rendes műsor. Így aztán néha
arra gondolok, hogy talán inkább a nő

ket illene hajkurászni ...

H.E.

Kinn a földeken...
.... elegendő, sőt a nehezen művelhető földeken már sok is

a csapadék. Lapzártáig csak áprilisban 50 mm hullott. A több
mint 10 éves aszályos időszak alatt ettól elszoktunk, a mun
kákat akkor lehetett végezni, amikor akartuk, most meg akkor
kell amikor lehet. Ha az előrejeltés igaz - május is csapadékos
lesz - fel kell készülni a következó1cre:

Késnek a tavaszi vetések, ha év közben is hullik megfelelő

mennyiségűcsapadék, késni fog az érés, megnehezül az őszi

betakarítás. Felmelegedés után várható a gombabetegségek
elterjedése. Ez fóleg az őszi búzában valószínű. A gyomoso
dás valószínűsége megnőtt. Az idén például búzában a galaj
áttelelt, ami igen ritka. Külön érdekesség, hogy Gyomaend
rőd határának északi részén, tehát Nagylapos, Csejt, Varjas,
Bala és Póhalmi részeken több volt a csapadék, mint a déli
területeken. Ráadásul ezek a földek nehezebben is művelhe

tÓK, így a problémák halmozódnak.

LegsÜIgősebb munka az őszi kalászosok gyomirtása, a
napraforgó és a kukorica vetése. A jelek szerint a körülmé
nyek rosszak lesznek, ezért javaslom, hogy nagy körültekin
téssel végezzék a munkákat.

A talajművelésnél, magágykészítésnél, vetésnél a legki
sebb hiba is olyan következményekkel járhat, amit egész
évben nem lehet kijavítani. Mindezek ellenére jó termés
várható. Már az FM. is értékesítési gondokat jósol. Ezért is
javaslom, hogy aki árunövényeket termel, feltétlenül szer
ződje le, hiszen a szerződés legalább egy minimális bizton
ságot jelent.

Ismételten szeretném felhívni a figyelmüket, hogy héjas
tökmag termesztésére van lehetőség. Aki ezzel kíván foglal
kozni, 14.600FUlOO kg árra számolhat. Ha valaki érdek1ődik,

hívja a 311-800 vagy a 386-37l-es telefonszámot.
A tökhús a magángazdaságban még egész jó takar

mánypótló is lehet.
Jó munkát!

ilf.
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Tiszta holtágakkal a falusi turizlllusért

, Pqlyázat az idegenforgalom
, fejlesztésére _

, .

yomakör Ügyvivő
Testülete

Kiállítás

TÉGLAADOMÁNY

nyelvek tanulására, a kor szel
lemének megfelelő infrastruk
turális építkezésekre van
szükség. EI6ször történne meg,
hogy ami generációnk a követ
kező részére valóban jövőt és
perspektívát teremtene, s ehhez
kérjük pályázat útján a támoga
tást - fejezte be Homok Lajos.

H.E.

A Dévaványa Önkormányzatának Költségvetési Intézménye
Téglagyára, a dévaványai önkormányzati testület határozatának
megfelelően 5000 db.!. osztályú kisméretű tömör téglát ajándéko
zott az Érted Vagyunk Alapítvány javára, melyet a gyár ingyenesen
szállított Gyomaendródre a kért helyszínre. Az adomány értéke
mintegy 60 ezer forint. ~

Dr. Bánki nyert

vény, egy turista szezonnyitó,
amely szintén marketing célo
kat szolgál, melynek keretében
a természeti és kulturális érté
kek bemutatása a cél.

- Meggyőz6désünk, hogy a
régió egyetlen reális kitörési
pontja az idegenforgalom,
melynek magas szintűművelé

séhez nagyon sok oktatásra,

A város önkormányzata április 5-i ülésén nem sikerült döntést
hozni, hogy ki legyen Gyomaendrődegészségügyi intézményeinek
igazgató főorvosa. Az állás betöltésére két pályázat érkezett: dr,
Csaba Kálmán szülész- nőgyógyász főorvos és dr. Bánki Gyula
tüdőgyógyász főorvos jelentkezett. Igaz, dr. Bánki pályázata határ
id6n túl érkezett. A március 30-án összeült szakmai bizottság
mindkét pályázót meghallgatta, s inkább dr. Bánkit támogatták,
mivel fontosnak tartotta a különböző sZŰf6vizsgálatok megszerve
zését, s jobban előtérbehelyezte a jó kollegiális viszony kialakítá
sát.

Az önkormányzati testület tagjai április 5-én el6ször elfogadták
dr. Bánki határidőn túl érkezett pályázatát, majd titkos szavazással
döntöttek volna. A tizenhárom jelenlévő testületi tag közül kileu
cen dr. Bánki Gyulát, hárman pedig dr. Csaba Kálmánt támogatták.
(Egy szavazat érvénytelen volt.) Döntés ennek ellenére nem szül
lethetett, hiszen minősített többségre lett volna szükség, azaz tíz
támogató szavazat dönthetett volna valamelyik fél javára.

Az április 14-i önkormányzati ülésen már tizenheten szavaztak,
s tizenketten dr. Bánki Gyulára voksoltak, akit ily módon városi
főorvosnak neveztek ki.

A Gyomaendrődi Vállalkozók Egyesülete rendezésében április
8-án délután a Katona József Művelődési Központban kiállítás
nyílt Mladonyiczky Béla szobrász, Martincsek Agnes keramikus
és Takács Győző alkotásaiból. A kiállítást dr. Frankó Károly pol.
gármester nyitotta meg. Ugyanazon a napon este a Körös étterem
ben a vállalkozók báloztak. Az esti műsorban többek között Bach
Szilvia parodista és Szentendrei Klára nótaénekes szórakoztatta a
mintegy kétszáz fős vendégsereget.

(x)

Ügyelet: kedden 17-19 óra
között

Helye: Gyomaendrőd,

Kossuth u. 2111. (postával
szemben, a Konzervatív Párt
által is használt épületrész
ben bérelt külön helyiség)

Postacím: 5501 Gyoma
endrőd Pf. 39.

tosítja a vendég jó közérzetét.
Ehhez hozzátartozik majd a kör
nyező holtágak megtisztítása, a
természetes öntisztulás el6segí
tése. Az Egyesület ugyanakkor
sürgeti az infrastruktúra gyor
sabb ütemű és modernebb fej
lesztését. Ismertetni kívánják a
lakossággal a környezetkímélés
lehetőségeit.

- Fontosnak tartjuk, hogy a
pihenő-, horgász-, kisvadász
és gyógyturizmust meghonosít
suk a környéken. Ezért a követ
kező lépés a szálláshelyek
regisztrálása, a min6ségi besoro
lások, ármeghatározások, a szol
gáltatások és a követelmények
meghatározása. Erről ismertet6
ket és prospektusokat készítünk
mondja Homok Lajos, aki meg
említi, hogy három nyári rendez
vényt is kívánnak szervezni.

Terveznek egy ismertető ren
dezvényt, melynek vendégei egy
konferencia keretében találkoz
hatnának egymással. Jó hírű euró
pai utazási irodák képviselői,

valamint a környékben idegenfor
galmi szolgáltatást nyújtók cserél
hetnék ki tapasztalataikat. Az
Egyesületezzel ispróbálná felkel
teni az utazási irodák érdeklődését

az érintetlen természet iránt.
Ehhez kapcsolódna a már re

gisztrált szálláshelyek bemuta
tása, majd egy úgynevezett
hagyományteremtő rendez-

értesíti tagjait és szimpati
zánsait, hogy április 19-tó1
Választási Irodát nyit részben
az Országyulési Képviselők

választásával kapcsolatosan
felmerülő kérdések tisztázá
sára, elsősorban azonban az
Önkormányzati Képviselő

választással kapcsolatos
szervez6munkák végzésére.

H
ornok Lajos, a Kon
zervatív Párt parla
menti jelöItjének

támogatásában ez év elején ti
zenöt alapító taggal alakult
meg a Tiszta Holtágakkal a
Falusi Turizmusért Egyesü
let. Március 5-én az ENCI
benjótékonysági bálat rende
zett az Egyesület, s az est fő

védnöke Homok Lajos volt.
A bálon mintegy 350 vendég
jelent meg, s a tiszta bevétel
amely az Egyesület s7.ámlájá
ra került, 100 ezer forint volt.

Homok Lajos lapunknak el
mondta, hogy az Egyesület
azért alakult meg, hogya kör
nyéken lakók számára új ágaza
Lot az idegenforgaImat
honosítsa meg, amely el6segít
heti és biztosíthatja a megélhe
tést és a fejlődést.

- Gyomaendr6dön és környé
kén szinte kivétel nélkül tönkre
mentek az ipari és
mez6gazdasági üzemek, sok a
munkanélküli. Úgy döntöttünk,
hogy Egyesilletiink megteremti a
falusi twizmus el6feltételeit, s
próbálja meghonosítani a pro
fesszionalista idegenforgalmat, a
meglévő körillményeink között.
Így leszünk képesek megindítani
a fejl6dést régiónkban - mondja
Homok Lajos annak kapcsán,
hogy az Egyesület április 8-án
pályázatot nyújtott be, mint civil
társadalmi szervezet 1 millió fo
rint elnyerésére az úgynevezett
KÉK Bizottsághoz.

Hogy mire kelJ majd az eset
leg elnyert összeg? Az Egyesü
let el6ször is olyan
környezetvédelmi és tisztasági
mozgalmat indít el, amely biz-
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A KONZERVATIV PART ES
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AZ ON JELOLTJE
Tisztelt Választópolgárok!
- Tájékoztatjuk, hogy pártunk

megnyitotta választ.ásl irodáját,
ahol szívesen várjuk Onöket! Jelöl
tünk Homok Lajos, a Békés megyei
5. sz. választókerület ügyeit-gond
jait az iroda dolgozói segítségével
rE:ndezi, s reményeink szerint az
Onök teljes megelégedésére intézi!

- Az iroda a későbbiekben, - a kép
viselőjelöltúr megválasztása eseten
- a választópol~árok rendelkezésé
re áll, mint a kepvise16 fogadóórái
nak, a váfasztókkal való
érintkezésének helyszíne.

- Ebben a helyiségen a négy éves
ciklus alatt éjjel-nappal olyan mun
katársak dolgoznak, akiknek fel
adata az egesz választási körzet
problémáinak feldolgozása, szakér
tőkhöz, illetékesekhez való eljutta
tása és a megoldás lesz!

- Kérjük Önöket, legyenek aktí
vak, mozduljanak meg, hogy saját
érdekeik, a változások érvényesül
hessenek.

- Jöjjenek el hozzánk, adjanak sok
feladatot nekünk!

- Látni fogják, mi valóban tenni
akarunk, mert alapelvünk: elége
dett, biztos jövőjű polgárok közótt
könnyebb az alkotomunka!

Irodánk címe: 5500 Gyomaend
rőd, Kossuth Lajos út 21f1. Tel/fax:
386-591.

Megtalálnak bennünket a gyo
xpai Postával szemben! Várjuk
Onöket!

Tisztelettel:

~O~éPV;S:~~
~ .. ~

FIATAL DEMOKRATAK SZOVETSEGE
Tisztelt Választópolgár!
Kérem, engedje meg, hogy köszönetemet fejezzem ki a

tám0Katásért, amit az ajánlási szelvények összegyűjtésekorkap
tam. Ugy érzem, az Onökt61 kapott kopogtató cédulák nagy
száma bizalmat szavaz a programunknak.

Babák Mihály vagyok. Bizonyára megkapta már a bemu
tatkozó levelemet, és tudja, mit tettem eddig térségünk képvise
letében.

Tapasztalataim, eddigi munkám révén meggyőződésem,

hogy az ország felemelkedését lakóhelyünk gondjainak megol
dásával indíthatj uk el!

Legfontosabb feladatunk a gazdaság talpraállítása: gazdasági
"félfordulatot" kell végrehajtanunk az infláció megfékezésére és a
növekedés megindítására. Térségiink sorsát meghatározza a mez9
gazdaság jöv6je. Minél el6bb pe kell fejezni a kárpótlást. Uj
szövetkezeti törvény szükséges. Uj földtörvényt kell alkotni. EI kell
töröhii a kárpótlási törvény azon rendelkezéseit, amelyek adóztat
ják és akadályozzák a kárpótlásként szerzett föld eladását.

A Fidesz egyik alaptörekvésével azonosulva határozottan
támogatom a családi gazdálkodáson alapuló magánvállalkozá
sok létrejöttét! Növeini kell a mezőgazdaság támogatását. A
mezőgazdasági vállalkozóknak végre meg kell adni a lehetősé

get, hogy maguk dönthessék el, mit és milyen formában akarnak
termelni!

Yálasztókerületem településein, Békésszentandráson,
Szarvason, Gyomaendrődön, Csabacsűdön, Kardoson,
Örménykúton, Hunyán és Kondoroson küJönböz6 nehézségek
kel kell megbirkózniuk a polgároknak. Minden er6mmel arra
fogok törekedni, hogy a nyomasztó problémák megoldásait
keresve megtaláljam a közös érdekeket! Mindannyiunk számára

szükséges például az út- és telefonhálózat további fej1esztése,
hiszen ha "közelebb kerülünk" az ország más pontjaihoz, hozzánk
is könnyebben utat talál majd a hazai és külföldi működ6 töke.

Hiszem, hogy a törvények tisztelete a civilizált élet alapja.
Az állampolgár szabadsága akkor valóságos, ha nem kell félnie
sem a bűnözó1<t61, sem az állami bürokrácia illetéktelen beavat
kozásaitól sem a létbizonytalanságtól. Meg kell erősítenünk a
rendőrséget, a Vám- és Pénzügyőrséget és az adóhatóságot.
Nagyobb közbiztonságot! Ne a polgároknak kelljen bezárkóz
niuk, hanem a bűnöz6!<et zárják be!

Egy olyan Magyarország legyen a célunk, amelynek nem
csupán múltjára, hanem jöv6beli kilátásaira is büszkék lehetünk!

Ha elnyerem az Önök bizalmát, ebben az értelemben fogom
választókerülerunk fejl6dését és az itt lakó polgárok érdekeit
képviselni.

Tisztelt Választópolgár!
Az a célom, hogya választókerülerunk minden polgára

szabadon éljen a demokrácia kínálta lehetőségekkel, fejtse ki a
véleményét, mondja el a gondjaiti

Találkozzunk, beszéljük meg közös ügyeinket! Kérem, tá
jékoztasson az Önt foglalkoztató problémákról, hogy minél
hatékonyabban képviselhessem az On érdekeit!

A döntés az Ön kezében van! Szavazzon egy jobb jöv6re!
Babák Mihály a Fidesz parlamenti képviselójelöltje

Kampányirodánk címe:
5540 Szarvas, Szabadság út 32.
Telefon: 66/311-662
Irodavezet6: Misúr Csaba
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Az SZDSZ Szarvasi Szervezetének nyilatkozata
Bődi János képvise!őjelöltünk nem ígért könnyű álmokat, nem

tartja magát kiválasztottnak és misztikus küldetéstudatot sem érez.
De érez erőt, energiát arra, hogy széles szaktanácsadói gárdára
támaszkodva határozott lobbyzással zászlóvivője legyen e térség
gazdasági fel1endítése érdekében kifejtett erőfeszítéseknek.

Számunkra Bődi János bizonyított. Bizonyított mint vállalkozó,
aki cége több mint tízéves fenállása során soha nem szorult hite
lekre. Bizonyított mint önkormányzati képviselő is. Kevés olyan
képviselőtársa van, aki a szerteágazó városi ügyekben nála felké
szültebb, az ügyek megoldásánál kreatívabb, dinamikusabb lenne.

Sikeres vállalkozóvá, eredményes önkormányzati képviselővé

tehetsége, szorgalma, célratörő dinamizmusa és a siker akarása
tette.

Az Ő példája nem a mostanság oly jellemző máról holnapra, ki
tudja hogyan meggazdagodók példája. Az őjól menővállalata egy
évtizedes szívós vállalkozásfejlesztőmunka eredménye. Csak a
hozzá hasonló alkotó vállalkozók képesek egy térséget is sikeressé
tenni.

Azonban akarnunk kell nekünk is a sikert. Energiáinkat nem az
eredményes, tevékeny emberek lelombozására, hanem sajátjövőnk

megalapozására fordítsuk.
Inkább örüljünk mások eredményeinek, mert ha másoknak megy

a szekér, akkor talán nem is olyan reménytelen a helyzet, akkor
talán nekünk is menni fog. De ha energiáinkat az eredményes

emberek lejáratására pazaroljuk, ha hagyjuk magunkon a szociális
irigység sehová sem vezető emésztő tébolyát elhatalmasodni, ak
kor biztos a kudarc.

Szavazzunk tehát bizalmat a sikernek, a sikeres embereknek, s
ezzel a saját jövőnket alapozzuk meg.

Az SZDSZ Szarvasi Szervezete nevében:
Dr. Kepenyes János ügyvivő

FeUer Gyöngyi ügyvivő
Litauszky Zoltán ügyvivő

Választási vitaműsorBődivel a Magyar Rádióban
Április 9-én, szombaton délelőtt tíz órától a Ma

gyar Rádió szegedi stúdiójának vendége volt - még
7 másik párt jelöigével együtt Bődi János, a Szabad
Demokraták Szövetsége és a Köztársaság Párt kö
zös országgyulési képviselőjelöltje. Az egy órás
élőadás témája az ipar és a gazdaság volt.

A pártok közötti választási vitarnűsorban Bődi

János az SZDSZ felkérésére vett részt, a párt gazda
ságpolitikai programját képviselve. A riporter Vaj
da Harváeh Péter a műsorban feltett három

. körkérdésére Bődi János a következő válaszokat
adta:

Riporter: Ön szerin[ melyek a gazdasági élemek
azok a prioritása~ amiket az új kormánynak, új
padamelUnek előeérbe kell helyevue, ami szerint el
kell kezdenie majd a következő4 éves munkát?

Bődi: Véleményem szerint az új kormány leg
fontosabb teendóje, hogy megalakulásakor nyom
ban új aonoszférát, a rend és kiszárrúthatóság
atmoszféráját teremtse meg az üzleti életben. Egyér
te!lnűvékell tennie, hogy a gazdasági életet megóv
ja a politikai és igazságtételi kampányoktó~ hogya
gazdaságpolitikában a hatékonyság és teljesíonény
lesz a döntő szemponl Politikai adekIarációkkal és
személyi intézkedésekkel kell világossá tenni, hogy
az új kormány szakít a korábbi időszakban pozíci
óba került gazdasági vezeto1<kel szembeni politikai
indítékú gyanakvással, hogy mindenkinek lehető

séget biztosít a hasznos és eredményes mUl1..1<ára.
Azok a szakemberek, akik nem követtek el vissza
éléseket, akik képesek és hajlandók politikasemle
ges. magas szúwonalú szakmai munkát végezni, a
helyükön kell hogy maradjanak, tekintet nélkül arra,
hogy melyik korábbi kormány, mikor. milyen meg
fontolások alapján helyezte őket oda

Az új kormánynak működésénekelső hónapjai
ban átfogó deregulációs programot kell végrehajta
nia, hatályon kívül helyezve a tervgazdaságtól még
ránk maradt, illetve az elmúlt négy évben bevezetett
ésszerűtlen korlátozásokal

A rend és kiszánúthatóság atmoszféráj ának fon
tos kelléke, hogy az új kOlUlány lezárja azokat a
politikai indíttatású akciókat, amelyek minduntalan
bizonytalanságot vismek a gazdasági életbe: kár
pótlást, a szövetkezetek "megnyitását". Kiemelke
dő szerepe van itt a privatizációs politikának és az
áJJami vállalatok vezetőivel kötendő vezetési szer
ződéseknek, amelyek a vezetoK számára is biztosígák
a viszonylag nyugodt munka feltételeit.

Riporter: Mik az elképzelései a küljOldi állam
adósság kezeléséról?

Bődi: A magyar gazdaság stabilizációjához nél
külözhetetlen a külföldi toKebehozatal feontMtása,
visszaesésének megakadályozása, illetve újbóli fel
lendülésének előmozdítása E célt szolgálja minde
nekelőtt a stabil, kiszárrútható ga7..dasági feltételek
megteremtése. Vonzóvá teheti Magyarországot, ha
a befektetéssel kapcsolatos ügyintézés gyors és kor
rekt Az új kormánynak világossá kell tennie, hogy
véget vet a tenderek körüli gyanús történéseknek, s
az új kOlUlánykoaIíció pártjai egyértelmúen szem
befordulnak a külföldi tőke elleni hangulatkeltéssel.

A forint elmúlt években bekövetkezett reálfelér
tékelődése vonzotta a spekulatív befektetéseket, vi
szont a kivánatos perspektivikus beruházások
szepongából hátrányosan érintette Magyarország
mint befektetési terület megítélésél Nem kívánatos,
hogy ez tovább folytatódjék.

A külföldi tőkebefektetést gazdaságdiplomáciai
eszközökkel is intenzíven segíteni kell. A működő

tőke-beáramlást közvetlenül és közvetve is előmoz
clitja a privatizáció gyorsítása és ezen belül a
külföldiek szerepének fenntartása A nagy szolgál
tató hálózatok (MOL Rl MYM Rl, gázszolgálta
tás) megfelelően előkészített részleges privatizálá5a
egyszeri nagyobb külföldi befektetést jelent.

Ha a közvetlen külföldi tőkebefektetések szá
mottevően növekednek, s a bitelfelvétel nem a fo
gyasztás növekedését, banem a gazdaság
korszerűSítésétszolgálja, továbbá ha azt az export

növekedése is visszaigazoUa, akkor szerintem
megengedhetőmég a külföldi adósság átmeneti
növekedése is.

Riporter: Melyek az elképzelései a vállalkozás
élénkítésr61 ?

Bődi: A szabad demokraták gyökeres változást
kívánnak elérni a magánvállalkozások gazdálkodá
si feltételeiben. Kiszámítható gazdasági feltételeket
kell teremteni a magánváJJalkozók számára. Meg
kívánjuk szüutetni a - főként a bizonytalanjövedel
mezőségi feltételek között mozgó új vállalkozáso
kat sújtó - ún. minimáladól és újra lehetővé

kívánjuk tenni a kisvállalkozők számára az átalány
adózásl Széles körben kell kedve=ényes hiteleket
nyújtani a kisvállalkozások számára és több állami
hitelgarancia-társaságot is létre kívánunk hozni. A
közepes méretűmagánvállalkozások terjeszkedését
kockázati to1<etársaságok létrejöttének ösztönzése
révén is támogatni kell. A vállalatok beruházásait 
kis és nagyvállalatokét, magyar és külföldi tulajdo
nú vállalatokét egyaránt - beruházási adókedvq
ménnyel és gyorsított !eírással kell támogatni. Uj
munkahelyek létrehozatala esetén - ha az új mW1ka
hely legalább egy évig működik - az állam átvállalja
az érintett mW1kavállaló bérét terhelőjáIulékok egy
részét. A felsorolt intézkedésekkel a lanybuló vál
lalatalapítási kedv ismételt erősödésél a már múkö
dő magánvállalatok gyorsabb növekedését
kívánjuk elérni.

A bazai vállalkozók alacsony tőkeerejük miatt
sokszor a belföldi piacokon is versenyhátrányban
vannak a külföldi cégekkel szemben. Ennek rész
leges ellensúlyozására az új kOlUlánynak lehetővé

kell tennie, bogy a piacra lépés költségeit - a
reklámot, az értékesítőhálózat kialakítását - az
állam részben átvállalja a termelőtőJ, ha folyó
költségei egyébként versenyképesek.

SZDSZ Szarvasi Szervezete

Tisztelt Választópolgárok! Köszönöm bi~almukatés...~jánI9szelvényeiket! I

. BODIJANOS



HIFI-MIX
Gyomaendrőd Fő út 181/1.

Mi már
afutball-világbajnokságra

gondolunk!
Május 2-től június ~.7-ig

akciós árakkal várjuk Onöket!

MŰHOLDVEVÖANTENNÁK:
SKY-MAX 56 csatornás sztereó

21 900 Ft
PRffiEK 205 csatornás sztereó kétfejes

29 100 Ft
Színes televíziók és videólejátszók,

videórekorderel{: kedvező áron!
Kazetták, kábelek, csatlakozók!

..,- .... ,.". ""'" .

KARPOTLASI JEGYET NAPI ARON
~ ~

BESZAMITUNK!
VÁ JA ÖNT A HIFI-MIX

--------Gyomaendrőd,Fő út 181/1.



BENKÓ DIXILAND BAND koncert.
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MA ÁLlS GYOMAENORŐOÖN II
A Köztársaság Párt és az SZDSZ közös rendezésében

április 30-án 13-órától nagyszabású majális kezdődikGyornán
a Szabadság téren, 15 órától a Körös étterem előtti téren.

l1jfunáranái
k..isk..utyák.. efacfók::

:Május6an vihetők..el
iráek..fifáni: 66/386-132

66/386-748

Családi ház áron alul
sürgőseneladó

Gyomán az Eötwös u. 6.
szám alatt.

Érdeklődnia helyszínen.

Gyomán a Pásztor János utcában
45 négyzetméteres, te}efonos

UZLETHELYISEG
ipari, kereskedelmi vagy szolgáltató
tevékenység folytatására KIADÓ.
Bérleti díj havonta 17 ezer Ft + ÁFA.
Érdeklődni: Bútoripari Szövetkezet

DezsőnéRau Katalin.
Telefon: 66/386-833

, ,
HIRDETESFELVETEL: 66/386-479 .IPARKER Kft.

HORGÁSZCIKK, "és TAPETAVASAR
az IPARKER Kft. Iparcikk boltjában, Szabadság tér

5. (a Totózó mellett) horgászbotok, úszók, horgok,
olmok, etetőanyagok és egyéb horgászcikkek érkez
tek bőséges választékban.

Tapétavásár 20féle tapétaválaszték biztosításával.
- további választék-előrendelés, minta után a hely

színen
- vállaljuk a tapétázás kedvező árú és határidejű

elvégzését is
- viszonteladókat is kiszolgálunk
Ugyanitl folytatódik a profilváltás miatti kedvezmé

nyes 5-SO %-os árengedményes vásár: naptárak,
kozmetikai cikkek, telefonok, képes levelezólapok,
elektromos szerelvények, határidőnaplók, öntapadós
tapéták és egyéb árucikkekból.

III: Néptánc. divatbemutató, majorettekjelvonuLása!

l, A majális fővédnökei:Kovács István. a Vállalkozók Országos Szövetségének I
II elnöke, a Köztársaság Párt listájának vezetője és Bődi János. az SZDSZ és a ,I
l' Köztársaság Párt parlamenti képviselőjelöltje. Il
th--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--==--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-d

'" l:H

JI. JJCsipeeJ

vüfeoté/(a
fegúja66

filmajánrata:
- Felh6k közül a nap

- Haláli fegyver
- Összeomlás
- Végítélet l-2
- Apáca-show
- Bűnben égve

- Lapátra tett férfiak
- A mélység
fogságában

- Hátulgombolós hekus
- A Sárkány-Bruce Lee

élete
- Revans

A filmek egy napra szóló
kölcsönzési díj a: SO és 80 Ft.
Tagsági díj nincs. Kérem te
kintse meg a több mint 1100
filmb61 álló választékot, sze
retettel várom.

Kossuth u. 61-63.

Nyitva: hétfőt61-szomba-

::::.\ tig, fél 9-20 óráig

:::.:::::::::.. :"'~::

Háztartási gépek és alkatrészek (hű

tőgépek és fagyasztók, vasalók, ke
nyérpirítók, olajsütők, mixergépek,
kávédarálók, hajszárítók, hősugárzók,
porszívók, mosógépek, centrifugák)
nagy választékát ajánlja minden alka
lomra!

Ezenkívül erősáramú szerelvényeket
és tartozékokat (izzók, dugaljak, kap
csolók, lámpatestek, biztosítékok.

Parabolaantennák és villanyszerelési
anyagok nagy választékban: 1 fejes, 2
fejes, forgatható fejes) kínáljuk vásárló
inknak!

. .

.Vállaljuk háztartási gépek javítását is!

,:::,,:,:::::,:,:,:::':::':::: . ---------------------------------------------------------------,



Jelleme:: le le::::::::::::: XV"·;;::::::::x:c:::::::c:c:::::::::::::::::::: ::;:::::::::::::»»)O::::;:::::::::::;::::::::::~

~ .. ~
. Dévaványa Onkonnányzat i

Költségvetési Intézménye I
a dévaványai I

TÉGLAGyÁRBAN ~

az alábbi áron ajánlja I
Jó mínöségüfalazótégláít ~

(II. osztály) I
Kettős méretű, kevés Iyukú tégla: I

14,80/db ~

i. l'i.-4 db/raklap I
.. 174 db/raklap II 203 db/raklap ~
I Kisméretű tömör tégla: I
I 9,33 Ftldb ~.'
~ 300 db/raklap ~

I Igény eset:n~Ood::I~:~:lomint szob- !
~ ványon aluli terméket is kiszolgálun,k, Ké- ~
~ résre részletes tájékoztatót küldünk, Araink ~
~ oz ÁFA-t is tartalmazzák! ~
I Kedvezményes házhoz szállítás dijai: 60 I~'~
~ km-es körzetben, 12 raklapnyi mennyiség ®I vásárlása esetén
~
i. Kettős méretű tégla: 1,20 Ft/db ~

i Kisméretű tégla: 0,50 Ft/db ~
* ~
~ Helyben történő szállítás esetén további ~
~ 50 %-os fuvardijkedvezmény. ~
I A kettős méretű tégla kiválóan alkalmas I
~ mindenféle falszerkezet kialakítására, jó '=i teherbírású, időtálló és hőszigetelő. I
* 7.

ill Futósoros (12 cm) falhoz I
~ szükséges: 27 db, ára 399,60 Ft/m2 ~
* íI Egysoros (25 cm) falhoz I
~ szükséges: 55 db, ára: 814 Ft/m2 ~
~ ~• I

! Másfélsoros (38 cm) falhoz I
I szükséges: 82 db, ára: 1213,60 Ft/m2 ~~
~
~

! Érdeklődni, telefonon: Dévaványa 65, ~
~ Szabados Ferenc igazgató, Dévaványa ~
® 106 Szilágyi Sándor gyáNezető ~

I Levélben: 5510 Dévaványa, Kisújszállási ~
~ út 41 . I
~.::. Fizetés: szállításkor a lerakás helyszínén. ~
$ ~
l· ~
k-N.../.<w,..;.x.:-»X.»"..««.«<:««-"/h...:.:«....««"OOC«<:x««<O-;.;:««QOCcxooooc:::x::::;::::,,~~//~

A Gyoytaendrőd és Vidéke
AFESZ Igazgatósága
értesíti a Szövetkezet

Ta&jait, hogy
1991. ápr1tis 20-2§ k,özött

RESZKOZGYULEST
tart az alább felsorolt

helyen és idóben:
1994. április 20-án
(szerdán) 11 órakor

- ÁFÉSZ Tanácskozó
termében

(Kossuth u. 33.)
lS.sz. körzet (külterület)

1994. április 20-án (szerdán) 18 órakor
- Körös étterem 1. és 2. Sz. körzet
- 5. Sz. Bisztró (Vásártéri ltp.) 5. és 6. Sz.

körzet
- 8. Sz. Bisztró (Bajcsy u. 119.) 7. és 10. Sz.

körzet
- Hídfő vendéglő 22. és 24. Sz. körzet
- Nagylaposon a Birkacsárdában 30. Sz.

körezet

1994. április 21-én (csütörtökön) 18 órakor
- Körös étterem 3. és 4. Sz. körzet
- Ipari SzakmunkásképzőIskola (Selyem

u. 124.) 8. és 9. Sz. körzet
- 8.sz. Bisztró (Bajcsy u. 119.) 13. és 14. Sz.

körzet
- Hídfő Vendéglő 23. és 25. Sz. körzet
- Öregkert IdősekKlubja (II. ker. 360.) 28.

és 29. Sz. körzet

1994. április 22-én (pénteken) 18 órakor
- Ipari SzakmunkásképzőIskola (Selyem

u. 124.) 26. és 27. Sz. körzet

1994. április 25-én (hétfőn) 18 órakor
- Körös étterem 11. és 12.sz. körzet
- Hunyán a Művelődési Házban

Az Igazgatóság a szövetkezet
Tagjait a részközgyűlésre

ezúton is meghívja és kéri,
hogya gyűlésenmegjelenni

szíveskedjenek!

ÁFÉSZ IGAZGATÓSÁGA
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HÁZ, LAKÁS
Gyomán az Eötvös u. 6 szám alatti

3 szobás, kertes családi ház, áron alul
sürgősen eladó.

Endrődön a Damjanich u. 23.
szám alatti összkomfortos, kövesút
melletti kertes ház eladó. Érd: End
rőci. Szabadság u. 22.

Dévaványa Homokbánya 5. szám
alatti összkomfortos .8 l-ben épült Ja
kás sürgősen eladó. Erd.: helyben.

Tanya VI. ker. 365. szám alatt
eladó. Erd: 66/386-067-es telefonon.

Családi ház sürgősen eladó Gyo
maendrőd, Zalka Máté u. 18. szám
alatt. Érd: a helyszínen.

Szentendrén.hegyoldalbanDuná
ra néző víkendház eladó. Irányár 5
millió Ft. Érd: Dévaványa. Zrinyi út.
56.

2 szoba összkomfortos ház gyü
mölcsössel eladó vagX elcserélném.
Házrész is érdekel. Erd: Körösla
dány, Fási u. 20.

Mezőtúron kétsziptes gázfűtéses

új csalácli ház eladó. Erd: Petőfi u. 13.
Telefonon: 157

Körösladány központjában iro
dák, üzletek, ra1:tárak és garázsok ki
adók. Érd: Körösladány, Nadány u.
26. telefonon: 06-60-384-300

Gyoma, Kölcsey u. l. szám alatt
manzárdtetős villaszerű háromszo
bás gázfűtésű családi ház eladó. Érd:
a helyszínen.

GyomáI), Petőfi út 16. szám alatti
ház eladó. Erd: a helyszínen vagy Bu
dai út31. szám alatta délutáni órákban.

Eladó GyomaendrődHősökút 15.
szám alatti komfort nél1.iili ház 138
m" alapteliiletű 370 négyszögöl te
lekkel gazdálJ'odásra alkalmas mel
léképülettel. Erd: tel: 386-452 J

Gyomán Vásártéri ltp.-en erké
lyes lakás eladó, 21.B l/2. Tel~:
6

Gyomán Eö~ös 9. szám alatt fél
házrész eladó. Erd: a 9/1. szám alatt.

Kertes. gázfűtéses, komfortos csa
ládi házamat elcserélném lakótelepire.
Érd: Gyomaendrőd Nap u. 7. sz.

Hunyán gázfűtéses családi ház
áron alul eladó, azonnal beköltözhe
tő. Érd: 06-66-386-330

Eladó 2 szob~ összkomfortos gá
zos családi ház. Erd: Gyomaendrőd,

Batthyányi u. 6.sz.
Másfél szobás összkomfortos la

kás eladó. Érd: Gyomaendrőd,Oki. 6.
ltp. E. ép. 1I3

Félkész ház olcsón eladó. Érd:
egész nap, Ady E. u. 2/5. szám alatt.

Körgát út 29/ l. szám alatti gáz
közPl?ntifűtéseskertes családi ház el
adó. Erd: tel: 66-386-554

Kétszobás ház eladó, vagy hason
lóra cserélhető. Medgyesbodzás, Bé
ke út 32.

Gyomaendrőd, Oh.1óber 6. ltp. 7.
fsz. 1. tehermentes. kéterkélyes laká
somat elcserélném kisebb kertes ház
ra, vagy másfél szobás lakótelepire.
Érd: esti órákban a helyszínen.

2. szoba összkomfortos kertes ház
eladó, vagy elcserélném békéscsaba
ira Házrész is ér~ekel, vagy másfél
szobás földszinti. Erd: Szegedi János,
Körösladány Fási 20.

Mezőtúri kis kertes házat vennék
,:árosközpontban, vagy felsőrészen.

Erd: 66-313-559. telefonon.
Kétszintes családi ház eladó:

Kondoros, Bajcsy-Zs. u. 4811. Tel:
66-388-195. Irányár 1.800.000. Ft

Két család részére is alkalmas két
szintes családi ház gázközponti fűtés
sei , sok melléképülettel, garázzsal
eladó. Érd: Gyomaendrőd,Gárdonyi
u. 16. sz.

Eladó Tarnaszentmi.klóson (He
ves m.) 3 szobás családi ház. Víz,
villany van, gáz folyamatban. Irány
ár: 700 ezer Ft. Erd: Béke út 57. sz.

Szolnokon telefonos, főbérlő nél
küli I~ásban szoba június l-től ki
adó. Erdeklődni: 56-370-468.

-
. KERT, TELEK

Szarvason, Szappanosban 306
négyszögöl zártkert eladó. Érd: Szarvas,
Betű út 9. 17 óra után.

Eladó Hősök u. 15. alatt lévő 270
négyszögöl beépíthető telek. Érd:
Búza Sándorné, Bajcsy u. 46/1, tele
fonon: 386-452

Bónom-z~gban 500 négyszögöl
telek eladó. Erd: Gyomaendrőd, Ko
rányi F. u. 7. alatt.

Gyomaendrőd, Zalka M. u. ?/l.
telek eladó. Irányár 130.000. Ft. Erd:
Korányi u. 7. alatt.

Siratóban 800 négyszögöl vízpart
mellett lévő beépíthető zártkert el
adó. Érd: Gyomaendrőd,Lehel u. 211.
4 óra után.

10 éves gyümölcsös kúttal 30 ~zer

ft-ért a Laposi kertben eladó. Erd:
Hunya, Tanya 193/1.

Bekerített telek, félkész 60 m2 kő
épülettel, nyJ1ászárókkal, fúrt kúttal,
szeggel, csónakkal ela9ó a Peresi-hol
tágon 450.000 Ft-ért. Erd: 1730-542

Kecsegé~ben 1012 m2 telek ol
csón eladó. Erd: Kalmár László, 01.1.
6. ltp. 7/6

Gyomán a Somogyi B~laúton 225
négyszögöl telek eladó. Erdek1ődni:

Gyomaendrőd, Kölcsey 1711, tele
fon: 66/386-500

JÁRl\IŰ

ETZ motorkerékpár áron alul el
adó. Érd: Szabó Gyula, Hunyadi u.
33.

MTZ 50-es érvényes műszakival

eladó. Érd: mindennap, Körösladány,
Dózsa u. 18. szám, tel: 522

Yamaha mot.orkerékpár eladó,
175.000 Ft-ért. Erd: Mucsi Zoltán,
Tiszakürt, Felszabadulás út 54.

Eladó: ROBUR autóbusz, vontat
ható, lakókocsinak használható. Első,
hátsó híd külön is. Érd: tel. 66-313
065

13 éves 412. Moszkvícs, jó álla
potban eladó. Irányár: 60.000 Ft 1,5
év műszakival. Erd. Körösladány,
Esze T. u. 30.

Használt és új 412. Moszkvics és
1310 Dacia alkatrészek eladók. Érd:
Gye. Tanács u. 4.

Renault 5 sebességes, 1100 cm3

87 ezer km-rel megkímélt állapotban
eladó. Érd: Mezőtúr, Gorkij u. l.

Jó állapotba!) lévő 126-os Polski
Fiatot vennék. Ar és év megjelölést
kérek. Érd: Dévaványa, Erkel út 20.

4 éves Skoda Favorit eladó
(20.000 km-rel) mozgáskorlátozott
nak is, vagy Mal1ltira, más kisebbre
cserélhető. Szarvas, Wesselényi l.

Eladó: vontatható ROBUR autó
busz, lakókocsinak. Ugyanott RO
BUR motor eladó. Tel: 66/313-065

1300. VW. Golfjó állapotban ext
rákkal, áron alul eladó. Irányár
150.000 Ft. Mezőtúr, Kürt út 19.

Simson Schwalbe, turbós segéd
motor eladó. Érd: Gye. Vásártéri ltp.
711, tel: 386-715. Irányár 19.000 Ft

Újszerű állapotban lévő Simson
Schwalbe eladó Körösladány, Tüköry
35, illetve Pusztacsárda Szeghalom.

Hároméves Suzuki segédmotor
eladó. Érd: hétvégén, Dévaványa,
Könyves K. 12.

Uj Mountain Bike férfi, nőikerék
párok 17.000 Ft; gyermek 15.000 Ft
ért eladók. Erd: Nagyszénás,
Szabadság u. 24.

Jó áI.lapotban Jévő 4 éves verseny
kerékpár eladó. Erd: 66/388-878, 17
óra után

1978-as Lada 1200-ES friss mú
szakival eladó. Érd: Gyomaendrőd,
"Hanyecz Kocsma"

KétüteműWartburg Kombi bot
váltós I éves múszakival eladó. Me
zőtúr, BenkőGy. út. 27.

Simson S 50 kismotor eladó. Érd:
Jánovszky György, tel: 66-386-616,
vagy 66-388-868

Rába-15 traktor eladó, ekével,
pótkocsival. Érd: Dévaványa, Kos
suth u. 9. tel: 229

GÉP
8 tégelyes fagylaltgép olcsón el

adó. Tel. 388-407
Videoton típusú számítógép játé

kokkal eladó. Irányár 12.000 Ft. Dé
vaványa, Széchenyi u. 35.

160 tojásos szekrényes kézi for
gatású keltetőgép, 10 sebességes férfi
versenykerékpár eladó. Tóth, Budai
2/1. szám

Drótos bálázó üzemképes áI.lapot
ban 8 tekercs dróttal eladó. Erd:
66/386-326, esti órákban.

Spectrum magnóval, programok
kal, szakkönyvekkel olcsón eladó.
Érd: levélben Mezőtúr, Fóti út 101.

Acélpengéjű lovaseke eladó, v.ala
mint használt női kerékpár. Erd:
661388-557, Kondoros, Tessediku. 32.

Jó állapotban lévő HI-F! torony
hangfal nélkül olcsón eladó. Erd: Me
zőtúr, VII. út 44.

Lábbal hajtós varrógép 60 l-es hű

tőszekrény, n~gyméretű hőtárolós

kályha eladó. Erd: Endrőd. Toronyi
út. 15. sz.

E-516 Kombájn, DETK-l 15 szip
pantó, Zetor-12Q45 és Saxona-25 ve
tőgép eladó. Erd: Körösladány,
Hunyadi u. 4.

Eladó: gODl.bfelvarrógép és egy
ráncológépfej. Erd: Csabacsűd,Pető
fi 49. Gömöriné

ÁLLAT
Az ország egyetlen fiatal Európa

győztes Hungária Junior Charnpion
szukájától és angol import Charnpion
kant~1 collie kölykök előjegyezhe

tők. Erd: Gyomaendrőd, Bem u. 6.
Méhcsaládok egész évben kapha

tók a Zsófiamajori gátőrháznál,

ugyanott kuvasz kan eladó. Tel: 66
386-972.

8 hónapos kandisznó van eladó.
Mezőtúr,Dob u. 18. sz.

EGYÉB
50.000 Ft értékű, új autó vásárlá

sára érvényes utalvány kedvezmé
nyesen eladó! Érd: Gyomaendrőd,
Munkácsy u. 25.

Varrást vállalok. Szarka Lászlóné
varrónő,Dévaványa, Sarló út 15.

A mozi udvarán .lévő büfé telje;
felszereléssel eladó. Erd: 386-787.

Április l-tőJ megnyitom autószere·
lő mú]1elyemet a Hídfő lL 511. szám
alatt. Erd: 386-765, vagy a helyszíne~

Öt elemből álló mosogatós, új
konyhaszekrény, vaJarnin~ 60 l-es le
hel hűtőszekrény eladó. Erd: tel. 67·
388-987.

Eladó 250 l-es hútőJáda, mosogató
gép, férfi versenykerékpár, villanY!úz,
hely, és AIWA CD lejátszó. Erd:
Szarvas, Vágóhíd u. 46.

400 l-es fagyasztóláda eladó. Érd:
Gyomaendrőd, Pósa 10/1.

Új menyasszonyi nma eladó, vagy
kiadó igégyes lányoknak. Irányár
15.000 Ft Erd: Mezőtúr,Szabadság tér
29. I. Ih. 4/12.

Kölcsönözzön nagytakarításhoz
takarítógépet. 8-IS-ig. Gyomaendrőd,

József út 16. szám alatt, telefon: 386
569.

Autómentést, teherfuvarozást (3 I·

ig) AVIA tgk. vállalok. Katona Imre.
Szarvas, Akácos u. 3. Tel: 66/313-065.

Zöld lucerna évi használatra kiadó.
Endrőd, Micsurin 21.

Koszorusleány- és menyecskeruhák
eladók. Érd: Gyomaendrőd, Vörö~
marty u. 18.

Egyetemista felsőfok'Ú nyelvvizs·
gával német nyelvtanítll,st, korrepetá·
lást jutányosan vállal. Erd: Gyuricza
Cs. Gyomaendrőd, Mohácsi II/l.

50.000 Ft érté1.."Ű új autó vásárlási
utalvány eladó 35.000 Ft-ért. Bevált·
ható: Mazda, Ford, Volkswagen, Audi,
Mitsubishi, Toyota, Nissan márkákra.
Érd: Kulcsár. Gyoma, Jókai u. 7. Tel:
6613 86-247, üzenetrögzítő.

Eladó: jó állapotban lévő 120-as
biliárdasztal 40.000 FT-ért. Dévavá·
nya, Marcsó Gyula, Arany J. u. 13.

Új ülök:ád 5.000. Ft-ért eladó. Érd:
Mezőtúr, Nyári Nagy Pál u. 9.

Földet bérelnék megegyezés sze.
rint. Érd: 66-386-326, esti órákban.

"Aphrodité" TárskeresőSzolgálal
5500 Gyomaendrőd, Pf: 91. Bemu·
tatkozó levél, válaszboríték szüksé·
ges.

Küldjetek I Forintot! Címem: Vili.
Pécs, 7633. Szántó Kovács János út
I/e. 118. szoba Köszi!

Bél yegzök:észítést váJlaJok minden
adott szövegű, formájú emb]émás ki·
vitelben, rövid határidővel. Erd: Gyo
maendrőd, Béke u. 6.

Kárpito?ott bútorok kaphatók ked·
vező áron. Erd: Kondoros, Kossuth tél
6. (Buszpályaudvar mögött.) Tel: 66·
388-087.
. Páncéltőkés zongora olcsón elad6

Erd: 16 óra után, telefon:191
Eladó: jó állapotban lévő "Salgó'

konyhai asztali tűzhely (széntüzelésú).
Érd: Túrkeve, Thököly u. 31/a

Akar Ön napi4-5.000.-Ft-otkeres·
rú otthon végezhető könnyű munká·
val? Válaszborítékért tájékoztatom.
Érd: Ábrahámné Szebegyinszki Má·
ria, 5553 Kondoros, Zrinyi u. 25.

Fejes István, Mezőtúr Arny 196.
vájogverésre rendelést vesz fel.

Olasz kombinálható babakocsi.
újszerű állapotban igényesnek eladó.
Cím: Körösladány, Batthyány 46/1.

Autóba szerelhető gyermekülést
vennék I vagy 2 darabot, használtat
Joóné, Gyomaendrőd,Vidovszky u.
6. Ajánlatokat írásban kérek.

AVIA gépkocsival autómentést,
fuvarozást, munkagép szállítást vál·
lalok 3 t-ig. Tel: 66-313-065
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Ingyenes az apró!

HAZ,I,AKAs
Endródön a Knrányi u. 7. szám alani két

család részére is alkalmas családi ház eladó.
Erdeklódni a helyszínen.

Eladó vagy elcserélbetó Gynmaendródön
a Kossulh út 19. szám alatti családi ház. Ér
deklődni a helyszínen. egész na .
~Z6tÚTi o pa asszobás, központi

fűtéses. kertes családi ház, nagy als6 épUlet
tel. Gáz az udvarban, kövesút folyamatban.
Erdeklódni: Mezőlúr. Vadász út 25.

Telek
Eladó v~arti telek a Dan-zugi holtág

partján 820 m -es őszi ásással (villany van).
Erdeklődni: Adroviczné. 06-1-1422-606.

Telek eladó I Gyomaendródön. a Körös
parnói 100 more, Bercsényi út 19. szám alalL
Víz. gáz. villany van. Erdeklődni: Gyoma
endrőd.Turul cipóboltban.

. Jt\Rl\IŰ .
R-S-ös Renaull teljes extrákkal eladó. Er

deklődni: Gyomaendrőd, Kulich Gy. út 8.
Telefnn: 66/386-825

KétUtemű Wartburghoz új gyári a1katré
szek elad6k. Érdeklődni: naponta 17 óra után.
Gyomaendrőd.Kenderázlató útl4.

y AMAH A XI 650 TURBO 1982·es, hiá·
nynsan 55 ezer forintért eladó. ÉrdeklŐdni:
Mez61úr. Kertész út 52.

SAMMA 4.5 éves. 3 ajtós. kifogástalan
állapotban. extrákkal felszerelve eladó. Ér
deklődni telefonon: Mezőtúr 243

Polski Fiat 126·os eladó. Érdeklődni:
Kondoros. Szénási út 45. Telefon: 66/388
742

Eladó YAMAHA JOG 50 köbcentiméte
res.autómatavállós, önindítós robogó. Érdek
lődni: Metőtúr.Bajcsy-Zs. út 39/4.

Eladó YAMAHA XI 650-es TURBO mn
tnrkerék-pár .túrafelszereléssel. hiányos mű

szerfallal. Erdeklődni telefonon: Mezőtúr

119

ÁLLAT
TörzskdnyvezettIrsener kis k-utyák kitűnő

szülőpártól májusi elvitellel eladók. Érdek
lődni: Gyomaendrőd.Kisréti út 22.

GÉP
Eladó MTZ 50-es traktor. Henszter rend

felszedő kocsi. Erdeklődni: Dévaványa, Me
zőtúriút 18.

Eladó EfZ..150-es. 5 éves. I év műszaki·

val, megkiméit állapotban. trdeklődni: Dé
vav:\nyn. Felszabadubs út 57.

Sürgősen eladó: 900-as Dutra. B-2005
Forstrin 8 éves eke, UNHZ-750-es komplen
üzemképesen. Irányár: 120 ezer. 80 ezer, 120
ezer. Érdeklődni: 5400 Mezőtúr. IV. út 32.

Faipari marógép. 800-as szalagfűrész.

vastagsági gyalugép. páros körfűrész eladó.
Érdekl6dni: Sipos Gábor Mez6túr, Kert út 7.
Telefon: 674

Zeo.it SF-12 fotópuska-készlet és fekete
fehér nagyítógép eladó. Érdekl6doi: Mezótúr.
Szabadság tér 28. Hegedűs

Kultivátor 5 soros új és kalapácsos daráló
valamint 2 ezer darab vájog eladó. Érdekl6d
ni: Gyomaendr6d. Selyem út lll.

EGYÉn .
Ailer Mihály vállalkozó fuvarozást. állat

szállítást, vetést, boronálást vállal. Érdeklőd
ni: Gyomaendrőd, Kisréti út 22.

145-ször 115-ös TT emeletes terepasz
taltartozéko kkal, olcsón eladó vagy elcse
rélhet6 postatiszta bélyeggyűjteményre.

Érdeklődni: Mezőrúr, Kertész út 52.
Debrecenben beváltható 50 ezer forintos

autóvásárlási utalvány 25 ezer foriotért elad6.
Érdeklődni: Körösladány, Széchenyi u. 911.
Telefon:375

KONTÉNER eladó: 16 négyzetméteres.
gyári. szállítható, vaslemezból gyártott. Ér
dekl6dni: Sipos Sándor Mez6túr. Kert út 7.
Telefon: 674

15-20 mázsa széna eladó. Érdeklődni: Pál
Lajos Körösladány. Széchenyi út39. sz. alatt
egész oap.

25-ször 1.2 m·es vaslemez bódé eladó.
Alja is lemez, önrakodós gépkocsival elszál
lílható. Érdekl6dni: Gyomaendr6d. Pásztor I.
út 26/1.

Eladás végencip6-készítőtkeresek.Uzlet
helyiséggel is rendelkezzen. Erdeklődni:
5400 Mezőtúr,Székes út II.

Nagy kapacitású zöldség-gyümölcs
árusítással egybekapcsolt élelml
szerUzlet. teljes berendezéssel, jutányos
áron eladó. Érdeklődni: a 06-60/384-461
es telefonon.

Autószerelő-műhelynyílt a Gyomaend
rőd. Hídfő út 511. sz. alatt. Gyors. olcsó.
szakszerűautójavítás I

Korrepetálásl vállal nyugdíjas"pedagógus
l-5. osztályos tanulók számára. Erdeklődni:

Gyomaendrőd. Fó' út 125. sz. alatt vagy a
386-0 IS-ös telefonon.

üstház, 43-as bőrcsiZma. 33 x 40 cm-es
öotöttvas platni asztali II1zhelyhez. Gyoma,
Kálvin u. 35. szám.

Kerti kisgépek, szerszámok kerékpárok,
egyéb eszközök javítása. lakatos munkák ké
sek köszörulését vállalom. Kardos. Gyomai
ú143.

l~---=---=---- - ---- ---- - -- - - '~'~1

I t

~ Nálunk még olcsóbb! !
l ~

: Hamostcseréli ... :
l !
l '.,!: megen.... :
l ZANUSS/-LEHEL CSEREAKC/Ó :
I f
I Ha most vásárol l
l Zanussi-Lehel hűtőszekrényt, !
l régi kompresszoros hűtőjét i
I beszámítjuk a vételárba (2 500 Ft-ért) l

l Metál-Stop Vas-műszakibolt, :
I Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 44.
I Tel: 386-909
!
l
: Bő áruválasztékkal várjuk kedves
! vásárlóinkat!
! Gázkészülékek, villanybojlerek, !
I 1I automata és hagyományos mosógépek, !
j porszívók és háztartási kisgépek ! .
l mellett most külön figyelmébe li ajánljuk a MTB, verseny, normál női, :
! férfi és gyermekkerékpárokat, I
l valamint Radal és radal panel !
! radiátorokat. 1.
~ i
l VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNY! !
I !Nagyker ár! Nálunk még olcsóbb!
: Nézzen be hozzánk. megéri! ;
1_~ ~~"",-J

THER""(v~
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva

wknak a lakossági apr6hirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beÚ1li a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállalunk!

Egy apr6hirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(15) szónál többet!

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

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

•····Aláírás: :
L_ ••••••••• _._. __ ._. __ •••••••••••••••••••• _••• __ ••• ~

É~TÖ~AEUSZÖVETKEZET
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 3. Tel.: 66/386-614

• Betonkeveréket
megrendelésre házhoz

szállítunk!

•

• Törzskönyv~~~
szülőktől német juhász

kiskutya eladó!
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Április 30-án este a Körös étteremben vacso
ra, majd 22 órától Korda György és Balázs

Klári műsoros estje.

Igen szerencsétlen eset történt a közel
múltban a gyomaendrődi Tímár ImréveI.
Nem kevés pénzzel és fáradsággal rendbe
hozott 13 éves Wartburgját január 28-án
Mezőtúrra vitte műszaki vizsgára. A jár-

gány megfelelt a szigorú követelmények
nek, sőt egy zöld kártyával gazdagabban
autózhatott haza Tímár Imre és rokona.
Már-már hazaértek, amikor megíörtént a
baj.

Balesetet okozott a kandisznó

Iroda céljaira is alkalmas

ÜZLETHELYISÉGEK
KIADÓK

Gyomaendrődöna DY-WA Kft.
központjában, a Kossuth u. 18.

szám alatt.
Telefon/fax: 66/386-479

Bővebbfelvilágosítás a helyszínen.

F--~--~--------~--~-----~---'

kihallgatást kért, így sem ő sem
pedig Hunya nem fizet - Pa
naszkodik Tímár Imre aki mel
lesleg megemlíti, hogy szerinte
főútvonal mellett tilos disznót
hajtani, éppen abalesetveszély
miatt.

Az eset többi szereplőjét is
megkérdeztük. Hunya Lajos el
mondta, hogy az ügy lezárult, s
a rendőrség közúti közlekedési
szabályok kisebb fokú megsér
tése miatt négyezer forint bír
sággal sújtotta a balesetet
okozó disznóhajtás miatt.

-oke·

Fideszfórum

le után Hunya Lajos felajánlot
ta, hogya kár felét hajlandó
megtéríteni. Mikor azonban ki
derült, hogy a biztosító hatvan
ezer forintban állapította meg a
kár értékét, Hunya elzárkózott
a fizetéstől, megkérdőjelezve a
kárszakértő munkáját. (A Biz
tosító ugyanis totálkárosnak
minősítette a kocsit, hiszen a
kár összege a Wartburg piaci
értékét meghaladta.)

- Húszezer forintomba került
a jármű műszaki vizsgára való
felkészítése, s most Hunya
disznója miatt összetört a ko
esim. A biztosító új helyszíni

Felnőtt AGYKONTROLL
TANFOLYAMOT végzettek FIGYELEM~

Agykontroll Klub megalakítását tervezzük.
Várj uk az érdeklődők jelentkezését

az alábbi két telefonszámon: 66/386-298,
66/386-762 (az esti órákban).

, 6
FUG~ETLEN VAR?SI HAVILAP Kiadj~: aHekline Sludió

SZ Felelos szerkeszto: Felelos klado: Hornok Ernö
_ Homok Ernő KeszüIt:

, Szerkesztöseg: • Gyomai Kner Nyomda Kft

ESZED
5500 Gyomaendród. Ugyvezetó igazgató:
Kossuth U. 18. Papp Lajos
TeIlFax.: 386-479 ISSN: 1215·8623

Deutsch Tamás, a Fidesz alelnöke és Babák
Mihály, a Fidesz parlamenti képviselője!öltje

1994. április 20-án Gyomaendrődöna Katona
József MűvelődésiKözpontban politikai fónmua
várja a szavazópoJgárokat.

Április 22-én ugyancsak a Katona József Mű
velődésiKöZpontban 18 órától TEAHÁZ és FILM
VETÍTÉS! Jelenetek a Fidesz hőskorából

Este 21 órától éjszakába nyúló JAZZ-MINE
buli.L__~ ~__~__~

utóbb a biztosító kiderítette 
mintegy hatvanezer forintos
kár keletkezett.

A baj, jelen esetben a disznó
nemjárt egyedü!. A megtermett
állat ugyanis Hunya Lajos kis
gazda önkormányzati képvise
lő tulajdonát képezte, aki aznap
fedeztetésre haj totta a jószágát.
Az aktus megtörténte után a vir
gonc disznóval hazafelé indul
tak, amikor a négylábú az
úttestre rohant.

- Ti marhák, miért jöttök úgy
mint az őrült! - kiáltott ránk Hu
nya, s azzal elszaladt a disznaja
után, idézi fel az eseményeket
Tímár Imre, aki azt mondja,
hogy alig többel jöttek mint a
megengedett sebesség. - Kihív
tuk a rend6rséget, akik felvet
ték a jegyzőkönyvet a
cserbenhagyásos balesetről.

Hunya Lajos ugyanis már nem
jött vissza a helyszínre - meséli
Tímár.

Hunya Lajost azonba.n nem
hagyta nyugodni a lelkiismere
te, hiszen a rendőrök is jártak
nála, így még aznap este felke
reste Tímár Imrét, mondván
szeretné megnézni a Wartbur
got, mert őúgy emlékszik, hogy
a kocsi nem tört össze. A szem-

r~~-'~--'4
~

\ Gyönyörű

TIBET TERRIER
kiskutyák

és egy ,
MAGYARAGAR
kiskutya kedvező

áron eladók.

Érdeklődni:Putnoki,
Gyomaendrőd,

Munkácsy út-20.

Éppen az endrődi hídról gu
rultak lefelé, amikor az egyik
ház nyitott kapuján az autó elé
az úttestre rohant egy jól meg
termett - két és fél mázsás 
kandisznó. Az állat a közleke
dési szabályok ismerete híján
féktávolságon belül lépett ajár
mű elé, melynek vezetője az üt
közést csak úgy tudta elkerülni,
hogy jobbra rá.ntotta a Wart
burg kormányát.

LeszaJadt a sáros útpadkára,
a kocsi megcsúszott és neki
csattant az útszéli ház beton ke
rítéséoek, majd végül egy fa
állította meg a kocsit. A kan
disznó így épségben maradt a
Wartburgban viszont - mint azt



Késeléssel végződötta zsarolás

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

3. ÉVF. 6. SZÁM 1994. MÁJUS 5. ÁRA: 27,50
Még április 24-én este je
lentkezett a gyomai rendő
rőrsön M.K., aki alig egy
órával előtte két helybéli
vállalkozót késelt meg.
Gy.M. súlyos, életveszé-

lyes állapotban került kór
házba, őt a harminc centis
kés szívtájékon érte. RJ.
kisebb sérülésekkel úszta
meg az esetet.

(16. oldal)

A halkolbászos ember története

Kedves Polgárok!
Az 1990-es választásokon polgáraink fő feladata az előző

rendszer leváltása volt! Bár nem számoltunk be maximális ered
ményekről, de a választásokon dikerült a szocializmusrajellem
ző politikai erőket jelentősen visszaszorítani. Az eltelt négy
esztendő nem váltotta be euforikus reményeinket! A jelenlegi
hatalom szájából nem hallatszik hitelesen, de valóban sokkal
nagyobb feladatunk lett, mint amit a politikai palettán megjelent
új erők és a nép felvállalt!

Nagyon fontos, hogy a rendszerváltást népünk is felvállalta,
de avégrehajtásban, - mint aki jól végezte dolgát, - visszaesett
abba az apátiába, amelyet az előző 40 év során megszokott!

Természetesen a kormányzó pártok munkája nagymértékben
hatással volt az elvégzett rendszerváltás minőségére. Sajnos, azt
ma már nem lehet bizonyítani, hogy más erők jobban, a nép
terhelését kevésbé kimutató módon vezettek volna át bennünket
a piacgazdaságba, rendszerváltásba.

Most láthatóan levál tjuk a rendszerváltókat!? De miIlt ahogy
a mondás is tartja, félmunkának nincs értelme, így ha leváltjuk
a rendszerváltókat, kezdhetünk mindent elölról !

Józanul gondolkodva ez nem lehet a magyar nép célja, de
akkor mi a megoldás?

A megoldás abban rejlik, hogy a most igazán széles válasz
tékból azokat küldjük a Parlamentbe, akik ténylegesen tenni
tudnak, akik visszacsatlakozva választóikhoz, számíthatnak
azok aktivizálódására! A rendszerváltást csak az állampolgárok
vihetik végig! Kietlen erőlködés, ha egy vékony réteg nekiáll
egy világrendszert eltakarítani, ahhoz teljes közakaratra van
szükség.

Ugyanakkor az új világ felépítését 10,5 millió ember egyenlő
figyelembevételével kell megoldanunk, s főleg ezért lenne szük
ség a közéletben lényegesen nagyobb aktivitásra.

Nagyon fontos a részvétel a szavazáson. Mindannyian hall
gassanak saját lelkiismeretükre, és az olyan emberek szavára,
akikben megbíznak!

A bizalom reményében köszöntöm Önöket tisztelettel:
Homok Lajos
képviselőjelölt
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A Vadvirág műsora

MAJÁLIS 1994 A Köztársaság Párt léghajója

A Benkó Dixieland koncertje A közönség

négytagú küldöttsége: Soca
ciu Oliviu alpolgármester,
Josan Horatiu képviselő,

Krecsák Adalbert az
RMCSZ képviselője és Fü
löp Simon vállalkozó.

Május l-én folytatódott
a majális a Városi Sport
csarnokban és a művelő

dési központban. Ez
utóbbi helyszínen a Svéd
országból érkezett tánco
sok és a Körösmenti
Néptáncegyüttes szóra
koztatta a közönséget. Az
időjárás is kegyes volt
egészen délután 3 óráig,
ám a zivatar sem tudta el
mosni este a sportcsarnok
ban Hevesi Tamás
nagysikerűműsorát.

Divatbemutató

nos, Vaszkó Irén. Poszto
musz díjban részesült Varjú
Vilmos és dr. Szerb György.

A kitüntetések átadása
után a városi zeneiskola mű
sora következett, majd fel
léptek még frankó Tünde,
Veréb Judit, Adám Gyöngyi,
Polányi Éva, Juhász Erika,
Kiszely Zoltán, Pólus Krisz
tián, valamint a gyomai szár
mazású színművészSzilágyi
István. Szerepeltek még a
Körösmenti, a Vadvirág
Néptáncegyüttesek és a
Rumba társastáncklub tán
cosai is.

A jubileumi estet megtisz
telte jelenlétével Latorcai
János miniszter, valamint
testvérvárosunk Nagyenyed

Gyomaendr6d várossá vá
lásának 5 éves évfordulóját
ünnepeltük április 30-án este
a Katona József Művelődési
Központban, ahol dr. Frankó
Károly polgánnester beszélt
a város ötéves történetéról.
Ezt követően az évforduló
alkalmából Gyomaendrőd

Díszpolgára címet adomá
nyozott a képviselő-testület

Határ Győző Londonban
élő, gyomai származású
Kossuth-díjas írónak. Em
lékplakettet kapott munkájá
ért az Endrődi Füzetek
szerkesztő-bizottsága,Gyu
ricza László, Jenei Bálint,
Kruchió Endre, Soczó Elek,
Cs. Szabó Albert, Tímár Já-

Április 30-án és május l-én
csak az nem talált magának
kedvére való szórakozást aki
nem akart. Április utolsó nap
ján délután l órától a Holler
e16tti téren a Szabad Demok
raták Szövetsége és a Köztár
saság Párt rendezett politikai
majálist. A szarvasi tűzoJtóze
nekar után néptánc és divatbe
mutató szórakoztatta az
egybegyűlteket, akiket Bődi

János képvise16jelölt és Ko
vács István a Vállalkozók Or
szágos Szövetsége elnöke is
köszöntött. A Benkó Dixie
land Band nagysikeru kon
certje után társastánc
bemutató következett, éjszaka
pedig lÜZijáték zárta a napot
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Válassz!
Szó-Beszéd

A kínai trükk

3

Véget ért a választási kampány. Az 5. számú választókerületben, Gyo
maendrődön, Szarvason és a többi településen viszonylag csendesen,
kulturáltan zajlott a kampány. A plakátieragasztásban is csupán aZöld Párt
remekel t, de bát ez csupán a pártot minősíti. A választási gyűlések tapasz
talatai azt mutatják, bogy városunk polgárainak csupán elenyésző részét
érdekli igazán, hogy a következő négy évben ki képviseli majd a környék
lakóinak érdekeit a parlamentben és a leendő új kormánykoalíció vajon
milyen irányban tolja majd az ország szekerét.

Egy-egy jelölt. vagy párt választási gyűlésén általában negyven-hatvan
érdeklődő jelent meg. Igaz az endrődi városrész lakói mintha aktívabbak
lettek volna: Thürmer Gyula és Latorcai János előadásain megteltek a
széksorok a Déryné Művelődési Házban. Az is igaz, hogy elsősorban az
idősebb korosztály érdeklődik inkább a politika iránt.

Furcsa viszont, hogy Gyomán például Bródy János koncertjére - amely
egy választási gyulést követett - alig nyolcvanan voltak kíváncsiak egy
tizenhétezres vároSban. Ezzel szemben Szarvason szinte minden választási
fórum telt ház előtt zajlott, de még a szomszédos Dévaványán is mindig
tele volt a művház.

Talán igaz a mondás: minden településnek olyan politikusai vannak
(lesznek), amilyet a polgárai megérdemelnek!

rJ.Sztelt Választópolgár!

A FIDESZ AZT MONDJA,
EBBŐLELÉG VOLT!

Elég a lefelé menetelésből, elég a termelés visszaeséséből, anadrágszíj
összehúzásából, a fogyasztás és az életszínvonal csökkenéséből.

Ennek a kormánynak mennie kell.
Mennie kell, mert túl sokat hibázott Mert túl sokat beszélt és

keveset cselekedett. Mert alkalmatlan emberekkel töltött be felelős

pozíciókat. Mert túl sok lehetőséget mulasztott el. Mert laSSÚllak,
tétovának és következetlennek bizonyult. Mert kormányzása alatt túl
sok illúzióját. bitét és bizalmát veszítette el az ország népe. Mert
túlságosan mélyre zuhant vissza a termelés és a fogyasztás.

Magyarország változást akar.
Új, liberális kormánynak kell jönnie, hogy jobb jövőkezdődjön.

A Fidesz készen áll,
bogy a gazdasági növekedés beindításával mUl1kabelyeket teremtsen,
hogy felszámolja az ifjúsági munkanélküliséget,
hogy visszaállítsa a magánerős lakásépítések ÁFA-mentességét,
hogy eltörölje a kamatadót és a földadót,
bogy megszüntesse a minimálad6t,
hogy a beruházások arányában csökkentse a nyereségadót,
hogy eltörölje a kárpótlási földek eladását sújtó adókat,
hogy az ingyenes egészségügyi alapellátást minden állampolgár

nak biztosítsa,
hogyalapnyugdíjból, munkanyugdíjból és kiegészítő biztosí

tásokból álló igazságos nyugdíjrendszert vezessen be,
hogy megreformálja a közoktatást és szélesre tárja a felsőoktatás

kapuit a fiatalok előtt,

hogy megállitsa a környezet pusztítását, a jövő felélését.

A ~idesz tudja,
hogy nincs más választásunk, mint a gazdasági növekedés,
hogy a siker kulcsa a vállalkozó szellemű polgárok sokasága.

Ma a Fidesz a jövő pártja.
A Fidesz pr~ramja a jobb jövő lehetősége.

Teremtsük meg együtt a modern,
polgári Magyarországot!

BABÁK MIHÁLY
a Fidesz országgyűlésiképviselőjelöltje

Megyesi "Decís" Ferenc magabiztos mosollyallépetl ki a
börtön kapuján.

- Viszontlátásra, Megyesi úr! - köszönt el tőle barátságosan
az egyenruhás őr. Régi ismerősök voltak már: Megyesi "Decís"
Ferenc öt éve tűntfela magyar alvilági életben és azóta tartottak
fenn privát cellát neki, de mivel puszipajtása volt a belügymi
niszternek, aki mindig tisztára mosta őt, egy-két nappal mindig
megúszta, ha csalás személyiség-jogsértés, indokolatlan felje
lentés vagy akármi más miatt ítélték el.

Szóval hősünkmosolyogva állt a kapun kívül, és most sem tett
fogadalmat, hogy jó útra tér: máris következő tervén gondolko
zott: valami újat akart, valami olyasmit, ami még senkinek sem
jutOtl eszébe azelőtt. Ismét elmosolyodott és még amap elhagyta
az országot.

Megyesi "Decis" Ferenc megtömött, khakiszínű vászon fuíti
zsákkal, rövidre, majdhogynem kopaszra nyírt frizurá val, surra
nóban lopakodott egy szűk sikátorban, árnyéka vicsorgó
kíséró1<.ént követte. A kutyák és macskák vinnyog va, farkukat
behúzva futottak messzire.

Szóval, hősünk osont, amíg meg nem látott egy gazdátlan
biciklit valamelyik ház előtt. Odament hozzá, kivett hátizsákjá
ból egy kerékpárlakatot és gyakorlolt mozdulaltal, alig neszezve
lezárta a kétkerekűt.

Reggel közel ezer kínai megdöbbenve vette észre, hogy laká
sukban, udvarukon, lakótömbi táro lójukban vagy éppen kedvenc
kocsmájuk előtl valaki az éj leple alatt vadidegen lakattollátta
el a biciklijüket.

Senki sem tudta, ki a tettes. A kínai élet kezdett megbénulni.
Megyesi "Decis" Ferenc ezután belelendült a munkába: nappal

is, éjjel is dolgozott, hetvenkét óránkéntpihent. Amikorpedig hetek
múlva több százezerkerékpár vesztegelta tárolókban, elérkezettnek
látta az időt, hogy követeléseit nyilvánosságra hozza: egy éjjel
teleragasztgatta Peking falait az alábbi plakáttal:

"Kínaipolgárok! Honfitársaim! Veszélyben a haza, a nemzet!
A bicíklilezárás is csak egy olcsó kommunista, bolsevik trükk!
Égetővé vált a probléma megoldása, amelyet csak én tudok
véghezvinni. Buddha segedelmével! Ha Európába akartok érni,
szükségetek lesz a kerékpárotokral Én visszaszerzem nektek
hiányzójárművetek! Szavazzatok rám! Egy kopogtatócéduláért
megkapjátok a lakat kulcsát vagy számkombinációját, kettőért a
szomszédotokét is! Gondoljátok meg és szavazzatok rám!

Mao Dee Fu"
Megyesi "Decis" Ferenc politikai karrierje ezzel kezdetét

vette. Kínai polgárok kilométeres sora állt rezidenciája kapujá
ban: pár nap alatt megszerezte a jelöltséghez szükséges hetven
ötezer cédulát. Feljutolt a tartományi, az országos listára is.
Jogosan reménykedett: úgy látszott miniszterelnök lesz.

Amivel azonban nem számolt: az Interpolnak feltűnt, hogy
radikálisan csökkent Európában a kínai turisták száma. Nyo
momi kezdtek, s hamar megállapították az okot: a kínaiak
gyalog nem tudnak Európába menni. Innen már egyenes út
vezeteIt Maoig. Letartóztatták, de ahogy rájöltek, kit kaptak el
ismét, átadták a magyarországi igazságszolgáltatásnak.

- Jó napot, Megyesi úr! -köszöntötte barátságosan a börtönőr.

- Ismét nálunk?
Megyesi "Decis" Ferenc vigyorogva lépett be a kapun.
Három napja volt bent, amikor idegeskedni kezdett: talán

megfeledkezett róla a régij6 barát, a belügyminiszter?
Egy hónap múlva lefogyva, megtörten kérdezte a kapust,

tudja-e, miért nem szabadult még ki.
- 6 Megyesi úr, igazán sajnálom. Amíg távol volt új kormány

került hatalomra. Uj belügyminiszter lett. Olyan aki szigorúan
bünteti a biciklilopást is. A lezárást is.

Megyesi "Decís" Ferenc kínjában elmosolyodott, és csendes
ellenzékbe vonulva töltötte le hátralévő éveit.

Balogh Tamás
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SZÓ-BESZÉD HÍREK

Strand-árak

A város nem támoga~a

a rendőrséget
A város vezetése a gyomai strand árait az alábbiak

szerint állapította meg. Feln6tt fürd6jegy: 80 forint, a
nyugdíjasok, diákok és a katonák féláron lubickolhatnak.
A gyógymasszázs 150 forintba kerül, s ugyanennyit kell
fizetni a vízsugármasszázsért is. Aki kabint akar használni,
az 100 forintot fizet a kasszánál. A kempingben naponta
200 forintot kell fizetni egy sátorhelyért, a lakókocsis
turista pedig 50 forinttal többet.

Nem lesz vízimentő

A szarvasi rend6rkapitány
kérelemmel fordult váro
sunk képviseI6-testületéhez,
hogy a helyi rend6r6rs mun
káját anyagilag is támogas
sa. A kérést Demeter László
kapitánya következ6kkel in
dokolta: A múlt évben sike
rült gátat szabni a városban a
bűnözés növekedésének, s6t
az el6z6 évhez képest némi
csökkenés volt tapasz
talható. Ennek több oka van,
de az egyik feltétlenül az,
hogya rend6rök sokszor sza
badidejüket nem kímélve
teljesítettek szolgálatot egy
egy nagyobb jelent6ségű

bűncselekmény-sorozatel
követ6inek felderítése érde
kében. Ez komoly terhet rótt
a város, de a Szarvasi Ren
d6rkapitányság beosztottja
in kívül a kapitányság
pénzügyi helyzetére.

Általánossá vált, hogy a
hónap végére a központi ke
retb61 rendelkezésre álló
üzemanyag-átalány kevés
nek bizonyult. A hiányt ed
dig minden esetben a
Szarvasi Bűnmegel6zési és
Önvédelmi Alapítvány pén
zéb61 fedeztük. Sajnos az
alapítvány vagyona véges, s
el6bb-utóbb minden hónap
25-e körül a rend6rségi gép
kocsikat le kellene állítaní.
Ez károsan befolyásolná a
szolgálat hatékonyságát...

Az önkormányzat pénz
ügyi bizottsága anyagiak
lúján a rend6r6rs munkáját
nem tudja támogatní, így a
kérelmet is elutasította, an
nak ellenére, hogy több te
lepülés is segíti a rend6rség
munkáját. Sarkad például
idén 220 ezer forint támo
gatást ad rend6reinek.

Kiállítás Nagylaposon

AGRÁRSZÖVETSÉG

AGRÁRSZÖVETSÉG

MÓDOS FALU
GAZDAGABB vÁRos

•••••

kécs Imréné, Bíró Zsigmond
né és Bolehovszky Lászlóné
szervezte.

Még egy nagylaposi hír:
március l-jén az id6sek ottho
na mellett mintegy ötven tag
gal ifjúsági klub alakult,
vezet6jük Szabó László, R6
mer János.

A nagylaposi közösségi
házban, azaz az id6sek ottho
nában kézimunka-kiállítás
nyílt. A nagylaposi emberek
munkáját dicsérik a bemuta
tott terít61<, függönyök, dísz
párnák, falvéd6k, pul6verek
és kesztYÚ1<. Akiállítást amely
április 30-ig tartott nyitva Fe-

Nem lesz víziment6-szo1gálat a városban. Erról döntött
a pénzügyi bizottság, annak ellenére, hogy a június 1. és
31. között megszervezend6 szolgálatot a kulturális és
sportbizottság támogatta. A víziment6-szo1gálat létreho
zását Varga János polgárvédelmi parancsnok támogatta, s
a szolgálat költsége a jelzett id6szakban 78 ezer forint lett
volna.

A holtág vize sincs ingyen

Nyugdíjas igazgatók
Két általános iskola igazgatóját Farkas Istvánnét és Ko

vács Gábort nyugdíjba vonulásuk alkalmával az idei peda
gógusnapon ünnepélyes keretek között - munkájukat
megköszönve - búcsúztatja az önkormányzat. Farkas Ist
vánné Szolgálati Érdemérem kitüntetést kap, melyhez ti
zenötezer forint jár. Kovács Gábor pedig Arany Katedra
kitüntetést kap, amely mellé huszonötezer forint pénzjuta
lom társul. Err61 döntött az önkormányzat pénzügyi bizott
sága.

A város képvisel6-testülete az önkormányzat tulaj
donában lév6 holtágak melletti teleptulajdonosokkal
úgynevezett vízszolgáltatási szerz6dést fog kötni.
Eszerint nem mez6gazdasági termelési célú felhasz
nálás esetén 850 négyzetméter telekméret alatt évi
500 forintot, ennél nagyobb telek esetén 700 forintot
fizet a tulajdonos. Mez6gazdasági célú felhasználás
esetén a szivornyás vízpótIásnál köbméterenként 2,
szi vattyús vízpótIásnál várhatóan 3 forintot kell fizet
ni. A befolyó összeget a holtágak vízmin6ség-javítá
sára kell fordítani.
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"Gyakorlatias, a szakszerűséget,

a hozzáértést az ideológiai
szempontok elé helyező

politikusokra van szükség"
Interjú Bodi János képviselojelölttel

- Véget ért a választási kampány.
Milyen tapasztalatokkal várja má
jus 8-át? -

1993. október 23-án köttetett a
megállapodás arról, hogya Köz
társaság Párt és a Szabad Demok
raták Szövetsége közös
jelöltségem tényét a két párt elnö
ke sajtótájékoztató keretében akö
vetkező napon már nyilvánossára
is hoza, így mintegy 6 hónapos
választási munka van mögöttem.

Mintegy 20 alkalommal tartot
tam - általában igen nagyszámú
érdeklődő előtt - lakossági, nyug
díjas, vállalkozói, iparos, kereske
dői, pedagógus fórumot a
választókörzet településein, a
Marsallbotcíműsorozat keretében
10 perces bemutatkozási lehetősé
get kaptam a Magyar Televízió
ban, részt vettem egy közel 2 órás
választási vitában a Magyar Rá
dióban, állandó szereplője voltam
a szarvasi és a kondorosi kábelte
levíziós adásoknak és folyamato
san tájékoztatást adtak
bemutatkozásaimr6l és progra
momról a helyi, a megyei és az
országos lapok is. Tapasztalataim
általában nagyon kedvezőek,

megnyilatkozásimra pozitív
visszajelzések jutottak el hozzám.
Külön öröm és megtiszteltetés volt
számomra, hogya Szó-Beszéd po
litikai kaszinóján a közönség leg
szimpatikusabb jelöltje lettem.

- A kerületben 12 jelölt indul a
mandátumért. Milyen esélyeketjó
sol saját magának?

- Választani a választópolgárok
nak kell és én tudom, hogy Ők jól
fognak majd dönteni.

- Ön két párt - az SWSZ és a
Köztársaság Párt - közös jelöltje.
Mi politikai magatartásának a ve
zérelve?

- Meggyőződésem, hogy az en
gem támogató két párt programja
választ ad az ország jelenének és
jövőjének a kihívására. Alkotni aka
ró építészként hiszek abban, hogy az
új kormányzó erő jóval tágabb lehe
tőségeket teremt majd a hozzám ha
sonlóan alkotni akaró és tudó
emberek társadalmi szerepvállalá
sához, akiknek helye és tere van
mind az országos politikai életben,
mind pedig a választókerületemben.
Vallom, hogy gyakorlatias, a tudást,
szakszerűséget, hozzáértést az ideo
lógiai szempontok elé helyező, az
üzleti élet logikáját megélni tudó
politikusokra van szükség.

- Ön, mint szarvasi jelölt, a par
lamentbe kerülése esetén mivel tud
majd többet nyújtani a gyomaend
rődi polgároknak mint"helybéli"
vetélytársai?
Tősgyökeres szarvasi vagyok.

Itt születtem, születésemtől

kezdve itt élek. Soha nem gon
doltam arra, hogy innen elköl
tözzem és így visszaköltöznöm
sem kell majd, ha képviselővé

választanak. Engem mindennap
jaim, barátaim, a munkám révén
üzleti kapcsolataim is Gyoma
endrődhözkötnek. Jól ismerem a
város valamennyi gondját-baját,
megoldatlan problémáját. A vá
ros elmaradottságából, szegény
ségéből a kitörést
infrastrukturális beruházások
megvalósításával (jó ivóvíz, te
lefon, útrekonstrukció, idegen-o
forgalmi fejlesztések)
pályázatok útján, címzett és cél
támogatásokkal, külföldi anyagi
források és a helyi vállalkozók
bevonásával- szeretném hatéko
nyan képviseló1<:ént, építészként
és vállalkozóként is segíteni.

- Mit üzen a választópolgárok
nak május 8-ra?

- Menjenek el május 8-án sza
vazni. Szavazzanak arra, aki itt
élt és él közöttük, aki eddig is
alkotó módon vett részt a válasz
tókerület települései arculatának
a formálásában, fejlesztésében,
van alkotó munkásságának ma
radandó nyoma és ezáltal elhihe
tő róla, hogy amit mond, ígér, azt
képviseló1<:ént meg is tudja majd
valósítani.

(X)
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Deutsch: Még 7 ezer rendőr kellene

GyilDóthy GyolDán

G Nagyné és dr. Kepenyes

dolláros adósságot halmoztak
fel, erkölcsi züllésbe taszítot
ták az országot 1947-ben csa
lással, 1956-ban pedig
fegyverrel kerültek hatalom
ra...

A május 8-i választások előtt talán érdemes emlékezte
tőül végigböngészni az 1990-es választás eredményeit.
Választókerületünkben a 39 ezer 895 szavazópolgár közül
28 ezer 079 (70,28 %) jelent meg a szavazáson és 27 ezer
390-en érvényesen voksoltak. Az SZDSZ és az MDF által
támogatott Deme Zoltán szerezte meg a szavazatok több
ségét, összesen 14 669 voksot, s így nálunk nem volt
második forduló.

A 1990. március 25-i választáson a gyomaendrődi sza
vazókörökben Deme Zoltán 4385, Fekete János 285, dr.
Hanyecz Vince 466, Hunya Lajos 831, Kéri Imre 565, dr.
Kolbusz Judit 1228, Kovács Péter 670 és Szebegyinszki
János 91 szavazatot szerzett.

A pártokra leadott gyomaendrődi voksok száma a kö
vetkezőképpen alakult: Magyar Zöld Párt 91, Magyar
Néppárt 273, Fidesz 577, Agrárszövetség 432, SZDSZ
2254, MDF 1642, Független Kisgazdapárt 1371, MSZDP
690, MSZP 566, MSZMP 369, Hazafias Választási Koa
líció 49.

~

Igy szavaztunk mi!

Biblikus hang
G. Nagyné Maczó Ágnes a

Független Kisgazdapárt alel
nöke, s egyben a párt kam
pányfőnöke április 27-én
Szarvason rendezett választá
si fórumot dr. Kepenyes János
képvisel6jelölt vendégeként.

- A párt 86 éves történelme
során mindig azt a sorsot vál
lalta, amit a nép. Mi most is azt
fogjuk teljesíteni amit a nép
óhajt, s ennek megfelelően va
lódi rendszerváltást akarunk.
Szeretnénk, ha a parlament
ben a kommunislázás, a fa
sisztázás helyett biblikus
hangok uralkodhatnának. A
pártok most ígérgetnek, és bi
zalmat kémek a választóktól !
De a politika nem bizalom
kérdése! Követeljenek garan
ciákat arra, hogy a jelöltek be
váltsák azt a sok-sok ígéretet - '
hívta fel a figyelmet G. Nagy
né, s a baloldali veszéllyel
kapcsolatban megjegyezte:

- Nem értem hogyan lehet
nek népszerűek a szocialis
ták, akik 20 milliárd

H.E.

jon a bűncselekmények száma ah
hoz szükség van még új büntetőtör
vénykönyvre és új
büntetőeljárás-jogitörvényre is.
Fontos lenne tehermentesíteni a
rendőrséget az igazgatásrendészeti
és idegenrendészetifeladatoktó l,
amelyeket civil szervezetek is el
tudnának látni.

Deutsch Tamástólmegtudhattuk
azt is, hogy 1992-ben a rendőrség

létszáma 3 ezer, tavaly ötszáz fővel

gyarapodott, s még legalább 7 ezer
rendőrre lenne szükség. A rendőr

ség egyébként a MOL Rt.-nek és a
Matáv-nak mintegy egy milliárd
forinttal tartozik.

A Magyar Köztársaság 1990
ben egy zavaros és bizonytalan
helyzetű rendőrséget örökölt.
amely évtizedekig ne,m a
bűnmegelőzés és a bűnüldözés,

hanem a hatalmi, politikai elnyo
más eszköze volt. A rendőrségi

törvény hiánya jó ideig jogbi
zonytalanságot teremtett - mond
ta Deutsch Tamás a Fidesz
alelnöke, aki Babák Mihály or
szággyűlési képviselőjelölt ven
dégeként április 20-án a Katona
József Művelődési Központban
rendezett Fidesz fórumon tartott
előadást a közbiztonságról.

- A rendőrségi törvény már
megszületett. de hogy megáll-

Gyimóthy Géza a Független Kisgazdapárt főtitkára és dr. Kepenyes
János képviselőjelölt várta a választókat a Katona József Művelődési

Központba április 24-én délután 6 órára. Ahhoz képest, hogy egy évvel
ezelőttEndrődönTorgyán doktorbeszédét mintegy négyszázan hallgatták,
most kevésnek tűnt az alig hatvan fős kisgazda közönség. Persze vasárnap
ésjó időlévénagazdák inkább akukoricavetéssel és a kiskertekkellehettek
elfoglalva.

- Kevesen jöttek most el, de még ennyien sem lennénk akkor, ha az
összes párt egyszerre tartana gyűlést - jegyezte meg a főtitkár, aki ezt
követően bírálta a kormány illetve az MDF politikáját.

- A kommunista vezetőkmegőriztéka gazdasági hatalmukat, a politikait
pedig átadták az MDF-eseknek. Horn Gyulamost gőgösmagabiztossággal
sziszegi, hogy majd most újra kézbeveszik az ország sorsának irányítását.
Az MDF követte el a hibát azzal, hogy a munkahelyeken meghagyta a
kommunista vezetőket, az országot pedig eladta a Világbanknak és a
Valutaalapnak. A pénzügyi maffia márvány palotákat épített, de ezek a
bankok a parasztoknak nem adnak kedvezőhiteleket - mondta Gyimóthy,
aki a kereszténydemokrata Surjánt Surján Bubunak, Zsíros Gézát Gejza
főmolnárnak, az Egyesült Kisgazdapártot pedig "egybesüJtnek" nevezte
el, a hallgatóság tetszését is kivíva ezzel.

Deutsch a rendőrségról

KÖRNYEZETVÉDŐ SZEMMEL
AGRÁRSZÖVETSÉG lloRÁRsz6n:rsí:o
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Kuncze Gábor és Bődi János

Kuncze: Az SZDSZ
más stílusban politizál

H.E.

teremteni, az infrastruktúrát
kell megfelelő szintre fejleszte
ni, mert csak ezután jönnek a
munkahelyteremtő vállalkozók
- mondta Kónya.

Végezetül a miniszter kért
mindenkit, hogy május 8-án le
gyen ott a szavazáson és bár a
rendőrség politikamentes szer
vezet, ez nem jelentheti azt,
hogy a rendőrök távol tartják
magukat a szavazástól!

Kónya Imre ezt követően át
adta az új rendőrőrsöt, amit az
önkormányzat hozott létre a
volt MSZMP székház épületé
b6l. A belügyminiszter kitünte
téseket is átadott. A rendőri

munka elismeréseként a gyo
maendrődi rendőrőrsr61 Kóris
György hadnagy vehetett át ki
tüntetést.

A belügyminiszter a délutánt
Szarvason töltötte, ahol találko
zott a környék polgármesterei
vel is.

Kónya rendőrőrsöt

avatott Ványán
A belügyminiszter helikoptere április 26-án dél
előtt pontban tíz órakor landolt a dévaványa:
sportpályán. Kónya Imre a ványai rendőrőrs

avatására érkezett a nagyközségbe, ahol Papp
Tibor polgármester, Gál László megyei rendőr
fó'kapitány és Demeter László a szarvasi kapi
tányság vezetője fogadta.

A polgármesteri hivatalba.n
Papp Tibor tájékoztatta a bel
ügyminisztert többek között ar
ról, hogy Dévaványa egyik
legnagyobb gondja a foglalkoz
tatottság hiánya. A munkanél
küliek aránya 26,6 százalék, a
szomszédos Ecsegfalván pedig
ez a szám 10 százalékkal több.
Ennek ellenére az elmúlt évek
ben jelentős infrastrukturális
beruházás történik. Befejező

dött a gázprogram, folytatódik
a szennyvízhálózat építése. To
vábbra is gond a telefonhelyzet,
és a burkolt utak hiánya.

Kónya Imre válaszul méltatta
az erőfeszítéseket és elmondta,
hogy csak a helyi fejlődésre

épülhet az ország gyarapodása.
- Az elmúlt esztend6kben be

indult a lokálpatriotizmus szin
te minden településen. Ilyen és
ehhez hasonló rendőrőrsök is
csak ott létesülhetnek, a..hol az
önkormányzat ezt segíti. Elő

ször a közbiztonságot kell meg-

gyógyír csak a gazdaság fel
lendítése lehet. Végső cél,
hogy a nyugodt, higgadt po
litizálás mellett Magyaror
szágon végre
megindulhasson az életszín
vonal emelkedése.

A politikával kapcsolat
ban Kuncze Gábor hang
súlyozta: más stílusban
kellene politizálni, hogy
nyugodtabban lehessen él
ni ebben az országban. A
politikai hatalom öntelt
magabiztossága bizalmat
lanságot szül a társada
lommal szemben. Az
SZDSZ beszélőviszonyra

törekszik a társada
lommal.

Az előadást követően

Kuncze Gábor és vendég
látója Bődi János az
SZDSZ és a Köztársaság
Párt közös képviselője

löltje válaszolt a hallgató
ság kérdéseire.

- A kopogtatócédulák
gyűjtésének egyik tapasz
talata, hogy a szavazók a
jelenlegi kormánykoalfciót
le fogják váltani - jelentette
ki Kuncze Gábor a szabad
demokraták miniszterel
nök-jelöltje április 26-án
egy szarvasi választási gyű
lésen.

- Jó lenne, ha ajövő parla
mentje az ország gazdasági
rendbetételéttűznéki felada
tául. Az SZDSZ garanciát
vállal arra, hogy az ország
modernizációja folytatódik,
és a gazdaság helyreállítása
mellett olyan helyzetet kí
vánnak teremteni, hogy
megindulhasson a fejlődés.

Mi foglalkoztatja ma az em
bereket? - tette fel a kérdést
Kuncze.

- A munkanélküliség, a
közbiztonság, a nyugdíjak és
a bérek. Ezek a gondok a
gazdaságból erednek. A

A MEZ" GAZDASÁG PÁRTJÁN
AGRÁRSZÖVETSÉG
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A történet jó tizenöt évvel ezelőtt kez
dődött, amikor is a gyomaendrődi Szuro
vecz Máté - fogla kozását tekintve
gépkocsivezető - egy jól sikerült horgá
szat után elgondolkodva üldögélt lakása
konyhájában, s egy 5 kilós busát bámult
gondterhelten. Mivel a család többi tagja

a növényevő busa húsáért nem rajong, az túl
:talszagúnak, mi több büdösnek találja, ezért
Szurovecz úr a sütésen kívül egy egészen más
elkészítési módon törte a fejét. Ekkor pattant
ki az isteni szikra: haifasírt lesz a nagy darab
busából, s legott fóoekólintotta a még tátogó
pikkelyest.

Piacon az első találmány

A halkolbászos ember története
Gyártót és forgalmazót keresnek

Egy kikészített busabőr

Az első adag busafasírt nem
igazán sikerült, de a harmadik
alkalommal a kóstoló után már
a szomszéd is megnyalta mind
a tíz ujj át. - Ezek után támadt az
az ötletem, hogy ha fasírtot le
het csinálni a halból, akkor mi
ért ne sikerüLhetne kolbászt is
készíteni. Így is történt és né
hány nap múlva már sertésbél
be töltött sült halkolbászt
vacsoráztunk. Egyébként csak
annyit árulhatok el, hogya hal
kolbászba és halfasírtba is
ugyanazok a fűszerek szüksé
gesek, mint a sertéskolbászba,
de jár még bele más anyag is,
amit nem árulhatok el, hiszen
immáron gyártási titok - mond
ja Szurovecz Máté, aki csak
úgy kíváncsiságból megpróbál
kozott a füstöl t halkolbásszal is,
ám egyesek szerint túl szárazra
sikeredett, másoknak pedig ép
pen ezért ízlett.

Szurovecz Máté is akkoriban
hallott először arról, hogya bu
sa húsa egyben gyógyhatású
étel is. Emberünk nem is teke
tóriázott sokáig, felkereste a
Mezőgazdaság és Élelmezés
ügyi Minisztériumot, hogy öt
letét előadva termékeit
hasznosításra ajánlja. A minisz
térium hatalmas épületében
küldözgették az egyik irodából
a másikba, mígnem egy jó szán
dékú osztályvezető átküldte az
Országos Élelmezés- és Táplál
kozástudományi Intézetbe. Itt
az illetékes meghallgatta a gyo-

maendrődi halkolbászos em
bert, akitől vizsgálat céljára 5-6
kilónyi halkolbászt rendeltek...

A dologból a hivatali nyelve
zet szerint "élelmezésügyi
problémák felvetődése miatt"
nem lett semmi. Az események
idővel fordulatot vettek. Jelent
kezett egy dr. Duschanek Valé
ria nevű hölgy, aki
élelmiszervegyész és fantáziát
látott a halkolbászban. Úgy
döntött, hogy hajlandó is Szu
rovecz Máté termékeit mene
dzselni. Üzleti kapcsolatuk ma
is tart. Időközben több cég is
jelentkezett a gyártásra, ám
négy évvel ezel6tt közbeszólt a
rendszerváltás, s a partnercégek
egy része a fölszámolás sorsára
jutott, más részük pedig a tulaj
donos váltás miatt tett le az új
termék gyártásáról.

Ez év elejére azonban mégis
csak lett eredménye a munká
nak: megjelent az üzletekben
Szurovecz Máté és dr. Duscha
nek Valéria közös találmánya a
busaolajat tartalmazó kapszula
busacsepp néven. Az A- és D
vitamint tartalmazó olaj jó ha
tással van az érrendszerre, gá
tolja a vérrögképződést,

csökkenti a vér koleszterin
szintjét és vércukor tartaImát.
Emellett ízületi gyulladások,
fájdalmak csillapítására is al
kalmas szer a busaolaj. A ter
méket a Biogal kapszulázza, a
busazsírt amelyből az olajat
nyerik, többek között a gyoma-

endrődi Körösi Halász Szövet
kezettől vásárolják. A felhasz
nált busazsír eddig a
halfeldolgozás során a csator
nába került.

A busakolbász, a busahurka, a
busapaprikás, valanúnt a sava
nyított busa gyártására viszont
eddig nem találtak gyártót. Szu
rovecz Máté bemutatta a kikészí
tett busabőrb6I készült nÓl cipőt

is. Mint mondja a busabórt a bór
díszmúipar használhatná fel.

- Ha egy kézben lenne a busa
tenyésztés és a teljes körű feldol
gozás, akkor óriási haszonra
lehetne szert tenni. A szálkából és
a fejb6I halászlé alapanyag készül,
a hátfalon és a bélen található zsír
ból olaj, a busahús fogyasztható, a
busabőr pedig tovább feldolgoz-

ható - mondja Szurovecz úr aki
megemlíti még, hogy a busa
olajat eredménnyel próbálta ki.
A helybéli Valuska Józsefné
vérkoleszterin-szintje olyan
magas volt, hogy gyógyszerek
kel már nem tudtak segíteni raj
ta. A hónapokig szedett
busaolaj viszont rendbehozta.
Mi több a kiskunfélegyházi
kórházban negyven betegen
busahússal próbálták csökken
teni a koleszterinszintet. Volt
olyan akinél egy három hetes
kúra után negyven százalékkal
csökkent a koleszterinszint.

Nos tehát itt tart a halkolbá
szos ember esete a találmá
nyokkaI. Azt mondja, hogy
minden kezdet nehéz, de hogy
ennyire, azt tíz-egynéhány év
vel ezelőtt sem gondolta ...

ESÉLYT A VIDÉKNEK IS!
AGRÁRSZÖVETSÉG

AGRÁJlsz6VE'l'StG
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Latorcai Jánosné:
akkor miniszterné lettem

Igazolványképek l perc alatt
Esküvők felvétele
bejelentkezéssel.

Nyitva: kedd, szerda, csütörtök
9-17 óráig.

Telefon: 386-424

Mezőgazdaságitermeléshez
PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE?

Pályázatát nem tudja
elkészíteni?

Segít önnek a Metasz BT.

DÚndkett6nk családját ismerte,
így meghívta férjeméket is,
DÚnket is. Els6 perct61 olyan
volt, DÚntha régóta ismernénk
egymást, és az els6 perct61 tel
jesen komolyan gondoltuk ezt a
kapcsolatot DÚnd a ketten. Jól
érettségiztem, felvettek a fÓJs
kolára, s azonnal összeházasod
tunk. A szüleim továbbra is
segítettek, hogy nappali tagoza
ton tanulhassak. Az 6 példájuk
is azt bizonyította számomra,
hogy nem az a szül6 köteles
sége, hogy jobban tudja, és el
döntse a gyereke helyett, mi a
jó neki, hanem, hogy döntései
végigvitelében, megvalósításá
ban segítse. S talán a mi pél
dánk DÚatt nem vagyok híve a
hosszú 16dörgéseknek, az éve
kig tartó együttjárásnak. Fiai
mat is arra biztatom, ha olyan
kislánnyal találkoznak aki
megfelel6 társnak ígérkezik, ne
szalasszák el, aki viszont nem
ígérkezik annak, arra kár az id6t
fecsérelni. Nincs olyan, hogy
kicsit szeretek valakit, ldcsit
barátom, ldcsit megfelel. Vagy
vállaljuk egymást testest61-lel
kest61, vagy nem. Számomra a
házastárs és a barát összetarto
zó fogalom, nem tudom elkép
zelni, hogy a férjem ne legyen
egyben a legjobb barátom...

Vállaljuk mez6gazdasági termelésre vál
lalkozók

- hitel, támogatás pályázatának elkészítését,
- szaktanácsadást, kezd6 vállalkozás be-

indításához,

- a termelési folyamat szakmai felügyele
tét, szaktanácsadását.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Metasz BT.: Dr. Izsáki Zoltán {fel.: 313-

180 minden nap, esti órákban/

Dr. Iványi Lajos/Jel.:311-800 esti órákban!
Epresi Mihály /Jel.: 386-371 esti órákban!
Putnoki József/Jel.: 386-069 esti órákban!

Dr. Iványi Lajos
ügyvezetőigazgató

net. Alig voltam tizenhét, fér
jem huszonhat múlt. Arra a
napra mindkett6nknek más
programja volt, de DÚndketten
lemondtuk, hogy szüleinkkel
halottak napja alkalmából ld
menjünk a temet6be. A férjem
fantasztikusan jó képű fiú volt.
Azonnal megakadt rajta a sze
mem. Forgolódtam utána, édes
anyám rám is szólt, hogy nem
illik így a temet6ben nézegetni.
A férjem azonban viszonozta a
pillantásokat és kijelentette az
édesanyjának: ezt a kislányt ve
szem feleségül. Persze a teme
tóDen nem jöhetett oda,
úgyhogy az anyját kérte meg,
ejtse szerét, hogy illend6en be
mutassanfk bennünket egy
másnak. Edesapám nagynénje

a Grácia Cipóboltban!
Színes filmelób.ívás
Kodak minőségben

ajándék filmmel
vagy 20x30 nagyítássaI.

neld, hogy ne menjen el a terve
zett vidéld útjára, mert a mi
niszterelnök úr beszélni akar
vele. Akkor az iparpolitikai f6
osztályt vezette. Sejtette, hogy
ha a DÚniszterelnök úr hívatja,
akkor nem lds dologról van szó.
Ideges volt. Beszélgettünk, és
úgy döntöttünk, a Teremt6re
bízzuk DÚt rendelt. Nincs értel
me aggodalmaskodni, ha az ed
digi munkája és felkészültsége
alapján erre az útra hívják meg,
akkor azt az utat apostoli enge
delmességgel be kell járni.
Meger6sítette ezt a hitét, hogy
a parlamenti bizottsági meg
hallgatáson százszázalékos tá
mogatást kapott. Ö hallatlanul
felkészült ember, jó gyakorlati
érzékkel és nagy tapasz
talatokkal. Volt a FÉG vezér
igazgatója, dolgozott
fejlesztési f6mérnökként, taní
tott a Műegyetemen, cikkeket,
könyveket írt. Nem voltak két
ségei afel61, hogy megállja a
helyét...

- Szavaiból úgy tűnik, Önök
nemcsak házastársak, de na
gyon jó barátok is. Régóta is
merték egymást, amikor
összeházasoúáak?

- A DÚ találkozásunk a "meg
látni és megszeretni" tipikus
példája, igazi romantikus törté-

,

A 150 Év Lapkiadó Kft. a
napokban jelentette meg
Zimber Szilvia: ...és akkor
miniszterné lettem című in
terjúkötetét. A könyvben az
endrődiszármazású Latorcai
János ipari miniszter gyomai
felesége, Ujházi Aranka is be
szél az emlékekról, a család
ról. Az interjúból idézünk
most néhány részletet:

- ... két fiuk van. Mennyi idő

sek?
- Csabi 18, Pannonhalmán ta

nul. Zsombor 14, 6hetedikes.
- Szép ősi magyar nevUk van.

Emiatt választották?
- Jó hangzásuk miatt.
- Ők vajon milyen típushoz

tartoznak?
- Mindketten elég önállóak,

saját ügyeikben maguk dönt
hetnek. Els6 perct61, ahogy
megszülettek, úgy éreztem, a
Teremt6 azért adta nekem 6ket,
hogy figyelemmel kisérhessem
önálló emberré válásukat. Ezért
soha nem akartam 6ket irányí
tani, hagytam, hogya maguk
útját járjál<. Nem vagyok félté
keny természetű anya. El6re
szeretem leend6 menyeim, ha
csak ldgondolom is 6ket, hiszen
aldt a fiam szeret, s aki a fiamat
szereti azt nekem is szeretnem
kell. A társaikat, barátaikat is
kedvelem. Nekem nem az a
dolgom, hogy megszabjam az
életüket, hanem hogy segítsek
neldk felszabadulni a görcsök
alól, a meg nem oldott problé
mák súlya alól. Elég jól fel tu
dom oldani 6ket. Jó tanulók, de
nem azért, mert erre kény
szerítettük 6ket, soha nem csi
náltunk nagy gondot az
iskolából. A munkabírásukat
viszont mindig igyekeztünk nö
velni, arra ösztönöztük 6ket,
hogy feladataikat jól elvégez
zék. A férjem példája is segített
ebben, 6 mindig kitűn6 volt
minden iskolájában, hallatlan
lexikális tudással rendelkezik
és azt mobilizálni is tudja, s a
teherbírása is fantasztikus.

- Hogyan tudta meg, hogya
férje miniszter lesz? Nem lepte
meg a dolog?

- Nemcsak engem, férjemet
is meglepte, váratlanul jött a be
jelentés. Szabó Iván (a pénz
ügyminiszter-A szerk.) szólt
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Közép-Európa legjobb magyar
matematikusa...

... legalábbis a nyolcadi
kos diákok között büszkél
kedhet ezzel a
gyomaendrődi Szaniszló
György a 2. szárnú Általános
Iskola diákja. A Magyarok
Világszövetsége idén már ti
zenkettedik alkalommal ren
dezte meg most
Dunaújvárosban - a Barát
ság Nemzetközi Sportver
senyt, melynek ez évt61 a
matematika verseny is része.
Az iskolai háziversenyt kö
vetően a rendezó1<: lúvták
meg azt a 156 nyolcadikost,
akik összemérték tudásukat.
1J. gyomaendrődi 2. számú
Altalános Iskolából négy ta
nuló nevezett, de csak kettőt

Szaniszló Györgyöt és Kis
Tamást ruvták meg a ver
senyre a háziverseny ered
ménye alapján. (Kis Tamás
egyébként az eló1<elő25. he
lyet szerezte meg.)

- Két és fél óra alatt öt fel
adatot kellett megoldani.
Nekem nem volt túl nehéz,
azt hiszem könnyebb vol t
mint annak, aki mondjuk a
negyvenhetedik lett - mond
ja az elsőhelyezést elért Sza
niszló György.

A 156 fiatal között egyéb
ként vajdasági, ukrán, burgen
landi, romániai és szlovákiai
diákok is versenyeztek.

- Gyuri nak rengeteg mun
kája van ebben az ered-

ményben, s ő az a típusú ta
nuló, aki örömmel ül le ma
tematika feladatokat
megoldani. Hatodik, hetedik
osztályos korában is minden
matematika versenyen az el
ső három helyezett között

végzett - mondja Halászné
dr. Balogh Erzsébet a felké
szítő tanár.

Az eredményekhez
szerkesztőségünkis gratu
lál.

Négyszáz négyzetméter
Európa

A ZSORT Keres
kedelmi Kft. egy
évvel ezelőtt vásá
rolta meg a volt
gépállomás terüle
tén, az új piactér
mellett lévő táp- és
terményboltot.
Október l-én
kezdtek hozzá a
teljes felújításhoz,
melynek eredmé
nyeként májusban
elkészül és meg
nyitják a 400 négy-

zetméter alapterü
letűÉlelmiszer-Ve
gyiáruházukat.
Bizton állíthatjuk,
hogy Gyomaendrő

dön és környékén
ez az áruház az
egyetlen igazán eu
rópai színvonalú

berendezéssel ellá
tott üzlet. Az árak
viszont - s erró1 a
vásárlók is megbi
zonyosodhatnak 
Gyomaendrődön a
legolcsóbbak és a
választék óriási.
Viszonteladóknak

-I.

további kedvezmé
nyeket kínál a
ZSORT Kft.

A ZSORT Kft.
Élelmiszer Áru
háza várhatóan
május közepén
nyílik meg. Hét
főtől szombatig
reggel 6-tól este 8
óráig, vasárnap
pedig 7 -től 13
óráig várják a vá
sárlókat.

(X)

.; Dr. Tóth Lajos képviselőjelölt

AGRÁRszÖVETSÉG 1I0RÁllSZO'lETSÉG



Kettős méretű tégla: 1,20 Ft/db
Kisméretűtégla: 0,50 Ft/db

, Dévaványa Önkonnányzat

lKöltségvetési Intézménye
~ ..a dévav~yai
~ TEGLAGYARBANI az alábbi áron ajánlja
í

Jó minöségűfalazótégláit

(II. osztály)
Kettős méretű, kevés Iyukú tégla:

14,80/db
144 db/raklap
174 db/raklap
203 db/raklap

Kisméretűtömör tégla:
9,33 Ftldb

300 db/raklap
~ 320 db/raklap

~ IIgényesetén I. o. és III. O., valamint szab-
. ványon aluli terméket is kiszolgálun,k. Ké

résr? részletes tájékoztatót küldünk. Araink
. az AFA-t is tartalmazzák!

Kedvezményes házhoz szállítás dijai: 60
km-es körzetben, 12 raklapnyi mennyiség
vásárlása esetén

IHelyben történő szállítás esetén további
50 %-os fuvardijkedvezmény.

A kettős méretű tégla kiválóan alkalmas
mindenféle falszerkezet kialakítására, jó
teherbírású, időtálló és hőszigetelő.

Futósoros (12 cm) falhoz
szükséges: 27 db, ára 399,60 Ft/m2

Egysoros (25 cm) falhoz
szükséges: 55 db, ára: 814 Ft/m2

Másfél soros (38 cm) falhoz
szükséges: 82 db, ára: 1213,60 Ft/m2

Érdeklődni, telefonon: Dévaványa 65.
Szabados Ferenc igazgató, Dévaványa
106 Szilágyi Sándor gyárvezető

Levélben: 5510 Dévaványa, Kisújszállási
út 41.

Fizetés: szállításkor a lerakás helyszínén.

::~:)})~{:~:~:~:}~f{:~ ~:~:~:}~:~:}j:~:j :.:.:.:.:.:.:-:.;.:.:.;.:.:.:.:.:-:.;.:.:.: ,'......... ':':;::::~:"""'" :.:.:.:.:.:.: : .

::.;::;: ::: :':::i:; :::::::::.::::::;, ~: :.::;.. :::::::::::::..::::..::::.::::'::':::::.:;):::'::;:::::::..:.::::::::.::::::;::'::':'::::.':::':'::::::::::::::::::.:.:::.::.:::::: ,

::·······IIIBII••eIIKEB_WIW·B., :

~:~:r~:~:~:~r:~:~:~:::::~:::: ~{{\::::~~:;:.:.:.:..': . . :.::~:~:~:~;~;~;~;~:~:

:.:.:.:.:.:.;.:.:.;.:.:.;.:-:. :~:~:~:~:~:~':~::' .. .:..: :.... -,,:. -.: . ..' .•.::.'.::.:.:~.::.:'.'.~: :.:..:.:.:.: .'.'..'.:.:.:.:::::: :~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~~~~~~~t~~~~~:~.:~::::~ :::;:::::::;:::::;;;:::; ... .
:~~~~~t?~~f~~~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::: .:. .:: :::::::::;:;:;:;:;:::;:;:;:;:::;:::;:;:;:;:::;:;:::.::.::..:./.:~:.:~:.:~:.:::.:::.:~~.·r.(.t:~:: '.: :
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Az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

értesíti
a Tisztelt lakosságot,
hogy a közeljövőben

ÚJ SZOLGÁLTATÁST
kíván bevezetni.

# #

ERTEKElNEK
MEGŐRZÉSÉT

#

VALLALJUK.
0#

Erdeklődnilehet:
a Takarékszövetkezet

Üzletági Osztályán,
Nádasdy Lajosné
csoportvezetőnél

Gyomaendrőd,

Hősök tere 10/2.
Telefon:

06-66-386-543,
386-881
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A régió legerősebbetnbere: Hornok Lajos
A Konzervatív Párt jelöltjei Békés- és Csongrád- valamint Bács

megyében a médiák közül a szegedi körzeti televízió studiójához
tartoznak. A Párt döntése értelmében a legutóbbi politikai vitamű
soron Homok Lajos, mint a Konzervatív Párt regionális elnöke
szerepelt Király Zoltánékkal (MSZDP), Póda Jen6ékkel (MDF)
szemben.

Megkérdeztük Homok Lajost, hogy érzi, hogy halad a kampány,
milyen stratégia mentén jut el május 8-ig?

Szemben az 1990-es választásokkal nagyon felértékelődötta mé
diák, a sajtó szerepe, ugyanakkor vesztettek jelentőségükból a nép
gyű1ések, lakossági fórumok. Ma ha valaki sikeres akar lenni, a
képességein túl, mindkettőben eredményesen jelen kell lennie. Mi
két körben tartunk fórumokat a településeken, s igyekszünk minden
sajtóban, lehetőség szerint is jelen lenni.

Milyen a részvétel af6rumokon?
Az aktivitás nagyon kedvező, de a részvétel már sokkal szeré

nyebb. Akik eljönnek, kérdeznek, érdeklődnek, láthatóan szeretné
nek tisztán látni. Ugyanakkor félő, hogy ez a részvétel a
választásokon is ilyen alacsony lesz, ami torz eredményeket, vagy
eredménytelenséget hoz.

Mit tartana torz eredménynek?
Ez nem könnyű kérdés! A veszteseknek mindig "savanyú a sző

ló~', de mi 1990-ben egy rendszerváltásra szavaztunk. Márpedig ez
még nem ért véget minden fronton. Nem jött el a jólét sem, s ezt
most a konzervatív kormányerők nyakába varrjuk, ami nem teljesen
igazságos! Az MSZP láthatóan eldöntött tényként kezeli, hogy
megnyerte a választásokat, s fenn is, lent is sokasodnak a "vállvere
getés" jelei. Nyilvánvaló, hogy a magas részvétel mellett születő

választási eredmények a legkevésbé torzak. Ha 80 százalékos vá
lasztási részvétel van, az eredmény hiteles, nincs apelláta.

Melyek a leggyakoribb kérdések, amelyekkel találkozik?
A televíziós vitán is, de a fórumokon is a gazdasági, privatizációs,

mezőgazdasági és életszínvonallal kapcsolatos kérdések dominál
tak. Az embereket az foglalkoztatja, hogyan éljenek, hogyan térhet
vissza elveszett biztonságérzetük.

A gazdaságban az ipari foglalkoztatás a felére esett vissza. A
strukturaváltás árát már megfizettük, de az maga még nem követke
zett be. A mezőgazdaság nemzeti stratégiai ágazatunk, mégsem
alakult ki a teljes működési rendszere. Nincs fölhitelintézet, nincs
jelzálogrendszer, nincs speciális mezőgazdasági finanszírozás
(bank), a mezőgazdaság közgazdasági feltételrendszere belekény
szenti az új tulajdonosokat a nem piacra berendezkedő, eladósodó,
gazdaságtalan és versenyképtelen termelésbe és működésbe.

A kereskedelem működése a vadkapitalizmusra, a kiszolgáltatott
ságra emlékeztet.

Az eladósodás és a gazdasági batékonyság ellentétes összefüggé
sei (ti. nagy az eladósodás a hatékonyság pedig alacsony) bizonyta
lanná teszik a nagyfinanszírozást (a nemzetét) ugyanakkor további
tőkeinjekcióra lenne szükség a gazdasági növekedés beindításához.
A privatizáció t nem lehet nem kritizálni. A nép kifosztása kétszeres,

Ki nyer majd?
Az 5. sz. választókörzet egyéni országgyú1ési kép

viselőjelöltjei: Babák Mihály (FIDESZ), Bődi János
(SZDSZ-Köztársaság Párt), Császár Ferencné (Ke
reszténydemokrata Néppárt), Gazsó István (Munkás
párt), Homok Lajos (Konzervatív Párt), Kepenyes
András (MDF), dr. Kepenyes János (Független Kis
gazda-, Földmunkás és Polgári Párt), Kutas Ferenc
(Magyarországi Szociáldemokrata Párt), Nagy Már
ton (Zöld Párt), Szabó Imre (Egyesült Kisgazdapárt),
.Szöllősi Istvánné (Magyar Szocialista Párt) dr. Tóth
Lajos (Agrárszövetség)

s mégcsak illúziót sem kaptak a nemzeti tulajdon szétosztása, eladá
sa, kiárusítása révén!

A biztonságérzet még a nagy vagyonnal rendelkező új magántu
lajdonosok között sem napi érzés. Óriási zuhanások a gazdaság
működőképtelen, kereslethiányos volta miatt, perspektívák tűnnek

el egyik pillanatról a másikra, természetesen ezek más gondok, mint
a napi kenyérért való küzdelem, de ugyanaz a pszichológiájuk:
megvan az egészséget is kikezdő bizonytalanság'

Az a biztonságérzet, amely a nem piacgazdaságban volt a sajá
tunk, már soh többé nem tér vissza. De kialakul az emberi egzisz
tenciák kezelésének új kultúrája, csak ehhez is idő kell.

Az emberek megélhetését pedig a túlzott államosítás leépítésével, a
szolidaritás kiterjesztésével és az oktatás szentségével lehet elémi. A jól
felkészült, nagytudású munkaerőból ma is óriási hiány van mindenütt.

Bizony sok fájdalmas dologról lehet és kell ezeken a fórumokon
beszélni, de csak akkor találjuk meg bajainkra a legjobb megoldást,
ha pontosan feltárjuk a problémákat.

Azonosak-e a regionális problémák?
Nem! Békés megye különösen "nagy" eredményeket ért el a

rendszerváltás alatt a lecsúszásban, elmaradásban. Itt ment tönkre a
legtöbb vállalat, itt a legalacsonyabb a jövedelem, itt volt a legna
gyobb a szükség, s itt nem jött a leghamarabb a segítség! Éppen ezért
az a feladatunk, bogy a következő négy évben legyen a nemzeti
politika kiemeIt feladata Békés megye felzárkóztatása, az átlagosnál
több munkahelyteremtés, a nemzet által finanszírozott infrastruktúra
fejlesztés, az oktatás idetelepítése, és így tovább. Az évszázados
"Viharsarok" jellegünk nem sokat hozott a régió konyhájára, ezért
okosabban politizálva, a nemzet lelkiismeretére apellálva fel kell
zárkóznunk a fejlettebb megyék, régiók sorába.

Hogyan értékeli a választási kampányidőszakot?
Úgy gondolom, ez kulturált kampányként kerül be a történelembe,

s ez biztató. Talán megtanulunk kulturáltan politizálni, egymás
értékeit elismerni, s a saját dolgunkra figyelni. Számomra különösen
kedves a Békés megyei 5. körzetben elindult jelöltek többszöri
találkozása, mérsékelt, kiméletes megnyilvánulásaik, s az egész
séges versenyszellemük. Előtérbe került a személy, kevésbéjelentős
a párt, ugyanakkor nem volt meg az esélyegyenlőség a jelöltek
között. De nem lehet minden tökéletes!

Mit gondol ki lesz a képviselőnk?

Akit a szavazók megválasztanak! Ami engem illet, nagyon sokat
tettem azért, hogya választók minél jobban megismerjenek. A
mérlegelésükhöz gondolom ez alaposan hozzájárul. Képességeim,
készségem alapján azt hiszem, meg is tudok felelni a feladatnak,
nyelveket beszélő, többdiplomás emberként nem először van előt

tem nagy kihívás. Fontos, bogy nagy legyen a választói részvétel,
fontos, hogy önálló, befolyásmentes döntés születhessen a szavazó
fLilkékben. Tiszta lelkiismerettel állíthatom, én kitáruIkoztam any
nyira embertársaim előtt, hogy döntésük könnyű lehessen. Titkon
csak azt remélem, hogy mellettem!

(x)
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KERESSE A ZOLD ZASZLOT! .

Május közepén nyt1ik meg a gyomai piactér mellett a
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~ , "" I~ ELELMISZER ARUHAZA,
I mely eur~pai színvonaion kívánja I
~I Ont ~is"zolgálniI OLCSO ARAKON!
:; Nyitvatartás: hétfőtól szombatig 6-20 óráig, vasárnap 7-13 óráig.
~ Viszonteladókat is várunk!
i
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SZAVAZZONI
* helybéli jelöltre
* a vidék pártjára
* aszakértelemre
* a kiszámítható jövőre

A kenyér biztonságát
ígérem!

•••••
AGRÁaSZÖVETSÉG

VÁROM ÖNÖKET MÁJus 8-ÁN
...

DR. TOTH LAJOS
képviselőjelölt



Az IPARKER KFT. Gyomaendrődi kisker.
és vendéglátó üzletei önálló, vagy közös

üzemeltetésére egyéni vagy társvállalkozókat keres.
Ajánlatokat az alábbi egységekre fogadunk el:

1. sz. Élelmiszer kisáruház (fő út 214.)
2. sz. Vegyesbolt (Lévai út 4.)
3. sz. Ipacikkbolt (Szabadság tér 5.)
4. sz. Jármúszaküzlet (autósbolt, Jókai u. 26.)
5. sz. Zöldség-gyümölcs Bolt (Jókai u. 26.)
Ezerjó vendéglő (Wesselényi út l.)

Kedvező ajánlat esetén a 2. sz. bolt tulajdonjogának megvételére
és a Halászkert részleges, vagy teljes tulajdonjogának megvételére is
sor kerülhet.

Ajánlatok megtételének határideje: 1994. május 10.
Érdeklődni személyesen lehet a Iparker Kft. irodájában (Ezerjó

vendéglő), vagy a 386-649-es telefonon Jenei László ügyvezető igaz
gatónál.

HORGÁSZCIKK, "
és TAPETAVASAR

VÁLj.ALKOZ9K,
MAGANSZEMELYEK

FIGYELEMI

A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ
pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok

tulajdonjogának megvételére:
Gyomaendrőd,Apponyi u. 14. sz.

Mini Diszkont Áruház Dobozüzem,
Múhelyépületek, Udvarrész

Gyomaendrőd, II. ker. 49. sz. Élelmiszerbolt

Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. 145.sz. Italbolt

Gyomaendrőd, Hősök tere 6. sz. Iroda, Üzem

Gyomaendrőd, 24601. hrsz. Templomzugi telek 2039 m2

Gyomaendrőd, Apponyi u. 14. sz. Cukrászműhely

Gyomaendrőd, Főút 218. sz. Udvarban lévőüzem

Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 63. sz. Nyomdaépület

az IPARKER Kft. Iparcikk boltjában, Szabadság tér
5. Ca Totózó mellett) horgászbotok, úszók, horgok,
almok, etetőanyagok és egyéb horgászcikkek érkez
tek bőséges választékban.

Tapétavásár 20féle tapétaválaszték biztosításával.
- további választék-előrendelés, minta után a hely

színen
- vállaljuk a tapétázás kedvező árú és határidejű

elvégzését is
- viszonteladókat is kiszolgálunk
Ugyanitt folytatódik a profilváltás miatti kedvezmé

nyes 5·80 %-05 árengedményes vásár: naptárak,
kozmetikai cikkek, telefonok, képes levelezőlapok,

elektromos szerelvények, határidőnaplók, öntapadós
tapéták és egyéb árucikkekből.

BÉRBEADÁSRA:

Gyomaendrőd,Kossuth L. u. 33. sz. 8 irodahelyiség,
a helyiségek 15-20 m2 nagyságúak

A pályázatok beérkezésének határideje: 1994. május 8.

Cím: Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 33. sz.

Több pályázó esetén versenytárgyalást tartunk.

Részletes felvilágosítást ad az ingatlanokról:
dr. Kulcsár Lászlóné elnök

személyesen vagy a 66/386-874-es telefonon.

IPARKER Kft.

Tel.: O1-226-2281 (üzenetrögzítő)

ZOKNI
NAGYKERESKEDÉS

ADÁS-VÉTEL
KOMET TÍPUSÚ

ZOKNIKÖTÖGÉPEK ELADÓK

5500 GYOMAENDRŐDKOSSUTH U. 18.

Tel./fax: 66/386-479 60/384-225

Utak, parkolók, JeáJJósávok, szennyvízcsatornák, vízbekötések
tervezése kivitelezése.

Földutak karbantartása, kisfelületű aszfaltburkolatok készítése.
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INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

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

............................................................
Aláírás: .L • • • • • •• ~

Ingyenes az apró!

Mindenféle gabona aratását 108-as
CLAAS dominátorral váUaljuk. Tel: 66
389-847.

Menyasszonyi és koszorúslány ru
hák kölcsönzése: Endrőd. Szabadság u.
511.

ETI 25-ös gázkazán (nem új) eladó.
Irányár: 20 OOO Fl. Erd: Gyomaendrőd
Öregszólő, Polyákhalmi út 15.

Kukorica eladó. Érd: Hunya. Vörös
marty 14. 5555.

Üz!e!kötöket, vásározókat felveszünk
háztartási, vegyi áru forgalmazására. Érd:
66/311-398.

Váltsa valóra álmait! Kis befektetéssel
évekig lartójövedelem. Érd: 661311-398.

Életkristály forgalmazására keres
kedőket. hálózatszervezőketés vevő

ket keresünk. Ajánlott: cukros,
daganatos, infarktus, érszűkületes

betegeknek. Érd: 66/311-398. Cím:
5540. Szarvas. Szentesi út 34. Zvara
Pálné.

Érettségizz Je' Szeptembertól heti 2
du. a Szeghalm i Péter András Gimnázi
umban. Kor nem számít' Most jelent
kezzl

Kis bálás búzaszalma eladó. Érd: Ör
ménykút, Dózsa 3. vagy telefonon: 388
913. 18 óra után.

Érettségizett fiatalember bármilyen ré
szidejűmunkát vállal. Érd: 66-388-503.

Jó állapotban levőbabakocsi van eladó.
Mély és olasz típusÚ. Érd: Gyomaendrőd,
Besenyszegi út 5.

Öreg hölgyek és urak lakásának ta
karítását vállalom Gyomaendrőd tem
letén. Geszti Anikó, Gyomaendrőd.

Ságvári u. 3.
6 m,éteres beton telefonoszopok el

adók. Erd: Gyomaendrőd. zsófiamajori
gátőrház. Tel: 66-386-972. (1500
Ftldb.)

Eladó bőrülőgarnitúra (2 db fotel, I db
heverő, I db asztal) Irányár: 10 OOO Ft
Érd: 5400 Mezőtúr, Földvári út 5.

Piros szinű mély babakocsi eladó.
Érd: Hunya, 389-669-es telefonon egész
nap.

Éttermek részére20 literes futon eladó.
Érd: 66-388-735. 17 óra után.

Gumi és műanyag száUítószaJagjavítá
sát vállalok. Ugyanitt 24-es 5 sebességes
fiú bicikli eladó.

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
sólrnak 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 következ6 címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalun.k!

Egy apróhirdetés szövege nem tm'talmazhat tizenöt
(l5) szónál többet!

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

A HUNYAI HOMOKBÁNYA
nyitva hétfőtőlpéntekig 8- 16 óráig.

Kapható MOSOTT HOMOK,
BÁNYAHOMOK, TERMŐfÖLD.

Kiszállítást vá1lalunk 4 m felett.
Érdeklődni:8-16 óráig

a 66/321-391-es telefonon.

Egyéb
Eladó egy jó állapotban lévő női

Zephyr versenykerékpár. Érd: Gyoma,
Hősök útja 111.

Átszerelhető gyennekkeré~l'ár meglá
méltállapotban olcsón eladó. Erd: Kondo
ros, Wesselényi 23. Tel: 388-288.

Trabant, Skoda 1oo-as és. Zaporozsec
bontott alkatrészek eladók. Erd: Gyoma
endrőd-Oregszolő, Polyákhalroi u. 15.

Új fürdószobaajtó, szabvány pala, 8 db
betonfödém~lca, bontásból ajtók, üvegfa
lak eladók. Erd: Gyomaendrőd. Mátyás u.
4.

Ír-setter törzskönyvezett kisk-utyák ki
tűnő apától májusi elviteUel eladók. Érd:
Gyomaendrőd. Kisréti u. 22.

3 hónapos törzskönyvezett német dog
kan (győztes szülók'tól) fülvágottan, oltva.
tetovál va eladó. Érd: Dévaványa, Köny
ves u. 7.

17 hónapos kancacsikó eladó, ugyanitt
új gwnikerekű lovaskocsi eladó. Érd: 66
386-633, munkaidöben.

Elad,ó 3 éves törzskönyvezett kan dog
k-utya Erd. Gyomaendrőd, Hősök u. 36.

Törzskönyvezett németjuhász 2 éves,
továbbtenyésztésre áron alul eladó. Csa
bacsűd, Szabadság 27.

Fekete csau-csau kannal fedeztetés.
Hungári S~pion győztes kölyök kutyák
kaphatók. Erd: Mikes Lajos Mezőtúr,

Földvári út 68. Tel: 393.
Collie kölykök előjegyezhetök az or

szág egyetlen fiatal Európa-győztes, Hun
gári Junior Champion, klubgyőztes

szukáját?l és k-upagyőztes, fajtagyőztes

kantól. Erd: Gyomaendrőd, Bem u. 6.
Fedeztetésre ajánlom 2 x kirúnó III,

RES.CAC Gold-Sable Collie kanomat
Gyomaendrőd,Bem u, 6.

Törzskönyvezett versenygyőztes szü
lOOól származó jagdterrier munka k-utyá
kat tenyésztek eladásra. Érd: Mezőtúr.
Törő Pál út l.

MZ-l25-ös mot,?rkerékl'ár 1600 km
rel áron alul eladó. Erd: telefonon, 06-66
389-056

250:es ETZ motorkeréhl'ár sürg&sen
eladó. Erd: Szabó Imre, Körösladány Batt
hyány; 78.

Eladó Mercedes 306 D kistehergépko
csi. speciális állatszállító felépítméOllyel,
friss múszakival. Érd: 06 601387-619.

250-es szalagcsiszoló eladó' Érd: 388
946-os telefonon, 15 óra után.

10/1 OD-as ipari síkkötőgép kardkéses
szabász gép 4 szálas Singer interlock Zsu
zsi kötőgép eladó. Érd: este 17 után, vagy
hétvégén. Dévaványa Deák F. 30.

Eladó 10/100-as nagy teljesítményű

négy színváltós, automata sorszámlálós
iparis~ötőgép. tartalék tűalkatrész fonal
orsózó. Erd: Dévaványa, Deák F. 30. este
17 után.

VW Golf llOO-as motor tanozékokkal
~Iadó. Beépíthet~ Barkasba, Wartburgba.
Erd: Kondoros, Arpád u. 6. Tel: 66/389
197.

Hypro 1502 N TI típusú nagyteljesí
rnényú amerikai ,?Iajszivattyú új :ilIapot
ban olcsón eladó. Erd: Kondoros. Arpád u.
6. Tel: 66-389-197.

,
Allat

Gép

Kert, telek
Pocoskcrt eladó. tetszetős nyaralóval,

szólővel, gyümölcsössel. Érd: Gyomaend
rőd, Sallai u. 5.

Körös-panon Sirató részben ,800 négy
szögöl telek eladó, vagy kiadó. Erd: Déva
ványa, Radnóti u. 8.

Építési telek eladó MezőlÚron húsz
gyümölcsfával, báromfázisú villannyal.
személygépkocsi csere is érdekel. Erd:
Mezőtúr. Tó útl6.

Mezőtúr k.iilterületén viUanyos tanya
eladó a Csíderbereki iskola után FRT720.
Érd: Mezőtúrl~.ltp. 14.3/21. SzökeLajos

Békésszentand~ásonKörös-pani tanya
eladó stintóval. Erd: Békésszentandrás.
Tessedik u. 14.
. Építési telek alappal és téglával eladó.

Erd: Mrsán Pál. Kondoros, Zrinyi II. Te
lefon: 388-122.

Jármű

Ház, lakás
Összkomfortos lakótelepi lakást béreI

nék sürgősen. 2 év után készpénzes meg
vételre. Hosszú távú befektetés Önnek.
Érd: Dévaványa, Zrínyi u. 17.

Túrkevei 3,5 szobás + ebédlős 80 m2_es
2. emeleti lakás sürgősen eladó. Érd: Túr
keve. Petőfi tér 3-5~1l/16.

Eladom, vagyeIcserélem 3 szobás,
földszintes. gázközponti fűtéses, parabo
laantennás. tehermentes. 2 erkélyes laká
somat másfél szobásra, vagy kis
kertesházra. Gál Imréné, Gyomaendrőd,

Ok'tóber 6. ltp. 711.
Kolmann telepi 3 szobás. gázfútéses

lakás eladó, vagyelcserélhető félkész csa·
ládi házra. Érd: Gyomaendrőd. Kolmann
ltp. A. l/6.

Öt személy részére Szarvas közpon~á

ban összkomfortos lakás rövidebb, bosz·
szabb idére kiadó. Érdeklődni telefonon:
66-389-154.

Kis családi ház eladó. Érd: Kondoros,
Deák F. u. 20.

Összkomfortos albérletet. kiadó lakó
telepi lakást keresek Gyomán. hosszabb
távra, késöbbi megvéteIrc. Dévaványa,
Zrinyi u. 17.5510.

Skoda MT-4 Teherautó, IFA·UL 60
pótkocsi fixplatós, valam int Skoda-alkat
részek eladók. Érd: Gyomaendrőd-Öreg
szólő, Iskola u. 16.

VW Golf GTI 79-es, extrákkal eladó.
Érd: Kondoros Árpád u. 6. Tel: 66-389
197

TZ-4K-14B traktor talajmaróval, két
fejes ekével. újszerű állapotban eladó. Vá
sárhelyi. Mezőtúr VI. u. 56.

Eladó 125 Suzuki enduro vÍZhűtéses, 6
sebességes. Irányár: 89 OOO Ft. Érd: Me
zőtúr. Alkotmány út 5.

Fiat Ritmo diesel eladó. Érd: Gyoma.
Jókai út 16/1. Tel: 386-617.

MZ 250/1 motorkerékpár műszak.i nél
kül üzemkészen eladó. vagy kisebb MZ
re. Sirosonra elcserélliető.

IFA W 50 országúti billen ős, IFA W 50
KCR 3000 d3!Us, HW 60 biUenős pátko
csival eladó. Erdeklődni: hétvégén. Nagy
László, Mezőtúr, Szabadság tér 27. l/3.

Mcgkímélt Trabant kombit vennék, 6
éves korig. Tel: 386-455.

6 éves kétütemű Wartburgomat elcse
rélném kétütemű Wartburg Transra. Érd:
386-795. Katona Tamás.
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A zsaroló a telefonfülkébe kérte a pénzt
LEÉGETT A KOLDUS ÉS KIRÁLYFI
Április 6-ról 7-re virradó éjszaka negyed három
kor egy telefonáló jelentette be a rendőrségen,

hogy lángokban áll Gyomán a Főúton a Koldus
és királyfi nevet viselőbutik. A helyszínre érkező
tűzoltók már tehetetlenek voltak, a faépület és a
benne lévő áru porig égett. Információink sze
rint belül keletkezhetett a tűz, amely szinte szét
robbantotta a faház falait. A kár a faházzal
együtt mintegy 2,5 millió forint.

A fabáznak csak a vasváza maradt meg

A fóként ruhaértékesítéssel
foglalkozó károsult Fürjné
Vaszkó Katalin pár nap múlva
aláírás nélküli levelet kapott,
melyben egy ismeretlen 200
ezer forintot követelt t6le. A
zsaroló a hallgatásért kért
pénzt, merthogy - tudomása
szerint - állítólag a károsult
nak köze van a butik leégésé
hez. Az említett 200 ezer
forintból ötvenezret a meg
adott idóben este tíz órakor

kellett elhelyezni Gyomán a
Szabadság téren lévő telefon
fülkében. Fürjné a levél tartal
máról azonnal értesítette a
rendőrséget, akik megtették a
szükséges intézkedést.

A pénz elhelyezése után pár
perc múlva megjelent egy
helybéli kerékpáros fiatal
ember, aki letárnasztotta jár
művét, majd bement a fiilkébe
és felvette a csomagot, amit
nem szorongathatott sokáig,

mert a rendőrök azonnal akci
óba léptek...

A szarvasi rend6rkapitány
ság illetékese az ügy lezárásá
ig nem kívánt nyilatkozni és
tudomásunk szerint a biztosí
tó is folytatja a vizsgálatot.

Fürjné Vaszkó Katalin kéri
a bizományosait, hogy az
üggyel kapcsolatban a lakásán
keressék fel tájékoztatás vé
gett.

sérültek elmondták: este fél hét körül egy ismeretlen telefonáló
közölte velük, hogy vagy fizetnek 100 ezer forintot, melyet a
gyomai gyógyszertár előtt kell átadniuk egy fiúnak, ellenke
ző esetben baj lesz.

Az adott időre a megjelölt helyszínre sietett a két vállalko
zó, ám a pénzért nem jött senki. Egy óra elteltével viszont
újabb telefonüzenet érkezett a zsarolótól, aki mostmár 150
ezer forintot követelt és a pénz átadásának helyét a gyomai
ligetben jelölte meg 20 óra 30-ra. A találkozó viszont itt sem
jött össze.

- Este 10 órakor újabb telefont kaptam, hogy azonnal vi
gyük a pénzt a gyomai posta elé - idézi fel a történteket R.J.

Gy.M. és RJ. a posta előtt őgyelgőembert kérdőre vonta:
- maga az a zsaroló?! - En hát - jött a válasz. Ekkor aztán
dulakodás kezdődött,mire a pénzéhes ember előkapottegy
harminc centiméteres pengéjű kést és Gy.M-et szívtájékon
szúrta/ RJ-t pedig több helyen sebesítette meg.

A támadó MK - aki ellen több rendbeli bűncselekmény
miatt most is eljárás folyik - elmenekült, majd alig egy óra
múlva feladta magát a rendőrségen. M.K. valószínűleg élet
veszélyt okozó súlyos testi sértés és zsarolás miatt felel majd
tetteiért. Az ügyben a rendőrségi vizsgálat még tart.

M
ég április 24-én este jelentkezett a gyomai rend6r6rsön
M.K., aki alig egy órával el6tte két helybéli vállalkozót
késelt meg. Gy.M. súlyos, életveszélyes állapotban ke-

rült kórházba, 6t a harminc centis kés szívtájékon érte. RJ. kisebb
sériliésekkel úszta meg az esetet.

Este tíz után telefonon érkezett bejelentés a rendéSrőrsre,

hogy a gyomai postahivatal előttbaleset történ t. A helyszínre
érkezéS rendéSrök azonban késszúrásoktól vérző két embert
találtak - tudtuk meg a szarvasi rendőrkapitányságon.A

A tettes jelentkezett a rendőrségen

Késeléssel
végződött

a zsarolás

A MAGÁNTULAJDON BIZTONSÁG
AGRÁRSZÖVETSÉG

AGBÁRszOVETSÉG



Lakatos az új kormányra vár, a
dolgozók pedig a fizetésükre

A néhány évvel ezelőtt indult Lakatos-nyomda, hi
vatalos nevén a Lakatos Co. Ltd. nehéz helyzetbe
került. Pénzügyi, likviditási gondok miatt a mintegy
hetven dolgozó több mint két hónapja nem kapott
fizetést. Lakatos Gyula cégtulajdonos az ígéreteken
kivül nemhogy bért, de már munkát sem tud adni
dolgozóinak, akik közül néhányan kétségbeesve ke
resték fel szerkesztőségünket. Eló1Jb a dolgozók vé
leményét olvashatják, majd Lakatos Gyulától
megtudhatják, hogy cége akár a május 8-i választá
sok áldozatául is eshet. Végezetül pedig, egy bizo
nyos Balogh Pálné nyilatkozik.
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1994. május 29.

Szöl1ősiné nyert

FÜGGETlEN VÁROSI LAP

A május 8-i választások
eredményeként a 12 képvi
selőjelöltközül három jelölt
maradt versenyben: Szöllő

si Istvánné (MSZP), Bődi

János (SZDSZ - Köztár-

saság Párt) és dr. Kepenyes
János (Független Kisgaz
dapárt). A május 29-i máso
dik fordulóban
választókerületünk 39975
szavazópolgára közül

21787-en járultak az Uf

nákhoz és 21458-an sza
vaztak érvényesen .
Szöllősi Istvánné 9985
(46,53 %), Bődi János
5494 (25,6 %), dr. Kepe
nyes János pedig 5979
(27,86 %) szavazatot ka
pott, s így a szocialisták
jelöltje lett körzetünk par
lamenti képviselője.

Gyomaendrődön Szöl
lősiné 3475, Bődi 1656,
dr. Kepenyes 1530 voksot
szerzett. Az 5. számú vá
lasztókerület 8 települése
közül Kardoson, Ör
ménykúton és Hunyán
végzett a második helyen
Szöllősiné, akit ezekben a
k0zségekben a kisgazda
jelölt előzött meg.

Várja Önöket a legkedvezőbb
árakkal a LEDELECTRONIC

díszpolgári címet adomá
nyozott Határ Győző gyo
mai születésű, Angliában élő

Kossuth-díjas írónak. A ki
tüntetett író április 30-án a
művel6dési központban ren
dezett ürulepi műsoron nem
tudott megjelenni, így a cí
met átvenni nem tudta.

A június elején Budapes
ten tartózkodó Határ Gy6z6t
elsején dr. Frankó Károly
polgármester és dr. Farkas
Zoltán alpolgármester keres
te fel, s a szállodai szobájá
ban átadták az írónak a
díszpolgári címet. Határ
Gy6zőnovember 13-án láto
gat újra Magyarországra, s
akkor Gyomaendrődön is
tiszteletét teszi.

Határ Győzőnek
átadták

a díszpolgári címet
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• finn világítástech
nikai felszerelések
kis és nagykereske
delme
• audió- és videóká
belek, csatlakozók
• audió- és videóka
zetták

megnyitotta
műszakiboltját

...es
rádió-TV szervízét
Gyomán a Kossuth u 18.

szám alatt
(a DY-WA Kft. épületében).
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1994. május S-i eredmények

419 (4,9%)

1058 (12,4%)

719 (8,5%)

663 (7,8%)

1239 (l4,6%)

422 (4.9%)
841 (9,9%)
196 (2,3%}

68 (0,8%)

326 (3,8%)
2075 (24.4%)

467 (5,5%)

Az 5. sz. választókerület
egyéni jelöltekre

leadott eredménye
Jelölt neve Szavazatok száma

Babák Mihály (FIDESZ) 1724 (6,36%)

Bődi János (SZDSZ) 4664 (17,28%)

Császárné Gyuricza Éva (KDNP) 1736 (6,40%)

Gazsó István (Munkáspárt) 1554 (5,73%)

Homok LajOS (Konzervatív Párt) 1476 (5,44%)

Kepenyes András (MOF) 2030 (7,49%)

Dr. Kepenyes János (FKGP) 3475 (12,82%)

Dr. Kutas Ferenc (MSZOP) 981 (3,62%)

Nagy Márton (Zöldek) 190 (0,70%)

Szabó Imre (EKgP) 1247 (4,60%)

SzöIlősi Istvánné (MSZP) 7187 (26,51%)

Dr. Tóth Lajos (Agrárszövetség) 845 (3.12%)

Az egyéni jelöltekre
leadott gyomaendrődi

szavazatok
A 12856 szavazásrajogosult gyomaendrődipo[

gárbó[ 8679-en szavaztak, közülünk 8493-an érvé
nyesen voksoltak.lme az egyénijeWltekre leadott
szavazatok:
Babák Mihály (FIDESZ)
Bődi János (SZDSZ)
Császárné Gyuricza Éva (KDNP)
Gazsó István (Munkáspárt)

Homok Lajos (Konzervatív Párt)
Kepenyes András (MOF)
Dr. Kepenyes János (FKGP)
Dr. Kutas Ferenc (MSZOP)

Nagy Márton (Zöldek)
Szabó Imre (EKGP)
SzöllősÍIstvánné (MSZP)
Dr. Tóth Lajos (Agrárszövetség)

Szöllősi Istvánné:
"Elkötelezett baloldalinak tartoDl Dlagam"

SzöIIősi Istvánné a szocialista
párt jelöltje nyerte a választást, s
Oeme Zoltán után 6 képviseli
majd többek között városunkat is
a parlameotbeo. A képviselő

asszonnyal május 30-án készítet
tünk interjút.

- Az eredmények ismeretében
május 29-én este úgy nyilatko
zott, hogy"a választókerületem
ben magánemberként még el kell
fogadtatnom magam. ..

- Nem vagyok naiv, tudom,
hogya leadott szavazatok nem
Szöllősinének, hanem az MSZP
nek szóltak. Számomra nagy kibí
vás lesz a képviselői munka, hiszen
Somogy megyeiként kell megbir
kóznom ai itteIÚ feladatokkal. Na
gyon fontos, hogy napi kapcsolatot
építsek ki az önkormányzatokkal,
ugyanakkor különböző rétegkap
csolatokat is tartanom kell majd a
pályakezdőkkel, az értelmiséggel,
a munkanélküliekkel, a nyugdija
sokkal. És persze rendszeres lakos
sági fogadóórákra is várom a
választókat. Én hiú vagyok a mun
kámra, egyáltalán nem mindegy,
hogy alakosság elfogad-e, vagy
sem Hogy elfogadjanak, azért ke
ményen meg kell dolgoznom

- Most, hogy képviselő lett
megtartja-e a Pedagógus Szak
szervezet főtitkfui székét?

- A Pedagógus Szakszervezet
nek októberben lesz kongresszu
sa, ahol a tisztségviselőket is
megválasztják. Az én mandátu
mom is lejár, s több jelölt között
én is indulok. Már csak azért is
mert félbeszelve hagytam a mun
kámat.

- Ön nem tagja a szocialis
ta pártnak. Most, hogy képvi
selő leli esetleg a párt
tagjainak a számát is gyara
pítanifogja?

- Nem Én huszonnégy évig
voltam tagja az MSZMP-nek. Ez

nagyon hosszú idő. Magamat
mindig is elkötelezett balol
dalinak tudtam. Azért léptem be
a pártba, mert akkor is és ma is
biszek a baloldali eszmékben.
Hiszek abban, hogy a munkához
minden embemek joga van, és
mindenkinek joga van a tisztes
séges bérét megkapIÚ. Hiszek ab
ban, hogyagyerekeknek joguk
van tanulni, hogy az egészséges
életmódhoz, a kultúrához min
denkinek joga van. Hiszek ab
ban, hogy az emberek lelke
szabad maradhat.

- Tehát akkor most miért nem
lesz párttag?

- A baloldali értékeket én pár
tokon felülinek tekintem. A bal
oldaliság túl fogja élIÚ a pártokat.
Az más kérdés, hogy ma ezeket
az értékeket az MSZP képviseli.

-A szocialisták elsöprőgyőzel
met arattak a választásokon. Azt
mondják, hogy egy kissé túlnyer
ték magukat.

o Szó sincs erről, itt az történt
amit a választók akartak. A vá
laszt6polgárok nem kiskorúak.
tudják kire szavazoak, és ha
döntő részük úgy gondolta,
hogy a baloldali értékekre mon
danak igent, akkor azt ne kérdő

jelezze meg senki! Persze kicsit
tartok attól, hogy a koalíciós
egyeztető tárgyalásokon csor
bát szenvednek a baloldali esz
mék. Félek amikor azt mondja
például az SZDSZ, hogy olcsó
államot akar. Én nem szeretnék
olcsó államot! Én egy nagyon
drága államot szeretnék, ahol
nagyon sokba kerül az oktatás,
az egészségügy és a közbiz
tonság. Én egy ilyen ország
ban szeretoék élni és én a
magam szerény képességeivel
ezért fogok dolgozni - nyilat
kozta a Szó-Beszédnek Szöl
lősiné.



1994. június Sz6-Beszéd 3

Hatszázhatvan millió
a takarékszövetkezetnek

Dr. Frankó:
Remélem Szöllősiné

jó képviselő lesz
- A választási eredmények ismeretében helyes döntésnek tart

ja-e, hogy polgármesterként végül is nem indult jelöltként a
parlamenti mandátumért?-kérdeztük dr. Frankó Károlyt.

- Korábban engem valóban megkerestek, hogy legyek jelölt,
de akik erre kértek azok mögött nem éreztem tömegeket. így
aztán valahol örülök is annak, hogy el sem indultam. Minden
esetre ennek a választásnak egyik tanulsága, hogyha itt helyben
egy ismert embert a lakosság felvállal és az MSZP támogatását
is megszerzik, akkor nyert ügy lehetett volna. Deme Zoltán után
egyébként bárki jobb képviselő lesz. Deme politizálása rendkí
vül sokat ártott az új rendszernek, de az egyházaknak is.

- A választások előtt sokak kívánsága volt, hogy a szarvasi
képviselők után illene most egy gyomaendrődi jelöltet a parla
mentbe juttatni. Míg ezen gondolkodtak, addig egy Somogy
megyei születésű, Budapesten élőjelölt lett a képviselő. ..

- Szöllősinét egy nagyon határozott egyéniségnek ismertem
meg. Biztos vagyok benne, hogy Ót IIÚndenféle problémával
meg lehet majd keresni, mert kellő intelligenciájú, műveltségű,
egyenes derekú ember. Éppen azért mert messziről jött bebizo
nyíthatja, hogy nagyon jó képviselő lesz. Remélem, nem okoz
nekünk csalódást.

- On mint köztudottan SZDSZ-szimpatizáns, mit szól az MSZP
győzelméhez?

- Túlzottnak tartom a szocialisták győzelmét, s ezért tartok
tőle, bogy koalíciótnem is igen tudnak majd létrehozni. Minden
esetre azt kívánom, hogy legalább az SZDSZ fogadja el a szo
cialisták koalíciós ajánlatát.

Május 20-án délután tar
totta küldöttgyúlését az
Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet. A meghirdetett
10 napirendre a küldöttek
több mint 90 százaléka volt
kíváncsi. Az igazgatóság és a
felügyelő bizottság beszá
molóján, valamint a mérleg
és eredménykimutatás elfo
gadásán, a könyvvizsgáló je
lentésén túl a legfontosabb
napirend a konszolidációs
szerződés elfogadása volt.

A takarékszövetkezet és az
OTIYA képviselője a küldött
gyuiés végén a helyszÚ1en írta
alá a szerződést, melyet a kül
döttek hangos tapssal fogad
tak. A szerződés

eredményeképpen a takarék
szövetkezet t6kéje 666 millió
forinttal növekszik. Ezáltal
egyrészt a takarékszövetkezet
a kintlévőségeire 100 %-osan
meg tudja képezni a céltarta
lékot, másrészt az idegen for
rások (betétek) fedezetére jó
minősítésű eszközök állnak
rendelkezésre.

Az OTIVA-t a takarékszö
vetkezetek 1993 novemberé
ben alakították, célja a részt
vevő takarékszövetkezetek
biztonságos és eredményes
működésének elősegítése.

Ehhez ma már mintegy 3 mil
liárd 100 millió forint alaptő

kével rendelkezik. Az aláírt
szerződéshez kapcsolódik a
takarékszövetkezet vezetése
által kidolgozott és a küldött
gyűlés által elfogadott intéz
kedési terv, mely az
üzletpolitikára, a tó1<:eszerke
zet és a jövedelmezőség javí
tására és a szabályozási
rendszer továbbfejlesztésére
határoz meg feladatokat.

A konszolidációs szerződés

aláírásával az Endrőd és Vidé
ke Takarékszövetkezet ügyfe
leit, betételhelyezőit az állami
és az Országos Betétbiztosítá
si Alap garanciáján túl egy
újabb intézmény, az OnVA
védi, azáltal, bogy magáért a
takarékszövetkezetért vállal
garanciát.

A 700 milliós veszteség
dönt6 mértékben a pénzinté
zeti törvény által el6írt céltar-

talék képzésbó1 adódik. A cél
tartalékok fedezetet biztosí
tanak a problémás hitelekre és
ezek járulékaira.

- Most adott a konszolidáci
ós lehetőség, amikor az állam
hajlandó ezt a céltartalékkép
zést megfmanszírozni. Vagy
is azért képez tünk ekkora
céltartalékot, hogy ne a tagok,
a betétesek pénzét kelljen e
célra elkülönítelü. Egyébként
ismereteim szerint vala
mennyi, a megyében működő

banlmak ugyanez a törekvése,
magyarán minél nagyobb cél
tartalékot képezni, és emiatt
veszteséget kimutatni az
1993-as évre - mondta Farka
sinszki Sándor a szövetkezet
ügyvezetőigazgatója.

A küldöttgyűlés személyi
kérdésekben is döntött, meg
választotta a szövetkezet
könyvvizsgálóját 5 évre Ba
csa Éva személyében, vala-

mint a tisztségviseló1<:et 4 év
re.

A szövetkezet igazgatósá
gának elnöke: dr. Dávid Imre
(Gyomaendrőd)további tag
jai: Bujdos6 Vilmos (Békés),
Jenei Sándor (Békés), Cs{kné
Timár Éva (Gyomaendrőd),
Farkasinszki Sándor (Gyo
maendrőd),Medvegy György
(Murony), Nagy István (Bé
kés), Plenter Eva (Békéscsa
ba), Runa Andrásné
(Csárdaszállás), Somogyi
Sándorné (Köröstarcsa), Sza
kálos Istvánné (Mez6berény),
Szűcs Gábor (Mez6berény),
dr. Varjú Ernőné (Gyoma
endrőd).

A Felügyelő-bizottság tag
jai: Gyeraj János (Mez6be
rény), Aiter, J6zsejné
(Gyomaendrőd),Adász István
(Békéscsaba), Kovács Vince
(Gyomaendrőd), Nagy Ger
gelyné (Békés).

Tavalyi
pénzek

Az önkormányzat múlt évi
költségvetésében a korábban
bevezetett ötféle helyi ad6kb6l
bejoly6 összeg aránya nemje
lentős. csupán 1,3 százalék.
Az ad6fizetési morál a lakos
ságot érintően j6nak értékel
hető, ez azonban a vállalkoz6k
esetében nem mondhat6 el.

Tavaly a rendszeres szociális
segélyezettek száma mintegy
száz f6 volt, s ez kilencszer ke
vesebb az el6ző évinél. Az
összeg fejenként és havonta
5ü50 forint volt. A rendszeres
nevelési segélyezettek száma
átlagban 242 volt, amely tízzel
több az 1992 évinél. Az egy
kiskorúra jutó segély összege
tavaly 6,5 százalékkal növeke
dett egy évre gyermekenkéDt
22027 forint. Átmeneti segély
ben 2450-en részesültek, az
esetek száma 4005. Az egy se
gélyezési esetre jutó pénz
összege 2545 forint.

A város költségvetésébó1
1993-ban a kultúrára 16 millió
659 ezer forint jutott, a műkö
dési kiadások három százalé
ka. Az összeg nagyságrendjét
min6síti, hogy egy állandó la
kosra 991 forint kultúrára for
dítható összeg jut. A
művel6dési központ és a
könyvtár anyagi ellátottsága
jóval a megyei átlag alatt van.

A városban működő három
sportegyesület tavaly 4,7 millió
forint önkormányzati támoga
tásban részesült, amely a város
összkiadásának 0,7 százaléka.

Míg 1992-ben több mint
100 millió forint, addig tavaly
62,4 millió forintjutottönkor
mányzati fejlesztésekre. Min
denesetre tavaly megépült
1455 méternyi út, 572 négy
zetméternyi parkolóhely,
1106 négyzetméternyi busz
forduló és 527 méter kerék
párút. Felújítottak
ugyanakkor 15900 négyzet
méternyi utat. Lakossági szer
vezéssel és önkormányzati
beruházással 3523 méterrel
bővült a város gázvezeték há
lózata. Állami támogatással 4
millió forint értékű műszerrel

korszerűsödött az egész
ségügy. Mindemellett meg
épült a 8840 négyzetméter
alapterületűúj piactér is.
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JO A JOD?

Levél a minisztertó1

Lázat okozott
a védőoltás

NAPKÖZIS LOVASTÁBOR GYEREKEKNEK

Férje és fiai

SZÓ-BESZÉD,
HIREK

*A Magyar Vöröskereszt te
rületi szervezete 1994. június
9-én és 15-én 8-12 óráig városi
véradónapot szervez a Katona
József Művel6dési Központ
ban, melyre minden régi és új
véradóját várja!

* Az önkormányzat mintegy
százezerforintért egy kisebb te
rületet adott el a Westel 900
nak. A mobil telefonhálózat
kiépítését végzőcég egy 30 mé
ter magas antennátfog felállí
tani városunkban a
Gyomaszolg Kft. területén.

* Lapunk el6z6 számában
adtuk hírül, hogy az 1. Számú
Általános Iskola nyugdíjba vo
nuló igazgatója Kovács Gábor
Aranykatedra kitüntetést kap
majd munkája elismeréseként.
Az önkormányzat meglepetés
nek szánta a díjat, ám a minisz
térium a kitüntetést nem adta
meg, s a döntést nem is indokol
ta.

* Az Állami Számvevőszék
április végén ellenőrizte az ön
kormányzati hivatal és intézmé
nyeinek munkáját. A
polgármester elmondta, hogy
az ellenőrzést végző szakem
berek példamutatónak értékel
ték azt, ahogy az állam által
adott pénzzel bánik a városhá
za.

* Kis György szob
rászművész ajándékaként Ne
pomuki Szent Jánost a hidak
véd6szentjét ábrázoló szobrot
kap városunk, melyet a közel
múltban felújított gyomai k6
híd mellett helyeznek majd el.

*Május 26-án a Ligetftirdő
megnyitotta kapuit a strando
lók előtt. Afürdőhárom meden
céje - a gyógy- az úszómedence
és a pancsoló - üzemel, a hátsó
medence felújítása várhatóan
június közepére fejeződik be.

Minden iskoláskorú gye
reket szeretettel várunk a
H6sök út végén lévő lovas
tanyánkon, ahol lovak kö
zött tölthettek el egy
kellemes hetet. A lovaglás
mellett sok élményben lesz
részetek. A napi progra-

Városunk polgármestere
a gyomaendrődi ivóvíz mi
nőségénekjavítása érdeké
ben levélben fordult
Surján László népjóléti mi
niszterhez. A közelmúlt
ban az alábbi tartalmú
levél érkezett válaszként a
minisztériumból:

"Kétségtelen tény, hogy
településük kimaradt a Kö
zép-Békés Regionális Víz
mű programból. Sajnos a
Parlament által e célra bizto
sított összeg nem tette lehe
tővé a mezőberényi ág
kiépítésének a finanszírozá
sát. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy a jövőben

egy újabb program kereté
ben esetleg településük víz
ellátása ne valósulhatna meg
az elképzeléseiknek megfe
lelően.

A levelében jelzett és az
ivóVÍz magas jódtartalmával
kapcsolatos felvetését az Or
szágos "Johan Béla" Köz
egészségügyi Intézet
szakértőivel megvizsgáltat
tam.

Véleményük a következő:

Az Alföld több részén is
magas az ivóvíz jódtartalma.
Több helyen az Egész
ségügyi Világszervezet által
ideálisnak tartott koncentrá
ció l 0-15-szeresét mérik.

Mivel a jódtöbblet egész
ségkárosító hatását egyértel
műen nem igazolták 
szemben a jódhiánnyal,
melynek a kedvezőtlen kö
vetkezménye ismert - és a
Békés megyei, Gyomaend-

mok reggel 8-17 óráig tar
tanak. Jelentkezés a hely-

rődre is kiterjedő, epidemio
lógiai vizsgálat még nem fe
jeződött be, a leírt tünetek
egyelőre csak szubjektív
megfigyelésnek tarthatÓk.
Egyértelmű állásfoglalás
csak a program befejezése
után várható. Erről akkor
majd Önöket is értesíteni
fogjuk. Az azonban már
most is ismert, hogya feles
leges jód a fogyasztók szer
vezetéból kiürül.

Az Országos Tisztif6orvosi
Hivatal a kullancscsípés okozta
agyvel6gyulladás ellen meg
e16z6, osztrák gyártmányú oltó
anyag egy részének
felhasználását szünetelteti. Az
elmúlt hetekben az ország kü
lönböz6 területeir61 érkeztek
bejelentések, hogy a
37109311/01 és a 37109311/06
gyártási számú oltóanyaggal
beoltott 38 gyermek közül 24
órán belül 22-nél észleltek mel
lékhatásokat, 38-40 fokos lázat,
fejfájást és hányást. A felsorolt
panaszok azonban 24 órán be
lill megszűntek. A megyei tisz
tif6gyógyszerész ezért a
gyógyszertárakat kérte, hogya
felsorolt gyártási számú vakci
nákat ne szolgáltassák ki, illet
ve az orvosok ezeket ne
használják.

Gyomaendr6dön tavaly
mintegy 500 gyermeket oltot-

színen. Részvételi díj:
1800 Ft hetente, mely tar
talmazza a napi 3-szori ét
kezést is. A tábor
kezdetének időpontja: Jú
nius 20., heti váltásban.

Várja a gyerekeket Szar
ka Zsolt és felesége!

A térség ivóvizeinek ma
gas arzéntartalma csökken
tése céljából jelenWs
beruházások történtek. Míg
az arzén eltávolítására meg
felelő módszer van a birto
kunkban, addig a jód
esetében ilyennel nem ren
delkezünk. A tárca tervezi,
hogy pénzügyi támogatással
elősegítse az ivóvizek jód
mentesítésére szolgáló kuta
tásokat."

tak be az osztrák gyártmányú
anyaggal. A védettség egyéb
ként három oltással alakul ki: az
els6 oltást két hét múlva kell
követnie a másodiknak, majd a
harmadikat kilenc hónap múl
tán kell beadni. Ezután pedig
háromévente egy emlékeztet6
oltás szükséges a védettséghez.

Dr. Varga Géza gyer
mekorvos lapunkat tájékoz
tatta, hogy az említett
gyártási számú vakcinákkal
Gyomaendr6dön nem oltot
tak, ezért a jelzett pana
szok, mellékhatások nem is
fordultak e16.

A hazai 0ltóanyag-ellen6rök
nem találtak lázkelt6 anyagot
az oltóanyagban, s hasonló
eredményre jutottak az osztrák
kollégák is. Ennek ellenére az
említett számú ampullákat
visszavonták.

H.E.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénkköszönetet mondani
mindazoknak a rokonoknak, is
merósöknek, akik megtisztelték
kedves halottunkat

Csipai Imréné
Vaszkó Gizella

búcsúztatásán megjelentek, sír
jára kegyeletvirágait helyezték
és mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.



1994.június Szó-Beszéd 5

Hány fogorvos legyen?
A képviselő-testületmájus 3-i ülésén fogas kér

désnek bizonyult, vajon maradjon-e városunk
ban három fogorvosi körzet, vagy legyen inkább
négy. Még 1992 elején szűntmeg a munkaviszo
nya dr. Sabján László fogorvosnak, s a körzetét
három fogorvos - dr. Török Anna, dr. Dobos
Erzsébet és dr. Valach Béla - között osztották el.
Mivel idén a fogászatban is bevezetik a teljesít
mény-finanszírozást, ezért a testületnek dönte
nie kell meghirdetik-e az állást, vagy véglegesen
felosztják három fogorvosi körzetre Gyomaend
rőd területét.

Bátori Gyula képvisel6
hozzászólásában kifejtette,
hogy a testületnek a lakos
ság érdekeit kell képviselni
és ezért a minéljobb ellátás
érdekében az a jobb, ha
több a fogorvos. Dr. Török
Anna erre megkérdezte, va
jon Bátori elégedetlen-e az
ellátással.

- Nem akarok én senkit
megsérteni, igaz Önöknél
én még nem voltam fogá
szaton. Érdekes, hogy na
gyon sokan a privát
orvoshozjárnak. Szerintem
ha több az orvos, akkor na
gyobb a választék a lakos
ság számára - mondta
Bátori.

Dr. Dobos Erzsébet: - Ha
négy közalkalmazotti. fogor
vos lesz, akkornégyszínvona
lasan berendezett rendel6re
lesz szükség. Véleményem
szerint a három fogorvos ren
delőjét kellene felszerelni. Dr.
ValachBélais aztazálláspon
tot támoga.tta, hogy három
körzet maradjon.
Szerető Béla kifogásolta,

hogy dr. Valach, mint érin
tett befolyásolni igyekszik
a testületet.

Gellai Józse! úgy vélte,
hogy három közalkalma
zotti orvossal panaszmen
tesen ellátható a város s ha
az orvosok is ezt kivánják
akkor a testületnek ezt fi
gyelembe kell vennie.

Dr. Bánki Gyula városi
f6orvos megemlítette, hogy
érthet6 módon a fogorvo-

sok nem akarnak kedvez6t
lenebb helyzetbe kerülni. 
Arról is beszélni kell, hogy
a Csizmadia gyógyszerész
házaspár fia fogorvosként
végez és szeretne Gyoma
endr6dre kerülni.

Dr. Frankó Károlya ne
gyedik fogorvosi állás be
töltését támogatta, annál is
inkább, mert dr. ValachBé
lát közéleti tevékenysége
miatt gyakran kell helyette
síteni. Egyébként pedig
majd a lakosság eldönti,
hogy melyik orvoshozjár.

Dr. Farkas Zoltán szerint
Csizmadia Tamástól, mint
kezd6 szakembert61 nem
kellene tartaniuk ilyen elis
mert fogorvosoknak. Dr.
Valach Béla rá is kérdezett:
- Most akkor Csizmadia
Tamásnak kell az állás ...?

Még egy ideig szó szót
követett, s végül a testület
úgy döntött, hogya kérdés
re a közeljöv6ben még
visszatér.

ITT A TATA

Az indiai Tata járművek Mercedes licenc alapján készülnek és
nemcsak Indiában keresettek, hanem a földkerekség számos más pont
ján is. Mivel szervizigényük kicsi, motorok elnyűhetetlen, ráadásul
nagyon erős anyagból készülnek, kiállták azokat a gyakorlati próbákat
is, amelyeket az ugandai, a ghanai, és a zambiai viszonyok jelentettek
- de ezerszámra importált Tatát Szaúd-Arábia és a Közel-Kelet több
olajországa is. Európában először 1993-ban mutatkozott be a Tata
2.0D.A pickup - ugyanaz, amely most Magyarországon is debütál 
Franciaországban néhány hét alatt ismertté és keresetté vált, aminek
alapján 1994-ben további nagy reményeket fűznek forgalmazásához.

Ez az indiai gyártmányú autó 2000 cm3
, dizelmotorral szerelt, egy

tonna teberbírású kisteherautó. A kisvállalkozók igényét tökéletesen
kielégíti.

GAZDASÁGOS, ELNYŰHETETLEN, MEGBízHATÓ, ER6s
ÉS NEM UTOLSÓSORBAN SZÉP!

A TATA ötsebességes, kívánságra szervokormánnyal és műanyag
tetővel is rendeibető, például Békésen a TATA autókereskedésben.

A GYOMAFARM KFT.
a mezőgazdasági termékek

széles választékával továbbra is
váJja tisztelt vásárlóit.

Megkezdtük a német
..

DUFA
cég termékének árusítását!

kül- és beltéri festékek
- ragasztóanyagok

- gittek
Takarmányárpa és zab

1600 Ft
mázsánkénti áron kapható!

Várják Önöket
a Gyomafarm Kft. üzletei: Gyo

ma, Pásztor u. 39.
(a piactér mellett),

Endrőd, Apponyi u. 3.
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Holttest aholtágban
A huszonhárom éves PL május 24-én kedden kora délután

a kutyáit fürdette a kertjük végében a falualji holtág vizében,
amikor látta, hogy valamit visz a víz. Először azt hitte, hogy
valami kátránypapír. Vacsora után újra kiment a vízpartra,
akkor már egy távcsővel, s látta, hogy egy holttest van a
vízben. Hívták a rendőrséget, akik a tűzoltók segítségével a
partra emelték Erdősi László (65) holttestét. A férfi szomba
ton este tűnt el, s a vizsgálatok szerint nem történt bűncselek
mény.

~

Uj üzemcsarnok
A tavaly 100 ezer pár sícipóoetétet gyártó svájci tulajdonú

gyomaendrődi Raichle Sport Kft. a napokban új, 330 négy
zetméteres üzemcsarnokot avatott. A svájci tulajdonos mint
egy 20 millió forint értékű technológiát, illetve gépeket
bocsátott a gyomaendrődi kft. rendelkezésére. A már meglé
vő 80 dolgozó mellett most első lépcsőben húszan találnak
itt munkát - tudtuk meg Vodova Jánostól a kft. ügyvezető

igazgatójától.

Kérik kitüntetni
Puskás tanár urat

"Alulírottak sajnálattal értesültünk arról, hogy Önök Pus
kás László nyugdíjas pedagógust nem tartják arra érdemes
nek, hogy kitüntessék a telepiliésért tett szolgálataiért. Mi
valamennyien döntésük ellen foglalunk állást. Aláírásaink
még időben felhívják figyelmüket tévedésükre, s azt még
javítani tudják". E levéllel együtt mintegy háromszáz támo
gató aláírást juttattak el a pedagógus kollégák városunk kép
viselő-testületének. A kérelmet a polgármester vette át, aki
egyetértésér61 biztosította az aláírókat. A kitÜDtetésr61 a kép
viselők döntenek majd.

Elbocsátott rendőr
Kötelességszegés szolgálatban vétsége miatt a Szarvasi

Rendőrkapitányság vezetője feljelentést tett Juhász Lajos
rendőr ellen és munkájából a vizsgálat eredményeként fel
függesztette, majd még a büntetőeljárás jogerős befejezése
előtt - mivel a rendőri szolgálat ellátására méltatlanná vált 
elbocsájtotta.

Mú1iödik a tűzoltóság
Endrődön a volt községháza udvarán lévő garázst átalakí

tották és itt kapott helyet a városi Önkéntes Tűzoltó Egyesü
let. Két tűzoltókocsi áll készenlétben és az öt szakképzett,
hivatásos tűzoltó mellett a munkát az egyesület tagjai is
segítik. Az önkormányzat évente 2 millió forinttal támogatja
a városi tűzoltóság működését. Tűz estén hívják az ügyelet
telefonszámát: 386-130.

Orvvadász vadászok
Május 22-r61 23-ra virradó éjszaka a gyomaendr6di Béke

Vadásztársaság két ruvatásos vadásza átruccant a csabacsűdi

vadásztársaság területére, ahol magánüzletük ellentételeként
némi vadhúst akartak szerezni. Sikerült is golyós fegyverrel
egy 6zet 16niük.

Az ügy pikantériája, hogy május 20-án a Szarvasi Rend6r
kapitányság területén működ6 vadásztársaságok együttmű

ködési megállapodástírtak alá a rend6rséggel, melynek célja,
az orvvadászok, azaz a rabsicok megfékezése. Úgy tűnik, a
rend6rség máris teljesítette feladatát, amikor a bejelentés
nyomán, az orvvadászok által használtjármű rendszámának
töredéke alapján elkapták a két fiatalembert

NYÁRI VÁsÁR
Gyomaendrödön az

ÁFÉSZ
élelmiszeriizleteiben és
diszkont áruházaiban

június lO-ll-én.

Akciós termékek
10-30 o/o-kal olCSÓbbanl

ízELÍTÖ A VÁLASZTÉKBÓL:
Marhamájkrém 65 gr-os 23 Ft

OMNIA őrölt kávé 250 gr-os 194 Ft
OMNIA koffeinmentes kávé

250 gr-os 212 Ft
TCHIBO Family őrölt kávé

250 gr-os 139 Ft
TOMI Kristály mosópor

3,6 kg 519 Ft
PERLUX Lemon mosópor

600 gr-os 99 Ft
DOMESTOS fertőtlenítő

750 ml 163Ft
TOP-JOY almaitalifi 59 Ft

Ne feledje, csak két napig!
Jöjjön, vásárolva spóroYon!
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Lakatos az új kormányra vár...
...0 dolgozók edig o fizetésükrel

/ /.. /

PAKASZ UZLETHAZ
Gyoma, Fő út 173-179. (az OTP mellett)

Horgászfelszerelések, élőcsalik
nagy választékban!

HORGÁSZENGEOÉLYEK A KÖRNYÉK
VIZEIRE:

napijegy 350 Ft, hetijegy 1200 Ft, éves jegy 1600 Ft
Nyitva hétköznap 9-18, szombaton 8-13,

vasárnap 8-12 óráig.
Tisztelettel várja a sporttársakat

a Pákász üzletház!

A néhány évvel ezelőtt indult Lakatos-nyomda,
hivatalos nevén a Lakatos Co. Ltd. nehéz hely
zetbe került. Pénzügyi, likviditási gondok miatt
a mintegy hetven dolgozó több mint két hónapja
nem kapott fizetést. Lakatos Gyula cégtulajdo
nos az ígéreteken kívül nemhogy bért, de már
munkát sem tud adni dolgozóinak, akik közül
néhányan kétségbeesve keresték fel szerkesztősé
günket. Eló1>b a dolgozók véleményét olvashat
ják, majd Lakatos Gyulától megtudhatják, hogy
cége akár a május S-i választások áldozatául is
eshet. VégezetüJ pedig Balogh Pálné nyilatkozik.

TOVÁBB 'TART
AZ AGFA-AKCIÓ!

Balogh Pálnét telefonon ér
tük utól: - Amit a dolgozók
mondanak azt megírhatja, én
viszont egyelőre nem vagyok
hajlandó válaszolni.

- Csupán azt kérem Ontó?,
hogy nyugtassa meg a fizeté
sükre váró dolgozókat!

- Meg fog oldódni a helyzet,
de ha ezzel kapcsolatosan
megjelenik valami az újság
ban, azt rágalornnak tekintem.

- Milyen rágalomra tetszik
gondolni?

- Hát, hogy a céget most a
dolgozók rágalmazzák...

- Szó sincs erről. Csupán azt
panaszolták el, hogy két hó
napja nem kaptak fizetést,
csak ígéretet.

- Nézze, én a saját pénzemet
fogom odaadni nekik, most
azért talpalok itt Budapesten,
hogy megkapjam a jutaléko
mat, de ha a dolgozók így áll
nak hozzá, akkor inkább
forduljanak a bírósághoz.

- Olyan nagy jutalékot tet
szik kapni, hogy hetven dolgo
zó kéthavi bérét kifUtja?!

- Igen...
- Gratulálok, tehát leszfize-

tés.
- Lesz! Ez napok kérdése

csupán, de ha az újságban
megjelenik egy cikk, akkor
bárhová fordulhatnak, tényleg
nem fizetünk...

- Hat hetet csúszott a hetven
dolgozó bérének kifizetésé
vel, azaz az április 13-i, és a
május 13-i bérrel. Aki ilyen
körülmények között nem tud
dolgozni, azt minden további
nélkül elengedjük munkanél
külire. Aki viszont vállalja az
átmeneti nehézségeket, az
marad.

- Aki nem vállal sorsközös
séget Onnel, az Wbbet nemjö
het vissza a nyomdába - tett
On egy ilyen kijelentést.

- Nem mondtam én ilyet!
Akik elmennek, azok közül
persze nem mindenkit veszek
vissza. Nekem is nehéz ezt az
időszakot átvészelni, sőt még
nehezebb, mert a dolgozóirnért
érzett felelősség is rám hárul.

- A dolgozói mintha nem hin
nének a hitelben, hiszen köztu
dott, hogy milliós
társadalombiztosítási tartozása
van a nyomdának, állítólag a
nyomdagépek lízingdíját semfi
zenék, és ily módon a tartozások
összege nemjelentéktelen tétel...

- Mindenki beszélhet amit
akar, erről azonban én nem kí
vánok szólni. Keresse inkább
Baloghnét.

-6 milyen beosztásban tud
információt adni?

- Ő beépül majd ebbe a vál
lalkozásba, ahogy ez a bitel
konstrukció létrejön.

Ha Agfa 36 kockás színes filmet vásárol, mellé aján
dékba kap egy 10 kockás Agfa filmet is!

Motoros Concord automata fényképezőgépakciós
áron 5980 forint helyett 3570 forintért!

Keystone dátumozós fényképezőgép2370 forint.
TikoTime póló akció! Karórák 1950 forint helyett

975-ért, illetve 2520 helyett 1750 forintért.
Zsűrizettkerámiaszobrok 8000 forint helyett 4990

forintért!
Egyes arany-ezüst ékszerek 10-15-20 százalék áren

gedménnyel!
Várja Önt is Gyomán a Hősök útja 46 szám alatt a

Lionne Shop.

várta az elmaradt fizetéseket.
De hiába. Délután rrúntegy 45
dolgozó Lakatos irodájába
vonult, a főnök viszont kije
lentette, hogy legyen minden
ki nyugodt, mert minden
pillanatban várja Baloghné te
lefonját. De a telefon sem jött,
így az emberek szépen haza
mentek. Május 24-én újabb
ígéretet kaptak, hogy másnap
lesz pénz, de pénz nem volt.

Beszéltünk Lakatos Gyulá
val, aki azt mondta, hogy keres
sük inkább ez ügyben a
hitelügylettel foglalkozó kollé
ganőjét Balogh Pálnél. Annyit
azonbanLakatos úr elárult, hogy
pénzügyi nehézségeik vannak,
de egy hónap múlva minden
megoldódik. Szerinte a május 8
i választásokon bekövetkezett
fordulat miatt leállt a bankoknál
a pénzforgaiom s így mindaddig
késik a hitele, amíg az új kor
mány fel nem áll.

A dolgozók elmondták,
hogy március lO-én megkap
ták a februári munkáért járó
fizetésüket, azóta viszont
mindenki ingyen dolgozik. Se
bér, se gyes, se táppénz, se tb
járulék

- Lakatos jobbkeze, egy bi
zonyos Baloghné, aki melles
leg pénzügyi szakember,
tájékoztatta a dolgozókat,
hogy Lakatos Gyula jelentő

sebb hitelt kapott, de ennek
kifizetése valószínűleg a vá
lasztások miatt akadozik 
mondják a dolgozók, akiknek
Lakatos megígérte, hogy má
jus 20-ig mindenkit ki fog fi
zetni. Aki pedig nem tud
addig várni, az elmehet mun
kanélküli segélyre... Aki vi
szont most elmegy, az többet
a nyomdába be nem teheti a
lábát - közölték velünk.

Május 20-án minden dolgo
zó ott volt a nyomdában és



Önöknek június 30. utá!1 is módJl}kb~n lesz akár NETTÓ 17,5 % -os
KAMATOT is elérni, méghozzá LATRASZOLO, tehát bármikor felvehetőbetétformával.

Ráadásul évente sorsolást tartunk a betételhelyezó"k között.
A legközelebbi időpont 1994. július.

A NAGYSIKERÜ PROFITJEGY HELYETT
június l-től

PROFIT-TAKARÉKBETÉTET VÁLTHAT.

A kedvezőkamatkondíciók nem változtak, TISZTELT ÜGYFELÜNK!
viszont az Országos Betétbiztosítási Alap által

garantált betétet kap. Valamennyi kirendeltségünkőn
igénybe vehetik a COLONIA,

KAMATOK (bruttó): 60 napon túl 17,5 % a HUNGARIA~a1g~~=~CIAbiztositók
90 napon túl 19 %

180 napon túl 19,5 % Ne fáradjon messzire. ha megoldhatja
270 napon túl 20 % helyben is!

Részletesfelvilágosításért KERESSE KIRENDELTSÉGE/NKET! 5502 Gyomaendrőd, Főút l/l.
Tel/Fax: 66/386-881 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30. Tel/Fax: 661386-202

ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KERESKEDŐKFIGYELEM!

PÓLÓT LEGOLCSÓBBAN
Gyomán a Premier Nagykereskedésben!

(Gyoma, Fő út 155. Telefon: 66-386079)
Fehér póló: 68 Ft. Színes póló. I.oszt.: 98 Ft.

Gyermekruházat, pólók, kánikula ruhák nagy választékban!
Nyitva minden nap 13-18 óráig.

IPARKERKft.

MAGAS
KERESETI

LEHETÖSÉGl
Bizományi

értékesítésre
vállalkozókat
keresek Békés

megye területére
PÓLÓ PIACI

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE!
Fedezet szükséges!

Premier
Nagykereskedés

Gyoma, Fö út 155.
Telefon:

66-386079

HORGÁSZCIKK.. .. ..
és TAPETAVASAR

az TPARKER Kft. Iparcikk boltjában, Szabadság tér
5. (a Totózó mellett) horgászbotok, úszók, horgok,
olmok, etetőanyagok és egyéb horgászcikkek érkez
tek bőséges választékban.

Tapétavásár 20 féle tapétaválaszték biztosításával.
- további választék-előrendelés, minta után a hely

színen
- vállaljuk a tapétázás kedvező árú és határidejű

elvégzését is
- viszonteladókat is kiszolgálunk
Ugyanitt folytatódik a profiJváltás miatti kedvezmé

nyes 5-80 %-os árengedményes vásár: naptárak,
kozmetikai cikkek, telefonok, képes levelezőlapok,

elektromos szerelvények, határidőnaplók, öntapadós
lapéták és egyéb árucikkekből.

~X~~XX~~X~~~Xy'~~XXq~~XqOXX~OXX~Q~XqOXXqOXXqOX~

o •
o •

; A CSIPET VIDEOTÉKA ~
; legújabb filmajánlatából: ~
, K

~ + Idétlen időkig ~
~ + Bádogemberek ~

~ + Peti sárkánya ~
~ + Végítélet III-IV. ~

~ + Made in Amerika ~

~ + Nagy csattanások ~

~ + A kukorica gyermekei ~

~ + A cég ~
~ + Kardélen ~

~ + China O'Brien II. ~

~ + A sebhelyes arcú ~

~ + Utolsó ügy ~

~ + Az elveszett zsaru ~ ,--------------~
, K. ., .
~ Ha havonta 1S filmet kölcsönöz, akkor ~. .
~ sorsoláson vehet részt, melyet a Pet6fi Csar- ~

, nokban (Budapest) rendeznek meg július- ~

ban. Értékes nyeremények, görögországi ~
utak kerülnek kisorsolásra! ~

Videotékárnban hetente több kiadó új =
filmje megjelenik, kérem nézzen be hozzám! ~

Videotisztítás szerdai napokon, tagoknak 50 :
forincél1. ~

Gyomaendrőd, Kossuth u. 61-63. ~
, K

§Ő~~~~~~~~~~~~X~~~Y~~~Y~~~Y~~~~~Ő~~~~ó~~~ó~~~J
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"Rendőrakadémia" a gimibeDl

Hetvenhét milliós hitel

... a tavaszi munkák zöme befejez6dött. AL áprilisi három
hetes es6zés a munkák végzését megnehezítette. Vélemé
nyünk szerint el is vagyunk szokva a tavaszi munkák bonyo
dalmaitól, hiszen az elmúlt tíz év szárazsága "elkényeztetett"
bennünket. Felhívjuk a figyelmüket, hogya csapadékos ta
vasz hatásai még nem múltak el. Gombabetegségek, gyomok
megjelenése várható az 6sziekben, a belvíz komoly károkat
okozott. Talán nem ártana a hagyományosan jó hatású alta
lajlazítás emlékét feleleveníteni. Mindezek ellenére 6szi ga
bonából jó termés mutatkozik. A hosszú távú id6járás
el6rejelzés júliusra csapadékos id6t jósol. Tehát értékesítési
és betakarítási gondok várhatók. Ezért javasoljuk, hogy a
várható problémák elkerülésére id6ben készüljenek fel.

A földekr61 ezért most jöjjünk be és foglalkozzunk egy
kicsit egy viszonylag piacképes és minimális beruházást
igényl6 állattenyésztési ágazattal, a pecsenyeliba-tartással.
Tegyük ezt azért is, hiszen ez alapját jelentheti a talán legpi
acképesebb libamáj termelésIlek, hiszen a 8-9 hétig tartott
3,9-4,2 kg-os pecsenyeliba alkalmas a tömésre. A naposlibá
kat csak el6z61eg tisztított, fert6tlenített, frissen almozott és
jól fúthet6épületbe lehet telepíteni. Anaposliba esetén gon
doskodni kell a huzatmentes szeIl6ztetésr61. A liba hőigénye

az els6 nepokban igen nagy, amit teremfűtéssel egybekötött
műanyákkallehetlegjobban biztosítani.

A padló közelében: 1- 3 napos libánál 32 oC, 4- 5 napos
libánál 30 oC, 6- 7 napos libánál 28 oC, 8-10 napos libánál 26
oC, 11 napos libánál 24 Oc a hőigény. 21 nap után elegend6 a
20 Oc biztosítása. Legjobb anaposlibát falkásítva fogadni. Egy
egy csoportban ne legyen 500 db-nál több. A libák minimális
h6csökkenésre is képesek csoportosuIni és így egymást letapos
ni. Ezért legalább 2-3 napig, amíg meg nem er6södnek, mindig
legyen köztük a gondozójuk. A naposlibák kezdetben 65-75 %
relatív páratartalmú leveg6t igényelnek, amit permetezéssel és
egyéb párásítási eljárásokkallehet biztosítani úgy, hogy a leveg6
folyamatos cseréjér61 is gondoskodni kell. Télen testsúlykilog
rammonként, köbméterkéllt 3,5, rrúg nyáron 4-6 köbméter friss
leveg6re van szükség. A libákból 3 hetes korig négyzetméteren
ként 20 db, 4 hetes korig 8 db, és 7 hetes kor után 4 db helyezhet6
el. A zsúfoltan elhelyezett állatok állandóan nedvesek, egymás
tollát csipkedik és állandóan megfáznak. 1-5 nap között folya
matos megvilágítást kell biztosítani 1 W/négyzetméter kapaci
tással, amit ezek után fokozatosan csökkenteni kell.

Háromhetes korig a takarmánydarás indítótáp legyen igény
szerint, amit nevel6 táp kövessen. A libák vízigénye 0,5-0,8
l/nap, ezt kúpos önitatóvallehet kielégíteni 50 db-ként, majd
1 hetes kor után át kell térn i a túlfolyós itatókra. A libák
ürüléke híg, ezért jó min6ségűés b6 almozást igényelnek. Ezt
penészmentes szalmával lehet elérni úgy, hogy naponta több
szöri ráalmozás is szükséges. Ha ez elmarad, könnyen fellép
a mikotoxikózis, ami tömeges elhullást idézhet e16.

A pecsenyeliba-tartás akkor lesz gazdaságos, ha 7-8 hetes
korban teljes tollban 4 kg feletti libákat sikerülllevelni, me
lyek tömésre is alkalmasak lehetnek.

Jó munkát! METASZBt.

Kinn a földeken...

Tisztelt Olvasó! Ezt a rovatot több, mint
egy éve olvashatja. Az óhatatlan ismétlések
csökkentésére - márpedig a mezőgazdaság

ilyen - ezután ebben a rovatban több szak
ember segíti Önöket a munkában. Eseten
ként részletesebben ismertetve egy-egy
általunk fontosnak tartott témát. Kérjük
olvassa továbbra is, s ha észrevétele van,
azt közölje a szerkesztőséggel.

*Knerf
NYOMDA KFT.*

felsőfokú műszaki végzettséggel,
műszakiállás betöltésére munkatársakat keres.

Fizetés megegyezés szerint, (német nyelvtu
dással rendelkezőketelőnyben részesítünk).

Jelentkezni Papp Lajos
ügyvezető igazgatánállehet.

Az állás betöltendő: 1994. július l-tól.

Az önkormányzat lapja a Gyomaendr6di Híradó árát 21,20-ról
26,50 forintra javasolja emelni az önkormányzat. A mintegy 2 ezer
példányban fogyó lap az idei év els6 négy hónapjában 140 ezer
forint veszteséget hozott, illetve ennyi kiadást jelentett a városnak.
A lap árának emelését61 a veszteség csökkenését remélik.

A gyomai gyógyfurd6korszerűsítésemár halaszthatatlanná vált,
annál is inkább mert a tisztiorvosi szolgálat Ca volt köjál) tavaly is
az önkormányzat felel6sségére engedélyezte a strand nyitva tartá
sát.

A város vezetÓl ezért is döntöttek úgy, hogy hitelb61 mintegy 12
millió forintot szánnak a fürd6 vízforgató-berendezésére és a víz
csövek cseréjére. A munkát megpályáztatták, ám az ajánlattev6k
közül egyik sem vállalkozott 25 milliónál kevesebbért a munkák
elvégzésére. AL önkormányzat ennek ellenére a korszerűsítés mel
lett döntött.

A szennyvíztisztító telep b6vítésének a képvisel6k között akadt
néhány ellenz6je, mondván egyenl6re elegend6 a kapacitás. Ám a
döntés végleges: a város hitelb6160 milliót áldoz a telep bővítésére.

E két munkára az idei költségvetési terv 63 millió 900 ezer forint hitel
felvételét irányozta e16. Id6közben viszont kiderült, hogy a költségek
nagyobbak, s így a fürd6re összesen 28 millió 096 ezer, a szennyvíztisz
títóra pedig 49 millió 288 ezer forint kell. Így tehát összesen 77 millió
384 ezer forint hitelt kell felvennie a városnak. A pénzt 5 év alatt kell
visszafizetni, s az éves kamat jelenleg 24 százalék.

Drágul a Híradó

A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépisko
la az 1995/1996-os tanévt61 a gimnáziumi fakultáció keretei
között rendészeti-közbiztonsági osztályt kíván indítani. Sze
retnék ezzel el6segíteni a rnin6ségi rend6ri utánpótlást, a
közbiztonsági,vagyonvédelmi, rendészeti munkakörökben
való elhelyezkedés t.
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Május 3-án a választások előtt a szociálde
mokrata párt jelöltjeként Gyomán a Műve

lődési Központban járt dr. Láposi Lőrinc.

Aki csak találkozott már vele az életben,

olyan embernek ismeri, akivel egyszerűen

nem lehet magázódni. Ez a E{özvetlen stílusa
is segítette abban, hogy a legeredményesebb
hazai életvédelmi nyomozók közé tartozik.

~

A DETEKTIV
Kevesen tudják, de tény,

hogy létezik hazánkban a Ma
gyar Detektív Szövetség.
Nemrég a rendőrség illeték
eseivel is sikerült elfogadtatni
a vele kapcsolatos szabályo
zás tervezetét. Mit kell tud
nunk e szervezetról?

- Magyarországon jónevű

nyomozóirodák működtek

1945 el6tt. Volt rájuk igény. A
világon mindenhol van magán
nyomozás! Vannak ugyanis
olyan szeletei a társadalmi élet
nek, amelyeket a hivatalos
rend6ri állomány nem tud vál
lalni. Van azonban egy 1987-es
minisztertanácsi rendelet,
amely tiltja a magánnyomozást,
s nagyon érdekes módon még
mindig érvényben hagytálc.. A
mi szempontunkb61 viszont
el6nye ennek a jogszabálynak,
hogy nem definiálja a ma
gánnyomozás fogalmát, nem
sorolja fel azokat a tevékenysé
gi köröket, amelyek tilosak.
Nos, 1990-ben elkészítettük a
detektívmunkával kapcsolatos
jogszabálytervezetet. Ez több
szöri módosítást megélt, és a
szövetségünk tavaly nyújtotta
be a szerintünk véglegeset, és
azt az ORFK vezetése el is fo
gadta. A f6tisztek olyan nyilat
kozatot tettek, Kacziba Antallal
és Józsa Fábián államtitkárral
élen, hogyamagánnyomozást
el6bb-utóbb legálissá kell itt
hon is tenni.

- Mivel foglalkozik tulaj
donképpen a detektívek szö
vetsége?

- A szövetséget 1991-ben hoz
tuk létre, a F6városi Bíróság mint
egyesületetjegyeztebe. Közel 70
különféle cég és magánszemély
tagja van ma. Felvettük a kapcso
latot a Nemzetközi Detektív Szö
vetséggel is, ez az európaiakat és
az izraelit tömöríti. Bár nálunk
még nem legális a szervezet, Bar
celonában tavaly novemberben
felvettek minket a rendes tagok
sorába. Ez el6ny a számunkra.

- Miben mutatkozik meg
ez?

Dr. Láposi Lőrinc

- Ma vállalkozói szférában
igen jelent6s az összeköttetés a
nyugat-európai és a magyar t6
ke között. A külföldi, aki ná
lunk óhajt befektemi, érthet6en
mindent meg akar tudni a hazai
partnerr61, arról az üzlet-, vagy
iparágról, ahová tenné a pénzét.
Am ilyen igénnyel az égvilágon
máshoz nem fordulhat, csak a
magánnyomozókhoz. Tehát az
irodák fontos információkat
szereznek és szolgáltatnak a
külhoni megrendel6knek. Ez
mindenhol a világon így van.

- Miként válogatja meg tag
jait a detektív szövetség?

- A szövetségnek csak egye
temi, lehet61eg jogi végzettség
gel rendelkez6 olyan személy
lehet tagja, akinek legalább 10
éves bűnügyi gyakorlata van.
Tudomásul kell venni, hogy ez
is egy szalana! A szövetségnek
egyébként jogi és etikai bizott
séga is létezik, éppen a vadhaj
tások lenyesegetésére.

- Dr. Láposi Lőrinceta köz
vélemény a legendás nyomo
zók között tartja számon. S
általában kíváncsi a mester
detektívek első lépéseire...

- Kis sameszként, beosztott
nyomozóként dolgoztam 1959
ben egy emberölési ügyben. A
Lágymányoson gyilkoltak meg
egy Kiss Magdolna nevezetű

20 éves lányt. Meger6szakol
ták, és a halántékán keresztül
szúrtak egy kést. A penge a
fejében maradt. Megfogtuk a
tettest, sorkatonaként szolgált.
A bíróság azonban felment6
ítéletet hozott. Óriási trauma
volt! Tudtuk, hogy 6 az elköve
t6, de nyomozási hiba miatt vé
gül nem sikerült ezt
bizonyítani. Akkor határoztam
el, hogy ha életvédelmisként
akarok dolgozni, akkor min
dent tudnom kell, ami az em
beröléssel kapcsolatos.
Tanulmányozni kezdtem az azt
megel6z6 gyilkossági ügyeket.
Végigböngésztem, s megpró-

i bál tam magamat is erre a vonal
I ra állítani.

Valóban ehhez igazodott Lá
posi L6rinc további életpályája.
A Budapesti Rend6r-f6kapi
tányság vizsgálati osztályán
volt 1963-tól életvédeimi veze
t6, majd 1972-ben kerül t át az
ORFK-ra ugyanilyen részleg
irányítójának. A bűnügyi szol
gálat f6nökeként ment nyugdíj
ba.

- Imádtam ezt a szakmai terü
letet - mondta kissé elmereng
ve. Annak ellenére, hogy
rendkívül irtózom mindenféle
er6szaktól. Lehet, hogy nem
mindenki hiszi el, de én soha
senkit nem ütöttem meg a rend
6rségen.

- Nyugdíjba meneteled
után a detektív szövetség még
csak-csak kapcsolódik évtize
deken át gyakorolt szakmád
hoz. Hogyan kerül ebbe a
sorba a biztosítással összefüg
gőmunka?

- Amikor 1990. december 31
én nyugdíjazásomat kértem 
ellentétben minden más ruresz
teléssel - betöltöttem az 55.
életévemet. A Hungária Bizto
sító vezérigazgatója keresett
meg. Tudvalev6, a biztosí
tótársaságok a világon minde
nütt rendelkeznek nyomozói
részleggel. Felmerült a gondo
lat, hogya HB sérelmére elkö
vetett bűncselekmények

visszaszorítása érdekében létre
kellene hozni hasonlót. Itthon
azonban a nyomozás három
szerv kizárólagos jogköre.
Ezek közé nem tartoznak a
biztosítók. Úgy határoztunk,
legyen az elnevezés központi
felülvizsgálati iroda, kerüljük
a nyomozás szót. Így nem irri
tálunk senkit. Valóban telje
sen új volt ez a terület. A
szakkönyvekb61 elsajátítot
tam a f6bb ismereteket, majd
egy hónap elteltével letettem
az asztalra egy tervet. Az or
szágban 38 nyomozó kezdte
ezt a munkát. Els6sorban a
csalások és az okirat-hamisí
tások ellen kellett harcolnunk.
S hogy milyen sikerrel? Nos,
1992-ben meghaladta az l
milliárd forintot az iroda által
a biztosítónak visszahozott
összeg!

- A politikai életbe is bele
kívánsz kóstolni? Ismeretes
ugyanis, hogy országgyúlési
képviselőjelöltkéntindulsz a
választáson.

- Egy nem túl komolyan vett
párt, a Király Zoltán vezette
MSZDP égisze alatt, pártonkí
vüliként indulok. Nem óhajtok
persze, politikus lenni, hiszen
ez a mai mili6 elfogadhatatlan
a számomra. Az a mocskoló
dás, ami ma folyik a politikai
életben, számomra elfogadha
tatlan, t61em teljességgel ide
gen! Szalay Zoltán

Használt,
kopott bútorait

felújítja

VASS CSABA

KÁRPITOS
Gyomaendrőd,

Hősök útja 10.

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



5000 Ft-tal

OLCSÓBBAN

(kivéve a gyermekkerékpárok) 500 Ft-tal

minden anyag
hozzáadásával

garanciával,
32-220 mm
csövezéssel

Komóczy Attila
5500 Gyomaendrőd

Apponyi útl7.
Telefon:

(06) 66/386-338

KÚTFÚRÁS

Fúrott kutak javítása
közületek részére is
400 m talpmélységig

MINDEN robogót

Lányok, asszonyok figyelem!
Készüljön Ön is a nyárra!

VIVlENNE SZÉPSÉGSZALON
szoláriummal és fittness
teremmel várja vendégeit

Gyomán a Fő út
155. sz. alatt!

MINDEN kerékpárt

kínál vásárlóinak!
Várja önöket a MOBIL CENTER Gyomán a Fő út

202. sz. alatt!
Nyitva: 8-12,12.30-17.30, szombaton 8-12 óráig

Tel: 661 386-357

A MIAMI V1DEOTÉKÁBAN
bővült a választék!

Kéthetente változik a kínálat!
Kölcsönzési díj: 60 Ft/4 óra, SO Ft/24 óra

Tagsági díj nincs!
Gyomaendrőd J Fő út 155.

Ballagásra ajándékozzon
kerékpárt vagy robogót!

A gyomaendrődi MOBIL CENTER
június 20-ig

Gyomán
a Kossuth u.

18. szám alatt
IRüDA

HELYISÉGEK
kiadók.
Bővebb

felvilágosítást
ad Kulik István.

Telefon/fax:
66/386-479.

Futósoros (12 cm) falhoz
szükséges: 27 db. ára 399.60 Ft/m2

Egysoros (25 cm) falhoz
szükséges: 55 db. ára: 814 Ft/m2

Igényesetén I. o. és III. O., valamint szab
ványon aluli terméket is kiszolgálun,k. Ké
résr~ részletes tájékoztatót küldünk. Araink
az AFA-t is tartalmazzák!

Kedvezményes házhoz szállítás dijai: 60
km-es körzetben, 12 raklapnyi mennyiség
vásárlása esetén

Kettős méretű tégla: 1,20 Ft/db
Kisméretűtégla: 0.50 Ft/db

Helyben történő szállítás esetén további
50%-os fuvardijkedvezmény.

A kettős méretű tégla kiválóan alkalmas
mindenféle falszerkezet kialakítására, jó
teherbírású, időtálló és hőszigetelő.

Dévaványa Önkormányzat
Költségvetési Intézménye

a dévaványai
TÉGLAGYÁRBAN

az alábbi áron ajánlja

Jó mínöségüfalazótégláít
(II. osztály)

Kettős méretű, kevés Iyukú tégla:
14,80/db

144 db/raklap
174 db/raklap
203 db/raklap

Kisméretű tömör tégla:
9,33 ftldb·

300 db/raklap
320 db/raklap

Másfél soros (38 cm) falhoz
szükséges: 82 db. ára: 1213.60 Ft/m2

Érdeklődni, telefonon: Dévaványa 65.
Szabados Ferenc igazgató, Dévaványa
106 Szilágyi Sándor gyáNezető

Levélben: 5510 Dévaványa, Kisújszállási
út 41.

Fizetés: szállításkor a lerakás helyszínén.



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

MÁRKABOLT
l1yílt a GLÓRIA

BUTüRBüLTBAN!

Piros színű mély babakocsi eladó.
Érd: Hunya, 389-669-es telefonon
egész nap.

Éttermek részére 20 literes friton el
adó. Érd: 66-388-735. 17 óra után.

Gumi és műanyag stállit6szalag ja
vítását váJlalok. Ugyanítt 24-es 5 sebes
séges fiú bicikli eladó.

Mindenféle gabona aratását 108-as
CLAAS dominátorral vállaljuk. Tel:
66-389-847.

Menyasszonyi és koszorúslány
ruhák kö!csönzése: Endrőd, Szabad
ság u. 511.

ETI 25-ös gázkazán (nem új) el
adó. Irányár: 20 OOO Ft. Érd: Gyo
maendrőd-Öregszólő, Polyákhalmi
út 15.

Kukorica eladó. Érd: Hunya, Vörös
marty 14.5555

Üzletkötóket, vásározókat felve
szünk háztartási, vegyi áru forgalmazá
sára. Érd: 661311-398

Váltsa valóra álmait! Kis befel,."tetés
sel évekig tartó jövedelem. Érd:
661311-398

Életkristály forgalmazására kereske
dőket, háj ózatszervezőket és vevőket

keresünk. Ajánlott: cukros, daganatos,
infarktus, érszu>:ületes betegeknek.
Érd: 661311-398. Cím: 5540. SZMVas,
Szentesi út 34. Zvara Pálné.

Érettségizz Je! Szeptembertól heti 2
du. a Szeghalmi Péter András Gimnázi
umban. Kor nem számit! Most jelent
kezz!

PIONEER CT-3 magnódecket kere
sek alkatrésznek. Gyomaendrőd. Kini
zsi u. 9.

CD lemezek és egy 12 m2 faház ol
csón eladó. Érd.: Feke Antal Dévavá
nya, Bajcsy u. 8., 17 óra után.

90-100 m2 vakoláshoz elegendő fe
hér TERRANOVA nemesvakolat,jutá
nyos áron eladó. Érd.: Varga Gyuláné,
Képtár. Kossuth u. ll.

Eladó egy jó állapotban lévő női

Zephyr versenykerékpár. Érd: Gyoma,
Hősök útja 111.

Átszerelhetőgyermekkerékpár meg
kímélt állapotban olcsón eladó. Érd:
Kondoros, Wesselényi 23. Tel: 388-288

Trabant, Skoda 100-as és Zaporo
zsec bontott alkatrészek eladók. Érd:
Gyomaendrőd-Öregszólő, Polyákhal
mi u.15.

Új fürdőszobaajtó, szabvány pala, 8
db betonfödémtálca, bontásból ajtók,
üvegfalak eladók. Érd: Gyomaendrőd,
Mátyás u. 4.

Kis báJásbúzaszalmaeladó. Érd: Ör
ménykút, Dózsa 3. vagy telefonon: 388
913.18 óra után.

Érettségizett fiatalember bármilyen
részidejű munkát vállal. Érd: 66-388
503

Jó állapotban levő babakocsi van el
adó. Mély és olasz típusÚ. Érd: Gyoma
endrőd, Besenyszegi út 5.

Öreg hölgyek és urak lakásának
takarítását vállalom Gyomaendrőd

térületén. Geszti Anikó, Gyomaend
rőd, Ságvári u. 3.

6 méteres beton telefonoszopok
eladók. Érd: Gyomaendrőd,Zsófia
major gátőrház. Tel: 66-386-972.
(1500 Ftldb.)

Eladó bőr ülőgarnitúra(2 db fotel, I
db beverő, 1 db asztal) Irányár: 10 OOO
Ft Érd: 5400 Mezőtúr, Földvári út 5.

Hypro 1502 N 12 tipusú nagyteljesí
rnényű amerikai olajszivattyú új álla
potban olcsón eladó. Érd: Kondoros,
Árpád u. 6. Tel: 66-389-197.

Eladó egy mosogatógép (22 OOO Ft),
színes tévé, férfi versenykerékpár, szá
nútógép tartozékkal. Erd.: Kondacs
Mária Szarvas, Vágóhíd u. 46.

Egyéb

Olcsó szekrénysorok,
előszobafalak,

kiegészítőkisbútorok...

Nyitva: naponta 9-18, szombaton 8-12 óráig.
Gyomaendrőd,Fő út 230.

Telefon: 66/386-774.

JÚNIUs l-TÓL MINDEN BUFA-TE1Th1ÉK
10 % ENGEDMENNYEL KAPHATO!

Gép
250-es szalagcsiszoló eladó! Érd:

388-946-os telefonon, 15 óra után.
IO/100-as ipari síkkötőgép kardké

ses szabász gép 4 szálas Singer inter
lock Zsuzsi kötőgép eladó. Érd: este 17
után, vagy hétvégén. Dévaványa Deák
F.30.

Eladó IO/I00-as nagy teljesítményű

négy színváltós, automatasorszámlálós
ipari síkkötőgép, tartalék tű alkatrész
fonal orsózó. Erd: Dévaványa, Deák F.
30. este 17 után.

VW Golf 1100-as motor tartozékok
kal eladó. Beépíthető Barkasba, Wart
burgba. Érd: Kondoros, Árpád u. 6. Tel:
66/389-197

Ír-setter törzskönyvezett kiskutyák
kitűnő apától májusi elvitellel eladók.
Érd: Gyomaendrőd, Kisréti u. 22.

3 hónapos törzskönyvezett német
dog kan (győztes szülőktől) fülvágot
tan, oltva, tetoválva eladó. Érd: Déva
ványa, Könyves u. 7.

17 hónapos kancacsikó eladó,
ugyanitt új gumikerekű lovaskocsi el
adó. Érd: 66-386-633, munkaidőben.

Eladó 3 éves törzskönyvezett kan
dog kutya. Érd. Gyomaendrőd, Hősök
u.36.

Törzskönyvezett németjuhász 2
éves, továbbtenyésztésre áron alul el
adó. Csabacsűd, Szabadság 27.

Fekete csau-csau kannal fedeztetés,
Huogári Sampion győztes kölyök ku
tyák kaphatók. Érd: Mikes Lajos Mező
túr, Földvári út 68. Tel: 393

Collie kölykök előjegyezhetők az or
szág egyetlen fiatal Európa-győztes,

Hungária Junior Champion, klubgyőztes
szukájától és I,.-upagyőztes, fajtagyőztes

karrtól. Érd: Gyomaendrőd, Bem u. 6.
Fedeztetésre ajánlom 2 x kitűnő III,

RES.CAC Gold-Sable Collie kanomat.
Gyomaendrőd, Bem u. 6.

T örzs kön yvezett versenygyőztes

szülőktől származó jagdterrier munka
kutyákat tenyésztek eladásra. Érd: Me
zőtúr, Törő Pál út I.

Állat

eladó. Vásárhelyi, MezőtúrVI. u. 56.
Eladó 125 Suzuki endurovizhűtéses,

6 sebességes. Irányár: 89 OOO Ft. Érd:
Mezőtúr, Alkotmány út 5.

Fiat Ritmo diesel eladó. Érd: Gyo
ma, Jókai út 16/1. Tel: 386-617

MZ 250/1 motorkerékpár műszaki

nélkül üzemkészen eladó, vagy kisebb
MZ-re, Simsonra elcserélhető.

IFA W 50 országúti billenős, IFA W
50 KCR 3000 darus, HW 60 billenős

pótkocsival eladó. Érdeklődni: hétvé
gén, Nagy László. Mezótúr, Szabadság
tér 27. I!3.

Megkímélt Trabant kombit vennék,
6 éves korig. Tel: 386-455

6 éves kétütemű Wartburgomat el
cserélném kétüteműWartburgTransra.
Érd: 386-795, Katona Tamás.

MZ-125-ös motorkerékpár 1600
km-rel áron alul eladó. Érd: telefonon,
06-66-389-056

250-es ETZ motorkerékpár sürgősen
eladó. Érd: Szabó Imre, Körösladány
Batthyány 78.

Eladó Mercedes 306 D kistehergép
kocsi, speciális állatszállító felépít
ménnyel, friss műszakíval. Érd: 06
60/387-619.

Ház, lakás

. Kert, .telek

Skoda MT-4 teherautó, IFA-UL 60
pótkocsi fixplat6s, valamint Skoda-al
katrészek eladók. Érd: Gyomaendrőd
Öregszólő, Iskola u. 16.

VW GoIf GTI 79-es, extrákkal el
adó. Érd: Kondoros. Árpád u. 6. Tel:
66-389-197

TZ-4K-14B traktor taJajmaróval,
kétfejes ekével, újszerű állapotban

Jármű

Összkonúortos lakótelepi lakást bé
reinék sürgősen, 2 év után készpénzes
megvételre. Hosszú távú befektetés Ön
nek. Érd: Dévaványa, Zrínyi u. 17.

Túrkevei 3.5 szobás + ebédlős 80
m2-es 2. emeleti lakás sürgősen eladó.
Érd: Túrkeve, Petőfi tér 3-5. IlfI 6.

Eladom, vagy elcserélem 3 szobás,
földszi ntes, gáz-központifútéses, para
bolaantennás, tehermentes, 2 erkélyes
lakásomat másfél szobásra, vagy kis
kertes házra. Gál Imréné, Gyomaend
rőd, Október 6. ltp. 7/1.

Kolmann telep i 3 szobás, gázfútéses
lakás eladó, vagy elcserélhető félkész
családi házra. Érd: Gyomaendrőd,Kol
mann ltp. A. V6.

Öt szernély részére SZMVas központ
jában összkonúortos lakás rövidebb,
hosszabb időre kiadó. Érdeklődni tele
fonon: 66-389-154.

Kis családi ház eladó. Érd: Kondo
ros, Deák F. u. 20.

Összkonúortos albérletet, kiadó la
kótelepi lakást keresek Gyomán,
hosszabb távra, későbbi megvételre.
Dévaványa, Zrínyi u. 17.5510

Gyomán, a Tompa út 14. szám alatti
ház eladó nagy udvarral és sok mellék
épülettel. Érd.: 386-809

Kolmann udvaron egyszobás lakás
eladó. Érd.: Gombár Mátyás Gyoma
endrőd, Kölcsey 17/1. Tel.: 386-500

Gyomaendrőd Csillagos u. 6. sz.
alatti 2 szobás ház eladó. Érdeklődni a
helyszínen 10-12 óráig.

Pocoskert eladó, tetszetős nyaraló
val,szólővel,gyümölcsössel. Érd: Gyo
maendrőd, Saliai u. 5.

Körös-parton Sirató részben 800
négyszögöl telek eladó, vagy kiadó.
Érd: Dévaványa, Radnóti u. 8.

Építési telek eladó Mezőtúron húsz
gyümölcsfával, háronúázisú villany
nyal, szernél ygépkocsi csere is érdekel.
Érd: Mezőtúr, Tó út16.

Mezőtúr külterületén villanyos ta
nya eladó a Csíderbereki iskola után
FRT 720. Érd: Mezőtúr Ifj. ltp. 14.3121.
Szo""keLajos

Békésszentandráson Körös-parti ta
nya eladó szántóval. Érd: Békésszent
andrás, Tessedik u. 14.

Építési telek alappal és téglával el
adó. Érd: Mrsán Pál, Kondoros, Zrínyi
ll. Telefon: 388-122

Pocoskertben hétvégi ház gyü
mölcsössel eladó. Érd.: Csül\ög Ferenc
né Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 12/3.

Gyomán a Pocosban 950m- telek el
adó. Érd.: Kovács Mihály Gyomaend
rőd, Petőfi út53. Tel.: 386-809

A Sulek-kerti holtágban vizremenő

1060 m2_es kert eladó. Erd.: Valah Sán
dor Gyomaendrőd.Vásártéri ltp. 20/A/8.



ELADÓ
Gyomaendrőd

belterületén 150 m2

területű vízp~rti

telek, 30 fi

alapterületűfaházzal.
Irányár:

900 OOO-Ft.

ELADÓ
továbbá újszerű

állapotban lévő

TESLA TOS Svitavy
4 fejes gyalugép.

Gyártási év: 1989.
Irányár:

900 OOO-Ft.

Érdeklődni lehet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (Gyomaendrőd,Hősök tere 10/2.)
ügyintézólnél: Magyari János, Kurilla Lászlóné, telefonszám: 06-66/386-063,386-877

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

AZ ÖN
HIRDETÉSE

BEFEKTETÉS!
Nem elég

a tojást megtojni,
kotkodácsolni

is kem

A WATT GMK
Gyomaendrőd,Fő út 214.

szám alatti üzletében
• Háztartási gépek és alkatrészek (hűtőgé

pek és fagyasztók, vasalók, kenyérpirítók,
olajsütők, mixergépek, kávédarálók, hajszári
ták, hősugárzák,porszívók, mosógépek, cent
rifugák) nagy választékát ajánlja minden
alkalomra!

• Ezenkívül erősáramú szerelvényeket és
tartozékokat (izzók, dugaljak, kapcsolók,
lámpatestek, biztosítékok) kínálunk.

• Színes és fekete-fehér televíziók, parabo
laantennák (1 fejes, 2 fejes, forgatható) és
víllanyszerelési anyagok nagy választékát kí
náljuk vásárlóinknak!

VállaYuk háztartási gépekjavítását, álló- és
forgórész tekercselést is! .

~~~~~~~~«~~~~~~~«~OO~~~~~~«~~~~~~~~*~~~~~~«~~

~ ~

i Megnyílt az autószerviz i
s ~

~ A felszámolás alatt álló ~

~ Győzelem Tsz termelési ~
: központjában lévő szerviz ~
~ múnely épületét a hozzá- ~
~ tartozó telekkel együtt a ~
~ Parrag-Szatmári Kft. vá- ~
: sárolta meg március köze- ~
~ pén. A cég az épület ~

~ átalakítása után korszerű ~

: műszerekkel szerelte fel a ~

: szervizt, amely május 2-a ~

: óta fogadja az autósokat. szerviz vezetője elmondta, ~
: Jelenleg az autójavításon hogy ősztó1 műszaki vizs- ;
~ kívül zöldkártyát adnak, gáztatásra is várják a jár- ~
~ vizsgára készítik fel a ko- műveket. A korábbi nyolc :
~ csikat, ésjárműdiagnoszti- dolgozóból négy maradt a ~
~ kát is végeznek. Az szervizben, ahol egy buda- ~
: olajcserét Aral olajok fel- pesti szerelőis dolgozik. ~
~ használásával végzik. A
~ "
~«w~~~~~~~oow~»~~~~oooow~~~*wooww»~~~wwww*~~~ww~

SZAUNA A
FÜRDŐBENI

A gyomai Liget fürdő
új szolgáltatással várja kedves
vendégeit naponta 9-19 óráig!

5500 GYOMAENDRŐDKOSSUTH U. 18.

Tel./fax: 66/386-479 60/384-225

Utak, parkolók, leállósávok, szennyvízcsatornák, vízbekötések
tervezése kivitelezése.

Földutak karbantartása, kisfelületű aszfaltburkolatok készítése.



14 Szó-Beszéd 1994. június

Utcai kapcsolatterel'ntések

E
löljáróban szeret
ném rögtön leszö
gezni, írásom a

zsurnalisztikai műfajok

publicisztikai-, s nem a hír
közlő alágába tartozik.

Történt egyszer, amidőn

KóborÁrpádelőszörszere
pelt a tévében, a műsorve

zető így konferálta be:
" Úgy látszik, afilozofálás
csak afiatalokra és az öre
gekre jellemző. Talán mi,
középkorúak, elfoglalva
mindennapi feladataink
kal, munkánkkal, nem
érünk rá erre. " Kóbor ak
kor még nem gondolta,
hogy az utcai kiabálókra is
érvényes ez a tétel.

Mert az.
Cibere hangját már meg

szoktuk Gyoma utcáin: reg
gel, délelőtt még érces,
estére re,kedtes, ez a világ
rendje. Es talán már meg
szoktuk annak az öregúr
nak is élces kiszólásait, aki
naponta többször el-elle
beg előttünk biciklijén, ál
talában sapkát és

olajszínű-sötétítettszemü
veget viselve. Persze ezek a
kellékek nélkülözhetők.

Szóval, fogja kerékpárját,
kitolja a " Mezgé " portás
lakásának kapuján és vi
lághódító útra indul. Mert
igen, a portásról van szó,
aki egykoron magasabb
tisztségeket élvezett, de hát,
ilyen az élet, most...most

egy portás. Aki a szájával
vívja meg mindennapos
csatáit: ártalmatlan gim
nazistákat macerál, csak
azért, mert azok szabad
idejükben éppen az intéz
mény alig fél méter magas
kerítésén álldogálnak, az
tán leszarházizza ó'ket, le
huligánozza, persze
mindezt megfelelő hang
erővel. Aztán a következ
ményeket nem várva meg
menekül a tetthelyró1. Más
nap az utcán, pontosan a

Posta - így tehát jó sok em
ber -, előtt az egyik keríté
sen álldogálót hosszú haja
miatt rohadt trógernek ne
vezi. Mindenki hallja. Majd
jön a szarházi, a huligán,
aztán meg hogy fel kellene
pofozni minden ilyet, és
hogy mindnek le kellene
vágni a haját.

De nem baj, szólás-

szabadság van, demokrá
cia: a kimondott szóért
azonban vállalni kell afe
lelősséget. No, portásunk
ebben sem rest: " Én nem
mondtam semmit, rohadt
tróger, szarházi huligán...
" stb. Jobb lenne elfelejteni
az egészet, nem bosszan
kodni rajta... De azért az is
elgondolkoztató, miért van
az, hogy ugyanez az öregúr
nagyobb úr, mint a ta
nár... ?Mert emberünk egy
szerűen kizavarta a

tanárokból álló, próbáló
zabhegyezőegyüttest az is
kolából: öt percet sem
adott, takarodni kellett.

A portás nagy úr.
És urak a fiatalok is, az

utca urai. Ha nem tettleges
séggel, háthanggal: egyikük
például nem mindennapi
nyelvi leleményró1 tett tanú
bizonyságot: " tukófejű "
nek nevezett. Jelentését csak
sejtem. ( Késó1Jb kiderült,
tartalma majdnem azonos a
vele egy tőrőlfakadó " kotu
fejű" -vel: az eltérés csak ár
nyalatni, mértékét azonban
nem tudom. Jó, oké, rendben
van, hogyafiatalabbnemze
dék próbál kontaktust /kap
csolatot/ teremteni az
idősebbekkel,de csak ha így
megy, nem kéne inkább elte
kinteni e nemes céltól?

P
ersze, a magyar
nyelvetóvnikell, vi
gyázni rá, nehogy

kihaljanak belőle kedvelt
szavaink, kifejezéseink...

Vikomm Oszkár

HAL(L)HATATI4\N POLITIKAI VICCEK
Vita a gumiról

Svájcban tanácskoznak a nagy gumi ipari cégek vezet6i. Az angol
állítja, hogy az 6 termékük a legtökéletesebb:

- Amikor a Tower tetejét javították, leesett egy bádogos, de a
gumi hózentrágerja beakadt az ereszcsatornába, és nem szakadt el,
hanem megtartotta az embert! Ilyen gumit gyártunk mi!

Erre az amerikai:
- Ugyan már miszter, ennél nálunk már a rágógumi is er6sebb! Két

hete egy kisfiú kiesett az erkélyr61, de a rágógumija beakadt az erkély
rácsba, és nem szakadt el, hanem szépen leengedte a gyereket a földre.

Erre a szovjet "gumif6nök":
- Uraim, ez mind semmi! A múlt héten a Kreml tornyáról leesett

egy tet6fed6. Mit mondjak? Az emberb61 nem maradt semmi, de a
lábán a szovjet gumicsizma teljesen új maradt!

Ajó elvtárs
Lenin felébred a Mauzóleumban és látja, hogy nincs mellette

Sztálin. Megkérdezi az 6rt61:
- Miért nem fekszik itt Sztálin elvtárs?
- Hát, mert nem volt jó elvtárs - feleli az 6r.
- Nem volt jó elvtárs? Akkor most ki ajó elvtárs?
- Brezsnyev elvtárs.
- Akkor miért nem fekszik itt mellettem?!

Jó vicc
Egy reggel valaki berúgja a pártiroda ajtaját, berohan egy mérges

kis ember, torkon ragadja a meglepett párttitkárt és ordítani kezd:
- Te szemét, mocsok, él6sdi patkány! Teszek én rád is, meg a

pártodra is, aljas népség...

A következ6 pillanatban berohan az ajtón egy másik férfi, és
ijedten odakiáltja a dühöng6nek:

- Állj meg, Kálmán, csak vicceltem! Nem mi nyertük az ötven
milliót a loltón!

Látod, látod...
Edward Gierek ellátogat Moszkvába, Brezsnyev meghí

vására. A lengyel els6 titkárt Brezsnyev elviszi a Moszk
va-csatorna partján lév6 villájába. Gierek csak
ámul-bámul, minden csillog-villog, automatizált liftek,
minden márvány. Mindezt látván azt kérdezi Brezsnyev
t6l:

- Brezsnyev elvtárs! Honnan van neked ilyen szép vilIád?
- Egyszerű dolog, Gierek elvtárs! Menj oda az ablakhoz! Látod

a Moszkva-csatornán átível6 hidat?
- Látom.
- Nos, amikor ezt a hidat felépítették, minden második téglát

idehordtak.
A következ6 évben Brezsnyev Gierek meghívására Varsóba

érkezik. Gierek rögtön a villájához viszi, amely a Visztula partján
található. Brezsnyevnek leesik az álla: gyönyörű márványpalotát
lát maga el6tt, komputerizált, csillog-villog, szebb, mint az övé.
Megkérdezi Gierekt61:
, - Gierek elvtárs! Honnan van neked ilyen szép villád?

Ugy tudtam idáig, a lengyel nép mindig nagy nyomorúság
ban élt.

- Brezsnyev elvtárs! Fáradj oda a Visztulára néz6 ablakhoz.
Látod a villám el6tt a folyón átível6 hidat?

- Nem látom.
- Na látod ...
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INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Referenciák:
Gyomai Kner Nyomda Kft.

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Turul Cipő
Image Kft.
Dy-wa Kft.

Buti Kft.
Prominent Bt.
Szilvia Panzió

Körös Shop
Keret Kft.
Sublót Kft.

Rb.I'~
STUDIÓ

ajánlata
* Világító rekIámtáblák alumínium

kerettel, igényes kivitelben* Utcai megállítótáblák, hirdetőtáb

lák,forgójárdacégérek*RekIfunfeliratos cégtáblák tervezése,
kivitelezése 5 év garanciával
*Mágneses feliratok* Emblémák, szórólapok, plakátok,

prospektusok grafikai tervezése, nyom
dai kivitelezése
*Reklámfotózás

A REI{LlNE RE~LÁMJA
AZ O REKLAMJA~

Rekline Studió Gyomaendrőd,Kossuth út 18.
Telefon/fax: 66/386-479

Szőnyeg- és kárpittisztítógép
kölcsönzés, Gyomaendrőd, József
A. út 16.sz. alatt 8-18 óráig. Tel:
66/386-569

Eredeti bécsi zongora megkí
mélt állapotban olcsón eladó. Erd.:
Mez6túr, Ötödik út 24.

Fővárosi cég talpraesett, üzlet
kötóket keres. Levélcím: 1142Bu
dapest, Rákosszeg park 4. ILem.17.
M. Varga Ida Ágnes

Olcsó, de szakszerű autójaví
tás Juhász Gábor autószerelőnél.

SKODA l oo-as motor eladó. Gyo
maendrőd, Hídfő út 511.

Eladó típusváltás miatt 12 db
Ilagyboconádi 24 keretes kaptár.
Erd .. Mezőtúr, Petőfi út54. Tel:420

Dacia alkatrészek- generátor,
kuplungszerkezet, gömbcsuklók
stb. - eladók. Érd.: napközben
66/386-479, este 661386-498 vagy
személyesen Gyoma, Kölcsey 211.

Ifa fékcsövek, hidraulika csö
vek, toldók, csővégek és ezekhez
javítókészlet jutányos áron kapha
t?k. Igény szerinti összeszerelés.
Erd.: Zsombok Ferencné Gyoma
endrőd, Bethlen G. út 9. Tel:
66/386-750

30 mázsakukoricaeladó. Érd.:
Makkai Albert, 66/389-847.

Gabonaaratást vállalunk 108
as CLAAS Dominátorra1. Érd.:
Makkai Albert, 66/389-847.

300 db forgathat~s műanyag

zöldségesláda eladó. Erd.: Hamza
Imréné, 66/389-696.

Fagyasztó- és hűtőszekré

nyek javítása. Gyoma, Hősök út
ja 52. Nyitva: hétfő és csütörtök
14.30-16.30-ig. Tel.: 388-839.

~-Z ügynökség - hitellehet6
ség. Erd.: 06/67-386-063.

GÉP

Őrző-védő rottwiler és német
juhász kutyák eladók. Tel/fax:
66/321-933

Fedeztetésre ajánlom 2-szer
kitűnő III.. RES. CAC eredmé
nyekkel rendelkezőGOLDSABLE
COLLIE kan kutyámat. Érd.: 5502
Gyomaendrőd,Bem út 6. Szombat
helyi Attila

Kiskecskék eladók 1500 Fl/db
áron. Érd.: mindennap délben és este,
a 661388-136-{)s telefonszámon.

M!lgyar óriás, vadas nyulak el
adók. Erd.: Arnótszki János Kon
doros, József A. út 37.

Sötét rajzos némeguhász kis
kutyák előjegyeztethetók. Érd.:
Gyomaendrőd, Rákóczi 5. vagy a
386-444-es telefonon.

HEB-50-es benzines vízszi
vattyú eladó. Érd.: este, Gyoma
endrőd, ZrÚ1yi Ilona út ll.

EGYÉB

Sarplaninac kan kiskutyák el
adók. Legkitűnőbb házórzőnek.

Európa-győztes és kitűnő szülők

tő1. Tel.:6613 13-434
Őrző-védő rottweiler kan el

adó. Tel: 06-601383-698

Citroen CX fris~ műszakival,
jó állapotban eladó. Erd.: Szarvas,
Szabadság út 78.A III.e.15.
Tel.: 66/3 13-712

LADA SAMARA 3,8 éves új
állapotban extrákkal eladó. Érd.:
hétköznap 8- I 7 óráig, Mezőtúr,

Kossuth út 67. Tel:92
VOLKSWAGEN GOLF el

adó. Érd.: Mezőtúr. Ötödik út 24.
28-as férfi kerékpár eladó. Érd.:

Bakonyi Istvánné, 661386-905.

Harcsászugban nyaraló 6 fő

részére kiadó. Endrődön a Körös
parton. Érd.: Dévaványa, Jéggyár
út 2712.

Tanya házzal sürgősen el
adó kövesút mellett, gazdálko
dásra kiválóan alkalmas. Érd.:
Kondoros, Wesselényi út 31.,
egész nap.

A Pocosban 2 kert eladó. Érd.:
Gyoma, Rózsa F. út 7.

A Kecsegésben 200 négyszö
göl műcsatoma melletti telek eladó.
Erd.: Gyomaendrőd, Rákóczi 10.

Telek eladó a Bercsényi út 19.
alatt. Vív, gáz, villany van. Érd.:
Gyoma, Turul cipóbolt.

KERT, TELEK

Körösladány, Dévaványai út
76. sz. alatti kis ház eladó. Víz,
-:illany van. Irányár: 250 ezer Ft.
Erdeklődni telefonon: 56/422-271,
19 óra után.

Lakótelepi lakást bérelnénk
MezőtÚJ'on egy- vagy másfélszo
bást, ketten. Telefon: Mezőtúr393,
Bodor János

Gyomán az Arany János út 9.
sz. alatti kertes családi ház eladó.
Érd.: a helyszínen, esti órákban.

Gyomaendrődön, l\1unkácsy
út 13. sz. alatti ház eladó. Erdeklőd
ni a helyszínen.

Gyomaendrődön, Vásártéri
ltp. 21.B Il2.sz. alatti erkélyes, gáz
fútéses lakás eladó, valam.i.gt egy
28-as férfi kerékpár eladó. Erdek
lődni a helyszínen.

Gyomán a Vásártéri ltp.
2llB/2 erkélyes, gázfUtéses lakás
eladó. Érd.: 66/386-905.

Tanya eladó a ványai kövesút
mellett, VIll. ker. 135. Érd.: Gyo
ma, Rózsa F. út. 7.

ÁLLAT

HÁZ,LAKÁS

JÁRMŰ
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KANBULI B
ár március 8-án a nemzetközj nőnapon

illendffen Jdjszöntjük a gyengébbik neme4
ám - kedves férfitársak - tegyük szívünkre

a kezünket, egy esztendőnek legalább 364 napja
a nó'ket illeti. Nekünk férfiaknak csak hébe
hóbajutegy-kétnap, sőtmi azegy-két órács
kát is kelló1<.épp becsülni tudjuk.

Szerencsés náció a német. Legalábbis a
hímneműek. MerthogyNémetországbanmá
jus 12-e hagyományosan a férfiak, az apák
napja. Ilyenkor a magára valamit is adó
németférj legtöbbször női ruhát ölt magára,
majd a cimborákkal együtt szolid, visszafo
gott szórakozásba kezd. Németországban,
érdekes módon, ezen a napon ugrásszerűen

megnőa sörfogyasztás, s hajnaltájthazafelé
igyekvőfáradtférfiembereket lehet látni...

Mivel e szokás szent, ezért a május l2-én
Gyomaendrődön tartózkodó maroknyi né
met apa feltűnés nélkül ünnepelte a férfiak
napját. Képeink a Dreher Söröző előtt ké
szültek május J2-én délelőtt 9 órakor, ami
korra már elfogyasztottak 10 üveg pezsgőt

és némi seritalt is... -oke-

Bolondballagás



Hároln
igazgató

"Pénz és jó focisták nélkül
nincs eredményes játék"

(4. o/dal)
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Július l-t61 új parancsnok irányít]a
a gyomaendrődi rendör örs munk áj át.
Az 1992 szeprember l -én kinevezett
Tóth Mihályt Szúcs József (44) ren
dör alez redes váltotta fe l. Megbízatá
sa határozatlan id ére szól.

Kánikulai képeink
a 12. oldalon

ÁRA: 27,501994. JÚLIUS

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

LED-ELEKTRONIC
Műszaki Bolt

és Szervíz
nyári ajánlata!
Hűtők, fagyasztók
HB-160 23 .100 .-
HB-200*** 27.900 .-
HB-200** 26 .900 .-

HF 300/115 47.330.-
ZLF 125 28.900.-
FF 300 34.490.-

Góztűzhelyek

VESTA 4 24. 57 0 .-
VESTA 4A 26 .990 .-
X Per (olasz) 27.570. -

Televíziók
Orlon 228 STIX 63.490 .
Or lon 122 5 MTX 53.290 .
Orlon 1225 MTV 47. 900 .
Or lon 122 1 TV 38. 890.-

Funa l 51 32 :900. -
Fu na l ree 29.900.-
Orlon ree 29.900.-
JVC 32.090.-
Ven us 44.400.-

Házta r tási gépek, m úholdvev ök,
rá d lós mag nók

n agy választ ékba n .
OTP HITELAKCIO!

Finn gyá rtmányú LlVAL
ví l ágítástechn tka k ís - és

nagykeres keclelm e!

Gyomaend rőd , Kossu t h u . 18.
Te l: 66/386 -479

3. ÉVF. 8. SZÁM
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.. Gyom'a E\~~;Endrőd ; egy ' :C:soport~Qn'..kezd .;
A k épvisel ó-testül et pá

lyázatot írt ki az l . számu és
a 2. szanni Általános Isko
lák, valamint a Zeneiskola
igazgatói állásainak betölté
sére. A pályázatokat május
ló-ig kellett benyújtani. Az
1. sz ámu Általános Iskola
igazgatói posztjára csupán
egyetlen pályázat érkezett.
Benyújtója Susányi Istvánné
(54) az iskola egyik tanára .
Az iskolaszék és a szakszer
vezet, valamint a pedagógu
sok támogatják Sus ányin é
kinevezését. Az önkormány
zat kulturális bizottsága csak
egy évre - 1995. jú lius 31-ig
-javasolta kinevezni a p álya
z ót, hiszen 1995-ben eléri a
nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj
ba vonul ó Kovács Gábor
igazgató i muuk áss ág át a
képviselö -testüle t megkö
szönte.

A 2. szánni Általános Is
kola igazg atói állására Gi
riczn é Varga Erzsébet (45)
az iskola egyik tan ára és
Ágos ton Sándor dévaványai
pedagógus pályázot t. Az
érintett iskola peda gógusai
titkos szavazással Giriczné
pályázatát fogadták el. Az
önkor mányzat így Giriczn é
Varga Erzsébetet nevezte ki
öt évre az iskola vezerój évé.
Farkas Istvánné nyugdíjba
vonuló i gazgatónő munk á
jáért a város veze töi köszö
netet mondtak.

A V árosi Zeneiskola igaz
gatói állására a jelenl egi
igazgató Sági Attila, Ölvedi
né Németh Hedvig hegedűta

nár és Hainjarth Múr ta
zeneiskolai tanár pályázott.
Sági Attila és Hainfarth Már
ta a pályázati követ elmé
nyeknek nem felelt meg. A
nevel ótest ületí értekez leten
a többség Ölvedín é pályáza
tát támogatta. Az iskolaszék
véleménye viszont nem egy
hangú: hárman t ámogatták.
hárman ellenezték Öl vcdin é
igazg atói megbí z ását. A
képvisel6-testület Ölvedin é
Németh Hedvi get (40) ne
vezte ki öt évre az intézmény
igazgatójának.
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Idén már harmadik alkalommal került az
önkormányzati képviselő-testület elé a
Körösmenti Néptáncegyüttes önállósodá
sának ügye. Mint arról a Szó-Beszédben
már olvashattak, múlt év végén a tánco
sok levélben fordultak a város vezetéséhez .
azzal, hogy a művelődési központ keretein
belül műkődve pénz és fellépések híján

veszélybe került az együttes léte. Ezért
kérték az önkormányzatot, hogy önálló
an, alapítványi formában működhesse

nek tovább, saját kezükbe véve ezzel
sorsuk irányítását. Ehhez azonban a már
létrejött néptáncos alapítvány sz áml áj ára
több százezer forintot kértek a város
kasszájából.

~

Attáncoltak egy alapítványba

Az együttes múlt év januárjában ünnepelte fennállása
negy edszázados évfordulój át

,#

SOOTER'S AKCIO!

H.E.

mert mint mondta a koráb
ba n támogatást adó cégck
sorr a szúnnek meg és a mű

k ödeshez szüksé ges pénzt
egy re nehezeb b lesz ma jd
eló tere IIIteni .

Dr. Fran kó polgárm ester
ezze l szembe n opti mista
volt: - Rem élem . hogy a kö
vetkedí test ület se m ro g
majd sajn álni a kult úrát ól, a
tá ncegyüttestő l évente né
hány százezer forintot. ..

Még egy ide tartozó hfr,
hogy a Vadvir ág gyermek
n éptáncegyüttes augusztus
6- L2-i g Ronülniában egy
t áncfe szti v álon vesz részt ,
mcl yre a polgármester is,
mint az együ ttes kís éróje el
utazik.

Szegény város
ame lyre nincs pénz, de a I

mego ldás nem türhalasztást.
Ilyen például a 2. Sz ánni ÁJ- I

talanos Jskola Napközikony
háj án a k te tó sziget el ése,
ugyanebben az iskolában né
h ány lanterem érintésvédel
mi rendbet étele. a néptánco
gyüttes tamogat ása, vagy
például kül önböz ó útfelúj í-
tások . Ezek k öz ül néhányat
miu denk éppen felválla l a
tesliilel akár rövid lejáratú
hitele k felvé telével is. Így
azo nban sajnos növekedni
fog a je le nleg mi n te gy
nyol cvan milli ós hitelünk
összege. Ez pedig azt vonja
majd maga után, hogya k ö
vcrkez ó önkorm ányzat ne
hezebb pozícióhól kezdheti a
munkál - mondta a jegyz ö.

Dr. Fark as Zo ltán a kultu
ráli s bizottság elnöke to
vábbra is pesszimistán ítélte
meg az együttes helyzetét.

Városunk anyagi helyzete
nem túl rózsás, Err61 tájé
kozta tt a a Sz.ó-Besz édet
Csorba Csaba jegyz ő .

- Több olyan fontos, ha
lasz that atl an fe ladat van,

A képvisel ó-testület jul ius
14-i ülesén végül a kövé tke
z()határozatot hozta :

a Körösment í Néptánce
gyüttes augusztus l- től ala
pítványi formában múködik
tovább , s m úködéséhez a vá
ros idén 300 ezer forinttal j á
rul hozzá. A mú vel ód ési
központ az év végéig ingyen
adja a pr óbatermet. A tánc
együttes múködésétsznlg áló
eszközök, ruhák, kellékek az
alapí tvá ny tulaj do nába és
kezelésébe kerülnek.

Most minden film kidolgozása IDO forint
talolcsóbbl

Ha nálunk dolgoztatja ki filmjeit,
ajándékba adunk egy tekercs filmet

és egy képkeretet.
Próbálja ki, megéri!

Color Shop Gyomaendrőd, Fő út 218.

A testület janu ár ll-én tá
mogatta is a táncegyüttes el
képzelését. A múvelódés i
központról való leválás rész
leteit kidol gozták, és az
e$ yeztetésekre is sor került.
Am a dologb ól még most
si ncs semmi. A Iev ál ást
ugyanis pénz híján megolda
llÍ nem tudjuk. A város a m ú
v el őd ési közpon t
költségvetéséből akar több
százezer foriutot leem elni az
alapítvá ny támogatására. A
múvelód ési központ vezeté
se viszont tiltakozik ez ellen .

A k épviselök még aj úníus
7-i ülésükön is vitátkoztak
arr ól, vajon mivel lesz jobb a
táncegyüttesnek, ha elsza
kad a múvel ódési központ
tól. Volt aki megvádolta a
mdvel ódési központ vezető
jét azzal, hogy a költségve
tésben a néptáncra évról évre
biztosí tott több millió forin t
nak csak töredékét fordítot
ták az egy üttesre . A gond
mindenesetre az, hogy a vá
rosnak egyálta lán nincs pén
ze se m a néptán c
tám ogatására, se m pedi g
más kultur ális jellegű tevé
kenység finanszírozására.
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bil csapat kialakítása a cé l. Persze
ebben benne van az is, hog y l-2
éve n belül visszakerülhet ünk az
NB lll-ba remélve, ho gy en nek
az an yagi és tárgyi feltétel ei is
meglesznek - közölte az új tech
nik ai vezető.

zo n, dc a személycseré ket pénz
híján nem tud tuk végr ehajtani 
moudta Nagy Antal , aki az elnök
ség ta gj ak ént mé g köszönetet
mondott rnind azoknak , ak ik se
gítették munkáját.

A leköszönt technikai vezet/í
Nagy Antal helyét a klub elnöksé
gének f elkérésére Homok Péter
fog lal/a el július l-lől.

- Mint kültag min dig is tevé
ken ykedtern a GyfC muukáj á
ban. Örömmel teszek hát e leget a
felk érésn ek. A me gy e e lső osz-

.. t ályban kezdünk, s most egy sta - .

ye

na a cs apa to t. Egy NB III-as csa
p at ered ményes m úköd és éhez
évente nuntegy ö t millió forintra
van szüks ég, s nekünk 1-1 ,5 mil
li ó miudig hiányzott. Persze j ó
néh ány j át ékos nem érde me lte
meg, hogy az NB -III-ban foc íz-

Plástyik és Vass Ignác

csa parokkal, Illint pél dául Sze
ged, vagy Kecskemét, ahol azNB
III-ban sokkal jobbak a fe lté te
lek. Arnikor a csapat az NB Ill-ba
kcrü lt, mind össze két j áté ko
suuknak nernvolt munkahelye. A
munkanélkü li focisták szá m a ez
év be n tíz főre emelkedet t. Ha
csapato t akarunk építe ni, haj áté
kosokat ak arunk itt tart ani, akkor
anyagilag is kell őket segíteni.
Ezt azo nban a többségü kné l nem
tudtuk m egoldani. Sajnos Gy o
macndrődön kevés t ők eerős cég,
vá llalkozó van ak i segíthette vol-

, ~ ".,'

ere

"Pénz és jó focist ák
é ül ni cs

Hogy , hogy an lesz tov ább erról
most nyilatkozni nem lehet. Az ön
kormányzatnál már jelezt ék. hogy
az ez évre adott támogatás további
részét nem , vagy csak részben fo
lyósí~iák. Az biztos, hogy üt-ha t
j áték ostól megv álunk. de hogy
ezen kívül még ki jön és ki marad ,
egyáltalán lesz-e foci Gyem án a
jövő zenéj e, ez m ár nem raj tunk
múlik. Saju álorn, hogy csalódás t
okoztunk a csap at mellett mindv é
gig kitartó és nem kis létszámú
szurko lóiuknak és annak a p ű r ön
zetlentámogatón ak akik segítették
a csa pa to t.

Nagy An/al a Gy f' C technikai
vezetirje július I-/ /íl lem ondott
posztjáról.

- Ez év április l-túl kaptum
megbízást az e lnöks égtól e rre a
felad atra. Az e lvá rás az vo lt ,
hogy a cs apato t benttartsu k az
NB lll-ban . Mivel ez nem sike
rűlt , úgy éreztem Ic kell mon da
nom. A sikertel enségnek több
oka is van. A leg fon tosabb , hogy
pénz és j ó focist ák nélkül nem
leh et eredm ényeseu já tszani. Na
gyon nehéz ver senyezni o lyan

- Sajnos az NB lll-ban való to
vábbi szereplés nem sikerült. V/ó 
lag könnyebb a bizonyít vány
megmagyarázni, de !Így érzem ke
vés csapat van az országban, ame
lyet ennyi oldalról érhet övön aluli
iités egybajnoki év során - mondta
Vass Ignác.

A legnagyobb csapás a nagyon
so k súlyos sér ülés . Hónapok on á t
nem sz ámí thattunk Ku gyel ára,
Durucskóra, Udvarira. de sz inte
valamennyi játékos kihagyott
egy-k ét mérkőzést sé rülés in iatt.
A k ét váro si csap at rivalizálása
sem tett jót nek ünk több sz em
pontból. Egyrészt megosztotta
azt a kevés támogatói rét eg et ,
amel y még hajl and ó a sport ra á l
dozni , másrészt eg yre nőtt az e l
len drukkereink sz áma.
Ugyana kkor meggyőződésem,

hogy a megyétőJ sem kaptuk meg
azt a se g ítsé ge t, ami t megkapott
a töb bi megyei csa pat. Egyszerj ő

lenne ha közölnek vel ünk, mi ért
nem vagyunk szimparikusak .

T ermé szete s , ho gy amik o r
kevés a létszám, akkor van a leg
több gond az arr a hajlamos j áté
ko s ok mérkőzésre v al ó
készül ésével is . Sajn os nálunk is
van eg y-két ilyen j átékos . Ami
örvendetes, hogy nem tört meg a
fejl ődése Timárnak, Szőkének,

Vatainak . és eg y több tizenhat
éves j áték os bontogatj a szárnya
it az ifiben, akikre hosszútávon
lehet szám ítani.

Nagyon nehéz ilyenkor bárkit
is kiemelni, de e légede ttek va 
gyunk az egyre sz em csatárunk
Tóth j átékával, valamint Balázs,
Gonda, Pataki, i dőnként Moln ár
és a bajnoksá g végefelé Hunya
teljesítményével .

Nagy Antal lemondott

Gyomaendrődkét focicsapata közül egyik sem remekelt
az elmúlt bajnoki évadban. A Barátság SE. a megyei első

osztályban a 13. helyen végzett, a gyomai csapat pedig
kiesett az NB III-ból és ősztól az endrődi csapattal egy
csoportban küzdhet majd a pontokért. A GyFC sikertelen
szereplésének okairól Vass Ignác szakosztályvezető,

Nagy Antal a lemondott technikai vezetőés a helyéhe lépő

Homok Péter nyilatkozik.
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Rascal (angol). Fít t ích (sváj c), Para dox (Kan ada),
Laserline (olasz), CT Al arm (olasz)

Nagy Péter Gyoma, Erkel u . 3.
Telefon: 66/386-910

Épületek, gépjárművek r iasztóval való
fe lszer elését váll alorn vi lágszínvonalú term ékek

felh asználásával!

*

úgy fel készíteni az itte ni állo
mányt, hogy a kapitánysagrá
va ló át áll ás zökken ómentes
legyen.

- EMez új parancs r okra.
azaz Ön re van szüks ég?

- Úgy látta a vezetés , hogy
ehhez a munkához új, i dő

seb b, megfontoltabb parancs
nokr a V,Ul szü kség.

- M ilyen indokok alapján
eseu éppen Önre a v álasuás?

- Erről a kapitányság veze
tését kell ene megk érdeznie. A
fel ada tot v iszo n t örö mmel
v állaltam. még abban a kor
ban vagyok, s van annyi ta
pasz tala to m, hogy a munk át
eredm ényesen tudom ellátni 
mondta lapunknak Szűcs Jó
zsef akinek laká sa Szarvasen
van és a távlati terveiról csak
k ésöbb tud nyilatkozni.

H .E.

ELEKT ONIKUS
VAGYONVÉDELEM!

Kapitányság lesz az őrsből
~

Uj rendorparancsnok
Szarvas ól

Július l -től új parancsnok
ir ányítj a a gyomaendrődi

rend órörs munkáját, Az 1992
szeprember l -én kinev ezett
T óth Mih ál y t Sr ücs József
(44) rendőr alezred es váltotta
fe l. Megb ízat ása határozatlan
id óre szó l.
Szűcs alezredes hivatásos ren

dőri szelgálatátl 970 -ben kezdte
a Budapesti Rend órf ókapi
tanysagon, onnan 1984 szep
tem ber l -én került a szarvasi
kapitánysághoz. ahol a köz
rend v édelmi-k özleked ésiosz
tály veze tésévelb ízták meg. A
rendörs ég korszer űs ít ése so
rím az öná lló k özleked ési osz
t á l y m e gal ap ít á s á v al a
közlek ed ési osztály vezetője

le tt Szarvasen . Pály afut ása
következő állomása ez év júli
us l -tm Gyomaend rőd , ahol a
rendőrőrs parancsnokavá ne
vezték ki .

Arra a kérdésre. hogy mi ért
volt szuks ég Gyomaen drődon
új parancsnokra, így vála 
szolt:

- A v áltásta egyrészt azé rt
volt szüks ég, mert az utóbbi
id őben Gyomaendr ödön kü
lönb öz óprobl émák jelentk ez
tek . Másrészt a te rvek szeri nt
Gyomaendrödön az őrs he
lyett rendőrkapi tányság lesz, s
enne k szervezése már folya
matban va n . Ezt a megyei
rendőrfó1<:apitányság vezetése
és a helyi önkormányzat is tá
mogatj a. Add ig is szeré tnénk

Jú lius 25-t61 aug usztus 7-ig a Bethlen Alap írvany szer
vezésében Gyomaendrőd ad ot tho nt az r. Gyoma eudr ódi
M úv észtelep elnevezésrik épzórnüvészeti alkot ótabornak .
melyen osztrák, bolgár, erdé lyi magyar és román, valamint
hazai képzőművészek - köztük négy gyomaendr őd i ama
tőr művész - vesz részt.

GL/bL/cZ József a Bethlen Al ap ítvány k é p viselőj é t ó l

megtudtuk , hogy ké t hét alatt teljes ellátást és az alkotó
munkáh oz szüks égesan ya gokat, valamint nyu godt légkört
biztosítanak a 24 r é sztvev őnek a mez ógazdas ági sz akkö
zépiskolában . A m úv észck kicseré lhe tik sz akma i tapa sz
ta lata ik a t , m e g i s m erh etik és h í r é t v is zik
Gyomaendrődnek. A múvészek az ingyenes részvétel el
lenértékeként az itt készült alkotásaikbó l többet az alapít
vány rendelkezésére bocsátanak, egy később lé treh ozandó
kort árs képz ómúv észeti gyűj temény számára.

, . . ' . . . . ' h ,' .
, ., .., . ., . -:.. :·J~A:J'J.

. SZO-BESZED HIREK" ' -;1~1t
: . • • .... ... . ~ .~ :'!"'1

Nemzetközi művésztelep

Négy nap, négy tűz

Gyomaendrőd Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (ÖT E) júli us
3-aés 6-a közöttnégy alkalommal vonu ltki túzesethez.J úlius
3-án 18 óra 32 perckor rias ztották a tűzoltókat, hogy túz van
a Pocos-zugban .Tűzolt óink nyolc perc alatt értek a helyszín
re, s az oltásban szarvasi ko llégáik is részt vettek .

Más na p Na gylaposonkigyulladt egy búzat áb la. A tűzo l 

tókat 9 óra 53 perckor értesíte tték, és II perc nuilva már a
tüzet oltották. A tűzoltóknak ezután vol t egy esemény te len
napjuk , de jú lius 6-án a Béke út 8. szám alatti ház hoz
hívták ók et 11 óra 14 perckor. Hat perc sem te lt e l, már a
helyszínen vo ltak ám do lguk nem akadt, mert a kigyulladt
heverot a lakók elolto tták .

Ugyanezen a napon a gyo mai piactér körn yék én a vasú ti
töltés mellett gyulladt meg rnintegy 500 négyzetméternyi
fű és avar. A t üzesetekr ól Tim ár Vince ÖTE parancsnok
ado tt tájékoztatást.

Névváltozás
Az 1986-ban létesített Városi Zenei skola ne ve Váro s i

Zene- és Művészeti Isk olára változik. A ké pviseló- testüle t
ez év január i döntése alapj án ugyan is alapfokú táncm úv é
szeti képzés indul a zeneiskolában,s ezért vált szükségessé
az intézmény névváltozta tása és alapító okira tának m ódo
sítás a. Az önkormány za t kéri az intézmén y vezetőj ét, hogy
vála sszon egy köztisztele tben álló m úv észt az intézm ény
névadójául. .

rr-----------------------------:..-----:.:-----------------------------------.,..---:.:--""------j'
I ; ; ; ; I I

ii IPARI SIMA-JUZO li
II ~ VA~~QGE"p, ~ il
:: KEZI KOTOGEP ES i:
li többféle színű és minőségű :1:

I ~ ~

i: CERNA ELADO. i:
, I I
I I

:: Tel: 66/386-105 19 órától, ::
:1 napközben üzenetrögzítő. J:
LL_-_-_--=-_-_-_--=-_-_-_--=-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--=-_-:...-_-_-:.. U
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Hogy mi ért nem valamely gimnazistéról
írok,annakegy magyarázata van: ók már túl
nagyok,fe lnöttek, s már majdnemfeln ótrek,
de Bennetek még van némi aranyosság,T6
letek nehezebben búcsúzkedunk.

Mert ugye, eddig nunden nap lehetett
láttu Téged az utcán, reggel hét óra negy
ven körül , délután pedig háromnegyed
egykor, általában. Most meg...négy, és
utána még ki tudja, hány évig biztosan
nem, Iegalábbis h étk öznap nem.

Mert hogy Ti nundig búcsúztok. .
Nem hazudtál: az 94-95-ös tanévben

már vidéken tanulsz. lit fogod hagyni vá
rosod, a maga három köz éptokú iskolájá
val együtt: nem leszel sem gimis, scm
mezgés, sem iparis.

Nem vagy egyedül .
Egyre többen meunek el. Ez biztos je

lent valamit: van akinek az irány, van aki
nek a minóség nem felel meg. Az ember
saj át szuverén joga, hogy eldöntse, hol
kíván tanulni, élni, ne fi rtassukhát t ávoz á
sod okát.

A lényeg: elmégy Gyomaendr ődr ól . Hát
Te nem tudod, mikr ól fogszlemaradni! Mert
itt mindig lesz valami j() kis zaftos történet,
egykis tuoeskol ód ás. egy kis botrány,egykis
rágalmazás, egy kis Kazángyár...

Elmégy, és ez így van rendj én. Én is ezt
teszem.

Kedves elballagott nyolcadikos! Hiá-
nyozni fogsz. V.O.

Kedves,
(a fel el/is szerkeszt/! egy nap (gy szou

hozzám: új ak valamit ebbe a számba is, de
most ne smrhárirmk, han em talánfilozo
f áljak egy kicsi t, já rjam Gyomaendrőd ut
cáit, látok-e valamit '!

Nem láttam, és éppen ez az...)
rég; híttalak.

Persze írhatnék a nagy melegról, írhat
nék az "új" kereszrez ód ésr ól vagy akár az
egyik holt eladói nak tahoizrnus áról , hogy
nem köszönnek, vissza se, nem szolgálnak
ki, csak miután befejezik uzsoun ájukat
vagy besz élgetésüket. és ha mindezen túl
vannak, akkor fordulnak csak oda a vevő

höz, hogy mit akar, így, mi a fenét akar,
undorodva. De nem írok ezekról . mert el
határoztam, most szép do lgokr ól szetet
nék írni és megpróbálok nem megsérteni,
-b ántani senkit.

No akkor valami szépr ól.
Egy hónapja ballagtatok el , kedves,

pontosan a másik álta l ános iskola tanulói
nak búcsúja után, ha fü rge volt az ember,
még átért Hozzátok. Púr perces kés ésre
ugyan lehetett számítani, de Illi van, ha
mégsincs csúszás')

Mindk étbaIIag;ísolyanvoltamilyet vár
tu nk: szokv áuyos. A " kcucsék" hosszas
körbevonul ás át ell ens úlyozta Nálatok a
statisztik ák Ietolvas ásti nak száraz sága,
unatkozni lehetett ill is, ott is.

De most tényleg valami szé pról,

Levél egyelballagott nyolcadikoshoz

A Suhló t Kft. b útorai a Csaba Expón

~ # ~asa ro
II

I ETÉS
FELVÉTEL
SZÓ-BESZÉD

Jún ius 14-én kezdődött és
hat napon át ta rtott a megye
szé khe ly Sportcsarnoká ba n a
Békéscsaba Exp o 94. A mére
teiben nem túl j ele ntős vásá
ron leginkább a keresk edelmi
cégek tuutatták be, és igyekez
tek ela dn i porték áikat. Cyo
m a en drődöt a G ló r ia
lakber endezési bol t üzemelte
tő je a Subló t Kft., a Turul cipő

és az Enci kép visel te.

Június 22-24 köz ött a Milá
n ói v ás árvárosban ren dezték
meg az üzletem berek szá mára
a BORITEC 94 e l nevezésű be
fekte tés i vásárt. Az o lasz vá 
ros ban a mintegy 250 kiállító
k öz ött Magyarországot Békés
megye képviselh ette. A bé
késcsa bai Hűtőház Rt. m ell et t
a z Un icom ker esett üzl eti
pa rt nerek et , Cyomaen dr öd
ről pedig az O riko rmá nyzat
gyom a i gyógysz áJJóépítési
programját és a Dy-wa Kft. be
fekt etési terv ét aján lo tta az ér
deklő dők ne k él R eklin e
Stud ió.

Az üz leti t árgya lásokon il

mil ánói kereskedelmi kiren
de ltség szakember ei segítet
tek . Mindkét gyomaen d rőd i

tém a iránt bőven aka d t érdek
l ődő, melyek komolyságá t jel
zi, hogy a Dy -wa Kft.-nél a
vásá rt követő hetekben már
jelentkeztek is olasz üzle tem
berek.
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RE.

nek megé pítésére benyúj
tott pályázatukat nem 1'0
g aclt a e l. A m u nk át a
Gyom aszo lg nyerte, amely
egy fővárosi céggel végez
tette a bernh ázast. Így a vá
ros magának csinált újabb
ruunkan élk ülieket - jelen
tette ki Goda Péter.

k ö z alk al maz ott j j ogvi
szo nyban álló dolgozók a
felmondasi idejük letö ltése
után végkielégítés ! kaptak.

Az igazg at ó e lmo nd ta
még , hog y a gyomaendr ődi

üzem halálos ítélet ét a he
lyi iinkormányzat írta alá
akkor, amikor a terrnálfür
d6 vízforgató berendezése-

TANSZER
VÁsÁR

TAVALYI ÁRON
A

COLOR SHOP
papírboltban.

Gyoma, Fő út
218.

Üzemavató

maradt, s tavaly már mint
egy 2,5 milli áfo rint vesz
tess éggel zárta az évet. Az
új kft a tervek szerint k ü
lönbözó' földmunkák vég
zéséve l , tel efon- és
gázhálózat építésével fog
lalkozott volna, viszont öt
dolgo zóval nem lehet egy
céget mú1<ödtetni. Az eddig

Június 8-án délel őtt új,
több mint 300 né gy zetmé
teres üzemcsarnok ot avat
tak föl a Sícip ó betéteket
g yártó sváj ci tul ajdonu
Raichle Sp ort Kft gyo rna
endrőd i telep én . Az avatá
s on me gj e len t a sv ájci
Wilfr ied Ley az igazgató
tan écs tagja, ak i Vodova
Jánossal , a kft ügyvezető

jév el együtt ünnepél yesen
megn yi totta az új üzem
részt, aho vá a sv ájci part
ner m inte gy 20 mil li ó
forint é r té kben gépeket
szetel tetett be.

Ismét nőtt a munkanélküliek SZl ima

Új c ég dolgoz ~ k
nélkü

Az elmúlt hetekben
mintegy negyvennel
gyarapodott váro
sunkban a munkanél
küliek száma. A
gyulai székhelyű Kö
rösvidéki Vízügyi
Igazgatóság egy ez év
tavaszi kormányren
delet értelmében a
gyomaendrődi üze
met is kft-vé alakítot
ta, ám az új cégnél
egyetlen dolgozó sem
maradt.

Az említett rendelet értel
mében a vízügy i igazgató sá-.
gok piacorientált termelő,

szolgáltató szerv czeteit le
kellett választani. A KÖVI
ZrG július l -jével három
egyszemélyes Iift-t alapított,
melyek közül kettő gyulai,
egy pedig a szarvasi és a
gyomaendrődi üzemeikből

jött létre. Ez utóbbi neve
'oyomaendrődi Épit6, és
Szolgáltató Kft . lett, s az
ügyvezetéssel a gyulai Por
törőSándort bízták meg. A
kft -k alakítását egyébké nt
az állam több milli ó forint
tal támogatta , ám a pénz
még nem érke ze tt meg
Gyulára.

- A szarvasi és a gyomai
üzem min tegy ny ol cv an
d olg ozója k özü l csup án
öten nyilatkoztak úgy, hogy
az új társaságban alkalma
zo tt a k k ívánnak lenn i.
Enn yien bíztak abban ,
hogy az új kft életképes lesz
és munk át tud biztosítani 
mondja Goda Péter, a KÖ
VIZIG igazgatója.

T ény, hogy a gyomai
üz em az elmúlt év ekbe n
különböz ó munk ákb ól tar-
totta el dolgoz óit, többek
között a helyi kazángyár
nak hegesztettek kazántes
tet. A kazángyúrtás viszont
múl t év végétól váls ágos
helyzetb e került , így az
üzem szinte munka nélkül
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/ svÁJ~~ ..
AUTOTELEPUNKON
kifogástalan állapotban
lévőbenzines és dízel

••

CITROENEK,
FüRDOK,
OPELEK és

VOL SWAGE K
olcsón kaphatók.

Ir~~;~~~~~~~:~:~::'~'::~~~~~""" " ~~~~~~~;;;~:~~;;;;;;~~~~~;;;;;;;;~,

II JOJJon el ozzank, I
f érezze jól magát! I
: ~

Pájer Étkező I~
(Gyomaendrőd , Kossuth 35.) II'

- 8.ClO-tóI21.3D-ig tartó nyitva tartásalatt rí ,,: ~
i hideg. meleg étel ekkel, fagyizóvaL süte- Giv'<, \~'"'~ !

. ~ ményekkel,~á~U~.~~~~~~inket. . k:1~ ' _ 1: ~
~: PaJer Sorozo, DISCO, ;. _ ~
~ : (Gyomaendrőd , Arany János út 23.) ,- , - - i
~I~ -minden héten péntek este alternatív I
: élökoncertek t.

~: - szombat estéken euro-dtsco. sztrip t íztá nc os és énekes t.
~: m üsorokkol . I
li - já tékte remmel, bIliá rdasztalokkai szeretné nk szórako
: zást nyújtani
: ~

~f Pájer Játékszalon ~

~ : (Gyomaendrőd,Kossuth 35.) t.
L -amerikai és magic-caar póker játékgépeken próbál- ~
~ : hatja kl sze renc séjé t ~

~ : - a büfében hűs italokkal oltha tja szomját ~

~: p '" St d K . ~
~: ajer r~n" empmg ~ f

l
i (Gyomaendrod, Templom-zug) ~ ~

.: - itt hom okos vízporton. kellemes vízben . csöndes pih e- ~ @

: néssel töltheti idejét ~ * fl
~: - rendelkezésére á llnak:vízibiciklik. kajak. úszógumi ésmal- ~ ~ <j

~ : rac. játékgépek. lengöteke. biliárd. rex- ~ ~ !
( aszta l, röblabdapálya és nonstop büfé . t ~ T I f il
~: - a kempingben fe lállíthatja sótrót. tu- t. . ~ e e on: li
~ i . zet ra kva megsütheti . vagy megfözheti ~ ii 00 41/38 337 555 fl
( \I vacsoráját. t. ~ - - - ii
I: , o; ,.' Legyen a vendégünk, ! ~ 19 és 21 óra között II
~ : . érezze jól magát! I ~ @

lL/;~-==-~<W"'_''';;''_~/''''''''~'"=;~~''H'~:~~~':~~~'~~':~~«J L, W'"""~:~~~,:~~w=~~~,~x~:.~~ ~,~~:., W~ ow,~
r=H"'''=''''''NHH''''''~~N'''H~~mN,y'''''==~",'''~Y~~''~'NUH''m~m'''u..y""',,"~"~YH~," UM~·_HY_''''''~H·'~'''~'=~~·· 'Y='==~_''"~U'~'''I

! #

I ZEZ !
i AZ # # SZ K I
I !

II ' I II
I. í

I 9 4 . ·úr O-t -I a íg ké z e tar! l
!
!
I
!
I
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Koronqlővők küz el e

A LIONNE S OP
nyári ajánlata:

Színes lilmek nagy választékban
AGFAAKCIÓ!

Karórák, ébresztő- és faliórák rendkívüli
árkedvezménnyel

Gyoma, Hősök útja 46.

Július 9-én a Körösmenti Vadásztársas ág lóter én rendezték meg
immáronnegyedik alkalommal a társaság volt elnökének emlékére
a Bakonyi István Országos Koronglövti Versenyt. amelyen három
loszámban (skeet, trap és toronykorong) mérte össze tudását a 76
résztvevő. A rendezvény egyébként az ország egyik legrangosabb
versenyének sz ámít,

Csallatversenyben első lett Szoluok megye csapata, második a
Körösmenti Vadásztársaság, harmadik pedig a Petőfi Vadásztársa
ság (Nagyrábé).

Egyéniben 1.Dabas József (Cegléd), 2. HerpergelJozséf (HaJ
d únánás), 3. Gosztola Tibor (Budapest), 4. Lázár Tamás (Füzes
gyarmat), 5. Suller László (Ócsa), 6. Tan ács János (Mezótúrj.," .
Hajdú .Já z.w1(Gyomaendrőd ) , 8. i t]. Fehér .Jázsef (Hatvan) 9. Oss
László (Kaposvár), 10. Rácz Józse! (Nagyr ádé),

A díjak nagyrészét a vendéglátó vadásztársas ág, a Körösmenu
állta, és a versenyhez a Magyar Vad ászok Védegylcte is hozzájá
rult. Aversenyzők elismerésüket fejezték kiarendezvénymegszer
vczés éérta Körösmentinek és külőnösen HajdúJózsef szervezóuek
mint a megyei vadászszövetség sportbizottsága vezet ói ének. Az
eml ékversenyre j ö v őre ugyancsak július második szombatj áu vár
ják a koren glövé vadászokat.

Délutáni kánikulai szu
nyókálásnak indult a július
14-i önkormányzati ülés,
ahol a témák felén röpke
másfél óra alatt átrágták
magukat a képviselők.

Csöndben és egyhangúlag
kineveztek három iskolai
gazgatót, hozzáj árultak a
n éptáncegyüttes alapítványi
formában való múkődés é

hez, módosítottak 2-3 ren
deletet. Úgy tűnt, hogy már
délután S órakor minden
képviselő a lábait ázta tha tja
a Körösben, arnikor is a fo
cipénzek elosztása került te
rit ékre.

Hirtelen felélénkült a kó
kadt testület és bizony bizony
a vita hevében kis híján még a
bicska is kinyílt egyik-másik
városatya zsebében .

A lényeg, hogy még múlt év
végén az NB-Ill-ban j átsz ó
GyFC-nek és a megyei 1. osz
tálybanfocizóendrédi Barátság
nak is megszavazták a városi
támogatás összegét, amit aprán
ként folyamatosan utalgaltak a

ajóvezetői

tanfolyam
A Szarvasi Rend őrkapitány

ság kisgéphajó- vezetői képzést
indít, melynek célja a vízi köz
lekedési ismeretek propagálása
és a vizsgáztatás megszervezé
se. A tanfolyamot 4x3 órában
tartják a szarvasi kapit án ysa
gon. A tanfolyam ut án a Szol
nok megyei közleke dési
fel ügyelet hajózási felügyelete
helyben végzi el a vizsg ázta
t ást.

A vizsga díja: 2200-2500 Ft.
Jelentkezni lehet Mag István

r.századosnál a 313-711123 te
lefonon, illetve Gyomaendrőd

térségében Sr ücs József r. alez
redesnél a gyomaend rőd i ren
d őr őr sö n a 386-633- as
telefonon, vagy személ yesen.

Az oktatás el ső napja 1994
július 14-én 17 óra, a követke
'z() nap július 20. 17 óra: e na
pi g elfogad na k
je lentkez éseket. Több jelent
kező esei én a felkészítést a
g y o maen d ződ i r endőrőrs ön

végzik és a tanfolyamot meg
ismételik.

klubok számlájára . A baj ak
kor következett be, amikor a
gyomai csapat kiesett a NB
III-ból és így 6sztöl egy cso
portba kerül a Baratsággal.
Ezért aztán a gyomai klubnak
még ki nem fizetett l milli ó
390 ezer forintot már sokállta
a város. Közben a Barátság
még 1SO ezer forint p óttámo
gatast kért. Mivel mind k ét
csapat a megycí els()osztály
ban játszik, felmer ült egyja-

Motorosoknak
tilos

Augusztus 26· tól 2S-íg
Gyomán a Körös parton
motoros találkozót szer
vez a helyhéli (~host's

MFC M otoros Ala p ít
vány. A r-endezv ényre
mintegy ötszáz vendéget
várnak. .I úlius k ő zcp én

Kiss János szervez ó' pa
naszkodva kereste fel
sze rkesztőségü nk e t. El
mondta , hogya tahíllcozó
zavartalan lebonyolítása
érdekében négy konténe
re s - mosd óval is ellátott
WC-t béreltek, és persze
vállalták azt is, hogy a
partszakaszt rendben és
tisztán tartják.

V árosunk pol g:írmcs
ten viszont nem járult
hozzá a tal álkoz ó K örós
parti megrendez és éhez és
azzal utasította el az ala
pítvány kér-elm ét, hogy
nem h elyes t c rm é 

s z e t vé d el m i területen
motorozni és vadkempin
gezni. (Csak m all ékesen
jegyezzük meg, hog y au
gusztus 20-án a Köreis
parton ismé t
megrendezik a nuir ha
gyomán yos u é p ii n n e
p élyt.)

A polgármester a keni
ping teriiletét javasolta a
motorox tal álkoz ó mc g
rendezésére, s ha a ren-
d e z v é n y b ó l en n e k
ellenére mégis lesz vala
mi, akkor kíváncsia n v ár
juk a kemping ki irnvék én
lakók panaszait amikor a
tal átkoz ón est éuk éu t a
rock-band ák ezer wattox
hangfalai megszóJalna k...

-uk l' -

vaslat. hogy egyesülhetne a
kél klub , és így egy - esetleg
jó - csapatot olcsóbb lenne tá
mogatní, mínt most majd két
gyengét. Ezt a gondolatot az
tán mégi scsak el vetett ék a
k épviselők , mondvan legyen
ez majd a két csapat szándéka
szerint.

A polgármester ötlete az
volt, hogya GyFC az 1 mnuo
390 ezer helyett az év h átral é
v6 részére 1 miIIniót kapjon, a
Barátság a kért ISO ezer he
lyett 90 ezret, a maradék 300
ezer pedig kerüljön a n éptán
ce gy üt t es alapít vá nyán ak
száml<íj ára.

A focibannémiképpjártas10
kalpatrióta endrődi k épvisel ök
azonban mer óben új javaslattal
álltak eJ6: ha már úgyis egyfor
ma súlycsoportball j átszik a két

együttes, akkor ez évre egy
forma összegű támogatást
kapjan ak. Ezzel a gondolattal
azonban a gyomai képviselök
nem értettek egye t, ann ál is
inkább mcrt a két csapatot és
a rnüködtetett sportlétesítmé
nyeket nem lehet egy lapon
emlí teni. Az cndr ódiek csak
azt furcsállották. hogy míg a
GyFC idén 3,6 rniJli6 forintot
kért, addig az endrőd i csapat
alig több mint 1 milli óböl vé
szeli át az esztendőt.

A majdnem két órás vita vé
gén úgy döntöttek,hogy ezévre
1 milli ó forintot kap a gyomai
klub és a Barátság a kért J50
ezer helyett csak 60 ezerrel lesz
gazdagabb. Hogy jöv őre me
lyik csapat mennyi pénzt kap a
város kasszájá b ő l, már a követ
kez ó testület döntésén múlik.
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Szö etkeze Igozg ós ' 90
1994. őszétől (o 995-ös e re)
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A FOL E · E ~ D JA
A A YK ON K N

~

2 K TER E Y E
EM L E E ·.

Szerződést kötünk min en olyan
földtulajdonossal,

~í akinek Örmény úton és környékén van öldje.

Lehefős ; g v n a bérleti díj énzbeni
és ter észetbeni (búza-árpa) felvé elér .

Kérjük, hogygondolják meg!
A szövetkezetünk hosszú távú és korrekt

kapcsolatra törekszik.
; ; ;

Uj munkahelyek teremtese valhat
lehetövé azáltal, ha a földterületCInk növekszik.

,
~
if~

II
!'I~í,~1
l~tK
~ ~@

11~1
I.:

" L'

Erdeklődni : Il~
; ..;;;

szemely sen az Ormenykut, Dozsa u. 28. sz. b
alatti irodán, vagy a 66-388-622 telefonszámon. I;;]

Ügyintéző: I~I'
Krivjanszki }án?s, aki !észlet,?s,!elv!lá~osítással li

~ szolgai rnlnden erdeklodo szamara. II

~~~---J

I
~ l

l
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Hirdetésfelvétel:
SZÓ-BESZÉD
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
Tel./Fax.: 386-479

r -------~

I I

I I

I I

I I

I Színes filmek ~id!>lgozása I
I KODAK MINOSEGBEN I

AJÁNDÉK FILMMEL. 24 EXP - 798
I 36 exp - 1048 + ajándék. I
I Igazolványképek színes és fekete-fehér I
I l perc alatt Gyomán a Grácia Cipőbolt I

fotó részlegében.
L ~

Szó-Beszéd

793. Tészta, bor, ru
h ázari termékek ma
gyar országi
forgalmazásához part
nert keres olasz cég.

794. Különlegesolasz
társkereső lap keres ma
gyar kiadót. Az újság
már Németországb an,
Spanyolországban, Por
tugáliában , Mexik ó
ban , Argentínában is
megjelenik.

Olasz ÜZ et 
ajánlatok

A közölt üzleti ajánlatok a kódszámra való
hivatkozással 1500 Ft + 25% áfa áron

vásárolhatók meg készpénzfizetéssel vagy
rózsaszín postai utalványon.

Cím: Rekline Studió
5500 Gyomaendrőd

Kossuth u. 18.
Tel: 66/386-479

791. Magyar é s
olasz nyelvű üzleti ,
gazdasági jellegű új
ság ind ításához szer
készrós égi helységet,
és gyakorlott, vállal
kozó kedvűgazdasági
újságírót keres olasz
partner.

792. Iroda- és kórhá
zi bútorok értékesítésé
hez magyar partnert
keres olasz cég.

10

~" " 'C'." '...........~'t'\."'\.''''~'~'''''.........''~

~ Ideiglenes
UTLAPOT

keresek ~I megvételre! I
~ Tel: 06-60/384-225 I
l.....,...,~">."ó.~" ~.....,......~,~,~"ó.'6............,~~,~

THERNI

"Epítól ari Szövetkezet
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. Telefon: 386-614.

Vasbeton vázszerkezet 1200 négyzetméter lefedésére eladó!
*

laminált bútorlapot ajánlunk többféle színben méretre vágással is.
*

Robur autóbusz műszaki vizsga nélkül eladó!

5500 GYOMAENDRŐDKOSSUTH U. 18.

Tel./fax: 66/386-479 60/384-225

U tak , P ar k o I ó k , I e ál I ó s á v o k , sze n ny v í z c s a t o r n á k , v í z b e k ö t é s e k
tervezése kivitelezése.

Földutak karbantartása, kisfelületű aszfaltburkolatok készítése.

'~ . ~~ ~ " ;'" '.: ' . . ~:' , " , _" " ,, ", ',_,;, . " f. : " ,' . ' .. ... ~ , : . ... ' . ,~ , . . .. . , . , ', .
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[ Ingyenes apróhirdetések
Gyomáu a Kolmann tel ep eu 56

négyzetméteres erkéiyes lak ás eladó .
Érd. : Gyoma, Fő út 173-179 . II. 19 .

Gyomáu az Álmos u. 911 alat t két 
sz iutes, kerte s, gázfűtéses család i ház
elad ó. Érd : Gy oma, Fő út 173 -179 . ll.
em. 19.

H ázelad óGyomaendrődöu 2 szeba ,
kon yha , kamra, fürdőszoba, Rákó czi ú t
13, bels ő épület. 2 .

Osszkomfortos. 96 m -es cs al ád i
ház, beépíth etőtetőt érrel ela dó a Kulich
u. 56 . S7. . alatt. Érdeklődni: Boc ska i
30/1 alatt. Tel: 386-1 81.

Okt. 6. lakótelepeu 3 szob ás, 2 erk é
lyes III. emeleti, parabolaautenuás la 
kás elad ó, Érd: Hunya, Gyomaendrőd ,
Babits 16. (ENCI mögött)

Kolmann udvaron egyszebris la kás
e ladó. Érd: Gombár Mátyás, Gyo ma 
endrőd , Kölcsey 17/1.Tel: 386-500

Leh ontásra való ház 799 n/ tele kkel
eladó. Atti la utca 26 . Érdeklődn i : Vö
rösmarty 14. Telefon : 386-10 0 .

Sürgősen eladó áro n a lu l Gy oma
endrőd Okt óbe r 6 . Ill" 7. Isz. l . teh er
me nte s , h árorns zob ás , g áz f űt ésex.

parabol aanteun ás. k éterk élyes lakás.
Kiseb b lak áscs ere is é rde kel. É rd : Hel y
színen.

Elcseréln ém 2 szob ás részbe n gá z
fú tés es öss zkomfortos házamat , nagy
kerttel . sok gyümölcsfával . Iakótelepire
el ső eme letig. Érd: Gyoma, Liszt F. 3 .

Gyornán a Kölcsey u. I szá m ala tt
3 szob ás, gáziútéses családi há z ela dó .
Érd. a helyszínen lehet.

I-láz eladó 800 négysz ögöl szá ntó 
val. Érdeklődni : Gyomaendr őd , Szarvas i
út 5 .

Két cs a lád részére is a lka lmas két
sz intes gá zközpo nti fil t éses cs aládi ház
!l.aní7.zsal so k mell ék épüleu el ela dó .
Erd : Gyomaendrőd , Gárdonyi u. 16 .

2 szob ás. fürd öszobás , vá ros sz éli
ke rte s há z e la dó , lakható m ellék
épüle ttel . Érd: Bal ázsn é, 386-99 1-es te
lefo non. vagy Mezőtúr, F.R .N y 39417.
alatt.

Mez ót úron két szob ás 2. em ele ti
gázfútéses kábclt évés lak ás eladó. É rd :
Győrfi n é, Verpelét, Ifjúság u. 40.

Kisház nagy telekkel elad ó Körös
ladany Fási u. j I. sz. alatt. Érd : K őrös

lad ány Fási u. 32. sz. alatt.
Gyomaendrőd Munká csy 13. s z.

alatti há z eladó. Érd. a hely szín en .
Endrődöu a Szent Antal u. 2 . s7A'Ím

alatt i 3 szo bás családi ház gazdas ági
épületekkel, nag y udvarral e lad6. Érd :
661386-880. az es ti órákban.

Kötös -p art on Gyomaend r őd Har 
csáx-zugban összkomfort os nyaral ó 01
csó u kiad ó ma ximum 6 fő rés zére .
Horgaszau l ehetőség . Ér d: Dévaványa.
Jéggyár u . 27/2.

Gyemán a Madách u. 4 s zá m alatt
280 négyszögöl (1000 nh köves üt
melleuí telek közrnúvesír ési leh et őség

gel eladó. Irányár: 350 ezer forint. Ér
deklődni a helyszínen, vagy tel efon on
muukaidóben66/3 86-479. Tóth Lász ló .

1200 m2 építési lelek Csabacsud ön
eladó. Érd: 16 óra után Csabacsűd , Ta 
nya 265 . Kondacs .

A Kecsegés külső ágá ban 101 2 m 2

tclek eladó . Erd: G yomaendrőd , Okt , 6 .
ltp. 716, Kalmá r László .

Békésszentandrásou Kör ös-part i ta
nya eladó sz.'Íntóv al. Érd: Bék ésszen
tand rás, Tessedik u. 14 .

Pocoskertben hét végi ház s7.ő!ővd,
gyiimölcsösse l e ladó. Ug yan ou jó ter -

mő szilvaf ák felesben kiadók. J~rd : Ker
t észn é, Gyomaendrőd, Sallai u . 5.

K étparaszrház olcsón , dí zel kist rak 
tor , (néme t) sü ld6k elad ók . I~ ni: Gyo
maendrőd , Bán omkerti ll. 9 .

Dé vaván yáu , Sallai u. 9 . <)23 négy
ze tmé te res lel ek el adó . lr.iny ár: 130
eze r Fr. Érdek lőd ni : D évnvrinya. Szé
cheny i u. 47 .

E la dó 6784 négyzetn lél ,'r Körös
par ti telek Endrőd-Mez óuir közöui ví
kend soron. Te lefo n: 66/386-815.

Szarvasen a Man golb an közm úve
sí teu terül eten a K örösh öz kö zel zá r:
kert eladó . Érd: Szarvas. Va sút 15 .

Gyoma -Kccs cg és c n. bek ertt en Ví 7,

par ti tel ek áron alul eladó. Érd: Dév a
vány a, Rák6czi út 27. Telefon: 450.

Har csás-zugbau 500 négysz ögiile s
tele k e ladó . Érd : Gyomucudród, Po lá
n yi ll. Il.

S iirgőseu eladó 289 8 m2-cn lév ó
ta nya (rég i is kola) . Kér külöu lakás. 2-2
sze ba. Nem komfort IK J~rd : S7;,rvas .
T .V .K .K. 305

Kondo roson a faluh oz kö zl'! sz:ínl,)
és lanyaingatlan elad ó, I~ nl : l3 é. k~~csa 
ba, VII. ker. Hold u. 16 .

B ékésszenrandráson Korös-part j ta
nya e ladó szriut óval. Érd : Bé.késszen 
taudrás, Tessed ik u. 14.

Gyorná n. vízp arti ü.lü lótclck. hor 
gász vízi e.ladó . Érlle kkíd ni: 6GIlU,
653-as telefon számon. esti órákban.

AR O plutós, négykerék m".ghaltású
meg kimél t állapotú kisteher.unó friss
nu l szakival e ladó. Érd: Tóika S :í lld or ,
Gyoma, Korős-sor 10, vagy I" kfon on
06-60/384-225

Kerese k T o yota S la rl c l 1."2 Dl .
1988-as év jára túl bárnul ycn á llapot
ba n. Ér d : 661388-668.

Skoda- 105 megkíméli ,í llal'" lba n
e ladó. Színe : pi ros. Énk klód lli: 06- 66 
389 - 154.

Wart burg ko rubi 2 év múxzak ival .
80 eze r forin t ért elad ó . I~nl: Déva v.'Í
Ilya. Sz érüs kcn 66. TelefoIl : 2,)5.

I500-as Mos zkv ics. ~'I'I·I;.IlYl ' .\ mli
szakival, új z ő l d ká rtyá val sii rgli.\ l' 1l ,:.I
adó !Érd: Kéipó. Per őri ú: 22. eg ész Ilap .

18 sebessége s, I ~'.vt'_~ BM2 Moun iain
Bike elad ó, Érd: Dévaványa. /.ríllyi 1)5 .

250 ElZ motorkcrékpár eladó. l\d :al.
es ti órákban 389- l.r l-a., tdd"onsl;í,llOII.

E ladó 2-es váltv a forgal ó ,:ü '. I-t
l a s s új ármű mú's :w ki n ~" l-:iil (T ra h:1I 1I
mo iorral) . XOO- as sza l ag l "lír~sz. aszla li
marógép eladó . Érd: D,'.vav,ín ya. S/.l ·!' 
halmi úl. 119/1.

RS- 09 k érhengeres tra ktor. ST II II.
05 1 lánctúrész. 2 LE I..' nz inmllln rm
vízszivatt y úe lad ók . J ~nl : 66 -:\1 J -2 1J.

Eladó ENTEI{PR II~S I ,: ILl{ K Sú
mít ógép 15 kazeu ával é.s :' .\za l-:kii l.'Yv
v e l. l rá u y á r 120 0 0 1:1. I·' rd :
Gyomae n drőd . Gárdonyi II I 16 .

Commodore- ú-l- cs 1'I0I'l'y, ·;II. Il l a !' 

n óval, tart ozékokkal e1:H\". 1'1'.1: (,G
459 -663 (est efelé)

Bejárúba is bc'építhct6 C81.1 ~· ti l-:lIs

zúzott' k ó el ad" . I\d: T,',tk" S.íl" l" r.
G yom a. Tompa M. 11. 22 . '1'1'1. (J(,.6O
38 4-225.

B,ílá l.otl sza lllla híll.h" I.s/;'d lítva ,,1
ad ó . 50 f t/bá la . Mc'g'c IHll'!hel 6 : ( ;Yll'
ma, Hársfa ll . 2 1.

Kllt yan y ír,ísl v,íllalok . (;YO'" i1 , .Iú
ka i u. \( íll. Telefon: 38 6-6 17 .

Üj o lasz nHltolUs h6nl /_" ,ki dad6 .
Ér d:66138 9 -203.

Dévaványa Önkormányzat
Költségvetési IntézEnénye

a dévaványai
TÉGLAGYÁRBAN

az alábbi áron ajánlja
Jó minöségüfalazótégláit

(ll. osztály)

Kettős méretű, kevés Iyukú tégla:
14,80/db

144 db/raklap
174 db/raklap
203 db/raklap

Kisméretű tömör tégla:
9,33 Ftldb

300 db/raklap
320 db/raklap

Igényesetén I. o. és III. O., valamint szab
ványon aluli terméket is klszolqólun]; Ké
résre részletes tájékoztatót küldünk. Araink
az ÁFA-t is tartalmazzák!

Kedvezményes házhozszállítás dijai: 60
km-eskörzetben, 12raklapnyi mennyiség
vásárlása esetén

Kettős méretü tégla: 1,20 Ft/db
Kisméretűtégla: 0,50 Ft/db

Helybentörténő szállítás esetén további
50%-os fuvardijkedvezmény.

A kett6s méretű tégla kiválóan alkalmas
mindenféle falszerkezet kialakítására, jó
teherbírású, id6tálló és h6szigetel6.

Futósoros (12 cm) falhoz 2
szükséges: 27 db, ára 399,60 Ft/m

Egysoros (25 cm) falhoz 2
szükséges: 55 db, ára: 814 Ft/m

Másfél soros (38 cm) falhoz 2
szükséges: 82 db, ára: 1213,60 Ft/m

Érdekl6dni, telefonon: Dévaványa 65,
Szabados Ferenc igazgató, Dévaványa
106 Szilágyi Sándor gyárvezet6

Levélben : 5510 Dévaványa, Kisújszállási
út 41.

Fizetés: szállításkor a lerakás helyszínén.
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Júl ius30-31-én amez ótúri Joker-Club SE. rendezi meg aJI. Opel
KlímaKu pa országos autós túr aspr int versenyet. A versenyre júli us
25-i g nevezhetnek 1600 fori nt nevezesi díj befizet ésével azok,
akik legalább egy éves B kateg óri ás jcgos ítv ánuyal rendelkeznek. I

Aki ezt az időponto t lekési az némi plusz pénzért a helyszínen is
j elentkezhet. Az érdek l ód ókbővebb in formációt a Joker-Cl ub SE
tól k aphatnak : 5400 Mez ót úr , Szabadság tér 28. IJ/5. telefo n: 88,
795.

Ugyancsak a Joker-Club rendezésében a túrkevei autceress pá
lyán augusztus 6-án országos roncsderby versenyre várják a részt
vevőket és a nézöket.

VáUaljuk háztartási gépekjavítását, áUó- és
forgórész tekercselés t isI

WA K
Gyomaendrőd, Fő út 214.

szám alatti üzletében
• Háztartási gépek és alkatrészek (h út őge

pek és fagyasztök. vasalók, kenyérpirítók,
olajsütők,mixergépek, k ávédarál ók, hajszári
tók, h ősugárzók, porszívók, mos ógépek, cent
r ífugá k) nagy választékát ajánlja minden
alkalomra ! .

• Ezenkivül erősáramú szerelvényeket és
tartozékokat (ízz ók, dugaljak. kapcsolók, .
lámpatestek, biztosítékok) kín álunk.

• Színes és fekete-fehér televíziók, parabo
laantennák (l fejes, 2 fejes , forgatható) és
villanyszerelési anyagok nagy választékát ki
náljuk vásárlóinknak!

Autóverseny Mezőtúron

r
mm,",""""~mm,,, ••. =-=.=~.="""" v '!

. SZIT : r
a " :lI~A:N~~Y~RESKE~ES :
~ Ertekesltes VIszonteladok,
I kereskedők és a lakosság
I részére is
~ nagykereskedelmi áron.
I Kiszállítást vállalunkl
~

I Gyomaendrőd,
~ Főút214.
§ Fő út 210
I Tel.: 386-358/4 mellék
I I
~ ~if~ !I megrendeléseiket! ~
~ ~
J/..........F.?'.I'.../ ..../ ..........or~~JOO'"....~h....scc.......h:J'........h~...# .....".;oonr...........h Y .. ;.-)'Y/.?'JQ? ",IQ'Y...;z.•·I';.-/.~...............xcccc ....:-xq.....-.-»;.-/. ....:...«..~
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FUGGH LEN VAROSI HAVILAP Kiadja: a ReklinaStudi6
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• Szerkeszlöség: Gyomai Kner Nyomda Rt.
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a Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközépiskolában



Dimiter Kosztadinov (Bulgária)

Orbán Endre László (Románia)

Eva Mazucco (Ausztria)

Franz Heis
(Ausztria)

Bardócz Lajos (Magyarország)

Sándor László

(Magyarország)

A Bethlen Alapítvány a Csuta Galéria
és Alkotóháztól, azaz Csuta György fes
tőművésztől kapott szakmai segítséget
a gyomaendrődi művésztelep megszer
vezéséhez.

Csuta György, a tábor szakmai vezető
je: - A Bethlen Alapítvány kért fel
a most útjára induló művésztelep részt
vevőinek toborzására és a koncepció ki
munkálásában való közreműködésre.

Festők, grafikusok jöttek baráti hívó sza
vamra Ausztriából, Bulgáriából, Erdély
ből és természetesen Magyarországról is.
A hagyományos technikák mellett lehe
tőség nyílik rézkarc nyomtatására is. Azt
szeretnénk, ha a megszűnt békéscsabai
alkalmazott grafikai művésztelep itt ta
lálna helyet.

Ördögh József, a 3. éve működő Beth
len Alapítvány elnöke:

- Évente szándékozunk megrendezni
a gyomaendrődi művésztelepet a Beth
len Mezőgazdasági Iskolában, reméJem,
hogy azok a művészek, akik elfogadták
meghívásunkat, jól érezték magukat,
s városunk jó hírét keltik majd szerte
a világban. Az alapítvány céljai között
szerepel egyébként a kulturális rendez
vények támogatása, valamint a határon
túli magyarsággal való kapcsolattartás.
E célok jegyében jövő nyáron újra vár
juk a művészeket.

A Bethlen Alapítvány által a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképző Iskolában létrehozott
I. Gyomaendrődi Nemzetközi Művész

telep július 25.-augusztus 7-ig adott az
alkotómunkához ideális körülményeket
a részt vevő 20 képzőművész számára.

Gubucz József, az iskola igazgatója, az
alapítvány képviselője elmondta, hogy
az ingyenes ellátásért és az alkotáshoz
szükséges anyagokért cserében minden
művész 2-2 művet adományozott az ala
pítványnak. Az évről évre gyarapodó
képanyag egy leendő helyi Kortárs rnű

vészeti galéria alapjait képezi majd. Az
itt készült festményeket augusztus 28-tól
szeptember 8-ig iskolánkban tekinthetik
meg az érdeklődők.



Angel Gadjev

(Bulgária)

Bak ó Klára (Románia)

Diószegi/lé Biró Ilona (Magyarország)

A miivésztelep támogatói

I-
I

Gyomai Kner Nyomda Rt. Gyomaendrőd, Endrődi Hús Kft.
Gyomaendrőd , Körösi Kenyér Rt. Gyomaendrőd , Margó
virágbolt Gyomaendrőd, Csatornaépítő Gmk. Gyomaendrőd ,

Izsó Sándor vállalkozó Gyomaend rőd, Matróz Kft. Gyoma
end rőd, Dreher s ö röz ő Gyomaendrőd, Szabó Mátyás válJal
kozó Békés, Rekl ine Studió Gyomaendrőd, Kör ös Bútoripari
Kft. Gy~maendrőd, DY-WA Kft. Gyomaendrőd, Körösi Kel
tető és Ertékesítő Vállalat Gyomaendrőd, DARE Kft. Gyo
maendrőd, RAICHLE Sport Cipőipari és Kereskedelmi Kft.
Gyomaendrőd, GYOMAFARM Kft. Gyomaendrőd , FITO
WERK Kft. Gyomaendrőd, Ro szik János vállalkozó Gyoma
endrőd

Muntean Gh e.

Marcel

(Románia)

Egidius Golob (Ausztria)

dr. Pataj Pál

(Magyarország)

II

A résztvevők

Ausztriából: Eva Mazucco , Egidius Golob , Fran z Heis
Bulgáriából: Angel Gadj ev , Dimiter Ch. Kosztadinov
Romániából: Szentes Zágon, Bakó Klára, Balo g István, Muntean
Ghe. Mar cel, Orbán Endre László
Táborvezető: Csuta György fest őrnűvész

Magyarországról: Diószeginé Bíró Ilona , Nagyné Veres Róza, Hor
nok Imre, Sánd or László , dr. Pataj Pál , Bardócz Lajos, Kántor János
Lengyelországból: Trojan Mari an József

Balog István (Románia)



Az Endrődi Hús Kft . borjúját elérte a végzet , s a táborbúcsúes
téjén ny árson végezte be földi pályafutását. A szakértő sütésre

és az ízekre Szab ó Mátyás figyelt.. .

A két bolgár festő
kö zött
Gubucz József
igazgató,
pólóban guggol
helyettese
Kovács Károly,
pó ló nélk ül
pedig
Csuta Cyörgy
táborvezető

Víz- gáz-,
központifűtés

kivitelezés,
tervezés

BUCSI BT.

•
Kondoros,

Kölcsey u. 19/1.
Telefon: 66/388-065

Gyomaendrőd, Szabads ág tér 2.
Telefon: 661386-251

Budapest VII., Nyár u. 16. / Telefon : 1/1422-182

Divatos
női- és gyermekcip ők.

bio-papuesok legkedvezőbb áron
agyártótól.

TU
CIPŐ

o A

ner
y M

FISH COOP BT.
Gyomaendrőd

A bt. 1993 óta m űködteti

a szajoli halkeltető telepet és
a Szolnok-Mill éri halastava
kat. A Közép-Tisza vidék Kö
rösök vidéke egyik legna
gyobb ivadékelőállító gazda
sága. Egyaránt rend elkezésre
állnak horg ászegyesületek
nek, tógazdaságokn ak , keres
kedelmi egységekn ek egész
évben.
Gyomaendrőd, Áchim u. 3/1.
Telefon: 66/368-709,

30/431-639
Csoma Gábor ügyvezető

I. Gyomaend rőd i Nemzetköz; Művészt elep

Kiadja a Gyomaend rődi Bethl en Alap ítván y. Felelős kiadó : Gu bucz J ő zscf. Szer kcszt és és fotók: Re kline Studio, Gyomaendrőd, Kossuth u. 18 . Te lefon: 66/386·479. Nyom ta
a Gyomai Kner Nyom da Rt. Felel ő s vezető Pap p Lajos vezérigazga tó. 1994 augusztus
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Furcsa szürkésbarna golyócskákat találtak a város szé
lén, a Bánomkerti út 7. szám alatti ház lakói. A 10 éves
Medveczky Teréz augusztus 19-én pénteken testvéré
vel a 11 éves Gézával játszott a házuk mögött lévő

szántóföldön amikor...

Meteorites II

~avar

FÜGGETLEN VÁROSI LA

3. ÉVF. 9. SZÁM 1994. AUGUSZTUS ÁRA: 27,50

(6. oldal)

LAKO
DALMAS
ROCKER

K LOT
KARCSI

Képünkön dr. Frankó,
Latorcai János

és Hunya Lajos

Augusztus 20.

Ünnepeltek
a

keresztények.
IS
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A gyomai területek kapósabbak

Ingyen adták bérbe
a földeket

SZÓ-BESZÉD HÍREK
-'

Utépítés
Az elmúlt időszakban városunkban két útkereszte

ződést is korszerűsítettek. A Bajcsy és Fő utak, vala
mint a Pásztor és Fő út kereszteződésénekátépítését
az útalap pénzébó1 a közúti igazgatóság végezte.
Városunk önkormányzata a munkákhoz összesen 2
millióforint támogatást nyújtott. Jövőrefolytatódnak
az útrendeződések: Endrődön a Főút és Blaha utcai
kereszteződés korszerűsítésével.

-'

Uj vezérigazgató
Július l-től új vezérigazgatója van a szeghalmi

központú Sárréti Tej Részvénytársaságnak. Az igaz
gatóság június 28-i ülésén egyhangúlag dr. Tóth La
jost, a gyomai Alkotmány Mg. Szövetkezet elnökét
választotta meg öt évre.

Az el6z6 vezérigazgató Márky Albert kinevezése
június 30-án járt le. A cég idei eredményei és üzlet
politikája arra késztette az igazgatóságot, hogy ne
hosszabbítsa meg Márky kinevezését. Így került szó
ba dr. Tóth Lajos neve, aki nyolc éve igazgatósági tag
a vállalatnál.

- Összhangot kell teremtenem négy érdekcsoport
- a tejtermel6, a részvényesek, a 311 alkalmazott,
és a piac - között. Emellett persze fontos feladatom
nak tekintem az igazgatóság által meghatározott
eredmények elérését - mondta lapunknak dr. Tóth
Lajos.

Szöllősiné találkozója
A városunkban mú'/(ödő 17 alapítvány vezetőivel

találkozott június 21-én körzetünk parlamenti képvi
selője, Szö1l6si Istvánné, aki ezt követően számolt be
tapasztalatairól a Szó-Beszédnek.

- Minden alapítvány azért jött létre, mert azok a
feladatok, amelyeket korábban állami pénzekből fi
nanszíroztak, most kilökődtek a rendszerből. Csak
egy példát mondok: a Körösmenti Néptáncegyüttes
megmentéséért a közelmúltban jött létre egy alapít
vány. A kultúra alulfinanszírozásáról van itt szó, ami
nem csak a gyomaendrődiek problémája. Ez az álla
mi költségvetés gondja országszerte. Az alapítványok
létrehozása dicséretes, szép kezdeményezés de sajnos
csak kevesek és keveset adakoznak ezek számláira...
Szöllősi Istvánné büszkén említette, hogy a közel

múltbanfelkérték a Kisréti Gyógyszálló Alapítvány
kurátori tagságára. - Természetesen örömmel veszek
részt ebben a munkában - mondta a képviselő.

H.E.

Idén az utolsó föld
árverés május 31-én
volt. A gyomai terü
leteken eddig szinte
minden föld elkeIt 
tudtuk meg Bátori
Gyulától a földkiadó
bizottság egyik veze
tőjétól, aki elmond
ta, hogy az

- A Győzelemnél a csuda
balai részen húsz hektár
szántó vár még gazdára, va
lamint 60 hektár nyárfaerdő

nem került még kalapács alá.
Igaz ezekre nem is volt je
lentkező. A Körösi Állami
Gazdaságnál még idén ősz

szel mintegy ezer hektárra
lehet licitálni, de ennek csak
egy része gyomai terület 
mondta Bátori Gyula.
Endrődön a két felszámo

lás alatt álló téesz területéből

ezer-ezerötszáz hektár kere
si gazdáját. Bátori Gyula
szerint Endrődön rosszabb
minőségű földek vannak, s
éppen ezért a gyomai terüle
tek kapósabbak voltak.

A termelőszövetkezetek

nagy része az 1992-ben a
kárpótlási földalapba tartozó
földek hasznosításáról le
mondott a földrendező bi
zottság javára, amely a még
gazdátlan szántókat bérbe

fm.. ...............]
r Magas, ~.~
g nehezen hozzáférhető ~:@
~ helyek
á~ (esőcsatornák,

r tűzfalak, panelházak) I
? tisztítása, festése, á! szibCTetelése, vakolat ~
~ @
~ javítása alpin ~

I technikával. I',
~ Katona Tamás
® épületalpinista "
~ Gyomaendrőd, "
r Kós Károly u. 2. I
~ Telefon: 386-795 ~
~ ~
& ~

Alkotmánynál körül
belül egy hektárnyi er
dővel telepített
bányagödörnek
nincs még gazdája, va
lamint egy 26 hektáros
árterületi erdőre nem
lehetett licitálni, mert
az természetvédelmi
területen található.

adhatta. Megkérdeztük, va
jon mekkora összeg folyt be
a bérbeadott földek bérleti
díjaiböl?

- A földkiadó bizottság
bérleti díjat nem kért, hi
szen nem jogi személy. De
hogy ne maradjon parlagon
a föld, ezért a gazdakör
szervezésében művelésre

adtunk ki területeket. 1992
93-ban mintegy hatszáz
ember élhetett ezzel a lehe
tőséggel. Idén már csak az
endrődi területeken volt
"bérbeadás" .

A földárveréseken
egyébként a területek 90
százaléka aranykoronán
ként 500 forintért kelt el, de
például a Német-zugban
hatezret, sőt a Templom
zugban 11 ezret is fizettek
egyaranykoronáért.

;:;:;:;:;:::;:;:::;:.;.:;:;:.::;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::~::::::;:::::;::;':"::':':':'-"'"..
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Alkotmánysértő
; ;; ;

szemetszallltas

Az önkormányzati testület a közeljövóoen
felülbírálni kényszerül azt a még az 1980
as évek közepén hozott tanácsi rendeletet,
amely a lakosság részére kötelezővé teszi
az intézményes szemétszállítást. Az emlÍ
tett kifogásolt rendelet van érvényben az
önkormányzatok többségénél, s ennek
törvényellenességét állapította meg nem
régiben az alkotmánybíróság.

~

TULCEAI GUGGOLOS

elhívás
Értesítjük a lakosságot, hogy szeptem

bertól kezdődően Gyomaendrődbelterü
letén fák légvezetékek miatti gallyazását
végezzük. A munkálatok során az áram
szolgáltatás szünetelhet, melyért a ':'itász
Rt. nevében is elnézésüket kérjük!

Polgármesteri Hivatal

Pannonhalma nagyközség
ugyanis bírósághoz fordult, ki
fogásol va, hogy az 1983-ban
hozott - máig érvényben lévő 
a köztisztaságról szóló rendele
te - amely aszemétszállításban
kizárólagos jogot biztosít a
Györi Városgazdálkodási Vál
lalat számára - sérti ajogállami
ság el vét, így " alulajdoni
formák egyenló'ségét, a ver
senysemlegességel, valamint a
szekJorsemleges jogi szabályo
zás kövelelményél ". Kifogásol
ták tOvábbá, hogy az említett
vá.llalat szolgáltatásá.nak igény
bevétele kötelező. Az ügy az
alkotmánybíróság elé került,

H
át nem lehetett egy kéj
utazás a gyomaendrődi

Vadvirág gyermek nép
táncegyüttes augusztus 5-tól
12-ig tartó romániai útja. A kö
zelmúltban Puerto Rico-t is
megjá.rt gyomaendrődi gyer
mekcsoport a romániai Tulceá
ba kapott meghívást a Duna
menti országok néptánc feszti
váJj ára, ahová a magyarok mel
lelt osztrák, német, ukrá.n, orosz
és persze román csoportok is
meghívást kaptak. Az élmé
nyekr61 dr. Frankó Károly pol
gármester számolt be a
Szó-Beszédnek. Dr. Frankó Of

vosként kísérte el a 34 tagú vá
rosi küldöttséget. Mint kiderült
szükség is volt a polgármester
gyógyító tudományára.

- A kényelmes autóbusszal
mintegy 26 órás út után érkez
tünk TuIceába. Az elhelyezés
és az ellátás kriminális volt. Va
lahol a külvárosban, egy hajó
gyár szomszédságá.ban, valami
laktanyasszerű épületben szál
lásoltak el bennünket az ukrá
nokkal együtt. A szobákban se
szék, se asztal, se szekrény, csu-

amely a panaszt megalapozott
nak ítélte és a törvény
eJlenesnek minősített

rendeletet ez év december 31
tol megsemmisítette.

- A szeptemberi önkormány
zati ülésen ismertetni fogjuk a
képviselo1<kel az alkotmánybíró
sági határozatot, amel y szerint az
állampolgárt nem lehet arra köte
lezni, hogyaszemétszállítást
mint szolgáltatást igénybe ve
gye, s arra sem, hogy a kukát
megvásárolja. A testület dönt
majd arról, hogya szemétszállí
tás kötelező voltát megszünteti
e, vagy sem - tájékoztatta
lapunkat Csorba Csaba jegyző.

pá.n rozzant fapriccsek voltak.
Amint egy nyolcvan emberre
csupán egyetlen zuhanyzó mű

ködött, de konektorból se volt
több. A borzasztó állapotban lé
vő román típusú guggolós vé
cékból is alig néhányat lehetett
igénybe venni. A tetőtéri hely
ségekben éjszaka sem ment a
hőmérő higanyszála 35 fok alá.
Az ablakokon rongyos gézt le
begtetett az enyhe szél. Ez pró
bálta távol tartani a bogarakat.
Én azonban még ennyi ~zúnyo
gotéletemben nem láttam. Nem
is tudtunk aludni tőJük. Igaz az
ukránoktól sem, mert azok min
den este úgy fdöntöttek a garat
ra, hogy hajnalig abajogtak az
épületben.

A német táncosok, amikor
megérkezésük napján meglát
ták a szállást azonnal hazautaz
tak. Egyébként este nem volt
tanácsos kimenni az utcára.
SzáJIásunk környékén a város
peremkerületében még a rend ő-

Az intézményes szemét
szállítást egyébként váro
sunkban a Gyomaszolg Kft.
végzi. A cég illetékese el
mondta, hogya közületi hul
ladékokkal együtt hetente
mintegy kétezer kuka szemét

rök is kettesével jártak géppisz
tollyal feldíszítve - meséli él
ményeit dr. Frankó Károly.

A polgármestertól megtud
tuk, hogya megérkezést köve
tő negyedik napon húsz
gyermek betegedett meg vala
mi vírusos fertőzésnek kö
szönhetően.

- A magas lázzal, hasmenés
sei, hányással, sőt olykor esz-

elszállításáról gondoskodnak, s
a szeméttelep kezelésével, üze
meltetésével együtt e tevékeny
ségből 4,5-5 milliós
á.rbevételük van.

H.E.

méletvesztéssel járó betegséget
szerencsére a kivitt gyógysze
reknek és a felnőtt kísérők fe
gyelmezett segítségének
köszönhetőenkezelni tudtuk. A
megbetegedések miatt két fel
lépést kényszerültünk lemon
dani - mondta a polgármester,
aki szerint az utazás legna
gyobb élménye a hazaérkezés
volt.
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Rosszhiszentű lakó
a kincstári táborban

Továbbra is rendezetlen a gyomai sportpá
lya mögött lévőegykori KISZ-tábor sorsa. A
dolog mostanra odáig fajult, hogy az állami
tulajdont képező tábor kezelője a Kincstári
Vagyonkezelő Szervezet Szolnok-Békés me
gyei Kirendeltsége "jogcím nélküli és rossz
hiszemű lakónak" minősítette a tábor
bérlőjét a gyomaendrődi Sportcsarnokot
azaz az önkormányzatot.

"Valaki mindig
aláír valamit"

Felhívtuk telefonon a KVSZ Szolnok-Békés megyei Kiren
deltségén Pásztor Kálmán vagyonvédelmi és gondnoksági
csoportvezetőt, aki elmondta, hogy csak a KVSZ pesti köz
pontja tud felvilágosítást adni ebben a témában.

- Akkor arra legyen kedves válaszolni, hogy Önök miért
késlekednek az idei évre szóló bérleti szerzó'dés aláírásával?

- Ez a szerződés már fent van Budapesten a KVSZ központ
jában, ugyanis ilyen szerződéseket csak ott írharnak alá. Most
meg ugye szabadságolások vannak, de eló1>b-utóbb úgyis alá
írj ák.

-Július 28-án. az Ön által alcíirt levélben közölték agyomaendró'
diekkel, hogy "továbbiakban bérleti szerzódést Önökkel nem kívá
nunk kötni... ·'

-Igen ezt én írtam alá, dehát valaki mindig aláír itt valamit.
A kirendeltségvezető távollétében én vagyok a megbízott he
lyettese. Megmondom őszintén én a részleteket nem ismerem.
Néhány héttel ezelőtt megegyeztem ajegyz6jükkel a mi kiren
deltségvezetőnk egyetértésével, hogy nyugodtan haszn osíthat
ja a Sportcsarnok a tábort augusztus végéig ...

- Annak ellenére, hogy bérleti szerződés nincs, és jövőre

Önök nem is akarnak kötni...
- Uram, ki tudja mi lesz injövőre, lehet, hogy magának nem is lesz

újságja!
, -Attól Ön ne tartson, jobb ha csak a saját munkahelyétfélli l

Igy aztán - bocsásson meg afeltételezésért - úgy tú'nik, mintha
Önök közül valaki szemet vetetl volna a jó forgalmú nyári
táborra.

- Nincs ebben semmiféle ilyen dolog. Egyébként nemsokára
megalakul Békéscsabán a megyei kirendeltség, s utána a tábor
sorsát ott kell intézni. Azt is elmondom, hogy az általuk kezelt
létesítmények javítására a kincstárnak nincs pénze. Aki vala
melyiket bérbe akarja venni, annak tudomásul kell vennie a
gyakorta elhanyagolt állapotot - mondta Pásztor Kálmán.

berei megállapították, hogy
a tábor összes elektromos
vezetéke cserére szorul. En
nek költsége áfa nélkül mint
egy 173 ezer forint. Újabb
levél ment a Sportcsarnok
ból a KVSZ-hez, hogy vala
mennyi összeggel járuljanak
hozzá a felújításhoz. Július
28-án levéljöttaKVSZszol
noki kirendeltségétől, mi
szerint a Sportcsarnok
jogcím nélküli és rosszhisze
mű lakónak minősült, vala
mint a továbbiakban bérleti
szerződést sem akarnak a
csarnol<kal kötni.

Érdekes, hogya KVSZ júli
us l 3-án küldte meg Gyoma
endrődre az idei esztendőre

szóló bérleti szerződést aláírás
végett. A Sportcsarnok pecsé
tet tett rá, s az okmányt vissza
küldte Szolnokra. A KYSZ
kirendeltsége viszont a mai na
pig nem írta alá az általa készí
tett szerződést. Az említett
július 2S-i levelükben kifogá
solják is, hogy bérleti szerző

dés nélkül kezdte meg idén
nyáron a Sportcsarnok a gyer·
meküdmtetést. Kérnék is a
tábor bérleti díját, dehát
ugyebár a bérleti szerződés

ról éppen a KYSZ aláírása
hiányzik.

Tábori sor
A gyomai KISZ tábor, először mint sátortábor 1964 óta mú1í:ödik.

A Gyomai Járási Tanács VB. Mezőgazdasági Osztálya a tábor
területének kezelői jogát 1964-ben adta át a Gyomai Járási KISZ
Szervezetnek.

A közigazgatás átszervezése miatt 1966-ban megszűnt a gyomai
járás. A járási KISZ Bizottság átkerült Szarvasra és jogutódként
átvette a tábor kezelését is.

1977-ben kezdődött a tábor építése, melyhez a környező telepü
lések tanácsai is ajánlottak fel kisebb-nagyobb összegeket. Az
elvégzett társadalmi munka értéke is több 100 ezer forintra rúg.

A közigazgatást 1984-ben újra átszervezték. A járási KISZ Bi
zottság megszűnéséve[a tábor visszakerűlta Gyomaendrőd Városi
Jogú Nagyközségi Tanácshoz.

1985-ben az úttörő szövetség Békés megyei elnöksége a tábon
35 férőhellyel bővítette, s emellett sátrakat és felszereléseket biz·
tosított a vízi táborozáshoz.

1986-ban a tanács a kezelÓJ jogot átadta a KISZ gyomaendrődi

bizottságának. A KISZ-bol idó1<özben Gyomaendrődi Fiatalok
Szövetsége lett. amely azonbaJl 1991 március 7-én megszűnt. A
város képviselő-testülete1991 végéig a helyi Spartacus TK. turisz·
tikai szakosztályának adja a tábor üzemeltetését, majd ajog átkerül
a Sportcsarnokhoz.

1992-tol a kezelői jog a Kincstári Vagyonkezelő Szervezetet
illeti, s a város azaz a Sportcsarnok csupán bérlője a tábornak.

előbb el keH végezni. A
Sportcsarnok, mint bérlő a
felülvizsgál at megáll apításai
alapján nlintegy 30 ezer 1'0
rintos felújítást tartott szük
ségesnek. Kérték, hogy a
KVSZ ezzel az összeggel já
ruljon hozzá a szükséges fel
újításokhoz, ám a szervezet
nemet mondott.

Az idő telt, s közeledett az
idegenforgalmi szezon. A
korszerűsítés elmaradt, s
nyár elején a ll-es számú fa
ház tetejéről leszakadt a vil
lanyvezeték. ASportcsamok
újabb vizsgálatot kért és a
helyi Watt Gmk. szakem-

Nem is volt semmi gond
egészen ez év tavaszáig, ami
kor is a KVSZ-tó1 egy ember
érkezett a táborba, s elvégezte
az elektromos berendezések
felülvizsgálatát Megállapítot
ták, hogy a villamosvezetékek
elavultak, és afelújításokat mi-

Továbbra is rendezetlen a
gyomai sportpálya mögött
lévő egykori KISZ-tábor
sorsa. A dolog mostanra
odáig fajult, hogy az állami
tulajdont képező tábor keze
lője a Kincstári Vagyonke
zelő Szervezet
Szolnok-Békés megyei Ki
rendeltsége "jogcím nélküli
és rosszhiszemű lakónak"
minősítettea tábor bérlőjét a
gyomaendrődi Sportcsarno
kot azaz az önkormányzatot.

1992-ben, amikor a Kincs
tári VagyonkezelőSzervezet
(KVSZ) kezelésébe kerül t az
egykori KlSZ-tábor, egy ön
kormányzati határozat értel
mében a Sportcsarnok kötött
bérleti szerződést a KVSZ
tel a tábor mú'ködtetésére.
Sőtugyanebben az esztendő
ben több mint 400 ezerforin
tot költöttek a tábor
vizesblokkjának korszerűsí

tésére.
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Gyomaendrőd,

Fő út 190. sz. alatt

ült malac

NYOMTATVÁNY
PAPÍR-ÍRÓSZER

00

UZLETEMET

Az üzletben kaphatók és megrendelhet(fk:
- ügyviteli nyomtatványok
- irodaszerek
- általános és középiskolások számára

szükséges füzetek, egyéb tan felszerelések
- háztartási papíráruk: csomagolópa

pír, alufólia, celofán stb.

Nyitva: Hétfőt61-Péntekig:
700-12.00 és 15.00-19.00

Szombaton: 7.00-12.00

Augusztus 6-án délután a kempingben Cibere
szórakoztatta a nyaralókaJ, majd a Three-Show
együttes, tombola, majd este birkapörköltes nosz
talgiaest várta az érdeklődóket. Képünkön Vass
Ignác műsorvezető és a sült malaccal Megyeri
György vendéglátó. A rombolajó'nyereményét, a
malacot a 21-es számú biléta tulajdonosa a hely
béli Tokai Elekné nyerte.

rös partján motoros találkozót ren
dez. Időközben azonban sem a Kö
rösvidéki Vízügyi Igazgatóság, sem
a Körös-Maros Vidéki Termé
szetvédelmi Igazgatóság nem java
solta a találkozó megrendezését az
említett területen. Az indoklásban az
áll, hogyaKörösvölgyi Termé
szetvédelmi Terület országos jelen
tőségű természetvédelmi körzetté
való átminősítésemost van folyamat
ban, s egy ilyen területen ilyenjellegű
rendezvény káros hatással lehet.

Ily módon a Polgármesteri Hivatal
a Liget fürdő kempingjét javasolta a
találkozó helyszínéül. Itt azonban
kétségessé vált, hogy elfér-e 300-400
motoros és bizonyára a kemping kör
nyékén lakók nyugalmát is zavarta
volna a motoros találkozón rendezett
szabadtéri koncertekkel járó nem je
lentéktelen hanghatás. Ezért aztán
mégiscsak a Körös-part ad otthont a
motorosok első gyomaendrődi talál
kozójának.

Motoros
találkozó
a Körös
parton

Milyen volt az idei nyári szezon 
kérdeztük Vass 19nácot a Liget Fürdő
igazgatóját.

- Május 22-én nyitott a fürdő három
medeucével, a felújított hátsó medencét
pedig június 20-án adtuk át a strandolók
nak. Az, egyhónapos próbaüzem ideje
alatt az Allarni Népegészségügyi és Tisz
tiorvosi Szolgálat nyolc alkalommal vett
vízmintát, s mind negatívnak bizonyult
Azúj medenceés az öthétig tartó kánikula
meglehetősen jótékonyan hatott a furdő

látogatottságára. Ez aztjelenti, hogyjúlius
l-tól augusztus 20-ig naponta átlagosan
600-700 ember kereste fel a furdőt

Mint azt már hírül adtuk a gyoma
endrődi Ghost's MFC Motoros Ala
pítvány augusztus 26-28-án a gyomai
szabad strand területén a Hármas-Kö-
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"Jaj úgy élvezem én a strandot" I
~

A kemping vendégforgalma is jól ~
alakult Augusztus 20-ig a tíz országból ~

érkezett ezer vendég nyol~zervendég- ""~===,=""",,W" ..

éjszakát töltött nálunk. Erdekesség
képpen említem, hogy nyaralt a kem-
pingben egy új-zélandi házaspár is, akik
kerékpárral járják a világot. Az emlitett
számok is azt tükrözik, hogy megérte
korszerűsíteni a fürdőt, s meggyőződé
sem, hogyha a 25 méteres úszóme
dencét is vízforgatóval látjuk el, va
lamint sikerül a medencéket övező

parkot helyreállítani, akkor a gyoma
endrődi fürdő az ország egyik leg
szebb strandja lehet.
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- Lakodalmas zenész vagyok ezt
nem is szégyellem. N em vittem
többre, ahhoztanulnom kellett vol
na. De azt hiszem így is sikeres va
gyok: hívnak az országban
mindenhová, de kűlföldre, sőt a
tengerentúlról is kaptam már meg
hívást - mondja Kadlott Károly, aki
jövőre látja meg az ötvenedik nya
rat. Kadlott Karcsi nyolctagú zene
karával július 30-án
vendégszerepelt az egyik gyomai
lakodalomban.

Kereki László és Kovács Klára
július 30-án kötött házasságot Gyomaendrődön

kor éjfélkor a menyasszonyt
százmárkásokba öltöztették.

Kadlott Karcsi változó
összetételűegyüttesével jár
ja a lagzikat, de ha kell egye
dül is fellép: - Igaz ebben a
korban már fárasztó végig
bozseválni egyedül egy lag
zit - mondja.

Profilbövítés

Esküvői felvételek közzétételét
lapunk térítésmentesen vállalja.

Érdeklődjenek
a 66/386-479-es telefonon

150 ezretis egy éjszakára, de
van olyan kuncsaft is, akinek
15 ezer forint is sok. Nemré
giben Tokajban voltunk egy
nagy lagziban, ahol a vendé
gek fele külföldön élő ma
gyar volt. A fizetségen kivül
még pluszban 160 ezret ke
restünk, de nem csoda ami-

r-------------------------------------,

Megkezdtük kéziszerszámok árusítását.
Keresse fel üzleteinket.

Továbbra is széles választékkal
várjuk kedves vásárlóinkat.

Gyomafarm Kft.
Gazda Kisaruház, Pásztor J. u. 39.

Gazdabolt, Apponyi u. 3.

Fogók, kalapácsok, vágókorong,
fém-, kőzetfúrók, csavarhúzók,

kulcsok, csatok stb.
L J

- Mégis inkább a vetélytárs
Lagzi Lajcsi lett a sztár.

- Hát igen, mert pénz nél
kül semrnitsem lehet csinál
ni. Egyébként barátok
vagyunk, sőt van egy közös
aranylemezünk is. O több
szörös milliomos, én pedig
csóró maradtam. Neki volt
arra pénze, hogy saját kazet
táitjelentesse meg.

- De azért a lakodalmi ze
nélésbó7 is el lehet tengődni?

- Hát igen, most már van
egy újgazdag réteg, amelyik
nem sajnálja a pénzt és ad

Kadlott Karcsi
a lakodalmas
rocker...

- Nem cigányember Iétem
re - azt mondják - a hegedű

vel együtt születtem
Tápiószelén. Gyerekfejjel
kaptam citerás öregapámtól
egy hegedűt, s mindenki
megrökönyödésére elkezd
tem rajta magyar nótákat ját
szani. Beírattak
zeneiskolába, felkerültem
Pestre tanulni, de mivel sen
ki sem viselte különösebben
gondomat, ezért inkább tanu
lás helyett elmentem hakni
zenésznek. Húsz évig
zongorista vendéglátó ze
nészként kerestem a betevőt

Budapesten. Aztán jött a ka
zettás őrület Egyszer két óli
ember odajött hozzám, hogy
adnak egy ezrest nótánként
csak engedjem meg, hogy a
magnójukat rácsatlakoztas
sák az erősÍtőmre. Ők már
tudták mit csinálnak, én még
nem. Lényeg, hogya szom
szédom pár hónap múlva a
debreceni piacon vett egy ka
zettát, és legnagyobb meg
döbbenésére én daloltam
rajta... Hát igy kezdődött.
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Ha nálunk hirdet
akkor reklámja

a kömyező településeken
is megjelenik

12.800 példánybani

mint a Gyomaendrődi
Alkotmány Mg

Szövetkezet felszámolója
meghirdeti az alábbi

INGATLANAIT
ELADÁSRA, ill.

LEBONTÁSRA IS.

I Kerü/et' szaNasmarha
telep, raktárépület gép
műhely, szárító- és tárolótér

1/2 telep: növendék
marha-telep, folyékony
műtrágya-tároló, anyag
raktár, műhelyépület

II Kerület' gabonatisztí
tóval egybeépített tároló
tér

A BROSS
HOLDING

Rt.

Bővebb felVilágosítás:
a szövétkezet központi

irodájában
Gyomaendrőd,Hősök útja 61 .

illetve a 66/386-822
telefonszá mon.

Értékesítés:
minden csütörtökön
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meghirdeti a G!omaendrőd Hősök útja felől

lévő 300 m -es üzlethelyiség, raktár
és garázs céljaira is alkalmas épületét.

Érdeklődnis~eptem!>er l :~g leh~t a Sublót
Kft. GLORIA BUI'ORUZLETEBEN

Gyomaendrőd,Fő út 230.
Telefon: 66/386-774

; A UBLÓT KFJ.;
BERI.ETI HASZNOSITASRA

.. "
ERDEKLODNI:

, .."
szemelyesen az Ormenykut,
Dózsa u. 28. sz. alatti irodán,

vagy a 66-388-622 telefonszámon... , "
UGYINTEZO:

Krivjanszki János, aki részletes
I felvilágosítással szolgál minden
L=~ érdeklődőszámára.

r
~m~m_m'_~_m" ,

Az Örménykúti PetőfiMg
! Szövetkezet Igazgatósága

1994. őszétó1 (az 1995-ös évre)

A FÖLDBÉRLETI DÍJAT
ARANYKORONÁNKÉNT

20 KG TERMÉNYRE EMELTE MEG.
Szerződéstkötünk

minden olyan földtulajdonossal,
akinek Örménykúton és környékén

van földje.
Lehetőség van a bérleti díj pénzbeni

és természetbeni (búza-árpa)
felvételére.

Kérjü~ hogygondolják meg!
A szövetkezetünk hosszú távú

és korrekt kapcsolatra törekszik... .. ..
Uj munkahelyek teremtese valhat

lehetővéazáltal, ha
a földterületünk növekszik.
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Kinn
a öldeken...

Nagy éter Gyoma, Erkel u. 3.
Telefon: 66/386-910

ELEKTRONIKUS
VAGYONVÉDELEM!

Ki kaszál itt?
Iványi Lajos mezőgazdasá

gi kistennelőnek 20 hektáron
19lenc vagon búzája termett.
O is az Agrimillel szerződöl1

s szállitás előtt mintát vitt a
szarvasi malomba, ahol egy
hölgy kijelentette: Ez a búza
bizony zsizsikes!

- Azt mondja a nő nekem.
. hogy valószínú1eg belekavar

tam a tavalyi búzát az ideibe.
Hát nem vagyok én bolond.
hogy a tavalyi 1400 forintos
búzát most elsüssem 900 fo·
rintért. Lényeg, hogy a búzát
végül KO!1dorosra és Szegha·
lomra adtam el takar
mánybúzaként. Érdekes.
hogy Gyomaendrődön nincs
átvétel, nincs minősítés. Az
ember kénytelen máshová
vinni a búzát, másutt pedig
idegenként kezelik, és tudják.
hogya tem1előkiszolgáltato!l
helyzetben van, vagyis nincs
tárolókapacitása és a tennést
ígyís :jgyis odaadja - panasz·
kodik Iványi Lajos.

z a szabvány

A gyomaendr6di Keret
Kft., az OTP, az Agrimill és
az IKR-rel közös konstruk
cióban tenneIt búzát. A szer
ződés 126 hektárra szólt, s a
felvásárló, az Agrimill mal
mi l és malmi 2-es minőségű
kenyérgabonát kért, 30-as si
kértartalommal. A szállítás
eiső napján 28-as, majd 27
es, azután 25-ös sikértartal
mat mért a~ Agrimill
laboratóriuma. Igya beszá:
Iított búzát takar
mánybúzaként vették át
mázsánként 820 forintért.

- Értékesítettünk búzát a
Gabona Rt-nek is, ahol a Ga
bona Control laboratóriuma
B l-es minőségetmért. Nem
sok keresnivalónk van, hi
szen a szerz6dést az Agri
millel mi is aláírtuk. Csak hát
bosszantó, hogy ugyanarról
a területról learatott búzát
más-más eredménnyel mi
nősítik- mondta Csapó Gyu
la a Keret Kft. vezetője.

METASZBt.

nagyobb területen szabad gon
dolkodni. A repce aratása igen
kényes művelet. Esetenként va
lamilyen vegyszeres érésgyor
sítást kell alkalmazni.
Eladáskor a szabvány igen szi
gorú, tisztaságot és 8 %-nál ki
sebb nedvességtartaImat ír elő.

Ezért a tisztítás és a szárítás el
engedhetetlen. Ráadásul az ap
ró mag miatt erre nem is
alkalmas minden szárító. A be
takarítása megelőzi a búzát,
ezért is .igen jó elővetemény.

Kérjük Onöket ha közelebbit
akarnak tudni, keressék a ME
TASZBt-t. (311-800, 386-371)

Végezetü 1 az őszi búzáról
még egy pár gondolatot. A ta
vaszi import, a bő, de gyenge
n1inőségű termés és a oktalml
vetőmag spórolás igen sok bo
nyodalmat okozott. Higgyék el,
hogy a vetö'magon hektáron
ként megspórolt 1-2000 Ft,
igen sok kárt okozhat. Kérjük
Onöket, hogy csak biztos szár
mazású és igazolt fajtájú és mi
nőség(í búzát vessenek ősszel.

Jó munkár'

,

Befejeződött a kaldszosok be
lakarílása. Sajnos araJolt a szá
razság is. EZI fó7eg a kukoricán,
cukorrépán és napraforgón lehet
észrevenni. ezen a szinle márfél
sivatagi éghcylaJon azok CI növé
nyek hoZlak jó termést, amelyek
hasznosítCIni tudr.ák CI téli és kora
tavaszi nedvessé«er. Le«jobb
példa erre az ószi búza. c

A búza azonban legfeljebb
egyszer mehet önmaga után.
Ezért termesztésénél legalább
két évente be kell iktatni egy
egy olyan növényt, amely jó a
búza kiváltására, utána búza új
ra vethető. A körzetben főleg a
gyengébb talajokon erre ki~á
lóan alkalmas az őszi káposzta
repce. 17-18000 Ft-ból
megtermel hető egy hektár
21 OOO Ft/tonna az ára, 1,8 ton
na/ha áLlagtermésnél már elfo
gadható nyereséget ad.

A könnyűnek tűnő repceter
mesztésnek azonban van egy pár
olyan technológiai eleme, anut
aj(mlLmk n1indenkinek végiggon
dolni. Tesszük ezt azért is, mert
tapasztalataink szerint többen
olym1 vállalkozásba kezdenek be
le, melynek a végigviteléhez nin
csennek meg a feltételek.

A repcetermesztés alapja az
őszön kikeIt úgynevezett "tőró
zsa" állapotba került repce,
amely a téli fagyokat tűri. Eh
hez a repcét szeptember első tíz
napjában jól eló'készített magü
ágyba el kell vetni. Az említett
feltételek csak így teljesülhet
nek. Hektáronként 6-7 kg vető

mag kell, így a vetőmagköltség

viszonylag alacsony 700-900
Ft hektáronkén. Ha a repce jól
áttelelt nem fog begyomosodni.

Kártevők ellen viszont szinte
biztos, hogy egyszer vagy kétszer
védekezni kell. Ezt csak repülő

géppellehetelvégezni. Tehátcs.1.k

Épületek, gépjárművek riasztóval való
felszerelését vállalom világszínvonalú termékek

felhasználásával!

*
Rascal (angol), Fittich (svájc), Paradox (Kanada).

Laserline (olasz). GT Alarm (olasz)

A hazai szabvány az alábbi módon minősíti a búzát a legjobb
malmi búza az úgynevezett Ajavít6minőség, amelynek sikértartal·
ma 34 felett van és a sikértermékenysége megfelel a szabványnak
A malmi I. (B 1) sikértartalma 30,1-34 és a sikértermékenység
megfelel a szabvány szerinti minőségnek. A malmi II. (B2) sikér·
tartalma 27-30 között vml és a sikértermékenység is szabváJl)
szerinti. A takarm(my búza 27-es sikértartalom alatt van. Mind·
egyiknél kikötés a 98 százalékos tisztaság és a 14,5 százalékOl
víztartalom.



a Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközépiskolában



Dimiter Kosztadinov (Bulgária)

Orbán Endre László (Románia)

Eva Mazucco (Ausztria)

Franz Heis
(Ausztria)

Bardócz Lajos (Magyarország)

Sándor László

(Magyarország)

A Bethlen Alapítvány a Csuta Galéria
és Alkotóháztól, azaz Csuta György fes
tőművésztől kapott szakmai segítséget
a gyomaendrődi művésztelep megszer
vezéséhez.

Csuta György, a tábor szakmai vezető
je: - A Bethlen Alapítvány kért fel
a most útjára induló művésztelep részt
vevőinek toborzására és a koncepció ki
munkálásában való közreműködésre.

Festők, grafikusok jöttek baráti hívó sza
vamra Ausztriából, Bulgáriából, Erdély
ből és természetesen Magyarországról is.
A hagyományos technikák mellett lehe
tőség nyílik rézkarc nyomtatására is. Azt
szeretnénk, ha a megszűnt békéscsabai
alkalmazott grafikai művésztelep itt ta
lálna helyet.

Ördögh József, a 3. éve működő Beth
len Alapítvány elnöke:

- Évente szándékozunk megrendezni
a gyomaendrődi művésztelepet a Beth
len Mezőgazdasági Iskolában, reméJem,
hogy azok a művészek, akik elfogadták
meghívásunkat, jól érezték magukat,
s városunk jó hírét keltik majd szerte
a világban. Az alapítvány céljai között
szerepel egyébként a kulturális rendez
vények támogatása, valamint a határon
túli magyarsággal való kapcsolattartás.
E célok jegyében jövő nyáron újra vár
juk a művészeket.

A Bethlen Alapítvány által a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképző Iskolában létrehozott
I. Gyomaendrődi Nemzetközi Művész

telep július 25.-augusztus 7-ig adott az
alkotómunkához ideális körülményeket
a részt vevő 20 képzőművész számára.

Gubucz József, az iskola igazgatója, az
alapítvány képviselője elmondta, hogy
az ingyenes ellátásért és az alkotáshoz
szükséges anyagokért cserében minden
művész 2-2 művet adományozott az ala
pítványnak. Az évről évre gyarapodó
képanyag egy leendő helyi Kortárs rnű

vészeti galéria alapjait képezi majd. Az
itt készült festményeket augusztus 28-tól
szeptember 8-ig iskolánkban tekinthetik
meg az érdeklődők.



Angel Gadjev

(Bulgária)

Bak ó Klára (Románia)

Diószegi/lé Biró Ilona (Magyarország)

A miivésztelep támogatói

I-
I

Gyomai Kner Nyomda Rt. Gyomaendrőd, Endrődi Hús Kft.
Gyomaendrőd , Körösi Kenyér Rt. Gyomaendrőd , Margó
virágbolt Gyomaendrőd, Csatornaépítő Gmk. Gyomaendrőd ,

Izsó Sándor vállalkozó Gyomaend rőd, Matróz Kft. Gyoma
end rőd, Dreher s ö röz ő Gyomaendrőd, Szabó Mátyás válJal
kozó Békés, Rekl ine Studió Gyomaendrőd, Kör ös Bútoripari
Kft. Gy~maendrőd, DY-WA Kft. Gyomaendrőd, Körösi Kel
tető és Ertékesítő Vállalat Gyomaendrőd, DARE Kft. Gyo
maendrőd, RAICHLE Sport Cipőipari és Kereskedelmi Kft.
Gyomaendrőd, GYOMAFARM Kft. Gyomaendrőd , FITO
WERK Kft. Gyomaendrőd, Ro szik János vállalkozó Gyoma
endrőd

Muntean Gh e.

Marcel

(Románia)

Egidius Golob (Ausztria)

dr. Pataj Pál

(Magyarország)

II

A résztvevők

Ausztriából: Eva Mazucco , Egidius Golob , Fran z Heis
Bulgáriából: Angel Gadj ev , Dimiter Ch. Kosztadinov
Romániából: Szentes Zágon, Bakó Klára, Balo g István, Muntean
Ghe. Mar cel, Orbán Endre László
Táborvezető: Csuta György fest őrnűvész

Magyarországról: Diószeginé Bíró Ilona , Nagyné Veres Róza, Hor
nok Imre, Sánd or László , dr. Pataj Pál , Bardócz Lajos, Kántor János
Lengyelországból: Trojan Mari an József

Balog István (Románia)



Az Endrődi Hús Kft . borjúját elérte a végzet , s a táborbúcsúes
téjén ny árson végezte be földi pályafutását. A szakértő sütésre

és az ízekre Szab ó Mátyás figyelt.. .

A két bolgár festő
kö zött
Gubucz József
igazgató,
pólóban guggol
helyettese
Kovács Károly,
pó ló nélk ül
pedig
Csuta Cyörgy
táborvezető

Víz- gáz-,
központifűtés

kivitelezés,
tervezés

BUCSI BT.

•
Kondoros,

Kölcsey u. 19/1.
Telefon: 66/388-065

Gyomaendrőd, Szabads ág tér 2.
Telefon: 661386-251

Budapest VII., Nyár u. 16. / Telefon : 1/1422-182

Divatos
női- és gyermekcip ők.

bio-papuesok legkedvezőbb áron
agyártótól.

TU
CIPŐ

o A

ner
y M

FISH COOP BT.
Gyomaendrőd

A bt. 1993 óta m űködteti

a szajoli halkeltető telepet és
a Szolnok-Mill éri halastava
kat. A Közép-Tisza vidék Kö
rösök vidéke egyik legna
gyobb ivadékelőállító gazda
sága. Egyaránt rend elkezésre
állnak horg ászegyesületek
nek, tógazdaságokn ak , keres
kedelmi egységekn ek egész
évben.
Gyomaendrőd, Áchim u. 3/1.
Telefon: 66/368-709,

30/431-639
Csoma Gábor ügyvezető

I. Gyomaend rőd i Nemzetköz; Művészt elep

Kiadja a Gyomaend rődi Bethl en Alap ítván y. Felelős kiadó : Gu bucz J ő zscf. Szer kcszt és és fotók: Re kline Studio, Gyomaendrőd, Kossuth u. 18 . Te lefon: 66/386·479. Nyom ta
a Gyomai Kner Nyom da Rt. Felel ő s vezető Pap p Lajos vezérigazga tó. 1994 augusztus



1994. augusztus Szó-Beszéd 9

.Cibere csak áll és néz...

GeUai alpolgármester és dr. Valach
az ünnepi misét követőkörmeneten

Divatbemutató
a kempingben

A Körös-parti közönség

és a Körös partra várták
a vendégeket a szerve
ZÓK. A kempingben di
vatbemutató,
játszósátoL Cibere, söté
tedés után pedig nosztal
giaest szórakoztatta a
nagyérdeműt. A Körös
parton a helybéli Komé
diás Kör színdarabja
után a Szarvasi T(ízoltó
zenekarnak és egy majo
rettcsoportnak, majd
aerobic bemutatónak
tapsolhattak a nézóK. A
bűvészműsor után Cibe
re vezényelt le egy kö
csögtörö versenyt. majd

újra zene kö
vetkezett.
Éj fél u tán
pedig tüzijá
ték zárta a
városi ünne
pi programo
kat.

nassa! a KDNP alelnö
kével és Császámé Gyu
ricza Éva volt
képviselőjelölttel.Lator
cai János emlékezett
meg az államalapító
Szent Istvánról és az új
ken yérrŐI.

Előtte a katolikus
templomban ünnepi nU
se és zászlószentelés
volt, melyen a város ve
zetői is résztvettek. A
zászlót lovashintón vit
ték körbe Endrődön és
Gyomán.

Délután Gyomáll két
helyszínre, a kempingbe

A Szarvasi Tűzoltózenekar

AUGUSZTUS 20.

Latorcai beszélget vendéglátóival

Igazán nem mondhat
ni, hogy széles néptöme
geket vonzott az
augusztus 20-i ünnepi
program. Igaz az éjjel 24
óra 45 perckor kezdődő

Körös parti 2 perces tüzi
játékra nlintegy kétezren
voltak kíváncsiak. Há
rom helyszínre várták az
ünnepel ni és szórakozni
vágyó közönséget: az el
ső tulajdonképpen zárt
körű rendezvény volt. A
keresztén ydemo krcnák
12 órakor tartottak ünne
pi műsort az endrődi

népházban Latorcai Já-
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, " ,
Egbol pottyant golyok

Meteoritesö hullott
a szántóföldre?

.-.-- .-. ---..-

Furcsaszürkésbarna go
Iyócskákat találtak a város
szélén, a Bánomkerti út 7.
szám alatti ház lakói.

A 10 éves Medveczky Te
réz augusztus 19-én pénte
ken testvérével a 11 éves
Gézával játszott a házuk
mögött lévő szántóföldön
amikor a kislány egy érde
kes golyót talált a földön.
Jobban szétnéztek, s rövi
desen mintegy fél kilónyi
golyót szedtek össze egyj ól
behatárolható ovális, mint
egy 100 méter széles terü
leten.

Apjuk először nyúlbo-
gyónak gondolta a "ter- .'
mést", de amikor jobban -.,..
megvizsgálták kiderült,
hogy a súlyos, kisebb-na-

....,~ .
gyobb golyók könnyen
széttörhetóK, belsejük érce
sen csillog, s legbelül egy
sötét, fekete mag virít. A
külső könnyen széttörhető 'f

burok mintha megégett,
esetleg megolvadt volna.

'.',. .
....~

Egy félkilónyit már gyűjtöttek,de még rengeteg van a földön ..,

Márkás sportruházat, sporteszközök,
kerékpárok és kiegészítők!

Várja Önt is a Linda Sport!
Gyomaendrőd,Fő út 181/1.

árkedvezménye azoknak a vásárlóknak,
akik ezt a szelvényt vásárláskor
bemutatják a LINDA SPORTBAN.
Bármely termék vásárlása esetén

ESZEJ-VÉNY FELMjJTATÓJA
10% ARKEDVEZMENYT KAPI

A valószínú1eg az űrbó1

származó golyócskákat
szerkesztőségünk szakért6
kezekre bízva laboratóriu
mi elemzésre küldte, s re
mélhetőleg lapunk
következő számában be
számolhatunk az ered
ményról is. -oke·

Mágnessel is kísérleteztek,
de nem mágnesezhetőa go
lyó.

A SZülÓK arra tippelnek,
hogy meteoritdarabkák
hullottak a szántóra. A be
csapódás nyomaiból ítélve
az égi golyók északnyugati
irányból érkezhettek.

r------------------------i

l HASZNÁLJA KI AZ ALKALMATI :
A LINDA SPORT 10%-05 !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Az akció szeptember 17-ig tart! I
L J

Mintha megégett volna a felületük

Gyomanedrőd,Fő út 230, Telefon: 66/386-774
Nyitva: Hétfőtól-péntekig9-18 óráig

Szombaton 8-12 óráig

Használt bútor
bizományi felvásárlása

és értékesítése
a Glória BútorüzletbenI
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NÁLUNK MÉG OLCSÓBB!

.. A gyomaen4,rődi

METAL STOP VAS MUSZAKl BOLT
bő áruválasztékkal várja kedves

Vásárlóit.
Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. u. 44.

Telefon: 386-909
KÍNÁLATUNKBÓL:
- Zanussi Lehel hűtő és fagyasztószekrények
- Zanussi Lehel fagyasztóládák
- Radal- és radal-panel radiátorok
- Konyhai felszerelések és kisgépek
- Túra, verseny, MTB kerékpárok és azok

alkatrészei
- Gázkazánok, gázvizmelegítök, gázkonvektorok
- Hajdú típusú villanybojlerek, radiátorok
- Hajdú és Whirpool mosógépek, centrifugák
- Fürdőszobai berendezések, WC, fürdőkád,

mosdókagyló, piperepo1c, szappantartó, stb.
- Csapok, csaptelepek
- Csövek, csőszerelvények-horganyzott és

KPE kivitelben
- 1V, rádió, magnó

Ne menjen messzire! Vásároljon nálunk!
. Nálunk még olcsóbb!

Nézzen be hozzánk! Megéri!

ÁRAINK AZ ÁFÁT IS
TARTALMAZZÁK!

Kedvezményes házhoz szállítás
60 km-es körzeten belül 12 raklap

vásárlása esetén.
Házhoz szállítás díjai:
B 30-as 2,00 Ft!db

Kettősméretűtégla 1,20 Ft/db
Kisméretűtégla 0,60 Ft/db

'l> ~

Dévaványa Önkormányzat I
Költségvetési Intézménye I
a dévaványai téglagyárban I

az alábbi.ár~~at~nlja jó I
mll)os~gu , ~
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~ ~ ~1I; kifogástalan állapotban I
~ ~ lévő benzines és dízel
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Érdeklődni: Dévaványa, Hősök tere 1. sz.
Telefon: 65 Szabados Ferenc igazgató

Dévaványa, Kisújszállási út 41. sz.
Telefon: 106 Szilágyi Sándor

gyárvezető

B 30 tégla:
1.0. kézi rakodás 21,80 Ft/db

csomagolt 23,00 Ft!db
11.0. kézi rakodás 20,80 Ft/db

csomagolt 22,00 Ft!dbI 111.0. kézi rakodás 18,80 Ft/db
Í csomagolt 20,00 Ft!db

! K tt" , " k ' l k ' , lI e osmeretu eves yu u teg a:
t 1.0. kézi rakodás 15,00 Ft/db
I csomagolt 16,00 Ft!db
~ 11.0. kézi rakodás 13,80 Ft/db
~
~ csomagolt 14,80 Ft/db
I 111.0. kézi rakodás 12,50 Ft!db
~ csomagolt 13,50 Ft/db
~IKisméretű tömör tégla:
~ 1.0. kézi rakodás 9.00 Ft/db
~ csomagolt 10,00 Ft!db
I 11.0. kézi rakodás 8,33 Ft!db
~ csomagolt 9,33 Ft/db
~ 111.0. kézi rakodás 7,54 Ft/db
~ csomagolt 8,54 Ft/db
~ '-'
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Aranylakodalom
~

Ujpesti tornászok

Jótékonysági bál

múlva pedig lólengésben el·
ső helyen végzett az európa
kupán. Az éremgyűjtés to
vább folytatódott: két évvel
ezelőtt a világbajnokságon
gyűrűn második helyezéssel
büszkélkedhetett.

Csollány Szilveszter leg
kedveltebb tornaszere a ló és
a gyűrű, de ez utóbbin - azt
mondja - sokat kell erólköd
ni.

- 1989 óta nlinden évben
itt vagyok a gyomai edzőtá

borban. Ez a városka tökéle
tes hely az edzésre és a
pihenésre.

Itjúsági euró
pa bajnokságon
1988-ban lólen
gésben harma
di k, gyűrűn

második lett.
Két évvel ké
sőbb a felnőtt

európa bajnok-
ságon Svájcban
szerzett bron-
zérmet. Egy év

Immáron 25 éve, hogy
nyaranta ellepik Gyomaend
rődöt a lila melegítős újpesti
tornászok, akik nyaranta két
két heti edzőtáborozáson

vesznek részt a gyomai szü
letésű egykori híres tornász
Varga Lajos szervezésében.
Ezen a !lyáron több nunt öt
ven gyermek edzőtáborozott

városunkban, s mellettük
olyan híres sportolók is itt
edzettek, nlint Supola Zol
tán, Fajkusz Csaba és Csol
lány Szilveszter.

Szilveszter készséggel
mutatkozott be lapunk olva
sóinak. Huszon
négy éves és el
őbb a Rába
ETO-ban ver
senyzett, majd
1986-ban került
az UTE-hoz és
ettől kezdve
vesz részt ifJúsá
gi és felnőn vi
lágversenyeken.

gyermekek, a 22 unokája
egy dédunokája - még két
dédunoka októberben szü
letik - köszöntötte a házas
párt. Az ünnepi ebéden
negyvenketten ülték körül
az asztalt.

A Keresztény Vállalkozók Gyomaendrődi

Kamarája jótékonysági bálat szervez aKisréti
Gyógyszálló Alapítvány javára szeptember 9
én este 7 órai kezdettel az Enci ebédlőjében.

Belépődíj vacsorával 600 Ft. Ének és zene:
Kadlott Károly. A táncot a Rumba Társastánc
klub nyitja meg. Jegyek kaphatók: Tímár Já
nos, Dreher Söröző; Dávid Mátyás,
Élelmiszerbolt; Czi1C<ely Anna Pannika Boro
zó; Lizák István, Szilvia Panzió.

Molnár Sándor (72) és
felesége Oláh Erzsébet
(71) augusztus 8-án ünne
pelte házasságuk 50. év
fordulóját. A házaspár hét
gyermeke közül az egyik
lány sajnos már nem él. A

Egyházi iskola épül
~

Mint arról már olvashat
tak, az endrődi Katolikus
Egyház mintegy 60 nlillió
forintos állami kárpót1ást ka
pott, mely összeget általános
iskola építésére szándékozik
fordítani. A város a két tele-

püJésrész között, az ipari is
kola szomszédságában adott
területet a beruházáshoz. A

közelmúltban készült el a
nyolc tantermes egyházi is
kola terve, mely Nagy Jenő

munkáját dícséri. Az épület
ben a tantermek mellett étte
rem és egy kápolna is helyet
kap. A szentély tetőszerke

zetét pedig harangtorony dí
sziti. Képünkön a tervezett
iskola rajza.
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Megkezdöd 00 tt a b jnoks'- g
Hajrá GyomaI Hajrá EndrődI
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val, emberi hozzá,\Jlásával so
kat segíthet a védelemben. 01'0

vecz Tamástól pedig reméljük,
hogy a középpályás sor egyik
erőssége lesz. Az együttes
anyagi háttere ha nehezen is de
biztosítva lesz. Külön köszönet
azoknak a régi és új vállalko
zóknak. akik segítenek gondja
ink megoldásában .

Ma már tudjuk, az annyira
akart bemutatkozás nem si ke
rült: A Mezöhegyes elleni nyi
tómérkőzésünkön sajnos 3: l-re
kikaptunk. A meccs hűen ti.ik
rözte, hogy bizony még a csa
patépítés elején tartunk.
Labdarúgóinknak és az edző

nek még sokat kell dolgozni
azért. hogy acél mcgvalósul
jon.

Sikeres szereplést kiv,\nunk
városunk új megyei I. osztá
lyú csapatának. a Gyomai FC
nek' Egy biztosnak tűnik a kél.
együ ttes történetében, hogy
október 22-éu nézőcsücs lesz
Gyomáll. Köszönet szurkoló
inknak. akik kitartanak ked
venc csapatuk mellett 
reméljük nemsokára a sike
reknek is örülhetünk.

Gyuricza János
Ba.átság SE vezetőségi tag

osztályban együttesünk egy jó
középcsapattá formál6djon. Az
új edző a csapat egykori játéko
sa Orovecz Józse! lett. Remél
jük, az újonnan igazolt
labdarúg6ink hasznos tagjai,
erősségei lesznek együttesünk
nek. Tóth Zsolttal mindenkép
pen a támadófutbalIt kivánj uk
erősíteni. Balázs Zsolt tudásá-

Kedves labdarugást kedvelő

sportbarátaink l Szeretettel kö
szöntjük Önöket az Endrődi
Barátság SE nevében az 1994
195-ös labdarúg6-bajnokság
nyitányáll.

A szakosztály vezetése által
kitűzött cél, hogy a megyei I.

. :;::: ]

. (t) I

I
I

lern békéscsabai mérkőzé

sen gól nélküli döntetlennel
végződött. A helyzetek alap
ján azonban a Gyoma akár
több góllal is nyerhetett vol
na.

lan elnökség mellett a csapat
technikai vezetője Homok
Péter lett. A serdülő csapat
edzéseit Gál István helyett
Somogyi ~ános vezeti.

A bajnokság első forduló
jában a GyFC Jarnina SE el-

A Gyomaendrődi Futball
Club (GyFC) augusztus 11-i
közgyűlésén nevet változta
tott. A klub ezentúl Gyomai
FC. néven szerepel a bajnok
ságban. A névváltoztatást az
is indokolta, hogya gyomai
csapat azonos osztályba ke
rült az endrődi településrész
együtteséveL s a könyebb
megkülönböztetés érdeké
ben a klub vezetői célszerű

nek tartották, hogy a csapat a
városrész nevét vegye feL

A közgyűlésen a cél kitű
zéseket is megfogalmazták:
eszerint a csaDatnak a l-5.
helyen kell v'égezllie úgy,
hogyajelentősszemélyi vál
tozások mellett egy hosz
szabb távra kialakítand6
ütó1<épes csapat épüljön fel.
Ezt segítik az átigazolások:
az ifiből felkerült játékosok
beépítése, valamint a fiatal
korosztályhoz tat"tozó igazo
lások.

A közgyűlés személyi kér
désekben is döntött. Változat-

t!i•••••••~••;•••••i'imli•••••••• ••~..••••••••••·II~.II ••...••••••!•••...••••!.I11111•••••• •••••••••••••••• ••

Edzettek az aikidoso
,,,

·····---------------------------~

Felnőtt
Agykontrollosok

Figyelem!
1994. augusztus 29-én (hét

főn) 19.00 órától a Kossuth úti
óvodában tartjuk első Agy
kontrollklub összejövetelün
ket.

Minden érdekJ6d6t szere
tettel várunk I

Csapóné és Hornokné

r---------------------------~,,
Vezetékes közületi ;

TELEFON
VONALAT

vásárolnék.
Ajánlatot

a szerkesztőségbe

várok.
Telefon:

66/386-479

21-tól 24-ig Aikido edzőtá

bor volt városunkban. Bé
kés megyébőlés a romániai
Zilahból 23 fiatal vett részt
a táborban. A lányok köré-

ben is egyre népszerűbbez
az önvédelmi sport, hiszen
Gyomaendrődönöten kép
viselték a gyengébbik ne
met. A sportolók naponta

három alka
lommal tar
tottak edzést
a székkutasi
központú
Békés me
gyei Aikido
Klub vezetö
inek vezény
letével. A
csapatból né
gyen kaptak
meghívást
augusztus
végén egy ro
mániai edző-

__.~~_~_...... :::.:: ......I_..........;..__.._"_~"--.... táborba.

Ku/ik Csaba pYomaendrőd i
négy KYU-s tokozatú és az
orosházi Zseák Krisztián há
rom KYU-s fokozatú sporto
lók szervezésében július
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Értesítem Betegeimet, hogy fül-orr-gégészeti ma
gánrendelésem megkezdtem. A következőbetegségek
gyógyítását vállalom, illetve az alábbi beavatkozásokat
végzem: heveny- és idült középfülgyulladás, gombás-,
ekc~m~s-" bakteriális I"?szoda"/ hallójárat, gyulladás,
SZEDULES, EGYENSULYIDEG VIZSGALATA/az
ideg speciális daganatának kiszűrése, a nyaki gerinc
meszesedés és a fogamzásgátló tabletta okozta szédmé
sek megkülönbö?te~ése/, heveny-idült garatgyulladás,
rekedtség, FEJFAJAS, heveny-idü~.t lég9só1}urut inha
lációs kezelése, FULCSENGES, FULZUGAS, csecse
mÓK, kisgyermekek orrszívása.

A rákszűrés ingyenes.
A rendelés helye: Gyomaendrőd,Fürst S. u.3. !Tüdő

gondozó épülete/o A rendelés ideje: hétfő, szerda, pén
tek du. 4-5. Dr. Széll László

fül-orr-gégész szakorvos

A WATT GMK
Gyomaendrőd,Fő út 214.

szám alatti üzletében
• Háztartási gépek és alkatrészek (hütőgé

pek és fagyasztók, vasalók, kenyérpirítók,
olajsütők,mixergépek, kávédarálók, hajszári
tók, hősugárzók,porszívók, mosógépek, cent
rifugák) nagy választékát ajánlja minden
alkalomra!

• Ezenkívül erősáramú szerelvényeket és
tartozékokat (izzók, dugaljak, kapcsolók,
lámpatestek, biztosítékok) kínálunk..

• Színes- és fekete-fehér televíziók, parabo
laantennák (l fejes, 2 fejes, forgatható) és
villanyszerelési anyagok nagy választékát kí
náljuk vásárlóinknak!

VállaJjuk háztartási gépekjavítását, álló- és
forgórész tekercselést is!

THERIfIl

ÉpíTŐiPARI SZÖVETKEZET
Gyomaendrőd,Ipartelep 3. Tel.:386-614

Mixerkocsi
és Robur-busz
műszakivizsga
nélkül eladó.

*
Beton

változatlan áron eladó.

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

/ /

AZ ARAINKNAL
NINCS JOBB REKLÁM!

Diszkont áruházainkban áraink
átlagosan 6-/2%-kal

alacsonyabbak.
Időközönkéntélelmiszerboltjaink

és diszkont áruházaink
20-30% engedménnyel

árusítanak különböző termékeket., ,
Figyelje az A~ESJ hirdetéseiY,

keresse az AFESZ üzleteit.L__~ === J

5500 GYOMAENDRŐDKOSSUTH u. 18.

Tel./fax: 66/386-479 60/384-225

Utak, parkolók, leállósávok, szennyvízcsatornák, vízbekötések
tervezése kivitelezése.

Földutak karbantartása, kisfelületű aszfaltburkolatok készítése.
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1(jjs.zönetnyi[vánítás
ezúton mondunk köszönetet

mindazon rokonoknak,
barátoknak. munkatársaknak.

szomszédoknak és mindazoknak
akik ism ették és szerették

akik kedves hal~ttunk '

özv. Kovács Lászlóné
temetésén megjelentek.

sújára koszorút. virágot helyeztek.
mély fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Kombi gy~rekágy eladó. Érd.: Kondo
ros, Csabai út 8913. Tel: 661389-098, Varga.

Eladó 20 mázsayetőmagbúza. Érd.:
Gyomaendrőd, Achim út S. Tel:
66/386-315

Eladó 100 mázsa tisztított árpa ~s

350 mázsa kjsbáJás luceruaszéna. Érd:
munkanapokou 66/386-633. Hermann

Vállalkozó, fuvarozást, állatszállí
tást, gabonavetéSI, boronálást vállal.
:Érd.: A.iler Mihály, Gyomaendrőd, Kjs
réti u. 22.

Eladó egy SUZUKI EKO kjsmotor.
Érd.: Valuska Tamás, Gyomaendrőd.
Miks7.áth u. 50.

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

.,,.,,
Aláírás: :

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

Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva

sólmak 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 levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem váUalunk!

Egy apróhirdetés szövege nem ~mazhat tizenöt
(l 5) szónál többet!

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

eladó. Érd.: 66/386-247-es üzenet rög
zítőn.

Külföldi ismeretséggel rendelkező.

vagy I.:ülföldi-üzleti munkatársakat ke
resünk. Jelentkezés: " I-I " Gyomaend
rőd. Pf. 48.

Gyomaendrődön élő idős édesanyám
mellé éjszakánként olyan lelkiismeretes
embert keresek, aki felügyelJJe rá. Aján
latokat a szerkesztőségbe kérek. Gyoma
endrőd, Kossuth u. 18.

Hatszem~lyes, jó állapotú román ét
kezőgarru túra kedvező áron eladó.
Érd.: -Mezőtúr, Földvári U.l.

Útépítési kövek, zúzalékok, hideg
aszfalt kjs tételben is megvásárolhatók.
Tótka Sándor Gyomae~drőd, Tompa
M. u. 22. Tel: 06-60/384-225

Önmagamon tesztelt, jól bevált fo
gyókúrás programot ajánlok. Érd.:
60/388-734

Eladó 10 négyzetméteres lemezbó
dé, piaci árusít:'sra is al kalmas. Érd.:
66/386-434

Szólőprés /kb. 100 literes/ racsnis,
racsni nélkiil eladó. Érd.: 66/313-065.
esti órákban.

Jó állapotban lévő mély babakocsi
eladó. trd.: Gyomaendrőd,József A. u.
13.

Menyasszonyi ruhámat kölcsöna
dom. .Érd.: Gyomaendrőd, Fegyvernek
út 18.

Kárpitos- és kouyhabútorok kedve
ző áron kaphatók. Kondoroson a busz
pályaudvarnál. Tel: 66/388-087

AVIA gépkocsival autómentést,
gépszállítást, teherfuvaroz;'Íst vállalok 3
t-ig. Tel: 66/313-065. Katona Imre
, Baldachinos gyermekágy eladó.

Erd.: Gyomaendrőd, Pósa út 10/1.
Eladó egy SEGA MASTER

SYSTEM II. 10 db játékkazettával szó
rakozw vágyóknak. Érd.: Varró Péter
Vésztő, Kossuth út 53.

OKTATÁS

JÁRMŰ

EGYÉB

Német nyelvtanitást, alap- és kö
zépfokú nyelvvizsgára való felkészítést
vállalok.,Erd.: Boecker Margit Gyoma
endrőd, Al mos út 12.

Angol középfokú nyelvvizsgával
rendelkező lány korrepelálást vállal.
Tel: 66/386-434

K.itűnő állapotban lévő, fel ú iított
Barkas platós teherg~pkocsi eiadó.
Gyoma. Mátyás kir. u. 4.

Jó állapotban lévő. 7 év alatti Tra
bantot. vagy kjs Polskit vennék. Tele
fon:66/386-909.

30 lj-es szuper Zetor háromszög
rendszámú viz.sg:~val és tartalék motor
ral eladó. Érd.:-Gyomaendrőd. K.isr~ti
út 31/1. Bartik

Női ker~lq),ir és négylapos gáztúz
helyeiadó. Erd.: Gyomaendrőd, Balassi
út 34.

ETZ 250 deluxe jó állapotban. fris
sen vizsgáztatva eladó. .Érd.: 66/386
479, Gy;mai József

gazdálkodásra alkalmas mellék
épülettel. Érdeklődni telefonon:
66/388-958.

Gyomán a Madách 4" 4. szám alal1
280 négyszögöl (l OOO mO) kövesút mel·
letti telek közművesítési lehelőséggel

eladó. Irányár: 350 ezer Fl. Érd.: a hely
színen. vagy telefoDoJJ munka.időben:

66/386-479 Tóth László.
Porta eladó Gyoma. Vízműsor 6.sz.

aJatt. Érd.: a helyszínen.
Pocos kertben 840 négyszögöl víz

renyúló kert kjs faházzal. sok gyü
mölcsfával eladó vagy kjadó. Erd.:
Gyomaendrőd. Katona J. út 12. vagy
Vásártéri ltp. 26/2. Tel.: 66/386-976
munkaidőben!

Bónum-zugban 600 négyszögöl
kert vízpart mellell eladó. Érd.: Gyoma
endrőd. Dózsa u. 27.

,

KERT,TELEK

ÁLLAT

50.000 Ft-os gépkocsivásárlási utal
vány f~láron megvásárolható / Mazda.
Audj, Toyota. Mitsubishi. Ford, Nissan
l. Ugyan.itt bontott acéllemez radiátor

Hamburgi pettyes. fehér selyem ja
pán és itáliai díszbarom.u eladó. Érdek
lődni: Fülöp Elek. Hunya. Táncsics u.
25. Tel: 661389-669.

Egy 3 ~ves bobtail kan ~s egy tibet
terrier kjskutya kedvezófizet~ifeltéte
!ekkel. áron alul eladó. Putnokj, Gyo
ma, Munkácsy u. 20. Tel:
06-60/388-734.

Eladó két holsein-fríz, friss ell ős te
hén és k~t5 hetes bikaborjaí.Érd: mu n
kanapokon 66/386-633. Hermann

Eladó Iholsein fríz szűz üsző és egy
6 hónapos üsző. Érd: munkanapokon
66/386-633 Hermann

Eladó két fejős kecske és két bak
gida, őzbarn,ik. Érd: munkanapokon
66/386-633. Hermann

Törzskönyvezen auyától fehér puli
kölykök eladók. Érd.: Gyomaendrőd.
Fáy út 27.

HÁZ,LAKÁS
Gyomaendrőd. Csillagos u. 6. sz.

alatt k~tszobás ház eladó. Érd.: a hely
színen szombati napokon 10-12 óráig.

Gyomaendrőd, Vásárt~ri ltp. 21. ~p.
B. 112. sz. 2 szobás. erkélyes. gázfűt~

ses. telefonos lakás eladó. Erd.: délulánj
órákban a helyszínen, Tel: 66/386-905

Sürgősen eladom vagy elcserélem 3
szobás. kéterkélyes, gáz központi fűté

ses, parabolaantennás, tehermentes
földszintes lakásomatlkisebbre/, Gyo
maendrőd. Okt. 6. hp 7/1. Érd.: a hely
színen.

Kolmalln udvaron egyszobás lakás
eladó. Érd.: Gombár Mátyás Gyoma
endrőd, Kölcsey u. 17/1. Tel: 66/386
500

Gyomaendrődön a Kossuth út 19.
sz. alatti kertes ház eladó vagy kertes
házra cser~lhető. Érdeklődni a helyszí
nen 16 órától.

Gyomaendrőd. Blaha u. 17. szám
alatt 4 szobás családj ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Október 6. Ltp. ilB ..
S7.ŰCS Jánosn~.

Négy swba, étkezős,hohágra néző.

~lővízhezközéJ. családi ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd.Hantoskerti u. 20.

Endrőd. Nap u. 1. szám alani össz
komfortos. kertes családi ház eladó. Ér
deklődni a helyszínen.

Gyomaendrődön az 01-.1. 6. ltp-en 4
szobás tehermentes. 87 négyzetméte
res, központi fűtéses lakás garázzsal
együtt eladó. .Érd.: a helyszínen. D lép
csőház. l. em. 4.

Gyoma, Munkácsy u. 13. szám alat
ti kertes. összkomfortos családi ház el
adó. Érd.: a helYS7jnen.

Gyomán a Vásárt~ri ltp. 21.B. U2.
szám alatti erkélyes, gázfűléses lakás
eladó. Érd.: a helyszínen.

Sürgősen keresü nk kjs házat meg
vételre Gyomáu. Ajánlatokat Gyom;
endrőd, Pásztor J. u. LO/1. szám alá
várjuk.

Jó állapotban kvő parasztház Gyo
ma. Attila u. ll. szám alatt nagy telek
kel, jószágtartásra is alkalmas. eladó.
Érd.: a helyszíneD.

Hódmezővásárhelyen frekventált
helye.n 48 négyzetméteres 2 szobás l.
emeleti lakótelepi lakás eladó. Érdek
lődni: Putnoki, Gyoma, Munkácsy u.
20. Tel: 06-60/388-734.

Eladó vagy kertes családi házra cse
r~1hető 3 szobás [V. emeleti lakótelepi
lakás. Irányár: l 260 OOO FL Érd.: Gyo
maendrőd. Okt. 6. hp.I.CIl!.

Gyomán a termálfürdőtő! két perc
re, üdülőövezetben lévő. összesen 150
m- egyedj típusú vállalati üdülőnek is
a.lkalmas összkomfortos ház, gyü
mölcsfákkal beültetett kernel igényes
nek eladó. Irányár: 3 m.ill ió 950 ezer Fl.
Érd: Szó-Beszéd SzerkesztőségeGyo
maendrőd. Kossuth út J8. Tel/fax:
66/386-479.

Nagylaposon, Tóth Árpád út 9.
szám alatti kjs ház telekkel eladó. Víz.
villany van. Irányár: 90 OOO Ft. sze
mélygépkocsi csere is érdekel. Érd.:
Nagylapos, Tóth Árpád u. 10.

Mezőtúroo sürgősen eladó 2.5 szo
bás családj ház. Irányár: l 500 OOO Ft.
Érd.: Mezötúr, Esze T. u. 8.

Fél komfortos, 2 szobás tanya sürgő

sen eladó kedv,nő áron. Érd.: Kondo
ros, 7JO./Nagyszénási kövesút Olellelt./

Faluszdí ház eladó I-Iunyán. víz.
gáz. villany bev~zetve. 0,4 ha területen,
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Augusztus 14-én éjféltájban a két településrész között baleset
történt. Az Endrőd irányába szabályosan közlekedő Skodával
összeütközött az ellenkező irányba haladó Trabant melynek veze
tője - egy orosházi fiatalember - ittasan ült a volánnál. Képünkön
az összetört Skoda.

isz e t
Vásárlóink!

nek mindemellett vezetői en
gedélye sincs. A rend6rség
folytatja a vizsgálatot.

Augusztus 7-én vasárnap
es:e 18 óra 20 perckor F.es.
gyomaendr6di fiatalember
Gyomán a Szabadság téren
egy fekete Porsche személy
gépkocsival nem mindenna
pi mutatványt hajtott végre.
Nagy gázzal startolt a F6 út
irányába, amikor is a nagy
sebesség miatt elvesztette
uralm át a jám1ű felett és ne
kirohant a városháza beton
keritésének, rnelyben 40
ezer forintos kár keletkezett.
A kocsit is megviselte az üt
közés: ISO ezer forint a kár.
Személyi sérülés nem tör
tént.

Július 30-án az éjszakai
órákban a rendőrség az ön
kormányzat illetékeseinek,
valamint a polgárőrök hevo
násával ifjúságvédelmi el
lenŐíZést tartott
Gyomaendrőd diszkóiban.
Kirívó szabálytalansággal
nem találkoztak.

Köszönjü , hogy ná
lunk vásároltak, és to
vábbra is szeretettel
várunk mindenkit, ked
vező árainkkal, jó mi
nőségű termékekkel,
egyre bővülőválaszték
kaI. Kínálatunkban
megtalálhatóak: hűtÓK,

fagyasztók, háztartási
kisgépek, TV, video,
műholdvevóK,magnók,
rádiók, gáztűzhelyek,

világítástechnikai ter
mékek.

LED-ELECTRONIC
Kossuth út IS.

Nyitva: hétfőtól-pén

tekig OS-17-ig, szombat
OS-12-ig

~
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e
be kezdett a vizen. Az egyik
kanyarodás nál a kötél meg
feszült és a gumicsónak ki
sodródva oldalba csapta az
egyik fürdőző hölgyet, aki
nek két bordája is eltörött. A
rend6rségen megtudtuk,
hogyahomokbánya tava bár
magánterület, vízimotorozni
tilos rajta. Ajármű vezetőjé-

abst

bujkálót elfogták, és átadták
Gagykőrösi kollégáiknak.

Augusztus l-én Endrdő

dön a jelenleg már magán
kézben lév6 homokbánya
tavában sokan kerestek me
nedéket a kánikula eI61. A
vizen egy jet-ski vizimotoros
egy gumicsónakot kötöltjár
gánya után és 6rült keringés-

1----------
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I
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I Színes filmek ~id~lgozása

I KODAK MINOSEGBEN
AJÁNDÉK F LMMEL. 24 EXP - 798

I 36 exp - 1048 ajándék.
I Igazolványképek színes és fekete-fehér
I l perc alatt Gyomán a Grácia Cipőbolt

fotó részlegében.

L _ _ _ _ _ _ _ - - - - ~

o Mindenhova e1vi
szem a fe1eségemet, de
fo1yton hazatalál

• Néha megkérdezik,
mi cl titka a mi hosszú
házasságunknak. Min
den héten kétszer időt

szakítunk arra, hogy el
menjünk egy ét/erembe.
Finom. gyertyafényes
vacsora. 1ágy muzsika
szó, tánc. A fe1eségem
keddenként megy, én
péntekenké lll.

(Henny Youngman,
amerikai humorista)

IdézeteI(

Augusztus ll-én éjszaka
húsz perccel két óra el6tt a
gyomai T.Boy Clubhoz ri
asztották a reud6röket. Kide
rült, hogy az igencsak ittas
H.l szóváltás közben kést
rántott és combon szúrta az
egyik vendéget. A szurkálós
elismerte teltét.

A hunyai polgármesteri hi
vatalba közelmúltban történt
betörés miatt a rend6rség el
járást folytat a büntetett e16
életű F.A. gyomai lakos
ellen.

Sorozatos motorkerékpár
és kerékpárlopások miatt a
sZ8svasi rend6rkapi tányság
július 26-án 6rizetbe vétel
mellett elj árást kezdeménye
zett a fiatalkorú lZs. gyoma
emlr6di lakos és társai ellen.
Az clkövető részben beisme
rő vallomást tett.

Egy Nagykőrösön tartott
rendőri razzia elál gyoma
endr6di rokonaihoz mene
kült NT nagykőrösi lakos,
akit rablás bűncselekményé
vel gyanúsítottak. A gyoma
endr6di rend6rök a körözött



Az önkormányzat négy éve
Szeptember IS-én a polgármester

közmeghallgatáson számolt be a végzett munkáról

(10. oldal)

A sorozóbizottság e/nö
ke azt mondta: Magát nem.
visszük be fakír. mert mig
megenné a gépp iszto lyt.
Ugyanis Kónya István
egyszerfogadásból tíz hó
nap alatt apránként meg
evett egy egész kerékpárt.

A kecskemétifakír szep
tember 24-én a Pájn disz
kóban mutatta be mtísorát
a gyomaendrődi fiata/ok
nak.

ÁRA: 27,501994. SZEPTEMBER

FÜGGETlEN VÁROSI LAP

3. ÉVF. 10. SZÁM

A kecskeméti fakír
megeszi a biciklit is

Haldokló
holtágaink

(3. oldal)

. .

Ellopt~k··.a· íeriDesíia·····J)n~aföldró1

Jelöltek és önjelöltek
Közekdnd;. az önkormányzati válaspások. ám még nundig a törvény módosítá

sáróJ vitatkoznak a parlamenti pártok. Igy aztán lapzártakor még a helyi választások
időpontja sem ismeretes. A polgármester jelöltek neveit viszont már többen tucini
vdik városunkl)an is.

Dr. Í'mnkó Káralv üjra megméretteti magát. indul a polgármester választáson.
aIlol nunden bizonnyal a pl)lgárok közvetknül szavaznak majd a város dsó emberé
nek személyéról. Köztudott. hogy cir. Frankót négy évvel ezelótt t"üggetlenje]öltként
választották meg képviselónek, majd az elsó testükti ülésen polgármesternek.

Hogy most is t"üggetlenként indul-e, vagy valamelyik párt támogatását is élvezi
majd, még nem tudni. ElképzelIletó, hogy esetleg a helyi szocialisták állnak majd
Illdlé. Feke/e Lász.ló az MSZP helyi szervezetének vezetője a Szó-Beszédnek el
mondta, hogy az önkOlwányzati választásokníl szóló törvény módosítás megjelené
séig nem kívánják nyilvánosságra hozni az MSZP polgálwester jelöltjének a nevét.
Mindenesetre bizottságat alakítottak, melynek tagjai az esetleges polgánnesterjelöl
kkkel téÍrgyalnak. Fekete László háwmjelöltet említett. de a nevüket nem éÍruJta el.
Elmondta viszont. hogy nem ragaszkodnak ahhoz, hogya polgéÍrmesterjelöltjük tagja
legyen az MSZP-nek. csupán azt kérik, hogya jdölt vállalja fel a szocialisták
eszmeiségét és programját..

Í'eke/e Elemér a szabaddemokr~llák helyi ügyvivóje kijelentette, hogy az SZDSZ-nek
sajnos jelenleg még nincs polgármester jelöltje. Tagjaik közül dr. Farkas Zoilán alpol
g(u-mc:sterL majd dr. Veré!J Lojos orvost kérték fel. viszont nuncIketten nemet mondtak.

Jenei Bálin/ szociáldemokrata kélJvisel6lapunk kérdésére válaszolva kijelentette.
hogya [)olgármesteri lJoszt mc:gszerzéséérl vállalja a jelöltséget. hiszen a lakosság
közül többen kérték cztlCík és különbözCí szervezetek is támogatni kívánják Cit.

Jól értesültek úgy tudjá~, hllgy jelölt lehet még dr. Voloch Bé/a önkormányzati
~épvisel6,Kolohné Ku lik F-;\,(( a városháza c:gyik szakembere, és Dávid Imre, a Körösi
Allanu Gazdaság volt igazgatójának neve is szóba kc:rlilt.

Sok az állástalan,
kevés a munkahely

Interjú
Tímárné Buza Ilonával

(5. oldal)

Gázolt
az italos fiatos

II
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Az önkormányzat négy éve
Alig húszan fogadták el az önkor
mányzati testület meghívását a szep
tember IS-én délután öt órától, az
ipari iskolában megrendezett falu
gyú1ésre azaz közmeghallgatásra. A
rendezvény többi résztvevője város
házi és intézményi dolgozókból állt,
akik inkább hivatalból jelentek meg.
A közmeghallgatás megrendezését
egyébként évente egy alkalommal tör
vény írja elő, s itt a polgárok elmond
hatják a képviselőiknek, az
önkormányzati testület tagjainak jo
gos és jogtalan észrevételeiket a város
atyák munkájával kapcsolatban.

Dr. Frankó Károly polgár
mester meg is jegyezte, hogy
sajnálatos módon az emberek
közömbösek, érdektelenek sa
ját városuk, környezetük ügyei
iránt. A polgármester az önkor
mányzat négyéves tevékenysé
gél'ől adott számot a
ha II gatóságnak. A testület 
mondta a polgármester - azzal
kezdte ténykedéséL hogy elfo
gadta a dr. Frankó által kimun
kált városfejlesztési, rendezési
tervet, amelynek lényege, hogy
a testület négy éve alatt meg
próbálják igazi városi rangra
emelni a települést.

- Ennek elsó'jelei lIuír mUlC/t
komak. de még sok a tennivaló.
Tovább kell javíranunk a kör
nve"etet, o kö"bi"tonságot. fej
les"teni kell az egés"ségügyet,
oz idegenforgalmat. és bó'vÍfeni
S?iikséges (l szolgáltatásokat
a"ér!. hogya gyomaendródi
polgárok jól ére??ék magukat
ezell o telepii/ésen - mondta dr.
Frankó.

Az önkormányzat
nem vállalkozik

A polgármester szeriIH a vá
ros vezetésénck nem kis érde
me van ,lbban, hogy a városban
új benzinkút létesült 1991-ben.
Mim vállalkozó önkormányzat
a V,lrOS is tagja lett a Shell kutat
felépítő és üzemeltető kft.-nek,
s részese lett volna évente a
Illegtermelt nyereségből. Csak
hogy nyereség nem volt és a
veszteséget is viselni kellett.

-Menet közben kiderüll, hogy
a vállalko"ó önkormánvzatisár<
egy lévedés. Így a kfi. -bó? az
önkormányzat kilépett. A város

vagyonával nagyon nehéz vál
lalkozni, ehhez sokkaljobb gaz
dosági feltételek kellenek és az
sem előny, hogy polgárluíboní
dúl a szomszédos országban 
vélekedett dr. Frankó.

Két büszkeség
A polg,lrmester arra a kérdés

re, hogy a négy év munkáját
értékelve vajon mire a legbüsz
kébb, két dolgot is említett. Az
egyik a város parkosítása, a fá
sítás mintegy ötmillió forintot
fordítottak aFő út és más utcák
fásítására.

- Meggyó'zódésem, hogy öt
ven év múlva a ':!.vomaendr6'di
ek ugyanolyan 'búszkék lesznek
ezekre afákra mint most a Kner
Izidor által ültetett Hó~~ök úti
hársfák. Parkosítás. a környe
zet szeMé, rendezettebbé tétele
nélkül nincs jó közérzet és nincs
idegenforgalom sem.

Dr. Frankó másik büszkesé
ge az új piactér.

- Annak ellenére, hogy sok
ellendrukkere volt az. LÍj piactér
építésének, mégis azt hiszell/,
hogy mindenki e(fogadra, hi
szen mégiscsak kulluráltabb
körülmények között tudnak vá
sárolni az emberek. A bátorság
rés"ünkr61 az volt, hogya piac
nak 276 év után Inertünk új he
lyet találni. Ennek a
jeleló~uégét kellell .felvállalni,
de meggyó'zódésem, hogy ez he
lyes döntés volt...

Munkahelyek
Szó esett arrCll is, hogy vajon

feladata e az önkormányzatnak
új munkahelyek teremtése, il
letve ennek elősegítése. Váro-

sunkban lnintegy húsz százalé
kos a munkanélkilliség. Tudni
kell, hogy az önkormányzatnak
nem az a dolga, hogy munkahe
lyeket teremtsen, de azt előse

gítheti azzal, hogy fejleszti az
infrastru ktúrát. Utakat épít. vi
zel, gázt. telefont biztosít. hogy
bárki aki itt vállaJkozni akar,
annak ne l~gyenek itt ezzel
problémái. Am ha ilyen gazda
sági mutatók mellett kell to
vább élnünk, akkor a 2500
munkanélkül i közül az ezred
fordll1óig jó ha 500-600 ember
talál munkát a városban. Ahhoz
pedig, hogy valaki ide tőkét

hozzon, munkahelyet teremt
sen, olyan város kell, hogyha a
tőkés végigmegy az utcán, ak
kor az legyen a véleménye: itt
dolgos, tiszta, ku1tur<ilt embe
rek élnek, és ide érdemes pénzt
hozni mert abefektetés valószí
nűleg megtérül majd.

Kétféle
állampolgár

A közmeghalJgatáson el
hangzott, hogy a városban két
féle polgár él: Az egyik a Fő

úton lakik, a másik a mellék
utcákban.

- A mellékutcákban mindenki
a saját kis[ú'nyírójával nyírja a
füvet az. árokpal'/on, reggelente
lesöpri ajárdát és óvja a ház elé
ültetett fákat. A F6 utcán lakók
- lis"telel akivételnek - nem
söprik a járdát. nem visznek ki
egy vödör vizet a házuk elé ül
tetelt ötezer[orintos.fára, s6t a
város nyírja a házuk előtt afii
vet. 1r<azsár<ralannak tartom,
ho':!.)' ;i!Jr< a ~lIe/lékwcákban la
kór .wjcit pénz.ükel és idejüket

fordÍ/ják környe"erük rendbelé
telére, addig a Ff( LÍroll lakók
eló'tl ezt a város pén"ébó'l vé
gezzük el.

Szaporodunk
Az 1990. évi népszúmlúJús

kor Gyomaendrődnek kereken
16 400 lakója voll. Ez év au
gusztus lO-i adatok szerint $/'a
porodtunk, mert most 16
817-en laknak avárosban. Gyo
mán 10 410-en. Endr6dön
560S-an, Nagyjaposon 20:1-en,
Öregszól6ben pedig 59Ci-an éi
nek. A hatv,ul éven felü Iiek SI'ú
ma 3 680, a 18 és 60 év
közöttiek 9287-en vannak, 4 és
18 év közölt 3111 polgáJwlk
van, a 4 év alaltiak száma csu
pán 741. Az elmúlt négy év
alatt 11n-en haltak meg.

Gáz és út
A város 90 %-il ellátott veze

tékes gázzal. l Sl91-bcll 20,2
km, egy év múlva 7, l km. a
múlt évben pedif! 3,5 km f!ázve
zeték épült Gyomaendr6dön
Ez 6,5 millió forintjába került
az önkonn{wyzatnak.

Útépítésre az elmúlt 4 év
ben 27 milliót költött a v,[ros.
1991-ben Endrtlciön épült (jOO
méter úl, 1992-ben Gyom<Ín
1,2 km, taval y a két település
részen összesen másfél kilo
méter u ta.t építettek. A
korábban készült utak mintl
sége ertlscn ki fogásolható, s
nem kevés pénzbe kerül ezek
állandó foltozgatása.

Az elmúlt 4 évben lJáJyázat
útján nyert pénzből és saját
összegekből 1.4 km kerék
párút épült 7,5 rniJlió forint ér
tékben.

Vállalkozások
A városháza igazgatási cso

portja foglalkozik többek kö
zött a vállalkozói igazolv<Ínyok
kiadásával. Ugyanez a csoport
adja ki a jöveliéki engedélye
ket, e tevékenyséf!ct szabályo
zó törvény múlt év július
elsején lépett élethe. A v<Íros
ban évente átlagosan 250-300
új vállalkozás .i ön létre. Ezek
megoszlása akövetkeztl: keres
kedelem, vendéglátás 40(fn,
mezőgazd asági tevéken ység
30% ~s egyéb tevékenység
30%. Even te 90-130 váJl al ko
zás sztTnik meg.
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Haldokló
holtágak

A város tulajdonában levő holtágak vizének és
környezetének hatékonyabb védelmét szorgal
mazta az önkormányzati testület szeptember 6-i
ülésén Balázs Imre képviselő, aki tájékoztatta a
jelenlévó'ket arról, hogy júniusban a Bónom-zu
gi holtág vizét teljesen ellepte a hínár és tömege
sen pusztultak a halak. Balázs Imre felelőst is
keres, s mint mondta a városházán vajon miért
alkalmaznak egy a holtágakért is felelős szakem
bert, ha az nem úgy teszi a dolgát ahogy kellene.

Lesz-e gyógyszálló?
A felszólalók közül Jenei

László. a Gyomakör egyik ve
zetéíje sajnálatosnak és tartha
tatl;ll1na'k ítélte holtágaink
helyzetét. Mim mondta, hiába
lesz nekünk virágos, tiszta vá
rosunk, ha a környék bűzleni

fog aholtágaktól.
AKisréti Gy6gyszál16val

kapcsolatban úgy gondolja,
hogy a 260 ágyas szálloda fel
építése csupán ábránd. Pletyka
szintűinformációja szeriJlt Gel
lai Inu'e a gy6gyszáll6 alapít
vány elnöke itthon rokoni
körben a közel múltban azt h,Ul
goztatta, hogy az egészből úgy
sem lesz semmi, s neki még van
pár ilyen gyógyszálló alapítvá
nya az országban.

- Szeretném megkérdezni.
hugy az alapítvány pénzébó7 ré
sz.esül-e valamilvenjutlatásban
néhány ember?

Dr. Frankó szerint a holtág
azért is büdös, mert a város elő

ző vezetése a termál fürdő vizét
nem a szennyvíztisztítóba. ha
nem a holtágba vezette. Ezért is
puszlUlnak a tölgyfák a parttól
bizonyos távolságban és a me
leg víztől jobban algásodik a
holtág. Két éve a város elkészí
tett egy tervet a Falualji holtág
kotrására. Ez akkor negyven
millióba került volna.

-Tény. hog.\' sok dolgunk len
ne a holtágakkal, de ennél na-

gyobb go/uJjaink is vannak. a
városban - mondta a polgár
mester, akinek szintén vannak
aggályai a gyógyszálló felépí
tésével kapcsolatban.

- Hoe.v valaki ee.v 2 milliár
dos sz~Ülodát ép fis en. ahhoz
el6bb eljön megnézni Endródöl
és Gyomát. aZlttán a kü ({ö ldi
befektet6elkösz.ön és vissza sem
jön többet. Az alapítwíny veze
lójének jó szándékát azonban
nem lehel elvitatni és úgy gon
dolom, hugy IJzindenki aki eb
ben az alapítványban részt
vesz, az ingyen és lelkesedésbó7
dolgozik - mondta válaszként
dr. Frankó.

Pottyantós
Uhrinné Baji Kinga pedagó

gus p,Ulaszkodotl, hogy az ez
redfordul6hoz közeledve a volt
Vorosilov, most Kisréti úti álta
lános iskolában még mindig
pottyantós WC-re kelljárnius a
gyerekeknek, akik már otthon
és az óvodában meg tanuU1atták
a vízöblítéses, tiszta mellékhe
lyiségek használatát.

Dr. Frankó szerint ezél1 nem
hibázw{/wtó az önkormányzat,
hiszen az iskola saját költségve
tésseI rendelkező gazdaságilag
önálló intézmény. Nem érti,
hogy an1íg más iskolák saj,ít
pénzból tudtak erre is áldozni,
addi~ miért nem tette ezt meg a
2. S';-ámú Általános Iskola... ?

Dr. Frankó szerint az önkor
mányzat kérése alapján 1992.
jÚllius 30-án kerültek a város
'tulajdonába a holtágak. A holt
ágak állapota miatt így az ön
kormányzaté a felelősség is.
Nem segített a nyári h6ség sem
és sajnos sok más. jelenleg fon
tosabb dologra sincs pénze a
városnak.

Összesen 11 holtág - ebb61
négy belterületi, hét pedig kül
területi - keriilt az önkormány
zat tulajdonába és kezelésébe.
Ez összesen 107 hektár vízterü
letet jelent. A Templom-zugi
holtágrendszert, a TorzsáSl, a
Kecsegéstés aFalualji holtágat
tudják csak ellátni a Hármas
Körösból friss vízzel. A Német
zugban a szivornyát csak
áradás idején lehet beindítani.
A két endr'6di belterületi holtü
ágba - a Csókási ba és a Ligetibe
-, valamint a FL'Ízfás-zugba
nincs mLíszaki lehetőség a fo
lyóból történő vízpótlásra.

A holtágak partjain üdülőtel

kek, illetve zártkertek lettek ki
alakítva. Ezeken 800-1800
négyzetméteres telkeken a hob
bikerlészek és a gyü
mölcstermesztés a jellemző

tevékenység. Mintegy 1200 te
lek rendelkezik vízparti sza
kasszal az önkormányzat
holtágai mellett.

Gurin Lószló vízgazdálkodá
si ügyintéző a Szó-Beszédnek
elmondta. hogyaholtágakból
jelentős vízmennyiség párol
gott el ez év nyarán, amikor na
ponta 2-4 centivel csökkent a
vízszint.

- A holtágak hínárosodásá
nak egyik oka a hosszú. csapa
dékmentes forró nyár. amikor is
jeJentősen megnéí a víz hőmér-

séklete is. Másrészt a mezőgaz
dasági tevékenység nuatt a víz
partról nagy men nyiségLí
szerves és mLítrágya kerül a vi
zekbe. amely egyre jobb körül- .
ményt biztosít a vízi növények
fejlődésére.A hínár a hullámté
ri tápcsatornákból a vízpótlás
alkalmával kenil aholtágakba
és ott a már említett optimális
körülmények között továhb él
nek, szaporodnak. A növényzet
egy része egy idő után elpusztul
és iszap formájában növeli a
holtág szervesanyag-tartalmát
és az üledék vastagságát 
mondja Gurin László.

E probléma megoldcísáhan a
part menti telep tulajdonosok is
tudnának segíteni azzal, hogy
nem a part közelében t[(igyáz
nak és a halászati joggal bír6
Körösi Halász Szövetkezet
idén mintegy 1800 kil6 amÚrl
telepít a vizekbe. A hínárosodás
megszüntethet6 még renékkot
rássa!. azaz iszaptalanítcíssal.
Ez viszont rendkívül drága mÍÍ
velel. A speciális llÍn(uv(lg() az
okot nem szünteti meg. hiszen
csak bizonyos mélységig vágja
el a növény szárát. A vegysze
res hín(u'irtás sem ad végleges
megoldást. és elég drága is. A
hullámtéri táp csatornák llÖ

vénymentesítésél a termé
szetvédelmi törvények nem
teszik lehellívé.

A holtágak javítása érdeké
ben a Szarvasi Hal kutató Imé
zettel hároméves felmérési és
szaktanácsadási szerződést kö
tött az önkormányzat. amely
idén a holtágak vízfeltöltésére.
vízpótlására, vízcseréjére ös/,
szesen l millió 866 ezer forintot
fordított. s ezzel az ez évre szám
összeget el is költötte.
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SZO-BESZED HIREK
Dohányzás, alkohol, drog és AIDS

DADA az elsosöknek
Lapos helye t magas

Az EIldr6d és Vidéke Takarékszövetkezet endr6di ki
rendeltségének felújítási munkálatai szeptember elején
kezd6dtek meg. Az épület a hetvenes években készült el,
s a lapos tetö mára már igen csak elhasználódott. Az
igazgatóság úgy döntött, hogy az épületet felújítja, s magas
tet6t épít fölé. A felújítás ideje alatt az ügyfelek kiszolgá
lása zavartalanul fol Yile A munkát egyébként a Thermix
Épít6ipari Szövetkezet végzi, s a szer{6dés szerint október
végére kell elkészülniük.

Védett tölgyek
A város Képvisel6-testülete múlt év végén nyil váníLotta

védetté a H6sök EmJé!-<ítján lév6 hársfa sort. az Erzsébet
liget, valamint a Népliget növéllyállományát. A testület
szeptember ó-án - a városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottság javaslatára - helyi védettségűfáv{l nyilvánította
a fürd6 területén lév6 két öreg tölgyfát, a Bethlen mező

.<;azdasági iskola udvarán lévő tölgyfát, valamint a Népli
get egy koros tölgyét. A fák körülbelül egyfonl1a id6sek:
130 évesek.

Dr. Valach Béla a bizottság elnöke elmondta, hogya fák
védetté nyilvánítása gesztus értékűkezdeményezés a kör
nyezetvédelem számára és szívesen vesznek további olyan
javaslatokat amelyek újabb fákatjelölnének védelemre.

Helyesbítés
Lapunk augusztusi szám:lban "Egy1lúzi iskola épül"

címmel adtunk hírt arról, hogy új oktatási intézményre
kapott pénzt az endr6di katolikus egyház. Ezzel szemben
az említett 60 milliós ,íllami kárpótLí.st az endrCídi és a
gyomai katolikus egyházak kapták. Az egyházi iskola
tervét pedig nem Nagy JenS, hanem Szabó Jen6 készítette.
Az érintettektól elnézést kérünk.

Tanévnyitó
Szeptemher elsején az 1. Sz. Általános Iskolában 44, a

2. számúban 65, a 3. szám ískolában pedig 85 elSl) osztá
lyos kezdte meg tanulmányait. Képünk a 2. Sz. Általános
Iskola tanévllvillÍ ün.nersé~én készült.

"Mindannyian arra törek
szünk, hogy gyermekeinket
megóvjuk a testi és lelki meg
próbáltatásoktól. N ines olyan
társadalom, sem olyan közös
ség, amely feszültség nélkül
tudna élni. Egyet tudunk ten.ni,
fel tudjuk készíteni ó1<et ezek
elviselésére, illetve leküzdésé
re. Magabiztosságra kell ne
velnünk ó1<et abban is, hogy ne
a kábítószer vagy az alkohol
bódulatába meneküljenek
problémáik elól.

E célok elérése érdekében or
szógos program keretében me
gyénkben is lJevezettük J
DADA (dohányZiis, alkohol,
drog, AIDS) rend61'ségi progril
mot.

A progr<llll Jbpj<l az <lmerik<li
DARE. program, amely a leghil
tékonyabbnak bizonyult az el
lJlült 10 évben. A progr<llJl
m<lgYilr <ldaptálásához a ma
gvar rend6rség a Los Angeles-i
DARE. Tamíc~tól al. engedélyt
megkaptJ. A program magyar
neve DADA jelmondata "T<lnít
suk a gyerekeket, hogy ne Ilyül
janaka drogokhoz". A progr<lm
célja, hogy megtanítsa a gyere
keket arra, hogy fel ismerjék a
veszélyt, hogy tudjanak ügy
dönteni és vólaszt<lni, hogy
mindig, minden körülmények
között biztonsi1gbJn érezhessék
magu.kat.

A program 8 éves ilnYilgot
fog át és il (,-14 éves korosztá
lyokhDZ. szól ügy, hogy mindig
az adott korosztály felmerülő

problémáira keres megoldiÍso
kat, felhívja a gyerekek figyel
mét a veszélyes dolgokra,

megoldá s tm u ta t és vonzó ill ter
natívákat kínál.

Összefog],llv<l il törzSillWJg
célja, hogy La gyerekeken kerés~
tül érjük el azt, hogy közleked
jenek biztonságosan, ne v<iljilllak
perverzió és nellli erőszak áldo
zatává, az alkoholla l, J gyógy
szerrel, kábítószerrel" vaíó
találkoz.ásllknál h.ldjanak nemet
mondani, ne kerüljenek búnö
zők, búnözCii körök befolyóSJ alj,
el h.ldjá k há rítani még a bará ti kör
esetleges káros befolyását is. Az
1993/94-es tanévben Béké~csa

bán 2, Cvulán 2 áJtélJános iskob
ball össiesen 271l elsC; t.)~ztiÍ IY(l>
tJnuló részesültebLJen élzoktatiÍsi
forlllábéln.

A rendörsé~ országosan il'"
megvénkben i~ feJváll~lt<l J pn~
ral~ 'l1legvalósításállélk sze111él)li
h<itterét, nonlJan az JIlYélgjil k 
gyermekenként nuntegy 700 Ft,
ami n oktatiist szolgáló segéd
eszközök, mU.llbfüzetek költsé
ge - biztosítása nem áll
módunkban, e költségek kel il

szüJúket sem kívánjuk terhelni ..."
- irja Csicsely Cyörgy rend(ir (ir
nas'Y il Békés Megyei Rendőrflí

ka pitányság élloszt<i ly vezetője az
OnkonniÍnyzatnak küldött leve
lében s egyben közölte, hogy vá
rosunkban az 1. SzámúAJtabno;
lskoJában az 1994/95-ös t<lnév
ben 50 els6 osztályos tanulónak
indítanak DADA progrillllot.

Mivel él progrJl\\ illlYJgi tel"11eit
nem akdrj<ik él szLUCíkn, hiirít<llli;l
rendlirség kérte ilZ önkc)]"Inány
za tot, hogy pénzzel támogasSi) az
oktatást. A Képvise10-testület 35
ezer forintos támogil tást bi ztosi
tott a DADA progréllllra.

Kerékpár
vásár!

Nálunk még olcsóbb!
Szezonv~gi akció

a METAL-STOP
Vas MűszakiBoltban!

Minden típusú
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Munkanélküliek figyelem!
SOK AZ ÁLLÁSTALAN, KEVÉS A MUNKAHELY

Szeptember l-tól új vezet~je van a Békés Megyei
Munkaügyi Központ GyomaendrődiKirendeltségé
nek. A szarvasi Farkas Péter székét a kirendeltségen
közel három éve dolgozó Tímárné Buza Ilona foglal
ta el. Az új kirendeltségvezetővel készítettünk inter
jút a munkanélküliség helyzetéról és az állástalanok
le etőségeiról.

Tanfolyam

Hrín)' J1!/.tnkonélkiilií tCIU(1
}/okl1vj/vrín CvoJl1aendrődön és
(f városhoz roi·IO?Ó körzet/Jen?

- Gyomaendrődön, Dévavú
nyán. Ecsegfalván és HunY:ln a
l11Ullkaképes lakosság töbh
milll húsz százalékának nincs
mun kahe Iye. E körzetben a
munkanélküliségi ráta ponto
san 20.4 szá/.alék. A Békés mc
gyei arány: 14.9 százalék.
Gyomaendrődöll a munkanél
külIek mánya 19. Dévaványán
21.6. Ec~e!!hllván :n.8. Hu
lly;íll pedig 9.8 sL;ÍLalék. A Ieg
utóhhi adatok szerIlll a
Il1cgyéhen 28 ezer 469 a re
!!isztr:llt munkanélküliek szá
~na. a mi körzetünkhen pedig :2
U.cr 828. Ehhől munkanélküli

júradékra jogosult 1134 fó'. és
995-en kapnak jövedelempótló
támo!!atást. Emellett a körzet
ben ';an 290 pályakezdő mun
kanélküli. sehhól 177-en a mi
vúrosunkball.

- Milyen segítséget tud nyúj
tani II munkaiigyi központ. illet
ve kirende//sh:ei a?oknak az
(Í!I(Ís/o/anokl1{~k IIkik lI1unkát
akarnak szerezni?

- A munkaügyi közpol1lnak
egy humán szolgáltatást nyújtó
hivataJlá kell válnia. Míg ko
ráhhan csak az volt il munk(lllk,
hogyamunkanélkülieknek
megállapítsuk a járadék mérté
két. addig ma már van lehetősé

günk fOQlalkozni is az
Ugyfelekkel. Munkavállalási,

képzési és vállalkozási tanács
adást is nyújtunk és t<lJtjuk a
kapcsolatot a lllunkáltatókkaJ.
Lehetőség vall arra, hogy az ál
lástalan a munkaügyi központ
által támogatott átképzési tan
folyamon vegyen részt. Ez tel
jesen ingyenes. az esetleges
bejáráshoz útiköl tség-térítést
adunk, a tanfolyam ideje alatt
pedig átképzési támogatást biz
tosítunk. Idén a megyéhen 84
ilyen tanfolyamot indítunk. Az
egyéni képzéshez is tudunk se
QítséQet. támoQatást adni. rvfód
~an amunka';iszonyban állók
képzésén:: is. Jelenleg több mint
kétszúzan jelentkeztek ilyen
tanfolyamokra. A múlt évben a
körzetünkből 147-en vettek
részt átképzéseken.

- A?ok a JlwnkáltCI/úk, ome
Ivek JlLUnkonéU:.iilieket alJ.:.cl!
l;w?Jlok. jelenliJ\ láll/op.u/rís/
kap/w/l1ak. Gondololl/ sokol!
élnek is ezzel o /ehet6sép.p.e/.

- Igyekszünk lújékoztatni a cé
geket. munkáJtatókat a munka
helyteremtő és munkahely
megtartó pályázatokról. Népsze
n.T az úgynevezett bértámogatás,
amely azt jele11li. hogyha tartós
munbulélkülit fOgl<llkozt.at vala
ki, akkor a bérének és j(uuJékai
nak l'elét átvállalhatja 
maximum egy évig - a munkaü
gyi központ, s ezt követően

ugyanennyi jel(ire méQ fOQlal
k~ztatási kötelezettsége van a
munkaadónak. Ezt sokan igény
he veszik. Közhasznú r11l1l1kák
esetében 70 sz,ízalékkal támo
gatjuk a hért és a júrulékokat.
KözhasZJllÍ munkás egyébként

Mezőgazdasági vál1al
kozó tanfolyamot szer
vez a Békéscsabai
Regionális Munkaerőfej
lesztő Képző Központ
Gyomaendrődön októ
bertól.

A képzés célja: mez6
gazdasági végzettségűkis
terme!(ík vállalkozóvá
válásának el ()segítése

A jelentkezés feltételei :
mez6gazdasági szakiskola

nem csak utcaseprő lehet. ha
nem az úgynevezett nonprofit
intézményeknél például V,lrOS

háún, vagy Iskolúban clolgozó
ad Illi nisztrátor, vagy titkárnő

is. A kezd6 vállal kozók is kér
hetnek támogatást. legal :lbh hat
hónapig kaphatják addigI j(lra
dékukJlak megfelel6 összeget,

- .. Mindenki s?áli/(Í ru van
lIlegle/e/6 állás. ('sak Illeg ke/I
ra/álni .. - /wl1gz.ik o Jll/.ll1kaii,>:v/
kozpon/ szlogenje.

- Ez így van. csupán a megk
Id6 állást nehéz megtalálni. A
cégekkel szorosan tartjuk a kap
cs~latot és iQyekszünk min6sé~i

~ ~

ki közvetítést végezni. Annak
örülünk, hogy ha a munkáltat()
elégedett akiközvetített uolgo
zók munkájával. Sajnos azonhan
- az ismert körülmények miau 
Gyomaendr6dön és környékén
nagyon kevés az állásllCly. OktLÍ
her 12-én Békéscsahán il Belv,í
rosi Általános IskoLíb;lll
álJáshörzét rendezünk a p:i.l ya
kezdő de mUllkanéll--'i.ili liatalok
elhelyezkedése érdekében Ilt
szeretném relhívni a lllunkamltík
figyelmétarra, hogy ,uncnnyibcn
pályakezdőt alkalmaz. akkor
száz százalékban fízetjlilz él dol
gOZÓ bérét ma)(Jmum C!!y évi!!. s
~ lllunkáltatónak csak ,l cJ()I~(~/.<Í
hérének j:mdékait kell tizeli~ic S
ezt kövelúen nincs foglalkozlatú
si kötelezetlsé!!. Mi minden se
gítséget igy-ekszünk tehút
megadni él 1ll1Inkanélklilieknek
allh~oz, llOgy (i.llást, JlH::gélilebl
tal,í! janak. de ez csak akkor SIke
rülhet, ha óK is ak ar.J ák - mondla
Tím;írné Buza 110na.

vagy szakrnunkáskérz().
Icgalább l ~ élctév. l1lc/.(í
gazdasági kistermcl()j iliÍl

tér mcglélc.
A tanfolyam időtarta

ma: 10 hét
,Jelentkezni a B é kés

Mcgyei Munkaügyi
Központ Gyomaendr(i
di Kirendcltségén le
het. Gyomaendr(id,
MirhóhálÍ u. 1. TcJ:
386-331.
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A helyi választásokra készülődik

Gyomakör
Összefogás Gyomae drő város és a gyomai városrész érdekében

Kinn a földeken...
... el kezdődött anapraforgó betakarítása. Sajnos akukorica

is kényszerérik. Ezen tavaszi vetésLí növények termése
messze elmarad a kalászosokétól. Ennek legf6hh oka a szá
razság. Véleményünk azonban az, hogy előtérbe kel! hclye;.
ni a trágyázás ügyét. A szövetkezetek tönkremenésévci a
földtulajdon bizonytalanság,íval a rövid időtartamú földbér
lelekkel senki nem akart, vagy nem tudott a földbe invesztál
ni. Ez is szerepelj;ltszik ahektáronkénti 10-12 q-s napraforgó
és 30-35 q-s k1.lkorica termésben.

Talán egy kicsit misztifik,üva lelt az úgynevezett "kister
mesztés" is. Nehogy azt higgye valaki, hogy a fejlett agrár
k1.iltúrájú és hön áhított nyugat-európai országokban nem
trágyáznak. Igenis ezekhen az országokban évente löbb sz~íz

kilogramm vegyes hatóal1yagot hasZIIáinak hekt:tronként is
évente, szerves és műtrágyák formájában.

Azt, hogy Gyomaendr6d térségében a különböző növény
fajok alá mennyi trágyát kellene haszn,íJni, sajnos nem lehet
ludni. Minden magitra v,l.1amit is adó terrneszlőnek azonhan
fel hívjuk a figyeimét a lalajvizsgálati laboratöriLUllokra. Azt
a k1.ltatóink mitr kiderítették, hogya növényeknek mennyi
tápanyagra van szükségük. A talaj felvehető lápanyagt,uul
mának ismeretében a töhbi már csak pénz kérdése.

A másik komoly probkma a gépek műszaki állapota. A
kevés új gép kivétel il gépek többsége öreg, elhasznáJÓdott.
Javításukra. kctrb,mleu-tásukra nagy figyelmet kellenc fordíta
ni. Különösen látszott ez akalászosok hemkarításaknr. Jgen
sok kombájn indult cl <tratni. Kevés volt azonban amely végig
bírta a szezont. Szerencsére azonbíUl a kedvező hetakarítéÍsi
körülmények miatt nem lett nagyobb probléma.

Tapasztaljuk még, hogy sokan kellően végig nem gondolt,
i gen homályos szerződést úw\k aJá. Ez töhbségében csak a
tCliesítéskor illetve a fizetéskor derül ki. Sajno; n,ílunk Inég
az·adott szónak kevés a hecsülcte, holott a szóbcli meg:illa
podást is szerz6désnek kellene tekinteni. Ezért kérjük, hogy
időben gondolkodjanak. Jó munkát' METASZ BT.

Remélhetőenjelent6s ese
mény színhelye volt szep
tember 21-én a
gyomaendrődi Katona Jó
zsefMűvel6désiKözpontta
nácskozóterme. A
G YOMAKÖR egyesület
m.eghfvására közös megbe
szélésre jöt/ek össze a gyo
nwi sz.ékhely(ípárrok vezetői

és egyéb szervezetek vezetői,

hogy az önkormányzati kép
visel()k és a polgármester vá
I asztásá val kapcsolatos
együttműködési lehet6sé
gckrőL a választási kampány
tisztaságával kapcsolatos
kérdéseknTI cseréljenek vé
leményt. A megbeszélésre
az MSZP kivételével n1inden
párt elküldte vezetőit, így a
FKgP, Munkáspárt, MDF,
FIDESZ, Magyarországi
Szociáldemokrata Párt,
SZDSZ, s ezen kivül a Szü
löföld Baráti Kör és a Nyug
díjas Kluh is képviseltette
magát.

A baráti hangvételű ta
nácskozás résztvevői megál
iapodtak abball. hogy az
ijl1kormónyzati képviselők és
a polgánnester választásá
val kapcsolatos lépéseiket
egyeztetik, köztük a szemé
lyi kérdéseket is. Meghatá
rozták a személyek
kiválasztásának f6 szem
pontjait is a gyomai városré
szen és megegyezésre
törekszenek a jelöltki válasz
tásnál is. Mindeneke16tt a
városhoz és a városrész1zez
kötődő. azért tenni is készje
Wltdet kíV(ínnak indítani.
akik mentesek l1únden szél
srfségtó1. Hangsúlyozták azt,
hogy nem endr6diek ellen
történjk az összefogás, ha
nem a város és a gyomai vá
rosrész érdekei nek
sz.ámarányához mérten is 
fokozott érvényesítésére.

A tanácskozás résztvev6i
alapel vként elfogadták azt,

hogya cél egyértelm(íel1
gyomai polgármester és
endrődi alpolgármester vá
lasztása a következőnégy év
re. Törekszenek arra, hogy
tisztázzák a gyomaiság fo
galmát, reális tartalmat adva
ennek a kifejezésnek.

A többség egyetértelt ah
ban is, hogy közös válasz.tási
híradót adnak ki annak érde
kében, hogyaktivizálják a
választókat. Egyetértés szü
letett abban is, hogya GYO
MAKÖR az els(í számmal
kérdőívet küld a választók
nak, melynek hatékony he
gyűjtésével, a lakosság
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elújítják
a közöst

A gyomai Liget Fürdőközös
öltözője is felújításra szorul. Az
épület helyiségei úgy leromlot
tak, hogy már festéssel, mesze
lésseI sem lehetett olyan
állapotha hozni, hogy az alkal
mas legyen vendégek fogadá
sára, s hogy megfeleljen a
közegészségügyi előírásoknak.
Az idei strandszezon a terve
zettIJ(~1 nagyohh bevételt ho
zott, s a fürdő mintegy félmillió
forintot fordít tetőszigetelésre,

az elektromos hálózat cseréjére
és a burkolat felújítására. .

véleményénekfigyelembevé
telével törekszenek közös
döntések kialakítására,
megfelelő jelöltek kiválasz
tására, és a választási mun
kát segítő gyomaiak
kiválasztására. A választási
híradó kiadásának anyagi
feletételei érdekéhen a gyo
mai gazdálkodó szervezetek,
vállal kozók segítségét is ké
rik. Továhbi szervezett cso
portok, egyesületek felé
küldenek felhívást, hogy
csatlakozzanak a megalakult
gyomai párta k-szervezetek
választást szervez() hjzottsá
gához.

Az együttműködést szor
galmazó pártok, szervezetek
szinte lnindegyike elmondta,
hogy hasonló kezdeménye
zést fontolgatott az összefo
gás érdekében, és így
örömmel fogadták a CYO
MAKÖR kez.deményez.ésél.
Érintenék az MSZP távolma
radásának lehetséges OKait,
azzal, hogy remélj k nem fog
nak a továbhiakban elzúrköz
ni az együttműködést61.

Számos kri tikaj észrevétel
hangzott el a testület és a pol
gánnester tevékenységér(íl is.

GYOMA KÖR
ügyvivő testülete
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Jfázasságkiités
Kulik Lajos és Tímár Edit 1994. augusztus 27-én kötött házas

ságot Gyomaendrődön. Szerkesztőségünk núndenjót kíván az ifjú
házasoknaki
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Természetvédő táborban
A Pilis legszebb részén, a visegrádi Mo,.gyoróhegyen töltöttünk

el egy kellemes és tanulságos hetet a 3.Sz. Alt. Isk. 47 alsótagozatos
diákjával, szülőkkel és a tanító nénikkel együtt.

Ez a hely a Pilisi Tájvédelmi Körzet része, mely nagyban hozzá
járul ahhoz, hogy a gyerekek ne csak a tervezett megfigyeléseket,
gyakorlatokat végezzék el, hanem kipihenjék a tanulás fáradalmait.
Programjaink változatosak voltak.

Az első napon szakvezető segítségével megismerkedhettünk a
parkerdőjellemző növényeivel és állataival. Ellátogattunk az erdei
állatkertbe is, ahol megfigyelhettük azokat az állatokat, amelyekról
év közben tanulnak. A közeli Fellegvárba kanyargós ösvényen
jutottunk el, ahol történelmi szakvezetés segítségéve] megismer
kedtünk Visegrád és környéke történelmével és megcsodálhattuk
a természetvédelmi kiállítást.

Izgalmas program volt a madarak megfigyelése és a Boglárka
forrásnál a madárgYŰfŰzési bemutató. A gyerekek megismerték a
legfontosabb madárvédelmi tudnivalókat, ebben a Madártani Inté
zet munkatársa segített. A csillagász vetítéssel egybekötött magya
rázata és a csillagos égbolt távcsöves megfigyelése a csillagászat
alapismereteit adta a gyerekeknek. Séták során gyógynövényeket
gyűjtöttünk, megtanul tuk melyik mire való, majd részt vettünk
teakóstoláson is. Vízbiológiai előadást is hallottunk, ahol vízmi utát
vizsgálhattunk mikroszkóppal. A gyerekek a szerzett élményeik
ról, új ismeretei kről vetélkedő keretében bizonyítottak, amin a
csapatunk előkelőhelyezést ért eL

Amikor nem volt kötött program, lehetőség nyílt különböző

sportjátékokra. Az erdei játszótér a Makovecz Imre tervezte .iáté
kokkal kellemes kikapcsolódást jelentett. Igazi szórakozás VOll a
lovaglás és íjászat. Ez gyermekeinknek csodálatos, maradandó
élményt jelent.

A táborozásra beftzetett részvételi összeg a napi háromszori
étkezést, a szállást és a programok egy részét fedezte. A lovaglást.
a bobpályán való lesiklást, a kiállítások, belépők árát, a díjakat a
vetélkedőre, és a fagyizás költségeit az alábbi: BONITA 93 Kft..
Rekline Studió, MAVAD BÉKE Kft., Hegedűs József. Szurovecz
István cipész és a Gyomaendrőd város Önkormányzat támogatták.

Köszönjükl
SZMK 3. c. osztály, 3. Sz. Ált. Isk.

A Gyomakör felhívása a gyomai városrész lakosságához!
Tisz.telt CyolJJaiak l

Egyesületünk ez év márciusában felhívássl fordult a gyomai V[lIOS
rész lakosságához, melyben az 1994. évi önkormányzati választássaJ
kapcsolatos véleményijket és fóob tennivalóinkat írtuk le. (Megjelent
a Szó-Beszéd és a Gyomaendrődi Híradó újságokban)

Felhívásunk nagy és kedvező visszhangot váltott ki a városrész
lakossága körében és többen fejajánlották segítségüket.

Orömünkre szolgált, hogy az endrődi városrész lakói közül is
sobmjelezték egyetértésüket, józ,m, mértéktartó anyagként ítélték
meg feIJ1ívásun kal.

Sajnos az Országgyúks a helyi önkormányzati képviseló'k és a
polg(lImesterek választásáról szóló törvényt felhívásunk nyomdá
ba adása idején még nem fogadta el, de v(lIható,m rövid időn belül
elfogadásra kerül.

Ami többé-kevésbé biztosnak látszik az, hogyaválasztások
időpontja v{lIhatóan ez év novembere, továbbá, hogya polgármes
tereket közvetlenül a lakosság választja meg, várható továbbá,
hogy egyfordulós lesz a választás.

V(lIhatóan csökkenni fog az önkormányzati testületek létsz[una
és ezen belül is csökken a pártok, egyesületek által delegálható
képviselők száma.
ÜgyvivőtestüJetünkálláspontja szerÍllt - melyet tagságullkkal is

meg akarunk erősíteni - egyesületünk önálló listát is kíván állítani
a választásokra, ugyanakkor megfelelőszemélyesetén nem zárkó
zunk el közös jelöltek állításátó! párt, vagy egyéb szervezetekkel.

A válasZl<1sig hátralévő idő rövid, eljött a tettek ideje'

Az előzőek érdekében egyesületünk néhány héten belül vala
mennyi gyomai lakoshoz eljuttatja választási felhívását, valamint
egy kérdőívet, melynek névvel, vagy név nélküli kitöltésére kérjük
lakosságunkat, hogy összegyűjtve ezeket a kérdőíveket ezútotl is
kikérjük a választópolgárok véleményét annak érdekében, hogy
egyesületünk kiket támogasson a választások során.

Egyesületünk kezdeményezi a gyomai székhelytí p(lItok, egye
sületek és egyéb szervezett csoportok véleménycseréjét, lehetséges
összefogását a legmegfeJeló'bb jelöltek kiválasztása, támogatása
érdekében, a választási kamp(my tisztasága érdekében.

El kell érnünk, hogy városrészünket érzelmileg-értelmileg elkö
telezett, alkalmas emberek képviseljék, akik képesek esetJeges
személyi ellentéteiket is félretenni v(lIosrészünk dinamikusabb
fejlődése érdekében, ugyanakkor készek egységes v,1rosban is
gondolkodni.

Tisztelt VálasZlópolgárokl
Addig amíg újahb felhívásunk és a jelzett kédőív nem jut el

ÖnökhÖz kérjlik: hogy környezetükben: baráti körükben vegyék
számba azokat a megbízható, tisztességes embereket, akik méltó
képviselői lennének körzetüknek, továbbá akik segítenék egyesü
letünk választási kampányát.
.. Kérjük a kérdőívek gyors visszajuttatását a megadott helyre.
Ugyvivő testületünk - hagyományaihoz híven - a választásokkal
kapcsolatos feladatait is kollektív felelősséggel végzi.

Tisztelettel kérjük segítségüket: Vass /«nác - Kösz.I Ot/Ó - Jenei
László . ~ ~ c
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hogy Bernáth engedéllyel
rendelkezik veszélyes hulla
dék szállítására és a hulladék
eló1<:ezelésére, csomagolásá
ra az anyagok fizikai és ké
miai tulajdonságainak
megváltoztatása nélkül.

- Itt egy nem várt eset tör
tént, melynek lényege, hogy
a vegyszereket tartalmazó
hordók lyukasak voltak, CSÖ

pögtek, ezért ezeket így szál
lítani nem szabad. Éppen
ezért az anyagokat át kellel1
csomagolni, azaz a tárol(í
edényb6l kiöntve perlitlel és
zeolittal felszívatni. Annyi
mulasztás történt, hogya ki
ásott gödröt, amelybe a
vegyszert kiiinLötte, vegy
szerálló fóliával ki kellett
volna bélel ni. Ezt nem tette
meg, s ez jegyz()könyvbe is

Füst Nagylapos felett

Vegyszert szívattak fel a gö örben
Sz.eptember 7-én biidös fe

kete füstjel/u) gomolygott
órákon át Nagylaposon a Le
nin Tsz kettes kerületében.
Egy lakossági bejelentés
nyomán a helyszínre érkező

közterii1et-fe1iigyelőkmeg
döbbenve látták. hogy kü1ön
bÖ'j; vegysz.eres kannák
/(lrtalrnát egy gödörbe boro
gatja néluiny ember. majd a
rllllonyog kannákat egy má
sik mélyedésben gondosan
elégelik.

Szerény számitások sze
rint is több száz liter vegy
szert öntöttek ki. A

közterület-felügyel6k kide
rítették, hogya növényvéd()
raktárban található szerek el
szállítására a Lenin Tsz fel
számoló biztosától a helybéli
Bernáth László kapott meg
bízást. Bernáth vállalta is a
munkát, hiszen a Körösvidé
ki Környezetvédelmi Fel
ügyel6ségtól ez év május
l8-án kapolt engedélyt ve
szélyes hulladékok el6keze
lésére és szállítására.

Korábban BernáLhot már
megbírságolta az önkor
mányzat mert a háza el6tt
műanyaghordókat égetett. A

város jegyz6
je értesítette a
Körösvidéki
Környezetvé
delmi Fel
ügyeWséget,
al10nnan
Nagyné Rok
szin Anna ér
kezett meg a
helyszínre
még aznap
délután.
Nagyné az el
len6rzést kö
vet6en
elmondta.

kerü lt, Szerencsére a talaj iII
nagyon agyagos, így csak kis
mértékű a szellJ1yezó anyag
beszi várgása.

- Bernáth munkásai áfl ító
lag vegyszer!!.\' InlTc/nyag
hordókat is égeIlek... (

- A veszélyes hulladék ily
módon történ(í iu·tallllallaní
tása nem szabályos, ezért ha
tóságunk megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Az a lehetCíség is relll)~í.11.

hogya vállalkoz()((íl Illeg
vonjuk az e tevékenységre
ki adott engedélyt.

H.E.
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ÁLLATGYÓGYSZERTÁR
Állatgyógyszertár nyílik Gyomaendrődön az
endrődi kirendeltségen, a Mavad Béke Kft.
helyiségében október l-tól. Mindenféle állat
gyógyszer, gyári készítmény kapható. Válják
akistermelőket, baromfitenyésztőket, vadász
társaságokat.

Nyitva: reggel 8 - 16 óráig
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I 1994. őszétó1 (az 1995-ös évre)
,

~ A FÖLDBÉRLETI DÍJAT
ARANYKORONÁNKÉNT,

20 KG TERMENYRE EMELTE MEG.

Szerződéstkötünk
minden olyan földtulajdonossal,

akinek Örménykúton és környékén
van földje.

Lehetőség van a bérleti díj pénzbeni
és természetbeni (búza-árpa)

felvételére.
Kérjük, hogygondolják meg!
A szövetkezetünk hosszú távú

és korrekt kapcsolatra törekszik.
Új munkahelyek teremtése válhat

lehetővéazáltal, ha
a földterületünk növekszik.

,; "
ERDEKLODNI:

;. Ul,;-

szemelyesen az Ormenykut,
Dózsa u. 28. sz. alatti irodán,

vagy a 66-388-622 telefonszámon.
~. ;. "
UGYINTEZO:

Krivjanszki János, aki részletes
felvilágosítással szolgál minden

érdeklődőszámára.

A GYOMAFARM KFT.
AJÁNLATA

Csávázott II. szaporítási fokú
búzavetőmagvakkaphatók:

Jubilejnaja: 2250 Ftl q/
Mv 16: 2250 Ftl q

Virághagymák ( tulipán, jácint)
nagy választékban kaphatók

Várjuk kedves vásárlóinkat!

A Gazdák szolgálatában!

Gyoma, Pásztor u. 39.
Endrőd, Apponyi u, 3.

ŐSZI ÁRLESZÁLLÍTÁS A
MüBIL CENTERBEN!

(Gyomaendrőd, Fő út 202. Tel: 386-3571

Kerékpál'ok és robogók
NAGYKERESKEDELMI ÁRON

amíg a készlet tal't.
Duchon Colorado MTB 21 seb .. automataváltós

28900 Ft lJelyett 2:' 1.)00 Ft

Duchon Cityhike
23 600 Ft llelyell 21 1.)00 Ft

Robogók 10.000 Ft-tal olcsóbbalI.'

Yamaha BelIIga 69 900 Flllelyett 59900 Ft

Suzuki CA-13 48 OOO Ft l1l:!yett 38 OOO r-t
Suzuki Sepia 12:' OOO Fl helyett II:' OOO FI

Ajánlunk még
használt Simson motorokat kL-dvezőáron!

ESSO Motorolajok l literes, 5 litercs
és hordós kislcrdésben

kaphatók a MOBlL CENTERBEN!
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KapOR-SHOW APÁJERBAN

A kecskeméti fakír
megeszi a biciklit is

IGAZOLVÁNYKÉP
-színes és fekete-fehér
ké~zítés l ~~rc alatt

a GRACIA CIPOBOLTBAN!
Gyoma, Hősök útja

(a nagy ABC mellett)
Ugyanitt színesfilmek előhívása!

AJÁNDÉKBA
Színes filmet és fotóalbumot adunk!

Várjuk Önöket kedden, szerdán
és csütörtökön 9-17 óráig.

Telefon: 386-424

kategóriában a Ki Mit Tud
egyik győztese volt.

Az biztos, hogy Kónya István
nem mindennapi ember. Azt
mondja, hogya vérnyomása ma
is 70-80 körül van. Emiatt még
katonának sem vitték el. Azt
mondta neki a sorozóbizott5ág
elnöke: Magál nem visszük b~
fakír, men még megenné a gép
pisztolyt. Egyébként pedig 1948.
május 11-én született Tolna me
gyében, nem messze Bajátöl.
Edesanyját csónakkal sz:tllítot
ták 6 pedig éppen akkor a Duna
közepén a ladikban jöt! világI"([.
Tudja, hogy már csak két éve
van hátra és hónapra pontosan
tisztában is van ezzel. AZl
mondja, eleget éjt már, de az
is lehet, hogy a fakír földöntú
li energiája a halált is legyőzi

majd.
H.E.

rKónya ISlVán szepfemiJer
24-én aPájer diszkóklu!J!Jall
mutalta be Kapor-show cílil(i

látványos míísorát. )

OKTÓBER 3- lS-IG

ÖSZIVÁSÁR
A GLÓRIA LAKBERENDEZÉSI BOLTBAN.

vérzik. Fájdalmat sem érez,
mert nem akarja érezni.

Egy alkalommal a televízió
Napközi műsorának főszer

kesztője hívta meg, aki kissé
hitetlellkedve fogadta Kánya
úr mutatványait. Kérte, hogy
bizonyítson a képernyő el6tt.
Elkezd6dött a felvétel, és egy
kis beszélgetés után Fanza fa
kír megkérte Fodor János mű
sorvezetőt, hogy bökje a
mikrofon biztosít6 tűjél jó
mélyen a bőrébe. Állítólag
már ettől majdnem elájult sze
gény Fodor. Azután a meg
szokott kötőtú1<.kel szurkálta
át magát, sőt a nyelvét is kisze
gezte. A szöges deszkán aztán
elkezdett vérezni a karja, mert
ezt akarta, nehogy azt higy
gyék, hogy csak trükk az
egész.

Kónya István egyébként
szerepelt már l 986-ban a Vit
ray-féle Önjelölt címűműsor
ban is, abol első helyezést ért
el, mi több l 968-ban az egyéb

kozhattak - már aki bírt - utána
visszapakolt majd összevarrta
magát.

A kecskeméti csodaember
- ezt már a televízióban is lát
hattuk - emellett fellépésein
szöges deszkákra fekszik úgy.
hogy kellen is állnak rajta,
horgolólú'ket szurkál magába
és érdekes módon nyoma
sincs fájdalomnak, vérnek.

Az egész még gyermekko
rában kezdődött, amikor ad
dig játszott a konyhakéssel
amíg hasba nem szúrta magá!.
De még a mentóoen kihúzta a
kést és mire kórházba ért, már
nem vérzett, és a nyoma is alig
látszott a sebesülésnek. K6
nya István azt mondja, hogy
rendkívül gyors a sze/vezete
regenerálódása és óriási az
akaralereje. Ha azt akarja,
hogy ne vérezzen, akkor nem

A
zt mondja egy belgyó
gyász orvos, hogy az
ember sok mindent

meg bír enni. Akár egy bicikli t
is, persze csak akkor, ha az
megfelelőméretre van össze
aprítva. Nos Kánya István
(47) - művésznevén Fanza - a
kecskeméti fakír egyszer fo
gadásból tíz hónap alatt ap
ránként megevett egy egész
kerékpárt küllőSIÜl, váz(LStól.

Persze mindez csak nyu
godt csámcsogás abhoz ké
pest, hogy alkalmanként izzó
parazSa! nyel és üvegpoharat
eszik. Az sem semmi, amikor
úgy húsz évvel ezel()tt az
egyikfellépésén valaki igazán
világra szóló, látványosságol
kén. Kánya Ur gondol! egyel,
felvágta a hasfalát, kiterte bel
ső szerveinek egy részét az
asztalra. A népek rácsodál-
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Programajánlat

kedvezőáron!
Nyitva: Hétfőtó1-Péntekig:
7.00-12.00 és 15.00-19.00

Szombaton: 7.00-12.00,

Tisztelettel: II
l~ Gombkötő Fligyesné ::
:~ ~~~.~ ..~~ ..~~~ ~ ~ ~.~ o: ~ : :.: : ..:.: :

Gyomaendrőd, Fő út 190. sz. alatt

Az üzletben kaphatók
és megrendelhetó1c

-ügyviteli nyomtatványok
-irodaszerek

-általános és középiskolások számára
szükséges füzetek, egyéb

tanfelszerelések
-háztartási papíráruk: csomagolópapír,

alufólia, celofán stb.

Üzletem választékát bővítettem:

TAPÉTÁK

"~=.==o;;o;;..............-.;.~~»»X'<X'»~»»»;.x-x-»:-:-::-:-:-:-;.:-»:-:-»:-:.:-:-:-:-;~

I NYOMTATVÁNY ~I PAPÍ~-ÍRÓSZER
~ UZLET
~:;
:~,

I

- szabás-varrás tanfolyam kezdőkJlek

- jóga
- angol kezdő
- német kezdő

Déryné Művelődési ház
A következő csoportokba várjuk az

érdeklődőket. Jelentkezési határidő: ok
tó:~tr 15.

- német nyelvtanfolyam kezdő és ha-
ladó (40 órás heti l-szer 2 óra)

- kézimunkázók köre
- természetjáró k klubja
- kocogó kör (októbel' 3-án 18 órától

indul)
- Nyilvánosság Klub - beszélgessünk

közügyekról (minden 2. héten kedden
18-20 óráig, szept. 27, okt. l1...stb.)

Általános iskola alsó tagozatosainak:
- kézműves szakkör
- színjátszó csoport
- bábszakkör
Kellő SZá.!llú jeJentkező esetén indít

juk.

Katona Józse!
MűvelődésiKözpont

szept. 30. 18 órától Zenei Világnap
l11egünneplése

okt. 8-9. Országos Fiatal Szárnyasállat
kiállítás Megnyitó: 8-án 10 órától

okt. 11-20. Hologram ki,íllítás és vá
sár. Lézerképek ajövóoő!. Nyitva: hét
köznap lO-18-ig szombaton 9-12-ig.

okt. 12. Los Andinos együttes kon
certie 12 órától

okt. 14. 9-13 óráig Véradás
okt. 18. Színházi előadások a JIBRA

KI SZINPAD előadásában IS órától diá
koknak: Vörösmarty: A fátyol titkai 19
órától felnlltteknek: Száll a kakukk fész
kére c. ellladását láthatják

okt. 21. 9-13 ól'áig Yéradás
okt. 22. Társastáncverseny
Tanfolyal/w/.:.: Kellő számú jelent-

kezllk eselén az alábbi tanfolyamokat
indítjuk. Érdeklődni lehet 1994.
szeptembu 26-tól

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::.::;:;:;:::::::::::::::;:::::;:;:::;:::i:::::::::::::;:;:;:::;:::::::::::::::::::::::;:::::;:::::;: :~~~j:i:ili:i~:;::: ::::::::::::~j:~;~~~::::::::::::; ..
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Már most gondoljon a karácsonyra!

A HI-BOX ELEKTRONIKAI..
SZAKUZLETBEN

(Gyomaendrőd,Főút 181/1.)
IGÉNYES SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKAI

TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA VÁRJA ÖNT.

SONY, PIONEER, AIWA, JVC, SHARP

• Színes televíziók kedvező áron!
• Parabola antennák l és 2 fejes kivitelben.

• Kazetták, csatlakozók, alkahészek
gazdag választéka.

• Zanussi-Lehel hűtőszekrények
a legkedvezőbb áron!

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

,,,,,
,,
,,,,,
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1(ÖSZÖ1{'ET-
:NYIL1JYiiJ\{jT2ÍS

Ezúton mondunk kö
szönetet mindazoknak,
akik ismerték és szerették

KNAPVINCE

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdal
nlUnkat ényhíLcni igyekez
tek.

A gyászoló fia
és menye

'~"""l

Magas, ~
nehezen hozzáférhető ~

helyek ~
(esőcsatornák, [

tűzfalak, panelházak) §
tisztítása, festése, ~

.j

szigetelése, vakolat [
javítása alpin ~

technikával. ~

Katona Tamás [
épületalpinista ~

Gyomaendrőd, I
Kós Károly u. 2,
Telefon: 386-795 ~

x.<
: ~

ST.UOIO
Világító reklámtáblák. igényes kivitelben
Hirdető- és cégtáblák., reklámfeliratok
Feliratok mágnesfóliára
Emblémák., szórólapok, prospektusok

tervezése, nyomdai kivitelezése
Reklámfotózás
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Találkoztak amotorosok

A
Z id6járás nem voll
túl kegyes a Körös
partján rendezet!

motoros találkozó részt
vev6ihez, akiket azonban
nem különösebben j,avar
ta a hűvös, olykor cs6~

id6. A szervez6k a gyoma
endr6di Ghost' s MFC
Motoros Alapítvány egyik
vezetője Kiss János e [
mondta, hogy a vÍl.parli
parti botrány nélkül z.ajlotl
Ic, s tervezik a második
gyomaendr6di találkozó
megrendezését.

Egy ide tartozó hír Sl.e

rint Soczó ELek magán
motormúzeuma J.
kategóriájú látványossá~

lett Európáhan. :
A képek a taláLkozól1 és '

a motormúz.eumban ké
szültek.

j
APájer ,

diszkóklubban :
megnyíló I

KOLIBRI:
BÁR lj

KERES :
OIY,Ul örökifjú zeneszol- ,

gáltatót akinek g;wJag, l
kortalan slágergyújtemé- j
nye van (Santana, Cream,
Uriah Heep, Deep Purrk.'
Jinli Hendrix, Pink Floycl,'
Elvis Pres!Cy ... ), s CI/cl aj
muzsikával s7.tírakollatJJ,í l
a Kolibri Bár YenclégeillJeti I
két alkalommal, l1élvége- I

ken. '
A bfír ::.elleszaS::(ÍII/I~/:

IJlzlOSlf. .1elellfkezl1l s::elll(,
Iyesen il Ilelys::.íncn Púja j
Srínr!ormJI/(Jlcl. j

j
I

~~!I<' j

·~~~i
~IJ'~::~~ ~~. j

j
j

l~~~~~~~~~

rr=========

II
II
II
II
[I
II
II
II
II
I





ÁRAINK AZ ÁFÁT IS
TARTALMAZZÁK!

Kedvezményes házhoz szállítás
60 km-es körzeten belül 12 raklap

vásárlása esetén.
Házhoz szállítás díjai:
B 30-as 2,00 Ft/db

Kettősméretű tégla 1,20 Ft/db
Kisméretű tégla 0,60 Ft/db

~~OrlJNENI
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Tel./fax.: 66/386-479 60/384-225

A PROMINENT BT.
VÁLLALKOZÓI TANFOLYAMOT

szervez befejezett általé'inos iskolé'iva) re,ndelkez6, de jelen
leg D.-lllilka nélkül lévők részére a 13EKES MES:;XEl MUN
KAUGYIKOZPONT ANYAGITAMOCATASAVAL

A tanfolyam 226 órás, melyből a mélfketingismeretek
80 óra, a munkaer6piaci tréning 12 óra, a jogi ismeretek
24 óra, az adó- és pénzügyi ismeretek 90 óra, a levelezési
és adminisztrációs ismeretek pedig 20 óra

A tanfolyam végzése során szeretnénk él fenti témakö
rökből az egyéni vé'illalkozóvá váláshoz szükséges iSlYl.e
reteket átadni, illetve későbbisikeres tevékenységükhöz
alapot nyújtani.

Az átképzési tanfolynOl id6pontja - megfelelö számll
jelentkez6 esetén: 1994. november. IdötartcUTla: 11 hét. A
képzés munkanapokon napi 4 órában történik.
Érdeklődni:PROMINENT BT Gyomaendr6d, Kos

suth út 18. személyesenSzurovecz Marianné'i I, telefonon:
66/386-479, vagy a Munkaügyi Központ helyi kirendelt
ségénéllehet.

Gyomaendrődön,a STOP !3utikso~on

MEGNnTOTTAMFEHERNEMU
ÉS FRUIT OF THE LOOM

SPORTRUHÁZATIBOLTOMAT.
Fel7érneműválasztékomFelina-Triumph-Sorina

és olosz fehérneműk, olcsó hálóingek,
pizsamák és alsó fehérneműk,

felnőtt és gyermek trikók, zoknik, harisnyák.
Várom kedves vásárlóimaf!

Nyitva: 9-12-ig és 14-18-ig, szombaton 9-12-ig.
Varga Béláné Gyomaendr6d Bajcsy-Zs. u. 43.

B 30 tégla:
1.0. kézi rakodás 21,80 Ft/db

csomagolt 23,00 Ft/db
11.0. kézi rakodás 20,80 Ft/db

csomagolt 22,00 Ft/db
111.0. kézi rakodás 18,80 Ft/db

csomagolt 20,00 Ft/db

Kettősméretű kevéslyukú tégla:
1.0. kézi rakodás 15,00 Ft/db

csomagolt 16,00 Ft/db
11.0. kézi rakodás 13,80 Ft/db

csomagolt 14,80 Ft/db
111.0. kézi rakodás 12,50 Ft/db

csomagolt 13,50 Ftldb

Kisméretű tömör tégla:
1.0. kézi rakodás 9.00 Ft/db

csomagolt 10,00 Ft/db
11.0. kézi rakodás 8,33 Ft/db

csomagolt 9,33 Ft/db
111.0. kézi rakodás 7,54 Ft/db

csomagolt 8,54 Ft/db

r~-~;y~~~~~::~y":~a~'l
~

Költségvetési Intézménye ~

a dévaványai téglagyárban I
az alábbi áron ajánlja jó I
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Érdeklődni: Dévaványa, Hősök tere 1. sz.
Telefon: 65 Szabados Ferenc igazgató

Dévaványa, Kisújszállási út ';1. sz.
Telefon: 106 Szilágyi Sándor

gyárvezető
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Aláírás: ,.. , .

Ingyenes az apró!

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

Jó állapotú l:~:lI1lon ablakok és Nagt
kÖliib~n 3000 m- cseresznye-nleggy gyu
mölcsös eladó. Érd.: Mezőtúr. Földv:iü ll. S.

Üzemképes VELOREX-et venJl~,k. ki.,
hib:ival is. Érd.: Körösladány. Jóbi Úl 24.

Olcsó pamut zokni eladóI Nagy létel
wnjs. Érd.: Gyomaendrőd, M.iJ.nób,iti u. 33.

30 l iteres sző! őprés és 3 db 30 lileres
borosbordó, valamint l db gázpalack
eladó. Tel: 661386-954

80 literes fatüzelésű boyler Irál:>r
tálY0.>1 eladó. Érd.: Gyomaendrőd.Po
lányi u. 47.

Körösladány központjában (jzlel~k

nek. rakt:íraknak helyiségek kiadók.
Érd.: Tel: 06/60/384-300

3 m{lzsa tavaszi rostállmák 250FI/kg
eladó. Érd.: Kondoros. Bajcsy út 58.

6 kW-os bŐláxoló,viJJanykályha ol
csón eladó. Érd.: Dé.vaványa. Böjlös Úl
4. Kiss Gábor

Eladó I db L.öld ,igyneműtilrtc's h<.
vaő2 folelIel + 2 székkel + I aS7.I;dla1.
Ir:l\lyár: 15 ezer forjnl.

Pjros. panor~má$ b~bakocsi e!:\d{).
Érd.: Gyoma, Vásártéri ltp. CIA 1I.7.

Hordozható Illáz.<~ eladó /3 mázs;iig
mcSri. Érd.: Gyomaendród. Árp,id Úll r
1de II-ig és 19 óra lIt,in 1

I db\parbelt dadó. Érd.: (~Yl'm:1.
FegYVc'rn~k úl 24.

13úlOrgyártók. harkácsolók' [-I or
uyolt köldökcsap 6-8-10-12 mlll "Im~'

rőbéll. métc:rbcon és darab"lv:l.
utánvéteIkl is kapható. CÍIll: Körmendi
László Békésszentandrás. Sali ai ll. l 'l.

Mé] y gyermekkocsi ..;:iróka é.s Vas
tag orkánzs,ík eladó. Erd.: a 661 388
191-es tekfonsz,illlon.

Meblor 2. fali g{,zmclegit6. pa
Iackról.is üzcmelbelő.-valanú Irt egy ke
ver6csap eladó. Érd.· EndrSd.
AlkotmállY út IS. Iligetl Gelhi I.«v:ín

Otépítési kövek. kőzúzalékok.
hjdeg<lszfalt kis mcnnyiséglxu i~ meg
vásárolhatók. Gyom:leudród. TOllIp:> ll.

22. Tel.: 06-601386-22:'.
1945 előtli képes Ievekzólapol. hils7.

nált le.lefonkányál v,\s,irolok. Békés,,':>
ba. Orosbázi Úl 7:' .. 7~<ibrila Z"ltán

Eladó kerti szers.~álllo'n:>k vagy
flistölón~k való 2.5 Ill- -es kmczbúM.
Érd.: Gyolllaendr6d. Pászlor .!:\nos ll.
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Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
s61mak 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 levelez6bpon vagy borítékban kell elküldeni
a következ6 címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk!

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

EGYÉB

Némel nyelvlalÚl<1Sl. alap- és kö
zépfokú nyelvvizsgára való felkészítést
dllalok.,Erd.: Boecker MargItGyoma
endrőd. Almos út 12.

Két 6 kW-os viJlanykályba újszerű"

:illapotban eladó. Tel: Dévav,inya 139
Besenyszegi üzletházba "ladót fel

vé.wünK. .!eléntkewi: Fő út 128. De.
8-12-i!'. Telefon: 386-062

utOl· 25 K-hozfőtellgely.sebesség
v:iltób~z tengelyek. fogaskerekek el
adók. Erd.: Dévaványa. Hajós út 29.

Fiatal sz:irnyas állatok kiállít:ísa
Gyomaendr6dön a Katona J67"ef Mű
velődési Házban 1994. október 8-9-i!'..

Szépén rendszerezert bélyegaJbu-m
dadó. löbbnyire a ·70-es évek bélyeg"
iből. Érd.: Joóné Jenei Gyöngyi. Gyo
maendr6d. Vidovszky út 6.

Önmagalllon tesztelt, jól bevjilt 1'0
gyókú.r:is programot ajánlok. Erd: a
60/388-734-es tekfonsZ<Ímon.

Könnyú ké.tfeje$ éke eladó. Érd.:
Mezőtúr. Faw!'.ó B. út 26.

I db 6 kW-os bŐI:irolós villanyk,ily
ha eladó. Érd.: Körösladány. Alkot
m:íny út 16/1.

SzekIénysor. kárpi los sarokülő, Er
zsé.bet-háló. S8 50-es SIMSON eladó.
trd.: Wallt'r. Körösladány Tel: 53J

VíZvczdék-szerelésbez szerszámok.
fém és műanya!'. idomok féláron eladók.
Érd.: Walter. K6rösladányTd: 531

Kondoroson, Szécbe.nyi 10. SZ<Í1ll
alall régi sze.krények. Regina rekamié
eladó.

Palackos Grill sütók g<Í7J·ezsók. de
longi g:ízkályhák 20-30(1;-al olc~óbban
kapbalók. Érd.: D~vav,\nya. Madách út I.

Kelti kisgépbez kÖIUl y(í pótkocsi d
adó. Érd.: Gyomaendrőd. Szécbenyi út 23.

Debrecenben beváltható 50 ezer fo
rint él1ékű autllV,is:í.rlási utalvány.ked
vezményesen eladó. Erd.:
(~yomac.ndr6d.Munbc.sy u. 25.

pállos ablak ISO X J50-es eladó. Érd.:
5400 Mezőtúr, Székes u. 9.

3 fázislt flírészg~'p Icirkulal eladó
vagy segédmotor-kerék-p:írc\rl elcsaél
bető - értékegyeztetéssel. t:rd.: Gyoma,
Pásztor úl 26/1.

BLACK DECKER fűrésl. 35 cm-~s

lánccal 1500 W-os. valamint Hungaro-

JÁRMŰ
Volvo 245 kombi 220 ezerért. Fial

500-as 40 ezerért eladó. Érd.: Dévavá
nya. T"l: 284

Alh Róm~ó 33-as exrdkkal eladó.
Érd.: Köröslad,íny Tel: 531, Wacter

Babetla segédmotorkerékpár 10
ezer Ft-érI. vala~lÍlIl D 344-e$ fixplalÓS.
terepes teherg"pkocsi 65 ~z~r Fl-én el
adó. Érd.: telefonon: 661386-972

LANCIA PRIZMA bronzmet:il szí
nű. 1.9 cm3 dízd. 1986-05 évj,iralú. eXl
r:ikkal ( ,'kktromo.< ab1:lke.m~.lő.

központi7..<ír sth). Érd: Vincze BáliJllné.
Tel: 66/443-530. lllunkaidól1e'n.

Trabant 60 l hatéve", frissen Vi7_<
gáztatva 17 eZ~r km-el príma állapot
ban dadó. Érd.: 5400 M~zőtúr. Arany
.I. út 17.

Ké.lülemű Wartburg (izémképes.
műs7~1ki nélkiíl. valamint l db Wat1
Imrg motor Inullásl eladó. Érd.: Kád,ir
S"L11-dor Me.zőtúr. Benkő Gy. ulca 27.

Eladó egy jó állapotban lévő 18 se
be.sséges Mouutain Bike ker"kpár.
Érd.: Gyoma. Tanács út 31.

Szgk.yl,inf"Uló '100 kg-os. fék nél kií
li eladó. Erd.: Dévaványa, Td: 410118
óra utáni

.ló ;illapotbanlév6105 Skoda sürgő

sen eladó. l~rd.: Fibián Mjhály 5630
Békés

Super LAJTA 'l2-es velőgépel ve
szek. Ugvaniu UE-28 DUlra "Iadó.
Érd.: Nagy J,inos Köröslad{,ny. Hunya
di u. 4. Te1:349

Né!'.yszögéS rendsuimú St össztö
megű I;;gfék~s pótkocsit Vénnék. Érd.:
Gyo!llaendrőd.BeljJie.n u. I. .

Ui 28-as férfi kerékpár eladó. Erd.:
Tóth Gyoma~ndr6d.Budai u. 2/1.

IFA SO billéncs műszakival dadó.
Érd.: Dévav,inya. Szeghalmi út 114.

Kitűnő :illapotban llÍvő ~IMSON

S5 l -éS mororkerékp:ír eladó. Erd.: Va
sas János, Dévaványa. Erkel úl 20.

Silllson Schwalbe 5112 és egy cselll
pekályha eladó. Érd.: Gyomaendrőd.

Berzsenyi D:ilúel u. I

GÉP

Perzsa kiscicák folyamatosan kap
hatók, ill. eJőj~gyezhet6k. Érd.: Gyo
ma. F6 úl212. Tel: 06-60/388-734

Póni csődör. Continental CB eladó.
K,irpótlási jegyei birbra cseraek. Érd.:
Gyoma. Dobó u. 14.

Kuvasz kan törzskönyvvezetr kö
lyök k-utyák, valamint ivarérett kuvasz
kan eladó. 5000 FUdb. Tel: 66/386-972

Kaukázusi köJyökkutyák olcsón el
adók. Érd.: Oszlánczj, Dévaványa. Ság
v:íri u. 22. Tel: 295/~gé.sz nap/

Eladó 2 hóuapos bak kecske' gida.
Érd.: Maőtúr. Borsó út 6.

40 mébcsalád eladó. l~rd.: Mezőtúr.
Sugár úl8.

-Ojfundlandi kiskutyák olcsón el
adók'- Érd_: Dévaványa. Dózsa Úl 22.
Tel: 60/388-033

Egy fiatal tarka bak k~cske eladó.
trd.: Gyoma~ndrőd.Körös sor 2.

FajtiszIa vadász kiskuly,ik eladók.
Érd.: Tírn,ir Szi lárd Hunya. József A. Úl
24. Tel: 66/389-94611 8 óra után/

Egy 3 hónapos fekele dog kiskutya.
valanlÍ I:t egy reudsz-1rn nél kiHí Trabant
eladó. Erd.: Pallagi Zoltán Kondoros.
Tanya: 468. -

Egy törzskönyvezett írszWer kan
k-utya 2 éves. vadászatra betauítva ,iron
alul dal!ó, vagy nőstény vizsl;\ra dcse
rélen\. erd.: Encb·őd. Alkotlllány Úl 15.
II ig~tl

KERT,TELEK

ÁLLAT

Hóclll\~zőv:lsárbel yen frekventá It
hd y~.n 48 n6g.yzetmét~.res 2 szob~s i.
emeldi lakótelepi labs dadó. Erd.:
Putnoki. Gyoma. Munkácsy u. 20. Td:
06-60/388-734

Hunyán. gázfűtésés családi ház Kc"i
vaő ,iron eladó. va!'.y lakólekpi lakásra
cs<'.rélh,'.IŐ. Érde.klődni tddonon:
6ón86-330

Kétszob,is. fürdőszob:lS. !'.ázfűtéses

h,izsü.rgős~n és olcsón e1adó,~lagykert
tel. Erd.: I-Iunya. Sallai út 18.

Endrőd. Apponyi út 8. s7..<im alatti
kél és kl szC!b,is kertes házrész (víz. g,iz
van)eladó. EnI.: hdyben vagy szemben
a vir,igbolrban.

Kondoroson. Szécbenyi útI O. szám
"!:Itt 85 Illc csabdi ház. eladó. Irányár:
1.000.000 Fl. Érd.: a helyszínel\.

I3ék~.(;~o.ba be lviro~úb~lll mJ.sfél
sz<,h,;, lakás "bdó. J~rdeklődni: a
66/459-427-,,~ l"kfonsziÍmon I8 és 20
ór:l küzötL

Tanva 94 "Iadó. trdeldődni:Roszik
P,íl 550iJ Kondoros. (ir utca 19.

Endrődön :IZ Ifjúsági Ii~)-en kél éoS fél
szobás Úzfűléses. telefonos lakás eladó.

, Érd.: a helyszín"n. Tel: 661386-907
cndródön Ür,,!'.szólóben Kiss u. 10.

,óm ala;ti há~ da;]ó 1805 mC tdekkd.
Énkklődni: (3yoma. Zrínyi u. 3.

C;yoma,'ndrődön. Nap u. 7.057.- alatti
kertes ház eladó vagy Iakótc.kpjre cse
rdhelő. Érd.: a bdyszíneu

P:lcll{,sszob{,s. giÍz-közponüfűtéses

lakás eladó. 80 70-ban kész. földszinl
lakhaló. Érd.: 5400 Mezőtúr. Kiss Ist
v,in Úl 4. Tamási G,ibor

KéISl.ob,is. összkom.fortos családi
h;iz (úrdúltöz közel e1"dó. Érd.: Gyoma
elldrőd. Kisr"ti út 40.

4 s/.Ob" + étkez6.c. holtágr" néZ§. él6
vízhez 200 nl-re. családi ház eladó. Erdek
16dllÍ: (~yoll\aelldr6d. l-l:uJtoskerti út 20.

Kör,jslarcsa. Rákóczi u. 141 l. sz.
hú e.!adó. Érd.:" hdyslÍlle.lI.

(~)'úm~lcndr,,")ltÚJ1''"l;1 Ném~lh-zug~hl)l

vízha közel 866 m--~n lévő 30 Ill--e,~

lakhatl' ny,u·aló kedw7ményes ároll ebdó.
I~rd.: telefonon: 66/450-209 (17 óra után).

HÁz, LAKÁS

200 n"gyszögöl gyümölcsös eladó
Mc:'.ZStlJl'l)ll. a \-'<1 \.!Óllidi lú:'.rtbl':Il. belterli
ki,'n. Érl!.: MaGlúr. T,incsics út 3.

Eladó NagylaIJOs-N!,aőtúr kÖZÖlti
víkend lerükten 67S4 m- körösparIJ le
rü let. Tel: 661386-815

Endr6d. Bóuumzugban 8891 hrsz.
18'18 mC s70ÍntlÍ dadó~ Érd.: Tel/Fax:
75/310-746

Harcsás-zugban IOOO n~gyszögöl

.<únlódadóvagy bé.rbéadó. Erd.: Gyo
ma"lldrólL Zrín yi I. út l I.

Vizparti tdek a Sjrató-boltágnál el
:Ldl). Érd.: (;yom:Le.ndn'id. Hunyadi út
25/1.

Gyolllán J Pocoskertben vízpani
nyaraló szőlővel "s gyi;mölcsössel el
adó. vagy bérbe kiadó. Ént: Kertész
S;illdllrné (~yo\llaelld,.6d. Sallai út 5.

(~Yl'"l,i" il Mad,ich l~. 4..<z;im alatt
280 négyszögöl (1000 Iln kövesút nlel
le II i klck kÖzlllú·vesítési IehetőséggeJ

dadó. Ir;íIlY:lr 350 enr Ft. Érd.: a h'ély
színen vagy te.JefOJlOI1 lllunka.időbl2'.n:

661386-479 Túth Liszló
A Bómorn-zugba~ 500 négyszögöl

vízparti tekk dadó. Erd.: Gyomaelld
rőd. Fáy út 6. szám alatt 16 óra utáll.
lIapközlkll a 386-202-e.s lelefonszá
lllon.

I db magyaL 10 hÓllapos agár kis
kutya. törzskönyvezett. olcsón eladó.
Ént: Putnoki. Gyoma. Munkácsy u. 20.
Td: 06-60/388-734
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Szeptember 6-ról 7-re virra
dó éjszaka a rendőr járőr tetten
érte és elfogta J.Zs. és D.S. he
lyi fiatalokat, akik az éjszaka
folyamán több bűncselekményt

is elkövettek. Gé[)kocsikat tör
tek l'el és nímoJtak ki, majd a
Rózsa Presszó kerthelységéből

loptak I1nTanyag székeket.
Szeptember 9-én reggel a

Vásártéri lakótelepen igencsak
meglepődöttegy Lada tulajdo
nosa, amikor járművének csak
hűlt helyét találta az épület
clllu A kocsit még aznap egy
I:lkossági bejelentés nyomán
találták meg a Körös-parton a
vasúti híd közelében a fák kö
zött. A jármCI sértetlen maradt,
és bell51e semmi t sem vi ttek el.

Szeptember 13-án éjszaka a
vál"Os gyomai részén több olya.ll
Jllakátot is találtak amelyen egy
nagy A betCI (amu-chia) díszel
gett, alatta [)edig a" Semmi ha
talmat senkinek" felirat. A

ázol
l fiatosaz it

HIRDEJÉSFELVÉTEL
Telefon/fax:
66/386-479

Szeptember l3-án déli 12 óra után pár percceJ K. Gábor a
Fl) útról a Pásztor János utcába kanyarodott Fiat személygép
kocsijával s a negyven kilométeres sebességkorlátoz(Í táblái
figyelmen kivül hagyva nekirohant az előtte közlekede) La·
dának. K. Gábor fél reránto tta a kormányt, s elgázolta az úttesl
szélén szabályosan közlekedő két kerékpáros fiatal lányt.
akiket a mentó1< kórházba szállítottak. K. Gábor nem állI Illeg.
hanem ahelyszÍmől megpróbál t elmenekülni, de újra utolérte
a Ladát, amely most már útját állta K. Gábornak, aki gépko
csij át feltehetőenittasan vezette. A rendőrök vérvétel re vitték
a fiatalembert.

rk
plakát sarkában aláírásként Au
tonóm Kör 5711 Gyula Pf. l. A
helyi rendőrség az ügyról érte
sítette a Megyei Rendőrfőkapi

tán yság iII etékesei t.
Sze[)tember IS-én 18 óra

előtt a Bajcsy út és Kiss B,Uint
utca kereszteződésénélegy lo
vaskocsi elütötte a szabályosan
közlekedő kisiskolás M. Kata
lint. aki nyolc napon túl gyó
gyuló sérülést szenvedett. A
lovaskocsi vezet~je nem adott
elsőbbséget a kerékpáros kis
[{wynak.

Nem az útviszonyoknak
megfelelően közlekedett B.Gy.
helyi lakos Lada SamarájávaJ
és a dévaványai út mellett a
közúti híd előtti kanyarban egy
viJlanyoszlopnak rohant. A La
da győzött, s a betonkaró kitört
és az úttestre zuhant. A kocsi
eleje összetört, személyi sérü
lés viszont szerencsére nem tör
tént. (lásd képünket)

Ki

t r~__"III~ r "1
Kesely6sön az egyes dűlő

ben lév() három hektáros bir
tok két tulajdonosa július
4-én megszemlélte az érett
búzát, s úgy döntöttek, hogy
két nap múlva aratnak. Július
Cl-án aztán már csak tarlót
találtak a földjiikön. Meg
lepve tapasztalták, hogy vél-

helrJen az előző nap valaki
learatta előlük a termést.

Az egyik károsult el
mondta, hogya kombájnos
tudhatta, [10 gy tisztességte
len munkát végez, hiszen
siet(fs lehetett a munka,
mert harminc centis tarlót
hagyott maga után. Az is

elképzelhető, hogya kom
bájnos és a traktoros nem
tudta, hogy lopnak, ez eset
ben amegbízójuk keresteti k.
Az. ellopott búza mennyisé
ge egyébként núl1legy J80
mázsa lehet.

A tulajdonosok feljelen
tést tettek a rend()rségen, s a

rendórök szakember bevo
násával megvizsgálrák cl lc
rületen hagyoll
keréknyomokat. A renli6rsé
gen lapunkat tájékoztatták
arról, hogy a nyomozás még
tart, de ezen kívül érdemi in
tormáciöval - a nyomoz<Ís
érdekéhen - nem szolgállak.
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Uhrin Erzsébet
FÉNYKÉPÉSZ
é tesíti kedves
megrendelőit,

hogy novembertól
HÉ1FŐN és PÉNTEKEN

S-IS-ig Endr6dön
a Deák u. 15 alatt vállal

MŰTERMI
FÉNYKÉPEZÉST

ÉS IGAZOLVÁNYKÉP
készítést.

A hét több napján is
FILMÁTVÉTEL

egész nap!
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Kovács Lászlól·ól szóló
riportunk a lap 8. oldalán _.
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i..~:.'.:: Már most gondoljon a karácsonyral ..:!"':.•.'.:

• VÁLASSZON HÁZTARTÁSI GÉPEINKBŐL: ;
~ - Mikrohullámúk (Sharp, DAEWO, ELIN) (.! -Vasalók (ROWENTA, MOULINEX, PHll..-IPS, Szarvasi) §
" - Kávéjó'zók (PHll..-IPS, Szarvasi)
~

r: - Hajszárítók (SIEMENS, ROWENTA, REMINGTON, PHILIPS)
i: OlajSii[ók, kenyérpirító/\., porszívók, mosógépek, lultók,jagyasztók,I gázlű?jlelyek-ból, val~mint ," ~.:
~ SZORAKOZTATO ELEKTRONIKAI TERMEKEINKBOL: i:

~ Televíziók: ORION, DAEWO, SAMSUNG, VIDEOTON) LED-ELECTRONIK ~.'::
~ Videók: PHlLIPS, JVC, DAEWO, AIWA B

§ Rádiós magnók: PHll..-IPS, SAMSUNG, SHARP, SUPERTECH Gyomaendrőd ~
~ M(íllOldvevó1. (1,2 fejes): ELECTRONIC, NAVHAUSAT Kossuth u. 18. ~
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PO GARMESTERJELOLTEK

Eddigi információink szerint három jelölt készülő
dik megmérettetni magát a város polgármesteri szé

éért: Dr. Frankó Károly a jelenlegi polgármester,
Jenei Bálint önkormányzati képviselő, a város volt

tanácselnöke, és egy harmadik személy neve is szóba
került, ám őmég nem kíván élni a nyilvánosság lehető

ségéveI. A Szó-Beszéd most a két leendő jelölttel készí
tett interjút.

Dr. Frankó Károly

Jenei Bálint
csupán egy párt jelöltjeként kí
ván indulni.

- Egy ilyen választási szövel
ség létrehozásán fáradozik a
Gyomakör is?

- A Gyomakör a legmegfele
lóob gyomai jelöltet keresi. Bí
zom abban, bogy én megfelelek
eunek. A Gyomakör egy a tele
püléshez hosszabb ideje kötődő

lokálpatrióta jelöltet kiván, de
semmiképpen nem olyat, aki. a
két településrész közötti ellen
tétet szítaná.

- Mint képviseló' fiúként érré
keli az önkormányzar elmúlt
négy évi munkáját?

- A képviselőtestület tagjai
uak többsége törekedett arra,
hogy hozzájáruljon a város fej
lődéséhez, de a részérdekek
gyakori érvényesülése miatt a
város szempontjából olykor
nem a leghasznosabb döntések
születtek. Ennek egyik oka,
hogy a település úgynevezett
közép- és hosszú távú program
ja nem volt ke1l6en megalapo
zott program. Nem is lehetett
igazán az, hiszen - mint aztss dr.
Frank6 a közmeghallgatáson is
kijelentette - ezt 6 maga egye
dül állította össze. Vélemé
nyem szerint egy ilyen program
több hónapos közös szakmai

kássága alatt már megmutathat
ta mire képes.

- Ön is bizonyíthatolI az el
múlt négy év alatt...

- Igen, de ha Jenei Bálinmak
megadatott 14 esztendő, akkor
még én is kérhetek pár ével. Ha
ezt a polgárok bizalmából meg
kapom, akkor sokkal keményebb
kemnek kell majd lennem. A vá
rosfejlesztést, a rendet csak OlYaIl
emberekkel lehet végezni, akik
ugy,mazt akarják amit én. Sajnos
az elmúlt négy évben nem min
den alakult megfelelően ,uniau,
hogy egy-két poszton tehetségte
len vezetők ül.nek még. A jövő

Jlen nem leszek elnéző, ugyanis
minden rosszat a polgármesteren
kémek sz{unon, s ezt én nem en
gedhetem meg magamnak.

H.E.

- A legnagyobb inspirációt a
lakosságtól kaptam. Sokan
megsz6lítottak, hogy remélik
ringbe szállok a polgármesteri
székért. Az6ta támogatásáról is
biztosított néhány párt és egye
sület is. De igazán jelöltnek
csak akkor érezheti magát az
ember, ha a támogatás a kam
pány során is megnyilvánul
majd - mondja Jenei Bálint aki.
elfogadná egy választási szö
vetség támogatását, tehát nem

- Remélem ez a jelenség 10
15 év m(tlva - amikor már felnő

egy generáci6 - már nem lesz
tapasztalható. Hiszen a mai 15
20 éveseket sem érdekli ez a
vita, csak mosolyognak rajta.
Persze ettól függetlenül min
denki lehet büszke szülőfalujá

ra, a hagyományokra. Gyoma
és Endr6d azonban közigazga
tásilag egy város és jöv~ie is
csak így van.

- A ma ismerr esetleges pol
gármesterjelöltek közül kit tart

legjelentó'sebb ellenfelének?
- Jenei Bálint gy6zelme ese

tén én egyértelműen a vissza
rendeződéstől tartok. Hogy ki.

l'in.cl.ulmég,-a-7....eg~fa.~reti kérdés is, azaz ki érzi ú _
h...QgY a a mas erre a ozícióra.
Jenei Bálint 14 év vezet6i munl

-

- Nézze. én is tudomásul ve
szem, hogy a szocialisták nagy
fölénnyel nyerték a tavaszi vá
lasztásokat. Engem nem zavar,
bogy támogatnak, biszen ezzel
elismerik eddigi ténykedése
met. Ez számomra egyfajta er
kölcsi elismerés, így aztán
örömmel fogadom t{unogatásu
kat, annál is inkább mert az
MSzP - s persze más pártok is 
a társadalom bizonyos rétegé
nek véleményét is tükrözik.
Megjegyzem, ha egyetlen párt
sem támogatna én akkor is in
dultam volBa a polgármesteri
székért.

- AGyomakör úgyvéli, hogy
a következó' ciklusban a gyo
mai városrészl1ez kötődó', gyo
mai polgcínnesterre van
szükség...

- Ez egy demagógia egy ál
igazság, hiszen Gyomaendrő

dön sok olyan jelent6s személy
él, aki nem gyomai, sem nem
endr6di származású. Azt gon
dolom, hogy ez egy választási
kampányfogás amely az érzel
mekre pr6bál batni. A gyomai
ságot hirdetve nem hiszem,
hogyaGyomakör bölcsen gon
dolkodik.

- A két település egyesülése
óta időró'/ időre felszínre kerül
Gyoma és Endrőd vitája. A né
zetkülönbségek az elmúlt négy
évben leggyakrabban éppen az
önkormánYZaIi testület ülésein
jelentkeztek. Önnek mi erról a
véleménye?

- Mikor döntölt úgy, hogya
köverkezőnégy évet is a polgár
JJl.esteri székben igyekszik elföl
reni? - kérdeztük dr. Frankó
Károly polgánnesterr.

- Nemcsak az utóbbi hetek
ben, hanem már korábban is
gondoltam arra, hogy a négy
éve elkezdett polgármesteri
munkát tovább kellene folytat
nom, mert hiszem, hogy renge
teg elképzelést. tervet kell még
megvalósítanom, s tovább kel
lene vinnem az általam képvi
selt várospolitikát. Hiszek
abban is, hogy közösen egy jó
önkormányzati testülettel Gyo
maendr6döt szép várossá lehet
alakítani. Hajlandó vagyok
most Így 54 évesen ezért felál
dozni az orvosi hivatásomat.

- Támogatják e mások is az
ön jelölését?

- A testületból mostanában
közölte velem néhány képvise
16, hogy jobb lenne, ha én ma
radnék a polgármester.
Emellett orvosi munkám során
szerencsére nagyon sok embert
ismertem meg, akik közül töb
hen kérték, kérik, hogy legyek
újra polg<\Imester. A pártok he
lyi szervezetei közül október
l8-án a szocialisták bejelentet
ték, hogy független pártonkivü
l ikén t én vagyok a
polgármester jelöltjük. Infor
mációim szerint az MDF és a
keresztén ydemokraták is en
gem kivánnak támogatni.

- Hogyanfogadiü aszocialis
ták tám.ogatását annak tudatá
ban, hogy önnek inkább az
SzDSz a szimpatikusabb párt,
sőt egyes korábbi kijelentései is
azr sugallták: a szocialista esz
mék nem túlZOlwn állnak közel
a szívéhez?

- A szocialista eszmék jelen
tős része bárkinek kell hogy tetsz
en. Igaz, számomra az SzDSz-ben
lévő politikusok szi.mpatikusab
bak. Igaz, a gyomaendrődi szabad
demokratákról ezt már nem
mondhatom el, ó1< valószínweg
soha nem bocsátják meg nekem,
hogy 1990-ben kiütöttem a pol
gármester jelöl~iüket.

- Nos teluíf örül-e az MSzP
támogatásának?
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képviselő a pártok egyesületek listáiról kerül
be a testületbe. A polgármesterválasztás,
mint ismeretes közvetlenül történik. Mint a
megyei sajtóból és a helyi sajtóböl bizonyára
értesültek róla, kezdeményezésünkre az
összes gyomai párt és az egyesületek zöme 
csaknem 20 szervezet - szeptember 21-én
megalakította a Gyomai Pártok és Egyesüle
tek Választási Bizottságát, mely eddig mint
egy 4 tanácskozást tartott a választási
összefogás érdekében. Az elkövetkez6 1-2
hét eldönti azt, hogy nulyen választási szö
vetségek alakulnak ki. Az ez évi választás
tehát nem a spontailltás jegyében, hanem az
összefogásra való törekvés jegyében kerül
előkészítésre. Rövid időn belül megjelenik
Választási Híradónk, melyből el61<észüJeLe
inket figyelemmel kisérhetik.

TISZTELT GYOMAIAKl
Kérjük, hogy a hátralevő rövid időben kí

séZjék figyelemmel munkánkat, adjanak se
gítséget ha kérünk, adjanak javaslatokat
körzetük gondjait képviselni tudó szemé
lyekre vonatkozóan és elsC"ísorhan nem pár
tok ... , hanem elkötelezett és alkalmas
személyek mellett tegyék le voksukat. Ah
hoz, hogy terveik valóra váljanak nagy szük
ség lesz arra, hogy a december ll-i
választáson az eddiginél sokkal nagyobb
arányban vegyenek részt.

Kérjük ismételten a vállalkozókat. hogya
Választási Híradó megjelenését gyors anyagi
segítségükkel támogassák. Ugyanezt kérjük
a gyomai székhelyű gazdálkodó szerveze
tekt6! és azoktól az egyénektól akik erre ál
dozni tudnak.

GYOV':AKŐRÜGYVIVŐ
TESTÜLETE

Cigány
önkormányzat

Az október 17-i határidŐig a
Lungo Drom new cigimyszer
vezetgyomaendrődiszervezete
hét aláírással kisebbségi önkor
mányzat megalakítását kezde
ményezte a város jegyzójénél.
Így tehát december ll-én a
helyhat6sági választásokon ki
sebbségi önkornu'myzatot is vá
lasztanak a polgárok. A város
lélekszámának megfelelően a
cigányság képviseleti szerve
Gyomaendrődönöttagú lesz. A
megválasztott kisebbségi ön
kormányzat véleményeivel se
gíti az önkormányzati testület
döntéseit Az öttagú testület az
alakuló ülésen választ elnö
köt

Indul a kampány
A módosított önkormányzati törvény szerint az eddi

gi tizenkilenc helyett eggyel kevesebb képviselője lesz
Gyomaendrőd önkormányzati testületének. Tíz képvi
selő most is az egyéni választókerületekból kerül a
testületbe, heten pedig az úgynevezett kompenzációs
jjstáróljuthatnak be. A lakosság közvetlenül választja a
polgármestert, aki szintén tagja lesz a testületnek .. Az
alpolgármester, vagy alpolgármesterek személyére a
polgármester tesz javaslatot. Az alpolgármester lehet
társadalmi megbízatású, vagy főállású is és nem csak
testületi tag lehet.

A kampány egyébként november 6-án indul és de
cember 9-én fejeződikbe. A választási bizottság pedig
november 22-én dönt a képviselőjelöltek személyéról ..
A választási bizottság tagjai: Csányi István, Balog Ká
rolyné, Homok Béláné és Koloh Imre. A választási
bizottság titkára Gyetvai Jánosné.

Gyomakör felhívása a gyomai
városrész lakosságához választópolgáraihoz!

TISZTELT GYOMAIAKl
Az 1991-ben alakult és hivatalosan műkö

dő egyesületünk ez év márciusa óta több
alkalommal fordult felhivással a helyi sajtó
ban Önökhöz, a gyomai városrész lakóihoz.
Ezekben a felhivásokban hívtuk fel a figyel
met a közelgő önkormányzati képviselők és
a polgármesterválasztásra. Sajnos a válasz
tással kapcsolatos törvény eléggé késve je
lent meg, ezért a hátralevő időt a
választásokig hatékonyan ki kell használ
nunk. Az idő rövid, ezért itt a tettek és legfő

képpen az ÖSSZEFOGÁS időszaka!

ÖSSZE KELL FOGNUNK, hogy város
részünk érdekeit városunk és városrészünk
érdekeit értelmileg és érzelmileg elkötelezett
önkormányzati képviselők és polgármester
képviseljék. Olyanok, akik képesek egyéni
érdekeiket, vált vagy valós sérelmeiket, egy
más iránti fenntartásaikat félretenni, ha össze
kell fogni városrészünk érdekeinek védelmé
ben. Sokszor elmondtuk, de talán nem elég
szer, mert még mostis felmerül egy-egy nem
kellően tájékozott egyén részéről a vád, hogy
összefogásunk nem az endrődi városrész la
kossága ellen irányu1. Egyszeruen arról van
szó, hogy városrészünk képviseletét az ön
kormányzati testületben lakosságunk ará
nyában képviselni akarjuk. Arról van szó,
hogy a gyomai egyéni választókerületekben,
ami 6 körzet, a gyomai lakosság bizaimát
élvező, városrészünkért tenni akaró képvise
lők legyenek.

Természetesnek tartjuk, hogy az endrődi

ek az endrődi városrészben maguk akarják
megválasztani képviselőiket. A választáso
kat szabályozó jogszabályok alapján váro
sunkban 10 egyéni választókerületben
választ a lakosság képviselőt és további 7

munkával készíthető el. Ezzel
függ szorosan össze a város zi
lált pénzügyi helyzete, melyet a
túl sok kellően meg nem fontolt
döntés okozott.

-A polgármesterként mit tar
tana legfontosabb feladatá
nak.?

- Elsődlegesnek tartom egy
sokkol! szorosabb és emberkö
zelibb kapcsolat kiépítését a la
kossággal , a városban
tevékenykedő vállalkozókkal
és az intézményekkel. Tapasz
talatom szerint együtt cseleked
ni csak együtt gondolkodással
lehet. Jó testületi döntések és
eredményes végrehajtás csak
úgy jöhet létre, ha emögött tár
sadalmi egyetértés is van. Alap
feladatnak tartom a
vállalkozások felélénkítését,
mert hosszabb távon munka
helyés lakosság csak akkor lesz
a városban, ha lényegesen több
és jól műk.ödŐ vállalkozás dol
gozik. V ,l!lom, hogy ennek sok
kal szélesebb együttmú1<ödési
lehetőségei vannak, mint amit
ebból ajelenlegi önkormányzat
megvalósított.

- (Jn 1991-ben éppen a Szó
Beszédnek nyilatkozta, hogy hi
!)f[~. na és EndrQ'd
egyesí1i.se ...-

- Az egyesítést - de meggyő

ződésem szerilH inkább egye
sülést - ma is hasznos lépésnek
tartom mert előmozdította

Gyomaendrőd várossá fejlesz
tését. A várossá válás feltétele
inek döntő többségét azonban a
gyomai városrész lakossága te
remtette meg, viszont az egye
sü [éssel Endrőd számára is
Ieheteivét~-:et-a ..diu.anliku
sabb fejlődést. Sajnos egy két

~ tucat endradi han aadó félre
tudta vezetni az elsősorb uid~

sebb endrodIeket..rnt h, g..o2=.
tarták, hogy az egyesill,é~
ndrődö -átnítlj'o·smlénntette.

Az akkori nYI at OZ< on ugy
értelmezhető, hogya városfej
lesz.tés szempontjából hasznos
lépésnek nem mértük jól fel a
szubjektív old,l!át. Az endrődi

polgárok egy részében ma is
van egy olYaJI érzés, hogy End
rőd nem önálló, s ezért lépten
nyomon bizonyítani akarják
másságukat. Ez gyakraJl túl fú
tött lokálpatriotizrnusban jele
nik meg. EI kellene már
dÖntenje ~az öOOr-OO+-l-ilWsSág:
nak, hOg] tud-e élni igazi
egyetértésben a gY..QlD.i' akkal,
vagy fontosabbnak tart ják a

- -"élt sérelmek hallgoZtatá
~----------
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A KOZTARSASAGIrány Svédország
A Gyomaendrőd.r61 elszármazott Kruchió Endre szerve

zésében a svédországi Skövde városának meghívására a
Körösmenti Néptáncegyüttes december l-jén az északi
országba utazik. Az egyhetes látogatás céljai között egy
esetleges testvérvárosi kapcsolat kialakítása is szerepe!.

Nyomdaavató
A Gyomai Kner Nyomda Rt. tulajdonosa a Láng Kiadó

és HoldiI}g Rt. 1993-ban a privatizáció keretében vásároIta
f!1eg az Allarni Nyomda részvényeinek 75 százalékát. Az
AllaIni Vagyonügynökséggel kötött szerződésben az új
többségi tulajdonos vállalta, hogy a budai Vámegyedben
lév6 - a nyomda számára már alíg használható - épület
együttes értékesítésével teremti elő az új korszeru nyom
daüzem létesítésének feltételeit. Az ingatlan értékesítését
némileg meg is előzve a cég idén vásárolt egy ingatlant a
k6bányai Halom utcában ahol mintegy félmilliárdos költ
séggel készítette el az új nyomdaüzemet. Időközben az
Állami Nyomda Rt. átvette a SZÜV Leporelló Nyomda
gépparkját és alkalmazottainak jelentős részét.

Az új nyomdaüzemet október 24-én Göncz Árpád a
magyar köztársaság elnöke avatta fel.

Halásztanulók
A gyomendrődi Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakkö

zépiskola az 1995/96-os tanévt61 bevezeti a halász szakma
oktatását. Halászatot Magyarországon jelenleg csak a tatai
mezőgazdasági iskolában tanítanak. A hároméves képzés
során a tanuJók a haltenyésztésen kívül megismerhetik a
halfeldolgozás technológiáját, s emellett vállalkozási, gaz
dálkodási ismereteket is kapnak. A Körösi Halász Szövet
kezet és a Haltenyésztési Kutató Intézet, valamint a
gyomaendrődi Fish-Coop B t. vállalta a gyakorlati oktatást,
a szarvasi intézet pedig részt vállal az elméleti oktatásban
is.

A köztársaság kikiáltásának
5. évfordulójára és az 1956-os
forradalomra emlékezve októ
ber 22-én délután négy órakor
dr. Frankó Károly polgármes
ter mondott ünnepi beszédet
Gyomán az országzászlónál. Az
ünnepi tiszteletadáson alig hat
vanan jelentek meg.

- Most is szerte a világon
háborúk dúlnak ártatlan gyere
kek, tehetetlen öregek pusztul
nak el és halnak éhen
értelmetlenül. Győz az erőszak,

a hódítás gondolata és késik a
segítség. A világ úgy tűnik nem
sokat változott a második világ
háború befejezése óta. Gondol
junk csak azokra az évekre
amikor mi magyarok is remé
nyekkel telve - bár a vesztes fél
oldalán - boldogan köszöntöt
tük a békét Európa más népei
vel együtt.

Lelkesen és bizakodva épí
tettük fel romokból ezt az or
szágot de mire észhez tértünk a
felszabadulás tartós megszál
lássá vált. Új eszméhez szoktat
ták a gyerekeket és a
felnőtteket. Elzártak bennünket
más szomszéd népekkel együtt
Európától és a világtól. Elvett
földek, házak szétvert gyönyö
rű kastélyok jelezték, hogy új
korszak kezdődött és ezt az új at
egy hamis ideológia jelentette
végig fegyverek árnyékában.
Idegen értékrendet állítottak

fel, amely a mai uapig érezteti
hatását gondolkodásunkban ... 
mondta a szónok.

- Öt éve már, hogy szabadok,
függetlenek vagyunk. Ot éve
próbálkozunk ezzel a szabad
sággal élni. Vajon jóP Most
kellene megfogni egymás ke
zét, s így egymást vezetve, se
gítve örülni a fénynek a sok évi
sötétség után. De nem ez törté
nik! A széthúzás, a meg nem
értés, az egymás letaposása, a
pillanatnyi érdek és haszon ve
zet ma is sokunkat. Azt gondol
tuk, hogy rendszert váltottunk
és majd holnaptól minden más
képpen lesz. Keserves a csaló
dás, ez nem így lett. Látnwlk
kell, hogy az előző negyven év
árnyéka még minden lépésünk
re rávetődik - mondta dr. Fran
kó, s beszéde végén bizakodott
abban, hogy néhány év múlva
kilábalva a jelenlegi súlyos
gazdasági kátyúból mÍJlél töb
ben örömünnepként élhetik
meg október 23-t.

A beszédet követően a jelen
lévők koszorúkat helyezték el a
szabadságszobornál. Másnap
október 23-án Endrődön folyta
tódott az ünnepség délelőtt 10
órakor a katolikus templomban
rendezett ünnepi misén Iványi
László plébános emlékezett
1956 októberére, majd az or
szágzászlónál fejeződött he a
városi rendezvény.

Minden héten
más-más
árucikk

engedményes
áron az
ÁFÉSZ
kijelölt

üzleteiben.

Az utazás elhalasztva
Testvérvárosunk a romániai Nagyenyed vezetőioktóber

7-tóllO-ig küldöttséget, köztük a Gyomai FC labdarúgóit
látták volna vendégü!. Az utazást viszont dr. Frankó pol
gármester lemondta, hivatkozva a Románia egyes körze
teiben tapasztalható kolera megbetegedések miatt. A
polgármester közölte a testvérváros vezetőivel, hogy
amennyiben mód lesz rá, úgy tavasszal látogatnak el
Nagyenyedre.

Tájházfelújítás
A tájház gondnoka Vaszkó Irén kérelemmel fordult az

öllkormányzathoz, s kérte a falumúzeum épületének sür
gős felújítását. Az épület tetőzete rossz, több helyen be
ázik, a folyosó tetőszerkezetét tartó oszlopok elkorhadtak,
a folyosó burkolata megsüllyedt és a víz bekötése is szük
ségessé vált, hiszen a tájház előtt lévő közkifolyót - az
ismert takarékossági intézkedések miatt - a város leszerel
te. Az öIlkormányzat mintegy félmillió forintot fordít a
múzeumépület felújítására.

"Szerdától szombatig
olcsóbban"

.~ Figyelje.(----'\ .
~ , '. a napl
~ \ hirdetéseinket!

Tisztelettel
várunk minden

vásárlót.

\
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Tavaly könyvet adtak ki az 1956-os sortü
zekról, amely szerint három Békés megyei
településen durrogtak a fegyverek akko
riban: Gyomán, Gyulán, Kevermesen.

Utóbbi két helyszín 56-os eseményeinek
irodalma mintha gazdagabb lenne, ezért·
ezúttal annak próbáltunk utánajárni: Mi
történt 56 őszén Gyomán?

Az '56-os decemberi események

Gyors ügyintézés! Keresse kirendeltségeinket:
Gyomaendrőd,Fő u. lll. Békés, Piac tér 5.

Tel: 386-881 Tel: 341-559
Hunya, petőfi u. 3/1. Tel: 388-013 Köröstarcsa, Kossuth u. 20.
Mezőberény, Fő u. 8.Tel: 352-279 Tel: 382-230

A hatalom haragja
A hivatalos iratok szelint Gyo

mán 1956. december ll-én indult
akció a fonadalom "utóvéd moz
galmainak" letörésére. A telepü
lésen megjelenő Békés megyei
karhatalomról aharangok félre
verésével kapott figyelmeztető

jelzést a lakosság. A hatalom ha
ragja az ifjúsági szervezetekre
irányult, amelyek aktívan szer
vezték a Kádár-rendszenel szem
beni ellenállást. Ez elsősorban

felhívások készítésében jelent
meg, falragaszokon jelentkezett.
A karhatalmisták elfogták az if
júsági szervezetek vezetőit, akik
nek kiszabadítására jelentős

tömegjött össze a rendői'ség épü
lete előtt. "Könnygázgránátok al
kalmazására, majd
géppisztolysorozatok kilövésére
került sor", aztán Májer IstváuJ'l
- a szerk.! hangadót "kilőtték" a
tömegből. aki súlyos sérülést
szenvedett. Fekete Elemér gyo
maendrődi polgá.r viszont vitatja
a nyomtatásban is megjelent állí
tások némelyikének igazát. Talán
teheti, hiszen tizenkilenc fiatal
emberként közelről szemlélte a
történteket.

- Szerintem Gyomán egy szo
lid, helyi forradalom zajlott le
akkor - kezdi. - Ez az állítás per
sze vitatható, mert a történelmet
1956-ban sem a Hánnas-Körös
partján írták. Egyesek arra gon
doltak, hogy majd kommunista
vezetőket kérhetnek számon a

tetteikért, néhányan az ingujjai
kat gyűrték, de szerencsére a jó
zan polgárok megakadályozták a
verekedést. Itt egyébként úgy
igazából csak november második
felében kezdtek mozgolódni az
emberek, mikor már Pesten a
megszállók kezébe került a kor
mány... Nem mondhatom, hogy
elvetemültek lettek volna a fiata
lok. A művelődési házban gyúlé
seket szerveztek, felvonultak az
utcán. Mégis, a karhatalom és a
rendőrség kettőt közülük "nem
kívánatos személynek" minősí

tett: Varga Istvánt és Virág
Sándort. Oket a rendőrségen tar
tották fogva.

Gorjunov nem lép
színre

December 12-én piacI nap
volt Gyomán - folytatja Fekete
Elemér. - Először a fiatalok köve- .
telték a rendőrség épülete (ma a
mezőgazdasági iskola Fő úti kol
légiuma) előtt két társuk kiadá
sát, de nem találtak
meghallgatásra. A bejáraton lévő

kisablakon keresztül ugyan szót
váltottak, ám ismét csak ered
ménytelenül. A nép közben gyü
lekezett, főleg asszonyokjöttek a
piacról. Sokan csak
kíváncsiskodtak, de a legtöbben
tudták, mire megy ki a játék. A
harangot félreverték, ekkor már
legalább 400 polgár tolongott a
helyszínen. Tíz óra elmúlt, mire
én is odakeveredtem egy bar-

átommal, felálltunk az utca túlol
dalán egy lépcsőre. Egyszer csak
jött egy autóbusz Endrőd felől,

amelyet megállítottak. Az utaso
kat kiszállították, majd arra akar
ták rávenni a sofőrt, törje be
jármú] ével a kapu t. A bu szvezető

ebbenemmentbele... Utólag any
nyit gondolkodtam ezen a közj á
tékon, de rájöttem, hogy ez az
ismeretlen sofőr magatartásával
emberek életét mentette meg. Re
besgették ugyanis, hogy a kapun
belül egy Gorjunov gépfegyvert
állítottak fel. Ha a hangadók be
törik akaput, olyan mészárlás lett
volna, amelyre jobb nem is gon
dolni ... Aztán észrevettük, hogy
nyitják az emeleti ablakokat,
amelyekre már 56 előtt is vasrá
csokat feszítettek. Az esemény
ről szóló tudósításokkal
ellentétben nem könnygázgráná
tokat dobtak ki, hanem "puffan
csokat", vagyis papírgránátokat,
amelyeket ma egyszerűen csak
petárdának neveznek. Az egyik
ilyen petárda csak úgy öt-hat mé
tene esett le tólünk, füstölt, majd
a következő pillanatban "puff!" 
nagyot "szólt". Az embereknek
nem kellett több. kétfelé oszlott a
tömeg, a református templom irá
nyába és a Petőfi utca felé, az
egyik orvosi lakáshoz. Ahogy el
durrantak ezek a puffancsok , már
több dobtáras géppisztolybóllőt

ték is a mögöttünk lévő épület
cserepes tetejét. Főleg a levegő

be lőttek, mindenesetre csörgött
és zörgött a cserép, hullott a tör-

melék. Erre lent természetesen ki
ki szaporázta lépteit, én azonban
más utat választottam. Megfog
tam a barátom kezét és a rendőr

ségi épület tövébe rohantunk,
mert eszembe jutott, hogy a sűrű

rácsozat között lefelé nem tudnak
lőni ...

Két páncélos
kutya nélkül

- Végül is a katolikus parókia
épületénél kötöttünk ki, a kőlába
zat és a vaskerítés mögé bújva
kerestünk fedezéket. Kissé el
csöndesedett a fegyvelTopogás,
majd abbahagyták. A tömeg fel
szívódott, csak az előbb említett
orvosi lakásnál álltak kint mint
egy hannincan. A barátommal át
futottunk a Mátyás király utca
másik oldalára, aztán a katólikus
templom főbejáratához,ahol egy
széles oszlop mögé húzódtunk.
Onnan láttu k, hogy MájerFerenc
bácsi terelte a népet az orvosi la
káshoz. 6 világlátott ember volt,
tudta, veszélyes ez a kiszorítósdi.
Szaladtunk mi is az orvosi lakás
hoz, ám amikor az integető, em
bereket terelő Feri bácsihoz
értünk, észrevettük, hogy furcsán
megrendült az öreg, lövést is hal
lottunk. Májer Ferenc jobb lábát
boka fölött pár centiméter:'el ke
resztüllőtték, magas szárú, fekete
cipőjéből minden lépésénél
fröcskölt a vér. Késóbb odabent
ellátták, szerencsére nem volt sú
lyos a sérülése. Az 56-os sortü
zekről szóló könyv hibásan
említi a nevét, hiszen nem István
nak, hanem Ferencnek hívtá.k. Az
eset pikaotériája vagy éppen tra
gédiája, bogy Feri bácsi 1919-es
vöröskatona volt. Később úgy
hallottam, bocsánatot kért tóle a
karhatalom. "Hangadóként" tün
tették fel Feri bácsit a dokumen
tumok, pedig nem volt az, csak
nem akart rosszat senkinek... Da
körül két páncélos érkezett Bé
késcsaba felől. A rendőrségre

ment a frissen érkezett erősítés.

13 órától kijárási tilalmat rendel
tek el. Késóbb ponyvás teherau
tón is érkeztek karl1atalmisták,
majd sötétedés után elkezdték
"begyűjteni" a nemzetőröket, a
nemzeti bizottság tagjait. Csú
nyán bántak a nemzetőrökkel,

magyarul verték óKet, mint a ré
pát, többen közülük Kistarcsára
kerültek.

Fehér József
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Magyar-Lengyel Baráti Társaság alakult

Trojan adománya az iskolának

H.E.

U gyanezen a napon a
Bethlen iskola szervezésé
ben Trojan Marian József
kezdeményezésére megala
kult a Magyar-Lengyel Ba
ráti Társaság, melynek
elnökévé dr, Farkas Zoltán
alpolgármestert választot
ták. A kulturális jellegű

egyesület a magyar és a len
gyel nép közötti barátság
elmélyítésén kíván fáradoz
ni,
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gyi Minisztérium főosztály

vezetője tartott tájékoztatót a
szakképzés jelenlegi helyze
téről,

Itt jelentette be dr. Mucsi
Imre, a DATE hódmezővá

sárhelyi főiskolájának igaz
gatója, hogy a most
beindított mezőgazdaságita
nárképzésben a gyomaend
rődi Bethlen iskolát
választották gyakorló isko
lájuknak a tanárjelöltek szá
mára. Ez komoly szakmai,
pedagógiai elismerést jelent.
x ".H,J.Y;;;;;:;, •••.. 0" .
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Gábor mezőgazdasági isko
lának. A grafikus művész

ígéretéhez híven az iskolá
nak adományozott 48 grafi
kát, melyból kiállítást is
rendeztek az intézet tornater
mében. Az ünnepélyes meg
nyitó október 14-én volt, s a
tárlatot Resek Mensel buda
pesti lengyel fÓKonzul nyi
tottameg. Szólt arról iS,hogy
Trojan művészetétLengyel
országban nemrégiben ma
gas állami kitüntetéssel
ismerték el.

Ajelen lévő művész, aki a
Bethlen-alapítvány emlék
plakettjét is átvehette, el
mondta, hogy a nyári ittléte
alatt szívébe zárta Gyoma
endrődötés az itt élő kedves,
vendégszerető embereket.
Szeretné, ha az iskolára ha
gyott ajándéka egy leendő

galéria alapjait teremtené
meg.

Délután az iskolában szak
mai fórumra került sor, ahol
a tantestület és az iskolaszék
tagjainak dr. Wallendums
Árpád, az FM osztályvezető
je és Vízi György a Munkaü-Képünkön a művész úr

Ez év nyarán a Bethlen
alapítvány által szervezett I.
Gyomaendrődi Nemzetközi
Művésztelep résztvevője

volt a lengyel származású
Magyarországon élő Trojan
Marian József, aki még ak
kor megígérte, hogy rövide
sen ajándéko! hoz a Bethlen

Illéssy hagyaték a városnak

Dléssy Zoltán az adományozó

Több mint 500 kréta-, tus
rajzzal és olajfestménnyel gaz
dagodott a Gyomaendrődi

Városi Képtár, Illéssy Péter
gyomai születésíí, 1962, június

,5-én Budapesten elhunyt grafi
kus- és festőmú'vész hagyatékát
fia Illéssy Zoltán adományozta
Gyomaendrődnek, Illéssy Péter
műveibőloktóber 21-én nyílt ki
állítás a Képtárban, melyet
Banner Zoltán művé

szettörténész rendezett és nyi
tott meg,

IIIéssy Péter grafikus- és fes
tőművész 1902, június 25-én
született Gyomán, kántor-taní
tói családban,

A gyomai és szarvasi iskolai
évek után a Képzőművészeti

Főiskola festészeti szakára
- iratkozik, Rudnay Gyula osz-

tályába, Időközben

(J 925126-ban) a család Kis
pestre költözik,

Korán kialakult érdeklődési

körébe a család, a magyar törté
nelem, a népélet és a katolikus
hitvilág motívumai tartoztak,
(Matyó madonna, A meny
asszony öltöztetése, Dózsa, Juss,
Júdás, Fekete Nap, stb,)

Élénk művészet- és művelő
désszervező tevékenységet fej
tett ki: alapítója és elnöke a
N agy B alo gh János művész

egyletnek, tagja a Bartha Mik
lós Társaságnak, a Nemzeti
Parasztpártnak és az egyház
közművelődésiszervezetének a
KALOT-nak, ÚjságOl (Új Ma
gyar Föld, Kelet Népe, Kenyér)
és könyvet (Szathmáry Sándor:
Kazohinia) illusztrál, művé

szeti cikkeket ír. Egyházművé
szeti tevékenységéből

kiemelkedik a budapesti Karo
lina ú li kápolna szárnyasoltára
és kispesti görög katolikus üve
gabIakai,

Elindító
mestere volt
Kobán György
és Laborc Ferenc
Kossuth-díjas
művészeknek,

Muborai Mi
hály és Viola
József festő

művészeknek,

Szabó Zoltán
textilművész

nek, és az
Egyesü It Álla
mokban élő Ká
tai Mihály szob
rászművésznek, Ö azon b an a
Rákosi-diktatúrával és az irá
nyított művészettelvaló szem
benállása miatt semmiféle
díjat vagy kitüntetést nem ka
pott, a Művészeti Alap sem fo
gadta tagjai közé,
Mellőzötten, viszonylag ko
rán 1962-ben június 5-én halt

meg Budapesten, Az 1994, októ
ber 21-én megnyíló l!Iéssy Péter
emlékkiállítást, amelynek anya
gát a több száz grafikai és festé
szeti munkából válogatták, kései
tisztelgésnek szánva a méltányta
lanul elhal1gatott és feIedésIT
kárhoztatott gyomai művész em
léke előtt.



Harminc év szolgálat Gyomán
,,Az erkölcsi értékek

mindennél fontosabbak"

1994. október

Idén október l-jén volt harmincadik
éve, hogy Sipos Tas Töhötöm refonná
tus lelkész elkezdte Gyomán a szolgá
latot Ez alkalomból a hivó1< titokban
meglepetésre készülődtek. Felhivták az
esperest, hogy IILiként lehetne az októ
ber l-jei istentiszteletre kihivni a Rá
diót. Kiderült azonban, hogy ez nem
olyan egyszerű. Végül Sipos lelkész is
tudomást szerzett a dologról. Hogy
mégis ünnepélyes hangulatban telt ok
tóber első napja az a véletlennek is kö
szönhető.

- Bátyám aki Szentesen lelkész az .
ottani testvértemplomban, felhívott,
hogy egy gyülekezeti kirándul~st ter
veznek október l-jén Gyomára. Igy az
nap IILintegy 200-an jöttünk össze, s
tartottunk bátyámmal közösen igehir
detést a gyomai templomban. Tünde
lányom - aki Szegeden tanít - elhozott
egy húsztagú énekkart, s itt adtak mű

sort a hálaadó istentisztelet után. Mivel
a gyülekezeti teremben nem fértünk
volna el, így az istentisztelet után a Kö
rös étterembe mentünk - idézi fel a tör
ténteket Sipos Tas Töhötöm, akinek

Szó-Beszéd

szülei 1963-ban kerültek Gyomára,
majd egy év múlva - ahogy Debrecen
ben a teológiáte1végezte - ő is Gyomára
jött édesapja mellé segédlelkésznek.

- Gyoma mint kis település akkor nagyon
szép volt Gyülekezeti szempontból viszont
nagyon rossz. Ittéveken áthadakozni kellett
a konfirmáló gyerekekért. Itt néhányan
mindig is túlbuzgóak voltak az egyházzal
szemben, s közben hangoztatták, hogy val
lásszabadság van - mondja a lelkész.

- Gyomai lettem, s bár sokfelé hivtak,
még tanárnak is, én maradtam. Megsze
rettem ezt a várost, itt nősültem, itt szü
lettek a gyennekeink, akik itt nőttek fel.

Sipos lelkész eredménynek tartja,
hogya harIILinc év alatt nem fogyatko
zott meg az egyháztagok száma. Ma
IILintegy 750 rendszeres egyházfenntar
tót tart számon, s azt mondja nem kis
feladat a gyülekezetnek ezt a hatalmas
templomot fenntartani. Legutóbb 1938
ban újították fel a templomot, és ezután
50 év elteltével kezdték újra a szüksé
ges rendbetételt. Felújították az orgo
nát, lecserélték a tetőzetet. a
csatornákat, felújították a templombel-

7

sőt, tavaly pedig megcsináltatták a tor
nyot. Panaszkodva jegyzi meg Sipos
lelkész, hogy a műemlékvédelemtól

sem kapnak semmiféle támogatást.
- Fájdalommal tapaszta10m azt a ten

denciát, hogy a várostól semIILiféle se
gítséget nem kapunk az erkölcsnevelés,
a hitoktatás gyámolítására. Ez szomorú
dolog, mert megítélésem szerint ennek
az országnak legnagyobb baja az er
kölcsromlás, nem pedig a gazdaság
gondjai. Hiszem, hogy az erkölcsi érté
kek helyretétele IILindennél elóobre va
ló - mondja SipOs Tas Töl1ötöm.

H.E.
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A második világháború el
vesztése miatt 1944 után né
metellenes hangulatot
szítanak és üldözik a német
nemzetiséget Magyarorszá
gon. Minden német iskolát
bezártak, tilos volt németLiI
beszélni, hagyományaikat
nem ápolhatták. Kollektív
büntetéssel sújtották Gyo
mán is a német nemzetiségű
lakosságot. A háború befeje
zése után a legtöbbet a német
nemzetiség szenvedte el.

1945-ben 160-170 személyt
deportáltak kény
szermunkára a Szovjet
unióba, 72 család
kitelepítését tervezték, akik
elő voltak készítve, mindent
felleltároztak náluk, a kitele
pítések végrehajtásáig is tör
vényt hoztak a vagyonuk
államosítására 1947-ben.

45 évnek kellett eltelnie,
hogy a nemzetiségek jogai
ban helyzetében változás
történjen. A nemzetiségek
amelyek jogaikban, hagyo
mányaikban, kultúrájukban
elnyomottak voltak 1994
ben már élhetnek szabad
ságukkal. De közben két
generáció nőtt fel, akik né
metül nem tanulhattak meg
beszélni, ennek következté
ben hiába lett szabad a nem
zetiségek nyelvhasználata, a
keletkezettt hiányosság be
tölthetetlen. Az 1993. évi
nernzetiségi törvény biztosítj a
számunkra azokat a jogokat,

amelyek alapján szabadon
élhetünk a nemzetiségi sza
badságunkkal a megadott
keretek között. Előttem nyil
vánvaló előnyökkel járnak
azok a német kapcsolatok
amelyeket megyénk német
nemzetiségű lakossága már
megragadott.

1994. október l-jén részt
vettem a Gyulán rendezett
Békés megyei német kultu
rális napon. Almáskamarás,
Elek, Gyula, Berény anémet
kulturális napok résztvevői.

Egyedül Gyomaendrőd hi
ányzik a német nemzetiségű
települések közül, ha nem
cselekszünk sürgősen, vég
leg el is marad. Ez a kulturá
lis kapcsolat számunkra is
elérhető lesz, ha mi is létre
hozzuk német nemzetiségű

körünket és kiépítjük a meg
felelő kapcsolatokat és fo
gadjuk ó1<et. Mezóoerény és
Gyula német nemzetiségi
körei tették lehetővé, hogy

testvérvárosi kapcsolatba
léphettek németországi tele
pülésekke1. Az Osztrák Isko
la Egyesületen keresztül a
nemzetiségi települések né
met nyelven tanuló ifjúsága
és tanárai Ausztriában nya
ralhatnak, IILiközben gyako
rolhatják a német nyelvet.

Én azt szeretném, ha Gyo
maendrőd sem maradna ki
ebból a folyamatból. Váro
sunk Körös parti környezete.
melegvizű termálfürdőjes

szépen kiépített, amely ré
vén méltó partnere lenne egy
német városnak. Ennek biz
tosításához meg ken szer
veznünk egy német
nemzetiségi kört. Ebben a
németül beszélő magyarok
részvételére is feltétlenül
építeni kell. Reménykedem
abban, hogy elképzelésem
megvalósításához megfelelő

segítséget kapok. Enélkül
városunk szegényebb.

Dr. Weigert József
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ARGOSZ

Helyi
képviselőnk:

Fülöp Zoltán Gyo
maendrőd,Szabadság

út 412. 5502 Telefon:
66/386-868

ARGOSZ
A ,

BIZTONSAG
""

ZOLD
SZIGETE

Ajánlatunk:
Lakás-, Vállalkozói

vagyon-, Felelősség-,

Növény- és állat-, Er
dő-, VadászbiztosÍ
tás , Vállalkozások
csoportos élet- és Jal
esetbiztosítása, Gép
jármű felelősség és
CASCO biztosítás.

Forduljon helyi
képviselőnkhöz,

korrekt..ajánlatot
tesz Onnek!

Argosz Biztosító
Rt.

Központ: 1525
Budapest, Pf. 782

H.E.

a zsűri elé. Néhány éve Kun
szálláson főzött először bu
satokányt. Alig három fok
voltodakint, esett az eső, úgy
kellettesernyőttartarua bog
rács fölé. Mindez azonban
nem befolyásolta a szakács
tudományt, hiszen a to
kánnyal az első helyet
szerezte meg, s emellé még
egy különdíjat is kapott.

Idén augusztus 27-én
Keszthelyen a 20. Országos
Halfőzőversenyenis learatta
a babérokat. Főzött hallevet,
kapros busaragut és busate
kereset. El is hozta az első

díjakat és a Haltermeló1<. Or
szágos Szövetsége, valanlint
a Balatoru Halgazdaság Rt.
különdíj át.

- Gyakran kérdezik a ver
senyek végén, hogy melyik
étteremben vagyok szakács?
Mondom aztán, hogy sehol,
hiszen ács a szakmám. Leg
többen azt hiszik, hogy esak
tréfából mondom, pedig így
van. "Könnyű a feleségének,
mert maga nlindent megfőz
otthon!" - veregetik elisme
rően a hátamat. Nem úgy van
az, lliszen nlindenki tudja,
hogy a főzés az asszony dol
ga...

Kovács László és a díjak

szempontok alapján nlinősít

Többféle kategóriában lehet
indulni, s Kovács László
azon abizonyos 1987-es első

versenyén tejfölös harcsa
paprikássaI próbált a szigorú
zsűri kedvében járni. Siker
rel, hiszen az első helyezést
kapta az egyéb kategóriában.

Ezután már rendszeres
versenyzője lett ahalfőző

bajnokságoknak. A követke
ző évben Pakson csupán a
második helyet kapta a har
csapaprikással, viszont egy
év múlva Agárdon a Tiszai
Körösi hallé kategóriában a
filézett pontyból készült hal
levével megnyerte a léfőzó1<.

versenyét
Az utóbbi években már

több kategóriában is bemu
tatja tudását. Csak úgy fél
kézzel főz egy díjazott
hallevet s mellette busato
kányt és busatekercset is tesz

halfözö bajnok

Kovács Lászlót (51) - mert
hogy ő a híres halfőző mester
- talán nem is kell bemutatni
a gyomaendrődi olvasóknak.
A Körösi Halász Szövetke
zetdolgozója 1987 óta szinte
minden országos ha1főző

versenyról elsS helyezések
kel ér haza.

Anlikor 1987-ben éppen
GyomaendrSdön rendezték
meg az országos halfőzSver
senyt Kovács László csupán
kollégái unszolására neve
zett. Munkatársai tudták ró
la, hogy finom hallevet és
pörköltet főz bográcsban. A
hazai pálya elCínye legyCi'zte
a lámpalázat így aztán Ko
vács úr fakanalat vett a kezé
be.

A versenyek lényege,
hogy bármilyen bográcsban
el készíthetS halétel t kell pro
dukálni, anlit a páratlan szá
mú zsűri különböző

Van városunknak egy országos hírűmestere, akinek
halfőzőtudományát évról évre rangos versenyeken
ismerik el többnyire első díjakkal. A halléfőzésben

sZl te verhetetlen, a zsűritagok az illedelmes kósto
lás és pontozás után két kanállal eszik a kitüntetett
hallét. Az elmúlt években már olyan nem mindenna
pi étkekkel szerzett e ismerést, mint a kapros busa
ragu, vagy aha tekercs.
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Hétvégeken
legyen vendége a
PAJERDISCO

CLUBNAK!

Minden pénteken es
te élözene rockkedve
löknek.

Vendég: a TREE
SHOW együttes

Minden szombaton
este a Tropicono dica
hangulatvarázsát él
vezheti. Biliárd
asztalok, játékgépek
segítik kikapcsolódá
sát. Az itt található Co
libri bár andalító halk
zenéje mellett kényel
mesen szórakozhat.
Hívja meg barátait,
tartsa itt rendezvénye
it a Colibri bárban.
Asztalfoglalás esetén
10 % kedvezményt
nyújtunk.

\.. ..)

A Fruit of the Loom
Sportruházati és FehérneműBolt

FElINA, TRIUMPH és SARIANA
a női fehérneműk nagy választéka.

Olasz női és férfi olsók, atléták és gyermek olsók.
Hálóingek, zoknik, harisnyák.

Váram kedves vásárlóimatGyomán
a STOP butiksoron 9-12-ig és 14-18-ig,

szombaton 9-12-ig
Varga Béláné

I Maga·~~'oo.<~·--I

~ nehezen hozzáférhető ~
~ ~

~ helyek ~I (esőcsatornák, r
I tűzfalak, panelházak) i::.

y. tisztítása, festése,i szigetelése, vakolat
~ javítása alpin [i technikával. ~
~ Katona Tamás ~

! épületalpinista ~
~ Gyomaendrőd, ~I Kós Károly u. 2. ~
~ Telefon: 386-795 J

Régi, használt, kopott kárpitozott
bútorait felújítja
UHRIN SÁNDOR

KÁRPITOS
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 46. sz.

Várom kedves vásárlóimat!
GombkötőFrigyesné tulajdonos

ÍRÓSZERVÁsÁR
a Nyomtatvány- és Papírboltban

(Gyoma, Fő út 190.
Tel: 66/386-838)

November 1-1 O-ig minden Írószer
10 %-al olcsóbban kapható!

Signetta golyósiron 3 színben: 14,40 Ft
Conté (rugalmas ceruza): 25,20 Ft

Pax golyóstoll: 117 Ft
Parker golyóstoll: 594 Ft

Conté Rotring ceruza: 64,80 Ft

\7
V

GEPÁRD
típusú TELEXGÉP

1992-es gyártmányú
kedvező áron eladó!

Érdeklődni
a Szó-Beszéd

Szerkesztőségében

66/386-479

J-(ázasságk9tés
Mik.lósi Eleonóra és Márki Imre 1994. szeptember

lO-én kötött házasságot Gyomaendr6dön.

~ '0 .-, /l)

--:.~;.. '~ C~(;~·.~
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*

~

0-100 EVESEK
FIGYELEM!

MEGNYÍLT Gyomaendrődöna

FARMERHÁZ
Divato~ férfi, női, gyermek

MUSTANG, EASY, WILD
nadrágok, mellények, ingek, pólók,

pulóverek, kabátok, dzsekik, oorövek
Fiúkat, lányokat, urakat és hölgyeket,

fiatalokat és idősebbeket is vár
a FARMERHÁZ Gyomaendrődön

a Fő út 18111 szám
alatt az

új butiksoron
Nyitva:

hétfőtől-péntekig

9-12-ig
és 14-18-ig
szombaton

9-12-ig.

~

~
~
~

~

~
~

~

~
~ Kevert betont változatlan áronI az építkezés helyszínére I
~ szállítunk. ~
~ : ~~"'<o>.~~",,»;»>:->'~~

r:-»»;Q>.~~~,*-'C«>;""':';:..~>:-»='O';';'»e-»~"\. ..~~·;':-;'~":';:~~"'«":-:«~

~ . j

ITHERM i Xl
IÉpíTŐiPARI SZÖVETK~JET !
~ 5500 GYOMAE~DROD, I
: IPARTELEP UT 3. I

TEL.: 66/386-614 I
FAX: 66/386-226 I

:~

:1Vállalkozunk magasépítési
munkák kivitelezésére.

DUNAHOWING
Békéscsaba Kft. felszámoló

ADUNAHOLDING

a korábban meghirdetett
időpontokban,azaz... ...

GEPEKese/eben:
minden héten kedden,

de. 10 órakor,

INGATLANOK
ese/ében: .

október 25. de. II órakor,
ezt követően minden héten

kedden, de. II órakor

Árajánlatok benyújtásának
határideje (ingatlanok
esetében) az árverést
megelőző hét péntek.

Részletes információk a tsz.
központi irodájában, Epresi Mihálytól,
a felszámoló helyi megbízottjától

kérhetó'k. (tel: 66/386-022)
A felszámolóbiztos egyidejúleg

felhívja a részaránytulajdonosok
figyeimét arra, hogy mindazok

akik az 1993. évre járó
földjáradékot még nem vették fel,
munkanapokon és munkaidóoen a
szövetkezet pénztárában felvehetik.

Békéscsaba Kft., mint
a gyomaendrődi Lenin Mg.Tsz.

FA. felszámolója tovább folytatja a
TSz. maradványingatlanainak,

gépeinek, földjeinek

nyilvános
értékesítését

~ ~

FELHIVAS



Számítástechnikát tanulni vágyók
figyelem!

~~W~~»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WW~»»_«~~~~»~~~~~~

~ :::
~

~ -=JROrJNENI
A Prominent Bt. értesíti tisztelt koráb
bi és leendőügyfeleit, megrendelőit,
hogya cég telephelye megváltozott.

Új címünk: 5500 Gyomaendrőd,
TompaM. u. 22.

Telefon: 06160384-225
lM~mM~~w~~~~~www~~~~«~ww~»~~~~www~~~~wwww~~J

A 2F Iskola által szervezett ope
rátor-programozó tanfolyam rész
vételi jogát 60%-os áron (22 OOO
Ft-ért) eladom.

A tanfolyam helye: 617. sz. Ipa
ri Szakmunkásképző és Szakkö
zépiskola, Gyomaendrőd, Selyem
u. 124. A tanfolyam várható kez
dési ideje: 1995. február hó.

Az érdeklődő a tanfolyam szint
jét (kezdő vagy haladó) a képzett
ségi szintjének megfelelően

választhatja. A további ügyintézé
sében segítséget adok. Bácsi Zol
tánné. Gyomaendrőd. Mátyás k.ir.
u. 5. szám

~'~~"'--"""-"'"'~''''''~'''".~''~~''-'''~''''-''~-'''''''''''-'~~''''~'''.~~.

I Az Örménykúti PetőfiMg
l Szövetkezet Igazgatósága
i

l 1994. őszétó1 (az 1995-ös évre)
~

~! A FÖLDBÉRLETI DÍJAT
j ARANYKORONÁNKÉNT
l 20 KG TERMÉNYRE EMELTE MEG.
!
! Szerződést kötünk
!I minden olyan földtulajdonossal, ~

I akinek Örménykúton és környékén .~~I'l:
! van földje. ;
.l

I lehetőség van a bérleti dij pénzbeni
I és természetbeni (búza-árpa) I
! felvételére. 'I Kérjü~ hogygondolják meg! I::
! A szövetkezetünk hosszú távú :
I és korrekt kapcsolatra törekszik.
[ .. .. ..! Uj munkahelyek teremtese valhat
I lehetövé azáltal, ha,
! a földterületünk növekszik.
[

~ , ~

! ERDEKLODNI:
! .. .... ..
! szemelyesen az Ormenykut,
1

! Dózsa u. 28. sz. alatti irodán,
~

! vagy a 66-388-622 telefonszámon.
I .... "I UGYINTEZO:
I Krivjanszki János, aki részletes
! felvilágosítással szolgál minden

l__.é~eklő~ ~z~~ár~~_,,=,=_,,_~~J

GYÜMÖLCSFÁK,
DÍSZCSERJÉK

ÉS FÁK
vására a Gazda
Kisáruházban

Gyomán a Pásztor úton
a Piactér mellett.

A GAZDÁK
SZOLGÁLATÁBAN!

NE KÉSLEKEDJEN!
A VERSENYTÁRSA

MÁR LÉPETT!
Jelentkezzen Ön is a negyedik éve megjelenő

BÉKÉS MEGVEI VÁLLALKOZÓK Könyvébe!

MEGRENDELŐ LAP
Név: .

Cím: ..

Telefonszám: .

Tevékenység: .

aláírás.L ~

A legjobb reklám 1995-re a
10 OOO példányos megyei szaknévsor.

MEGJELENÉSI DÍJ: 2400 Ft
A kitöltött megrendelóÚpot az alábbi címre

kérjük eljuttatni: IMAGE Kft. 5600 Békéscsaba,
Andrássy u. 11-17.1. em.

(bejárat az Európa Könyvesboltnál)
Telefonszám: 166/443-363
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"KETTO NULL

A Barátság
barátságot ajánl

A Hősök útja 51.
szám alatti
ÉPÜLET

BÉRBEADÓ.
Esetleg

üzlethelyiségeknek
megosztva is.
Érdeklődni

a Református
Lelkészi Hivatalban

(Hősök 44.)
lehet.

ugyancsak itthon 4 góllal,
~ezónegyesnek idegenben
három góllal és Szeghalom
ellen itthon egy góllal terhel
te meg az ellenfél hálóját. A
gyomai gólzsákra már más
csapatok is felfigyeltek, Gu
bucz azonban jól érzi itt ma
gát, s mint mondja sok
segítséget kap a kJubjától.

- Ez a csapat a megye első

osztályban bármelyik együt
test legyőzheti, de sajnos kel
lemetlen meglepetéseket is
tudunk szerezni. Mint például
az október 8-i Szeghalom el
leni mérkőzésen ahol 2:0 fél
idő után 2-3-ra kikaptuIlk.
Sajnáljuk is ezt a kisiklást, de
még kell egy kis idő az ígazi
csapattá formáláshoz - mond
ta Gubucz.

Gubucz
agólzsák

Gubuez József (21) hat
éve focizik a Gyomai FC
ben és az idei bajnoki sze
zont sikersorozattaI kezdte.
Tótkomlós ellen itthon egy
góllal, Nagyszénásnak

FARKAS KÁROLYNÉ
Élelmiszer Áruházában
(Gyomaendrőd,Fő út 136.)

mintegy száz alapvetőélel
miszert és háztartási vegyi

árut rendkívü!
OLCSÓ ÁRON
vásárolhat meg.

Tchibo Family káve: 234 Ft
Finomlíszt 1 kg : 29 Ft
Rizs 1 kg: 59 Ft
Cukor l kg: 78,50 Ft

I Só 1 kg: 20,20 Ft
Citromlé 1 I: 78 Ft
Blp mosogató: 77 Ft
O~ tampon: 105 Ft

Unnepekre sütemény
megrendelést

felveszünk!
Várja Qnt

a MI CSALADUNK
BOLTJA

Farkas KárolYIlé Elelmiszer
Aruháza. IL J

r----------------,erró1 a két egyesület vezeté
sének. Szerintem sokkal töb
bet tudunk egymáson
segíteni, mint egymásnak ár
tani. Ezért tisztelettel meg
kérek minden sporttal
foglalkozó embert, hogya
focival törődjön, s ha valaki
a politikával akar foglalkoz
ni az találjon erre más fóru
mot. Legnagyszeruob az lett
volna ha az október 22-i
meccs után a két csapat tag
jai és vezet6i egy közös va
csorán ülll1epelték volna a
sportot - mondja Kovács La
jos, aki bízik abban, hogy
előbb-utóbb normális kap
csolat alakul ki a két csapat
között.

Nagy várakozás előzte meg a város sportéletének talán
legnagyobb eseményét az október 22-i bajnoki labdarLÍgó
fordulót. A Gyonuú FC. a Gyomaendrődi Barátság SE. csa
parár fo gadta a gyomai pályán.

Már hetekkel a mérk6'zés előtt elkezdődött a szurkolók
körében afogadójáték, yajon melyik együttes lesz cl győztes

a kilencven perc után. Erthető módon mindkét csapat bizo
nyítani akart, így mindenki vérre menőküzdelemre számított.
Több núnt ezerfizetó'nézővolt kíváncsi a napsütéses szombat
délután Gyoma és Endrőd harcára. A szurkolók közöt( meg
jelenr a város polgármestere is.

A kél csapat játékosai kulturáltanfoóztak, s végig hajLOt
ták mindkétfélidőt. A Gyomai FC. első gólját Gubucz szerez
re, a másodikat Erdei Tibor. A másodikfélidóben kimarad!
néhány ordító gólhelyzet, s így az eredmény m1Ír nem válto
zott. Alábbi írásaink a meccs eló't( készültek Kéki Elekkel, a
Barátság új edzőjével, Kovács Lajossal a BSE elnökével és
Gubucz Józseffel a GYFC csatárával.

Az l 992-ben baráti alapon
újjá alakult Gyomaendrődi

Barátság SE. focicsapat min
den évben lépett egyet a baj
nokságban s így jutott most a
megye első osztályba.

. A Gyomai FC. és a Barát
ság most egy bajnokságban
játszik, tehát a városnak két
azonos szintű csapata van.
Úgy veszem észre, hogy ezt
egyesek arra akarják fel
használlli, hogy a két telepü
lés közötti korábbi
feszültségeket fenntartsák,
tovább szítsák, s elll1ek esz
közeként használják fel a két
sportkört - mondja a Barát
ság SE elnöke Kovács Lajos.

- Tartottam attól, arrú be is
következett, hogy egyesek 
akik meccsre sohasem jártak
most itt a meccsen orclibálták
ki vélt sérelmeiket. A Barát
ság SE vezetésének aza ha
tározott véleménye, hogy a
sportot nem szabad felhasz
nálni ilyen célokra. Minden
képpen le kell ülni tárgyalni
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Tipposzlop
Az októbel' 22-i rang

adó előtt kértünk tippe
ket az alábbi
focü'ajongóktól, s azoktól
is akik kevésbé értenek a
futballhoz,

Kéki Elek:

"Csapattá kell formálnom
a Barátságot"

ATLÉTIKA

Győzött

a Bethlen
Szlovákiai

siker
A Bethlen Gábor Me

zőgazdasági Szakközép
iskola 16 diákja október
14-15-én a Pozsony mel
letti Ivánkán, az ottani
mez6gazdasági testvéris
kola meghívásának eleget
téve nemzetközi sport
versenyen vett részt. A
nyolc :fiú és nyolc lány at
létikai versenyen, kispá
lyás focioan,
röplabdában, valamint
mezei futóversenyen
mérte össze tudását a két
magyar, két szlovák és
egy osztrák iskola diákja
ival. Agyo maendrődi

lánycsapat összesítésben
az első helyet szerezte
meg, afiúk a második he
lyen végeztek.

Kruchió Dona edző

jükjó képességűjátékos de
nem alkotnak igazán egy
séges csapatot - vélekedik
az új edző.

Kéki Elek megbízatása
egyelőre az Císzi szezon vé
géig szól, s ha a csapat az
elvárásoknak megfelelően

szerepel, akkor a bajnokság
végéig stabil a helye.

A Spaltacus Testnevelési Körön belül atlétika szakosztályunk lassan két
éve működik. Elsősorban gyennek és SB korosztályú spoltolók járnak
edzésre, de vannak idősebb versenyzók is.

Augusztusban egy igen jó hangulatú edzőtliborban vettünk részt Sárospa
takon. A napi három edzés mellett jutott idő játékra. kirándulásra, vetélke
désre is. Az edzése:k.hez szüksége:s szereket a Kner Imre: Gimnázium és
Kereskedelmi Szakkörzépiskola, a Futball Club és Varga Béla autószerelő

biztosította Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni l

A két év alatt e:gyre sze:bb eredményeket értünk el. Legnagyobb szintű
versenyünk Budapesten volt a Népstadionban, ahol bár helyezést nem értünk
eL a résztvevók, Otvös Zsanett (600 m), Nagy Attila (600 m), Papp Kálmán
(600 m), Papp Elek (távolugrás) és Csizmadia Zoltán (súlylökés), nagyon
szép eredményeket értek el. Legeredményesebb versenyünk eddig ez év
szeptemberében volt Békéscsabán, az Agroker Kupa, országos minősítő

pályaverseny. Aranyéremból6 db-ot, ezüstérembó1 7 db-ot és bronzéremból
2 db-ot hoztunk haza. Nagy Attila ezen a versenyen 5 próba A. versenyszám
ban, ami 80 m gátfutást, 300 m síkfutást, távolugrást, súslylökést és 1000 m
síkfutást tartalmaz, ezüstjeIvényes, núnősített versenyző lett, Papp Kálmán
és Nyilas Erzsébet ebben a versenyszámban bronzjelvényes minősítést szer
zett. Papp Elek 5 próba C. versenyszámban (gerely, súlylökés, diszkosz,
távolugrás, 80 m) szintén ezüstjdvényes lett.

A gyomaendrődi Barát
ság SE. szeptember 27-i já
tékos értekezletén
jelentették be, hogya csa
patnak új edzője van. Oro
veczJózsefet Kéki Elek (30)
váltja fel. Az edzőcserétaz
indokolta, hogy a csapat
nem az elvárásoknak meg
felelően szerepelt.

- Kovács Lajos a BSE el
nöke keresett meg szep
tember közepén és
felajánlotta az edzői posz
tot. Nérni gondolkodás után
elvállaltam a felkérést. A
csapat úgy kezdte abajnok
ságot, hogy az l-S. hely va
lamelyikén kell végezni, s
nekem elsősorban az a fel
adatom, hogy a focistáknak
önbizalmat adjak és igazi
csapattá formáljam ó1<:et 
mondja Kéki Elek, akj a
Gyomai FC-ben múlt év ta
vaszán egészségügyi okok
rniatt hagyta abba a focit.

- Ismerem a BSE játéko
sait, hiszen korábban szinte
mindegyikCíjükkel fociz
tam együtt, s mindegyikCí-

***
A huszonkét tippelő kö

zül egyedül Szendrei Sán
dor találta el a mél'kőzés

végeredményét, s így ő ve
heti át szerkesztőségünk

ajándékát, a negyven da
rab totószelvényt.

GYFC - Barátság SE.
Kovács Lajos, a BSE el

nöke: 1:2
KulikIstván, a GYFC el

nöke: 3:2
Balázs Imre, képviselő:

1:3
Vass Ignác, a GYFC

ügyvezetője : 3: l
Sipos Tas Töhötöm, lel

kész: 1:1
Iványi László, plébános:

0:0
Várfi András, fal ugaz

dász: 2:1
Tímár Menyhért, vállal

kozó: 2:2
Homok Péter, a GYFC

technikai vezetője: 2:1
Kéki Elek, a BSE edzője

0:0
Gubucz József, a GYFC

gólzsákja: 3:0
Gonda Károly, a Bútor

ipari Szövetkezet elnöke:
0:0

Szendrei Sándor, vállal
kozó: 2:0

Putnoki Zoltán, (Maki)
szurkoló: 3:1

Megyer Vanda, pincér
nő: 2:1

Dr. Frankó Károly, pol
gármester: 2: l

Dr. Farkas Zoltán, alpol
gármester: O: l

Csorba Csaba, jegyző:

2:3
Hunya István, vállalko

zó: 1:1
Dr. Valach Béla, képvi

selő: 2:2
Dr. Koleszár József,

képviselő: 4:2
Domokos Edit, nyom

dász: 0:2
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FOLDTULAJDONOSOK,

FIGYELEMI
A csárdaszállási Petőfi Mgtsz az

1995-ös gazdasági évtől a lDűködési

terilletén (Csárdaszállás, Mezőberény,
GyolDaendrőd)lévő és használatára

felajánlott terIDőföldterületet

az alábbi feltételekkel veszi bérbe:

-a bérleti dO mértéke, legalább 3 éves bérleti
szerződésmegkötése esetén évi 20 kg!Ak., leg
alább 5 éves bérleti szerződés megkötése ese
tén évi 22 kg!Ak. étkezési búza vagy annak
augusztusi, azonnali, tőzsdeiátlagáron számított
forint értéke

-a lineár öntözőtelepekenés rizstelepeke leg
alább l Oéves bérlet esetén évi 22 kg!Ak. bérleti
dOat fizetünk, ú~y, hogya szerződés lejártával a
területet terhelo beruházási költséget elengedi
a szövetkezet .

-a bérleti szerződés megkötésekor a következő
évi bérleti dO 200/0-át előlegként készpénzben
kifizetjük, a későbbiekben pedig minden év de
cember hónapban biztosítjuk a 20% előleget.

Várjuk jelentkezésüket!
CílDünk: 5621 Csárdaszállás,

Kossuth út l .
Telefon:(66) 357-022



1994. október Szó-Beszéd 15

Lapunkból helyhiány miatt kimaradt az ingyenes apróhirdetések
szelvéuye. Lakossági apróhirdetéseiket levelezólapon vagy boríték
ban - szelvény nélkül - is feladhatják a következő címre: 5500
Gyomaendrőd, Pf.:48

Ház, lakás
Gyomán a Liget fürdőhöz közel,

összkomfortos kertes, családi ház el
adó. a Munkácsy u. 13. szám alatt.
Érdeklődni a helyszínen.

Gyomán a Gyóni G. út 12. szám
alatt ház eladó. Erd.: Gyoma. Gyóni
G. út 17. sz. alatt. eg~z nap.

Mezőtúron. 84 m--es lakás eladó
vagy elcserélhető. G~z, garázs. tele
fon, kábeltévé van. Erdeklőd.ill tele
fonon: 898

Kondoroson, Tanya 25. sz. alatt
eladó. kövesúrról 300 m-re. Villany,
fúrott1.-út van. Érd.: Kondoros, Tanya
30.

Hajdúszoboszlón társasüdoülőben

földszinten 1 rész eladó. Erd.: a
66/386-119-es telefonszámon.

Endrődön az Ifjúsági ltp-en két és
félszobás villany+gázfűréses. tele~o

oos lakás. valanúnt garázs eladó. Er
deklődni telefonon: 66/386-347

Gyomaendrődön a Vásálté.ri ltp.
6/ I. sz. lakás kis kertte! eladó. Erd.: a
helyszínen.

Tanya eladó Kardosdű1ő 80. sz.
alatt. a 44-es sz. főúthoz 7 percre.
Érd.: Kondoros. Szőlő U.l. Tel:
661389-550

Gyomán. a Hantoskertí u. 201A.
sz. alatt 4 szoba+étkezős. holtágra no:
ző. élővíz hez 200 m-re lévő. családi
ház eladó. Érd.: a helyszínen.

Kondorostól500 m-re nagy tanya
meUékO:pülettel. 389 V árammal. egy
hold földdel eladó. Erdeklődni telefo
non: 66/386-832

Kondoroson 120 m"-es három
szobás ház eladó. Érd.: Kondoros,
Wesselényi u. 17.

Hunya. Rákóczi u. 29. sz. alatt
gázfűtéses háoz 700 négyszögöl telek
kel eladó. Erdeklődni telefonon:
66/388-843

GázfCitéses. összkomfoltos albér
letet keresek Mez6túron. a Zrinyi út
közelében. bútor nélkülit. /6500 Ft
ig/ Ajánlatokat a következő címre ké
rem: 5400 Mezőtúr. XV. út 35.
Nádhazi Katalin

Mezőtúron 60 m"-es 2 szobás la
kás eladó. Érd: Mezőtúr. Szabadság
tér. 29. 3/2/12.

KERT,TELEK
Körösladány, Dózsa u. 73. sz.

alatt 800 négyszögöl kövesút me~etti
telek eladó. Irányár: 250 ezer Fr. Erd.:
Körösladány. Kazinczy út l lll. Tel:
198

Gvomaendrődön Liliom út 3.sz.
alatti :telek alap-lábazattal olcsón el
adó. Erd.: Gyomaendrőd. Kárász út 2.

Gyomán a Pocas kertben 500
négyszögöl vízparti telek el~dó és
egy lőcsös kocsi kapható. Erd.: a
66/386-766-os telefonszámon.

Gyomán a Pocos keltben kelt el
adó. Erd.: (jyoma. Mirhóháti út4.

Gyomán a Kecs~gt:sb~n 200
négyszögöl vízparti tdek eladó. vagy
elcs~r~lhető (fa-építőanyag, utánfu
tóra). Erd.: Gyoma. Mírhóháti út 4.

Gyoma~ndrődön a Dan-zugban
848 m" vízparti. műveletlen telek el
adó. Erdekl6dn.i telefonon: 661321
726. ~ste: 66/327-166

ÁLLAT
Fajtagyőztes kékszalagos költő

párok t:s fiat~ Kingek f~lszámolás

miatt eladók. Erd.: Maczik, Kondo
ros, Szénási út 48.

R.CAC-os 2 éves, szürke nápolyi
mastiff-kan olcsón, clőnyös feltéte
!ekkel fedez. Tel: 06-60/301-955

Törzskönyvezett fekete német
dog, sárg? stefford terrier kisk'Utyák
eladók. Erd.: Putnoki. Dévaványa,
Körösladányi út 85/3. Tel: 220

Törzskönyvezett Si-Cu ki Sk'U tyák
fehü-arany színben kitűnő szülö1.-tó1
eladók. Tel: Dévaványa: 86.

Elvesz~tt egy kaukázusi juhász
kutya Endrőd, Tulipán út 4. sz. alól.
Négy hónapos szuka, fule levágott.
Jelentkezni a fenti címen.

Törzskönyvezett rottweilel' ki sku
tyák eladók-oltva. tetoválva. Mindkét
sozülő igazoltan diszpláziamentesek.
Erd.. Dávid Ernő Mezőtúr. Szolnoki

?~u. _~).

Másfa éves némdjuhászkutyaés
négyhónapos kölyökkutya nagyon
olcsón eladó. vagy "gy pár japántyú
kért elcserélhetők. Erd.: Gyomaend
rőd. Rákóczi út 10.

Törzskönyv"zett újfun<llancliJis
kutyák eladók. Erd.: Kondoros. Or út
72. Tel: 66/388-381

A Révlaposi-Tarka-Barka ken
nelből gyönyörű szép basset hund és
tibd tenier kiskutyák reális áron el
adók. Érd.: Putnoki. Gyoma. Mun
kácsy út 20. Tel: 66/3&6-508

Hathónapos csődör csikó ~s S
loo-SKODA bontásra eladó. Erd.:
Dévaványa, Deák F. út 84.

Amerikai staffordshire terrier kis
kutyák BRINDLE-BUDDI HCH
kantól és Jugoszláv CHAMPION
szukaról eladÓk. Érd.: Erdei Tibor,
Gyomaendrőd. VásáltéIi ltp. B/I.

Háromhónapos. fajtiszta vadász
kiskutyák eladók. Erdeklődni: Tímár
János Hunya. Józsd A. út 24. Tel:
66/389-946118 óra utáni

10 hetes dalmata kölyök. törzs
könyvezett szülőktőleladó. vagy faj
tiszta kölyökmacskára cserélhető.

t\rd.: VárlJ, Gyomaendrőd. Damja
nich 10/1. Tel: 66/386-359

JÁRMŰ

ÚjszerűáUapotban lévőSIMSON
S51-~s rendszámú motorkerék.-pár el
adó. Érd.: Vasas János Dévaványa.
Erkel út 20.

Platós IF~ lejárt műszakival sür
gősen eladó. Erd.: Felleg László Gyo
;naendr6d. Rácz L. út 10.

SKODA MT-4. fixplatós teherau
tó eladó. valamint Skoda alkatrész
kapható.'Érd.: Tímár István Gyoma
endr6d. Iskola út J6.

Eladó AUDI 80 benzines váltó. és 2
dbkockaalak'Ú n<':On. ÉrcL: Ar<lclinéKou
doros, Bajcsy út 25/1. Tel: 66/388-294

l978-as Volkswagen Póló műsza

kiva!. enyhén korrodál~állapotban 80
ezer fOlintétt dadó. Erd.: Mezőtúr.

Csokonai út 18. Hraskó
Üzemképes Trabant, rends;zám

nélkül, jutányos áron eladó. Erd.:
5500 Kondoros. Tanya468. /a 10 l-es
km kő melJelt.l

Eladó egy jó áUapotban lt:vő o)asz
BMZ mountain bike kerékpár. Erd.:
Gyoma, Tanács út 31.

Kétütemű Wartburg CRW-255 2
hónapos műszakivaljó~állapotbanel
adó. érd.: Gyomaendrőd, Móricz Zs.
út 6. /vasámaponként/

YAMAHA JOG 50 cm3 robogó
eladó vagyelcserélhetőSkodára vagy
Ladára. Telefon: Mezőtúr 898.

GÉP
Faipari asztali-marógép, 800-as

gyári szalagfűrész, EAN-1000-es
vaseszterga, 16 m"~es gyáli szállítha
tó konténer eladó. Erd.: Sipos Sándor
5400 Mezőtúr. Kert út 7. tel: 674

Eladó egy gomb(elvarró-gép és
egy ráncoló- gépfej. Erd.: Gömöriné
Csabacsűd, Petőfi út 49.

Eladó 2 db kötőgép vékony és
vastag áruk kötéséhez. / sapka, puló
ver, cicanadrág / Jó kereseti lehető

ség. Érd.: 5500 Gyomaendrőd,
Bethlen út 22.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Jóljövedelmező otthon végezhető

munkát ajánlok. Válaszborítékélt tá
jékoztato'm. Cím: ifj. M.ikó ,László
5502 Gyomaendrőd, Tamási Aron út
l.

Otthon végezhető munka. Üzleti
információk iétjeszto:se, reklámozá
sa. Válaszbolítékért tájékoztatom.
Cím: Szabó Zsigmond Mezőtúr, Su
gár út l. 31l0.
~ Olcsó. olasz vegyiáruk és kozme
tikumok forgalmazásához várok je
lentkezőket. MLM szervezőket.

Gépkocsi szükséges. Válaszbolíté
kért tájékoztatom. Cím: Bánfalvi La
jos Szolnok, Jósika út 17.3111.

EGYÉB
Ladához vonóhorog eladó ,;,agy

Wartburgra valóra cserélhető. Erd.:
Gyomae~dr(íd, Pásztor 1. út 26/1.

.ló megjdent\sű férfi. jó anyagiak
kal. hozzáillő független nem dohány
zó hölggyel megismerkedne ...
Egymásért" jeligt\rea szerkesztőség

be.
Eladó kézi hajtású kukoricamor

zsoló Imotorosítható/, valamint 30 x
50 x 100 cm méretű új akválium,
taltozékokkal. Érd. Tel: 66/388-987

600 db bálázott ·here eladó. Érd.:
Soós Bálint Körösladány. Dévavá
nyai út 38.

Halottak napjára krizantém ~ap

ható. nagyobb mennyiségben is. Erd.:
Gyoma, Petőfi út 15.

Használt gyalupad. kézikocsi,
elektromos kétlapos rezsó, fe,kete-fe
hér Orion típusú tévé eladó. Ercl Tel:
66/388-073

Jó áUapotban kvéi ko.mbi gyerek
ágy és fa hintaló eladó. Erd.: Kondo
ros, Achim út 34. Tel: 66/388-096

2 db görgős fotel, kalapos gázre
zsó. valamint gyenllek spoltkocsi el
adó. Erd.: Körösladány. Tel: 149

Fém nyúlketrecek és önitatóval,
öndetővel~gy 6-os fiaztató: valamint
9-es nevelőketrec eladó. Erd.: Fábi
Lajosné Körösladány, Akácfa út 30.

AUTÓSOKFIGY'ELEM! Kiváló
minőségű olajjal ingyenes olajcserét
végzek' Juhász Gábor autószerelő.

Gyomaendrőd, Hídfő út Sil.
Eladó 2 db rekamié 4 db fotelJeI.

Érd.: Csabacsűd, Szabadság út 27.
Eladó 1 db zöld ágyneműtaltós

heverő 2 db foteUel, 2 db székkel és
ldb asztallal. Irányár: 15.000 Ft.
Érd.: Mezőtúr, Földváli út 5.

Disznóvágás, feldolgozá,s. szak
szerűen, gyorsan és tisztán. Erd.: Ta
mási Gyomaendrőd VI. ker 540/C
Tel: 66/386-847

Keresünkidegen kiejtéssel beszé
lő férfi cip6kereskedőt. aki gyoma
endrődi vásárban két balos férfi Sipőt

adott el. I méretük 43-41-es I Erd.:
Gyomaendrőd V. ker 211.

800 db 40 x 40 -es szürke pala
eladó. Érd.: Gyomaendrőd. Székely
B. út 9. Tel: 66/386 009

Megkímélt állapotú fehér műbőr

babakocsi tartozékokkal együtt, na
gyon olcsón eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Vásártérí ltp. 19/A. lIJ8. /16 óra
utáni

Dzsekijébe. fanllajába és egyéb
ruhanem űjt\be ci pzárat cserdek. Hét
főtől-péntekig. 7- 18 órái g a lakáso
mon. Cím: Gyomaendrőd, Vásártéli
ltp. 2l/B. III/lO.

Önmagamon tesztelt. jól beváJt
fogyó1.-úrás programot ajánlok. Tcl:
66/386-508

Telmőföldet bérelnék vagy vásárol
nék Kondoroson és kÖll1yékén. Ajánla
tokat: a 661389-437-es telefonsZ<Ímra

Ela~ló egy ORFEUS akusztikus
gitár. Erd.: Mezőtúr. Sugár út 130.
egt\sz nap.

MTZ-50. MTZ-80. T-16 traktor
motorok. sebváltók. tengelykapcso
lók javítását vállalom. Cím: Kovács
Lajos Gyomaendrőd, fáy út 26.

INGATLANközvetítés. Gyoma
endrőd, Dózsa út 1/ l. sz. alatt az ügy
védi irodában.

Gazdálkodók figyelem I MTZ al
katrészek szo:ks választékúval vállUk
önöket. Dévaványa. AGROSTAin
KISÁRUHÁZ Körösladányi Úl 21.
Tél: 21

80 literes villanybojler eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Sugárút 98.

40 x 8 méteres /26 bordal colos
horgonyzott fóliaváz eladc'>. Érd.: Kis
József Csabacsűd.Petőfi út 24.
o Baldachinos gyerekágy eladó.

Erd.: Gyomaendrőd. Pósa út 1011.
Welt1l1eister 80-as tangÓhanlloni

ka olcsón eladó! Érd~klődnj: a
66/3 86-774-es tele fo ns:U-1 mon.

Négy részból álló "Nikoletta"
konyhaszekrény, r,ozsdamentes mo
sogatóval dadó. Erd.: Hurcsán Pál
K~ndoros. Klapka út 88. Td: 66/3&S,
086

FISHER kétkazettás deck előnyös
áron eladó. valamint GAME BOY
programokeladók. 2000 Fr/db. Érd.:
Vésztő. Kossuth út 53. Tel: 477-297

25 éves egyedülálló nő barátot ke
reS. Cím: Mezőtúr Pf.: 146

Eladó olcsón 200 lit~res villanv
bojler, valamint 1 db butikpult. T ~l:
661386-50S

"AFRODITÉ" Társkeres6 Szol
gálat. 5500 Gyomaendrőd Pf.: 91



jelentés is érkezett, miszerint
lépcsőházakból cipőket, papu
csot, erkélyekról virágot, szárí
tásra kitett ruhákat lopnak el
ismeretlenek.

Október IS-án a Nagylapo
son a Birkacsárda előtt egy
megviselt külsejű román fia
talember ücsörgött. ,Nyakába
akasztott táblán "Ehes va
gyok l " felirattal jelezte, hogy
üres a gyomra. A rendőrség

igazoltatta a korg6 gyomr6
embert, aki semmiféle ok
mányt nem tudott felmutatni.
Először némának tetette ma
gát, ám a Szarvasi Rendőrka

pitányságon már megjött a
hangja. Ügyében a Békés Me
gyei Rendőrfó1<apitányság in
tézkedik.

Október 17-én Öregszó160e a
Vakegér Sörözőbe riasztották a
rendőröket. Történt, hogy két úr
biliárdozás közben vitába keve
redett, majd szó sz6t követett
végül egyikőjük a dákóval fej
be csapta játsz6társát. akinek a
sebét orvos varrta össze.

Keselyősön lévő 1,5 hektáros
kukoricaföldjérol valaki leara
tott 1 hektárnyit. A miIltegy 30
mázsányi kukorica és az isme
retlen tettes után még kutat a
rendőrség.

Az elmúlt hetekben három
jelentősebbbetörés történt a vá
rosban. A Dóra bőrdíszműüz
letbe a tetőt megbontvajutott be
a betörő, s miIltegy 200 ezer
forintnyi árut vitt el.

A Bútoripari Szövetkezet
irodaépületébe <ílkulccsal és aj
tó felfeszítéssel jutott be az ed
dig ismeretlen 'betörő és 250
ezer forintot zsákmányolt.

Az l-es számú Általános Is
kolába az egyik hétvégén tört
be valaki, s a helyiségeket hiába
dúlta fel, csak ötezer forint
készpénzzel lett gazdagabb.
Otthagyott viszont egy csavar
húzót, egy erővágót és egy lég
puskát...

A rendőrség felhívja a lakos
ság figyelmét, hogy vigyázzon
jobban értékeire. Az elmúlt he
tekben a károsuJtaktól több be-
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Ugyanezen a napon' Gyoma
endrődön a Bajcsy utca és a Fő
út kereszteződésében az el
sóobség meg nem adása miatt
összeütközött két személygép
kocsi.

A kondorosi úton október 8
án egy Barkas megcsúszott, s az
útszéli villanyoszlopnak ütkö
zött.

Október 19-én a 46-os úton
Nagylapos előtt a kanyarban
egy személygépkocsi kisodró
dott és az árokba hajtott. A jár
ro ű vezetőj él sú lyos
sérülésekkel szállították kór
házba.

Október B-án jelentette be a
rendőrségen a károsult, hogya

. ......
.........' .

s~i:t~,~i:!1
~~-~

~fS
Oókós verekedés
a Vakegérben
Megszólalt a néma román

Szeptember 29-én délelőtt

rövid idő alatt két közlekedési
baleset is történt aFőúton. Sze
mélygépkocsi elé kanyarodott
egy kerékpáros, akit a jármű el
gázolt. A kerékpárost könnyű

sérüléssel szállították kórház
ba. Alig félóra múlva 150 m-rel
arrébb az útkereszteződésben

cgy másik kerékpáros asszonyt
ütölt el egy munkagép. A bicik
lis kórházba kerÜJt.

Október 4-én a 46-os úton
Peugeot személygépkocsij ával
közlekedett egy békéscsabai
polgár, aki az egyik kanY<lfban
elveszítette uralmát a gépkocsi
felett és a jármű felborult, sérü
lés uem történt.

.. ..
KEDVES UGYFELUNK!

Felhívjuk figyelIDét,= E hogy közeledik a s
\ ~ ~ ~
~'Jö1~'; a ~'Jö1~';

. , , ,
TAKAREKOSSAGI VILAGNAPI

Ebben az évben is ünnepi müszakot tartunk
az alábbi nyitvatartási időkkel:
október 28. péntek 7.30- 18.00
október 31. hétfő 7.30- 18.00

Minden betét után összegtől fü~gően aján
dékot adunk. Vezesse nálunk szamláját!

Átutalási és bankszámlabetét kamat ho
zama az országos átlag felett van.

Meglepetés - pénzét gyakori kamat ki
fizetés mellett új betéti formában helyez
heti el! Kérjük jegyezze meg e két nap
dátumát!

Szeretettel várja Önt az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet Igazgatósága és minden dolgozója.
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Van
választék
Gyomaendrőd 10 válasz

tókerűletében összesen 66
egyéni önkormányzati kép
viselőjelölt próbálja decem
ber ll-én elnyerni a
választópolgárok bizalmát,
hogy az elkövetkezendő

négy évben a lakosság érde
keit tigyelembevéve vigyék
előre a város dolgait.

A 66 jelölt közül csupán
tizen kaphatnak képviselői

mandátumot, s mint az köz
tudott - a 17 fös új testületben
- heten a pártok kompenzáci
ós listáiról jutnak be.

Az l 990-es helyi választá
sokon is éppen 66 jelölt in
dult, s köztük többen vannak
olyanok, akiknek akkor nem
sikerűlt, s most újra próbál
koznak, remélve, hogy eljött
immár az ő idejük.

Ennyi gyön'yörű ötletet,
tervet, ígéretet - mint az
idei parlamenti, és most a
helyi választások jelöltjei
tól - talán soha nem hal
lott még a város
lakossága. De hát ez így
van rendjén: a ielöltek dol
ga, hogy elképzeléseiket
vázolják, vagy - más meg
fogalmazásban - legalább
ígérni tudjanak.

Mindenesetre a jelöltek
ben megvan a jószándék és
minden bizonnyal az akarat
is. Mi választópolgárok de
cember ll-én a helyi válasz
tásokon kinyilváníthatjuk
akaratunkat, a többi a képvi
selőink dolga lesz.

A választás december 11
én, vasárnap reggel 6 órától
este 7 óráig tart. A városban
20 szavazóhelyiségben vár
ják a lakosokat, akik a két
polgármesterjelölt közül a
város első emberét is kivá
laszthatják.

(Lapunkban olvashatnak a
jelöltekról és a választási
kampányeseményeiró1.)

\.

Karácsonyi
~nyeremeny-

szelvények

FÜGGETlEN VÁROSI LAP

3. ÉVF. 12. SZÁM 1994. NOVEMBER ÁRA: 39 Ft

................................................................;;:::.;::::"::;:::;:;:.;.;.; :-:.:..:- .

Az ufó megnézte
Gyomaendrődöt,azután
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9-én a Német-zugban horgászott • I
:~~:;~~~élh~l:;~~(ti~~~tt~~ i Szerkesztőségünket is elérte az áremelés kényszere. Másfél ~
gáton a közúti híd felé haladva a ~ évig sikerült t~tani a 27 forint SO filléres árat, pedig azért ~
város felett úgy a református ~ idó1<:özben történt egy, s más: új kormány, áremelések satöbbi. ~
templom tornyától kissé jobbra ~ Igaz csak a bérek stagnálnak. ~

':! ~egy narancssárga színű, körül be- ~ Nos, nem ci frázzuk: a lényeg, hogy mostantól 39 forintot kell ~

IW a Holddal egyforma méretű ~ adniuk olvasóinknak a Szó-Beszédért. Ha úgy vesszük, akkor ®

félkör alakú vibráló valamit vett r.l havonta egy alkalommal ez nem nagy összeg. Különösen, ha ~
észre. A jelenség több mirlt fur- e,gy napilap ára sem sokkal kevesebb ma már. ~

csa volt, így megállt kocsijával, J Ugy gondoljuk, ennyit Onöknek is megér, hiszen a legjohb ~
hogy társával figyelmesehben ~ városi lapot kapják pénzükért. Igyekszünk, hggy eléged,ettek ~

~ legyenek a Szó-;Beszéddel, amely továbbra is Onnek SZOL és ~
szemügyre vehessék az égi tüne- ~ Magáért BESZEL ! A szerkesztó'sét;; @
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fogy. Kivéve ha a szennyvíz
mennyiségét külön mérik.
Ez azonban drága módszer, s
ezért csak a nagyfogyasztók
nak éri meg. Az ivóvíz mi nő
ségével kapcsolatban pedig
megjegyezte, hogy ő is sze
retné, ha Gyomaendrőd mi
nél hamarabb tiszta vizet
kaphatna, s terveik szerint
városunkatis a közép-békési
vízeJJátó rendszerhez kiván
ják csatolni, ehhez azonban
állami támogatásra van
szükség.

VégüJ a testület név sze
rinti szavazással döntött az
áremelésről. Mindenki igen
nel szavazott, csupán dr.
Kulcsár László és Szerető

Béla tartózkodott. Jöv(í év
januárjától tehát az ivóvíz
hatósági díja 75,80 forint
köbméterenként, a
szennyvízelvezetés hatósági
díja köbméterenként 78,40
forint lesz. Alakossági vízdíj
viszont nem lehet több mint
58 forint 20 fillér, alakossági
csatornad~i pedig 49 forint
10 fillér.

ja-e a város, vagy alakosság
fizeti.

A városatyák közül töb
ben igazságtalannak tartot
ták a víz- és csatornadíjakat.
Hiszen például a veteményre
kiöntözött, vagy a jószággal
megHatott vízmennyiség
után is kell csatornadíjat fi
zetni. Igazságtalan a vízdíj
rendszer azért is mert aki
saját pénzén beköti portájára
a szennyvízcsatornát, az a
szolgál tatásért csatornadíjat,
tehát több pénzt fizet, rnint
aki csak az udvari emésztóoe
engedi a használt vizet,
szennyezve ezzel a környe
zetet.

A képviseló1<: egy részé
nek ellenáJJ ását váltotta ki az
újabb áremeléssel kapcsolat
ban az is, hogy az ivóvíz mi
nősége a városban továbbra
sem javult.

Hosszu Szilárd vezér
igazgató a felvetett problé
mákkal kapcsolatban
elmondta, hogy a rendelet
szerint annyi csatornadíjat
kell számlázni, amennyi víz

magasabb árait az ön
kormányzat felé. Az
önkormányzat annyit
tehet, hogya lakosság
tól esetleg átvállalja a
régi és az új ár közti
különbözetet. A Víz
művek Rt. vezér
igazgatója, Hosszu
Szilárd is jelen volt a
gyűlésen és arról
győzte meg a képvise
ló'ket, hogy a hatósági
ár elfogadásával meg
teremtik a vízműnek

azt a feltételt, amellyel
állami költségtérítésre
pályázhat, melyet ha
megnyernek akkor jö
vőre a lakosság nem
fog magasabb vízdíjat
fizetni.

Csorba Csaba jegy-
z6 elmondta, hogy mu

lasztásos jogszabálysértést
követ el az önkormányzat,
amennyiben a hatósági ár
megállapítást most nem vég
zi el. Az új önkormányzat
dönthet majd arról, hogy az
áremelés mértékét átvállal-

Gyomaendrőd képvi- .~:
selő-testülete mandá

~ tumának lejárta előtti l
utolsó testületi ülésén - i
november 17-én - töb
bek között a víz és csa
tornadíjak emeléséról ~

is döntött. A Békés'~
Megyei Vízművek Rt.
ugyanis jövő év elejé
tól magasabb díjakat
kíván bevezetni, mivel

__ a jelenlegi vízdíjak ez ,
év december 31.:ével ,
hatályukat vesztik.
Kérték az önkor
mányzatot, hogya víz- .
művek által közölt il.
árakat november 30- wi

S ig foglalják rendeletbe
és 1995. január l-tól
léptessék életbe.

Némileg kény-
szerhelyzetben volt az ön
kormányzat, hiszen az
ármegállapítás az önkor
mányzat feladata, viszont a
szolgáltató cég - jelen eset
ben a vízművek - minden
képpen érvényesíti

# # # # # #

JANUARTOL UJRA DRAGUL A VIZDIJ
~ l ~ vi· Igazságtalan árrendszer

v:." /~y / .Go'~~"' ~~..::--h~~ ~1

~ .
~ N

i Csocsere f:
~ ~
~ >:

~ Az Áchim utcai ter- ~
fo ~
~ málkúttólaLigetfür- ~

~ dóoe vezet() csövet F:

€ 1961-ben építették. ~
~ Avascső 33 év alatt ~I igencsak elhasználó- I
~ dott és már régen I·
~ megérett a cserére. A :
~ most lefektetett új ~

műanyag, hőszigetelt ~

i, csővezeték várhatóan I
® SO évig biztonsággal ~

~ szállítja lnajd a lne- ~

~ legvizet a kúttól a ~
~ strandig. A munkát a ~
p: ~
~ Vízmű Rt. végezte, s ~

~ mindez 2 millió fo- ~I rintjába került a vá- ~
f: rosnak. ~
~ ~
~J"..-:"»'"..........r.....................;.t;ot;.'~""JO""-;""""«,,""""""""'''''h"h7''''H''-;~~N'>'"~

Várja Önt is
a Liget Fürdóoen a

SZAUNA
Az egész napra szóló jegy ára a fürdóbelépővel

együtt: 280 Ft/fő. Amennyiben háromnál
többen veszik igénybe egyszene a szaunát,

úgy csak három jegy árát kell fizetni.

Nyitva: a fürdő nyitvatartásával
azonos időben.

Karácsonyi hangulat
Karácsonyi hangulat címmell994. december 19-én

este 6 órától a Katona József MlívelCídési Központban
tartanak zenés előadást, fellépne~ a Városi Zeneiskola
~övendékei, valamint Polányi Eva, Kiszely Zoltán,
Adáma Gyöngyi és Hanyecz Tünde.

Házhoz megy
a Mikulás!
Keressék
Ciberét.
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Egy utolsó vacsora
Ünnepélyes eseménnyé

lényegült az 1990-ben meg
választott önkormányzati
testület tagjainak - a decem
ber ll-i helyi választáso k el
őtti - utolsó ülése november
17-én. Dr. Frankó Károly
polgármester emlékezett
llleg az elmúlt négy esztend6

munkájáról, méltatva a 19 ta
gú testület felelősségét.

- Úttörő szerepet vállal
tunk, hiszen a rendszerváltás
előtt - a tanácsi rendszerben
- másként mú7<ödtek a dol
gok. Úgy gondolom, mandá
tumunk lejárta után is emelt
f6veljárhalunk az utcán, hi-

szen a numkát lelkiismerete
sen elvégeztük. Miután mi
egyfajta történelmet is csi
náltunk, úgy gondolom évti
zedek múlva is emlékezni kell
ránk, az új rendszer elsőkép
viselőire. Kicsit halhatat
lanokká is válunk, hiszen
nevünket tevékenységün
ket, az emlékezeten kívül
az irattárak is megőrzik 
mondta a polgármester,
majd megköszönte a kép-

viselők és a hivatal dolgozó
inak munkáját és egy nyeles
csengő hangjával vetett vé
get a testület utolsó ülésének.

Ezt követően dr. Frankó
állófogadásra hívta meg a
képviselőket, a bizottságok
elnökeit, a hivatal csoportve
zetőit, az intézmények irá
nyítóit.

Képeink a fogadáson ké
szültek.
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A 3. számú Általános Iskolában november elején
Jámbor Lajos tanár úr szervezésében, 14 tanuló rész
vételévelmegalakult az Ifjú Közlekedési Rend6rök
csoportja. Az elméleti és gyakorlati felkészítés után
november 14-t61 a gyerekek minden nap az iskola
kezdés előtt, illetve a tanítás befejezése után Endrő

dön a Hídfő Étterem előtti gyalogátkeló11elynél
irányítják a forgalmat. A Gyomaendrődi Rendőrőrs

kéri ajárművezetőket,hogy segítsék a gyerekek mun
káját.

Ifjú endőrök

Örömmel tudatom mjndenkivel, hogy [994. Okl(Jl)cr .l l-én
este 3/4 8-kor Gyomaendrödön megszülettem. Anyukálll
Uhrin Erzsébet és én jól vagyunk.

Postaláda esz...

Nagy Nikolellu
(3100 gramm, 55 cm)

postaláda, ahová az elkül
dendő leveleiket, a totót, a
lottó t bedobhatnák. Ezzel
szemben a régi levélszek
rény-sor végén volt postalá
da.

A gyomai postahivata1Lól
megtudtuk, hogy a hozzájuk
tartozó 6. és 7. kelÜletben a
levelek feladását a lakosok
úgy oldják meg, hogya szek
rényből kiveszik a kapott le
velet, újságol és beteszik a
helyére a feladandó levelet.
Így a postás mindeIU1ap elvi
szi a küldeményt.

Nagylapos és Öregszőlő
az endrődi postahivatalhoz
tartozik. Itt elmondták, hogy
jelenleg a leveleket a postás
nak kell odaadn.i, azaz aki
nek küldeménye van, annak
a levélszekrényeknél kell
várnia a kézbesítőre. Minde
nesetre a postaláda hiányát
már jelezték a szegedi igaz
gatóságnak, s várhatóan il

köze~iövőben egy-egy pos
taládát is elhelyeznek majd
az érintett területeken.

A küJtelÜ1eten élő lakosok
közül többen panaszkodtak
szerkesztőségünknél,hogya
posta által elhelyezett új le
vélszekrény-soron nincs

, "
Al A J\.MSlO~GAlTATO

KOllEM NYE
A Gyomaendrődi Híradó októberi sz:unában közlemény jelent

meg, a Polgármesteri Hivatal részéról, hogya településen előfor

duló közviIágítási hibákat a Hivatal MCÍszaki Csoportjához kérik
jelenteni. Mjvel ez semmivel nem gyorsítja inkább lassítja a hiba
javítást, az Aramszolgáltat6 kéri a lakosságot, hogyaközvilágítási
hibákat továbbra is a helyi szokáso~lak megfelelően jelentsék az
áramszolgáltat6 kirendeltségére - Gyomaendrőd, Vásártéri Ikt. 35.
Telefon: 386-740 -, illetve Endrődön a Polgármesteri Hivatal Ki
rendeltségén.

A hozzánk bejelentett közvilágítási hibákat 24-48 óra alatt javí
tmli tudjuk, ha nem szükséges hozzá emel ó1<os,tras kocsi. Egyéb
ként a közvilágítási hibák javításának maximális határideje - az
országos közutak átkelési szakaszain - nyolc nap, egyéb helyeken
14 nap.

Kérjük továbbá a lakosságot, hogy szíveskedjenek jelezni, ha vala
hol a közvilágítási berendezés rongálását tapasztalják, hogy megfelel6
hatósági intézkedést tudjunk kezdeményezni. A közvilágítási hibák
mintegy 20 sz(]zaJéka ugymüs rongál ásnak tudható be.

Segítségüket és megértésüket megköszönve kérjük szíves köz
remú1<ödésüket a közvilágítási hibahelyek felclerítésében.

TJTÁSZ Rt. Kirendeltsége Gyomaendród

A kol) ~gium marad
Az önkormányzati testület november l7-i utolsó

ülésén részt vett országgyú1ési képvisel6nk Szöllősi

istvánné, aki örömmel tájékoztatta a képviseló'ket
arról, hogy sikelü~tmegmenteni a békéscsabai Szilá
gyi Erzsébet középiskolai leánykollégium épületét,
melyet a v{u'os el akart adni.

Az ügyben Szöllősi Istvánné, mint a Pedagógusok
Szakszervezete főtitkárais eljátt, s ennek eredménye
ként a 104 százalékos kihasználtságúkollégiumot
sikerült megmenteni. Erró1 Némethné Olaszi Mária
igazgató tájékoztatta Szöllősinét,s egyben akollégis
ták nevében is köszönetet mondott a főtitkát- asszony
nak, hogy érdekeiket eredménnyel képviselte. A
levelet 13 diák, köztük 7 gyomendrődi kollégista is
aláírta.
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Fe/mondott az ügyvezető

IGAZGATÓVÁLTÁS A TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél
a közelmúltban ügyvezető váltás történt.
Farkasinszki Sándor október IO-én írásban
benyújtotta felmondását, melynek okát indo
kolni nem kívánta. A pénzintézet igazgatósá
ga az ügyvezető meghallgatása után a
felmondást elfogadta, s egyben megbízta dr.
Hunya Miklóst, a szövetkezet jogászát - mun
kakörének ellátása mellett - az ügyvezetól
igazgatói teendó'k ellátásával. A megürese
dett posztra az igazgatóság pályázatot írt ki.
Várhatóan jövő év február l-tól lesz újra
kinevezett ügyvezetője a banknak.

- Vajon mi állhat afel
mondás hátterében jl
gyelembevéve azt, hogy
a szövetkezet ezzel egy
idóoen létszámleépítést
is végrehajtott? Tizenöt
jővel csökkentették a
bank dolgozóinak szá
mát.

- A létszámleépítésról
már előzőleg döntés

született. A takarékszö
vetkezet létszáma
ugyanis meghaladta a
hasonló mérettf pénzin
tézeteknél dolgozók lét
számát. A
lé ts z ámc sökke ntés t
egyébként az Országos
Takarékszövetkezeti In
tézményvédelmi Alap
(OTIVA) is elvárásként
fogalmazta meg szá
munkra. A létszámleé-

pítést a szövetkezet
költségeinek csökkenté
se indokolja és ezzel
együtt egyéb mú1:ödési
költségeinket is felül
vizsgáljuk - válaszolt
kérdésünkre dr. Hunya
Miklós megbízott ügy
vezető.

- A városban híre
ment, hogya szövetke
zetnek pénzügyi gondjai
vannak...

- Tény, hogy egy ve
zetőváltás találgatá
sokra ad okot. Ezzel
kapcsolatban Gyoma
endrődön sokféle hír
terj ed t el, amelyek
azonban nem valósak.
Tény az is, hogya taka
rékszövetkezetnél 
még a májusi küldött
gy(flés határozata alap
ján - egy. bizottságot
hoztunk létre, amely az
1990-93-as évek hite
lezési tevékenységét

vizsgálja, amelyekból
alapvetően száJ.mazik a
szövetkezet céltartalék
képzési kötelezettsége.
A hitelezési veszteség
kompenzálására az
OTIVA adott nagyobb
összeget tó1cefeltöltésre.
Kétségtelen, hogy az
előző évek hitelezési te
vékenysége a szövetke
zet jelenlegi gazdasági
helyzetére is kihatással
van, ezélt vizsgáljuk fe
lül költségeinket is, de
ez a biztonságos műkö

désünket nem befolyá
solja - mondta végül dr.
Hunya Miklós, s ezzel
kapcsolatban megemlí
tette, hogy még ideigle
nesen sem vállalta volna
az ügyvezetői megbíza
tást, ha nem bízna a ta
karékszövetkezet
eredményes mú1:ödésé
ben.

H.E.

Eshet
ahó

A Békéscsabai Közúti
Igazgatóság Gyomaendrő

di Üzemmérnöksége hat
sószóró géppel, két háekés
járművel, két hómaróval
várja a telet. A sószórók
közül négy úgy nevezett
nedvesített sószórást vé
gez, melynek eredménye
ként a só megtapad az
úttest felüjetén, s így haté
konyabban fejti ki hatását.
Az üzemméruökség raktá
rán ezer tonna só és száz
tonna kohósalak, azaz ér
desítőanyag van.

Hunya Péler, az üzem
mérnökség vezetője el
mondta, hogy november
ll-től 24 órás szolgálatot
tartanak a dolgozók.

Néhány héttel ezelőtt ködtetni. Ehhez a mi- kap. Minden településen
Budapesten egy orszá- nisztélium állami támo- szükség van egy olyan
gos búzatermesztési ta- gatást biztosítana. személyre aki a megfele
nácskozáson Lakos VárfiAndrás, a város fa- 16 hitelek és támogatá
László földművelésügyi lugazdásza március l-én sok megszerzésében
miniszter beszélt többek kapta kinevezését a Békés segédkezik. Vélemé
között a falugazdász megyei Földművelésügyi nyem szerint a hálózato t
hálózat sorsáról is. A Hivataltól. A kinevezés ez már sokkal hamarabb, a
szükségességét ugyan év december 31-ig szól. kárpótlási föld@alapok
nem kérd6jelezte meg, Várfi András az említett kijelölése idején létre
viszont más formát kép- miniszteri véleménnyel kellett volna hozni 
zelt el a mú1<ödtetésére. kapcsolatban elmondta, mondja Várfi András,
A miniszter szerint a fa- hogy ő is szükségesnek aki a sokszínű mez6gaz
lugazdász hálózatot az tartja a falugazdász hálóza- daság híve, amelyben
önkormányzatoknak, a tot, hiszen még folyik ame- megférnek az önkéntes
létrejövő agrárkamarák- zőgazdaságátalakulása. alapon szerveződő szö
nak és a gazdaköröknek - A mezőgazdaság idén vetkezetek, a gazdasági
külön-külön, esetleg 75, jövó"re 80 milliárd fo- társaságok, valamint az :j
együttesen kellene m(f- rint állami támogatást egyéni gazdák. il

t""",""'=--~~~'~/=_W~"W",,,HH~=/~~_'W~/H~_H_~~~~««-~==~~"/«~/«=~ ,,<.,~,<v,v,J
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Iparosok és vadászok választási
koalíciója

A szocialisták kampánynyitója
a városi rangboz felnőjünk. Az elmúlt n<::gy évben
megpróbáltunk a város arculatán változtaI111. Ez
nem kisebbíti elődeink szerepét akik gázt boztak
ide. megkezdték a szeonyvízvezeték építését, de
nyilvánvaló, bogy tovább kell lépni. Közérzetünk
számára fontos. hogy a városban rend és tisztaság
legyen. Egész polgármesteri tevékenységemnek az
az ars poeticája. bogy egy szebb arculatú működő

képes várost teremtsünk. Ezt elkezdtük és a továb
biakban is folytatni szeretnénk. Három
legfontosabb feJadatomnak tartom. amennyiben a
választók bizalmából folytathatom a r:negkezdett
mUtikát. hogy munkahelyeket teremtsünk, lakáso
kat építsünk a városban. hogy javítsuk a lakók élet
körülményeit. s itt tartsuk fiataljainkal. A harmadik,
hogy javítsuk az ivóvizünk minőségét.

A gyűlésen résztvev6 SzöJlősi Istvánné. váro
sunk országgyűlési képviselője a clr. Frankó által
elmondottakat ajánlotta figyelmébe a jelenlévo"K
nek, s kérte a választópolgárokat. bogy december
ll-én a város fejlődés<::re. dr. Frankó Károlyra sza
vazzanak. H.E.

- Hogy mi<::rt szeretném újból megmérettetni ma
gam? R<::szeoU"ol egy felt<::teJe volt ennek. az ba a
lakosság közvetlenül választ polgármesterI. A par
lament végül így döntött. ezért vállalom a megmé
rettetést. Erőt ad számollU'a, bogy a szocialista párt
a kereszténydemokraták, az MDF, a Béke Vadász
társaság. és az Ipartestület is támogat - mondta dr.
Fralikó Károly, uUnt polgánnesteljelölt november
17-én este a művelődési központball, abol a szocia
lista párt gyomaendrődi szervezete kampánynyitó
gyűlést rendezett.

- Természetes. bogyelfogadtam a szocialisták
támogatását. Valahol ugyanis azt úták rólam. hogy
gyakran ostoroztam a szocialistákat, most pedig
örömmel fogadom támogatásukat. Én sohasem os
toroztam az MSZP-t viszont gyakran beszéltem az
elmúlt rendszer hibáiról- mondta dr. Frankó Károly,
aki alTöl is besz<::lt, hogy miért kíván újra polgármes
ter lenni.

- Ez egy nagyszerű, szép és izgalmas feladat.
Hogya két településbol egy város lett az az elődeim

nagyszerű eredménye, de sok még a tennivaló. bogy

Novembe.' 8-án az Ipartestü
letszékházában választási koa
lícióra lépett a Gyomaendrődi

Ipartestület és a gyomaend.·ődi

Béke Vadásztá.'saság. A vá
lasztási koalícióról Tímár Vin
cét az Ipartestület
gyomaendrődi szervezetének
titká.·át kérdeztük.

- Furcsa gondolat: iparosok va
dászok egy "Japon"...

- Több okunk is van. Szeret
nénk a jövőben szélsőségektől

mentes önkormányzati testületet
látni a város élén. Nem értünk
egyet bizonyos körök születési
hely szerinti emberosztályozásá
val. Tömörülésünk pártsemle
ges: szerintünk az önkormányzat
nem lehet pártcsatározások he
lye, mert akkor a lényeg, a köz
ügy vész el.

- Milyen politikai célkitűzése

ik vaJwak')
- Az IpaJ"testület és a Béke Va

dásztársaság céljai a következők:

egységes Gyomaendrőd, az ipaJi és
mezőgazdasági vállalkozók gond
jainak, véleményének megjeleníté
se az önkormányzatban, jobb
lakossági kapcsolattartás: az infor
mációk oda-vissza áramlásának
lllcgszervezése, nagyobb súlyt he
lyezni a kömyezetvédelemre, a hol
tágak életbentaJ·tása, a turizmus
feltételeinek kialakítása., az infrastr
uktúra fej lesztése: ez a vállalkozá
sok és az idegenforgalom alapja.

- Szép, néhol nagyratörőcélok.
De mi lesz a munkanélküliség
"el')
!:> -'A munkanélküliek helyzete és
fóleg száma a vállalkozások hely
zetétól erősen függ. Ha megfelelő

külső közeget lehet létrehozni a
vállalkozások indulásához, fej
lesztéséhez, ez munkahelyteremtő

hatású. A munkanélküliek is vál
hassanak vállalkozóvá. Itt nem
gyártulajdonosokra, illetve föld
birtokosokra gondolunk. Vannak
olyan lelletőségek is amelyeknek
beindításához semmi tó1:e sem
szükséges, de kell hozzá hely, inf
rastruktúra és akarat. A meglévő

vállalkozások fejlődése is munka
erő-felszívó hatású. De kell hozzá
hely, infrastruktúra és akarat.

- A lakossági kapcsolatokat
hogyan gondolják meg teremte

'"1lll.

- Mi is úgy érezzük, hogya
lakossági kapcsolatokat új alapo
kon kell megteremteni. Elképze
lésünk a következő: az
Ipartestület felajánlotta, hogy a
Fő út SO. szám alatti székházában

helyet biztosít. A jelöltjeink pe
dig vállalják, hogy ott a képvise
lő-testületi ülés előtt az ülés
anyagát az érdeklődó1:kel ismer
tetik, megvitatják, a kialakult vé
leményt pedig az ülésen, a
döntések előtt ismertetik, illetve
figyelembe veszik. Ugyanakkor
az előző döntésekról, hatá.roza
tokról tájékoztatást adnak.

- Környezetvédelem?
- Belterületen és a határban

egyaránt fontos. A városból kive
zelő utak (nemcsak a burkolt!)
mellé konténereket kérünk. Az
infrastruktúra itt is bejátszik:
több szennyvízcsatorna, - alacso
nyabb talaj fertőzöttség. A llatár
ban az erdőtelepítések

lehetőségénekmegkeresése, ille
gális szemétlerakások radikális
megakadályozása. A holtágak el
hínárosodásának, elmocsaraso
dásának lassítása,
megakadályozása.

- A holtágak tragikusnak látszó
helyzetén hogyan akarnak segíte
ni, amikor köztudott, bogy renge
teg pénzbe kerülne a kikotrásuk?

- A kotrás valóban igen d.rága.
.100 m-es szakasz kb. 2 millió
forint. ez lenne a végső megol
dás. De indulásiloz először az
egyes holtágakra egyesületeket
akarunk létrehozni, melyek szö
vetségbe tömörülve, az önkor
mányzat részvételével és
támogatásával nagyobb súllyal

tudnak fellépni, mint az egyes
emberek. Remény van aJTa, hogy
ilyen módon központi alapokat is
sikelTel célozhatunk meg.

- Milyen elvek szerint válogat
ták ki jelöltjeiket?

- Pártállástól függetlenül, az
egységes Gyomaendrődbengon
dolkodó és a város iránt elkötele
zett embereket kerestünk meg.
Három kivételével minden egyé
ni körzetben állítunk jelöltet. Ime
a személyek, körzetük és foglal
kozásuk szerint.

Dr. Lévai Mihály gyógysze
rész (2. körzet),

Bosnyákné Garai Anikó fod
rász (3. körzet),

Czibulka György tanító (S.
körzet),

Kovács Attila festő kisiparos
(6. körzet),

Dr. Valach Béla fogszakorvos
(7. körzet),

Villányi Attila mezőgazdasági

vállalkozó (8. körzet),
Kolohné Kulik Éva jogász (10.

körzet).
- Az 1.,4., 9., körzetben rrtiért

nincs emberük?
- Ezekben a körzetekben meg

állapodás alapján nem állítunk
jelöltet. Az I -ben induló Dr. Ko
'vács Béla jelölésével egyetér
tünk, támogatjuk. Ugyanígy a
4-ben induló Hangya Lajosnét is,
valamint a 9-ben Várfi Andrást.
A megállapodás másik oldala,

hogya 7. számú választókörzet
ben a mi jelöltünket, dr. Valach
Bélát támogatja úgy az MSZP,
mint a KDNP-MDF-Endrődi

Gazdakör alkotta koalíció: ellene
nem állítanak senkit.

- Kezdeméoyezik-e kompen
zációs lista állítását?

- Igen. Tervezett listánk állása
a következő:

1. Dr. Valacb Béla, 2. Szujó
Zoltán, 3. Kolohné Kulik Éva, '4.
Bosnyákné Garai Anikó, S. Tí
már János, 6. Hunya István, 7.
Lizák István, 8. Dr. VaJ'ga Géza,
9. Dinya László, .10. Tímár Vin
ce, ll. VodovaJános

- A kampányt bogyan terve
zik? Nagy tülekedés ígérkezik a
"helyekért", már több mint ötven
egyéni induló ismert'

- Semmilyen negatív kam
pányt nem fogunk folytatni. Úgy
gondoljuk, a "sárdobálás" a "mó
szerolás" nem egyeztethetőössze
egy (jövóoeli) Ilelyi képvisel6 er
kölcsiségével, becsületével sem l

Nem tudjuk ígérni, bogy az or
szágos bajokat helyi szinten és
~zonnal megoldjuk, csak azt
IGÉRJUK, bogy városunlsna.k és
lakosságunknak GONDJAT VI
SEUUK, az anyagi lehetőségek

legjobb kihasználásávaL szak
szerűen és BECSULETESENI
Ezúton is kéljük a választókat.
támogassák szavazataikkaj je
löltjeinketi
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A Szabad Demokraták Szövetsége jelöltjei

PrograDlisDlertetö gyűlés
sát, az infrastruktúra fejlesztését, ezen belül a
vízminőség javítását tartotta elsődlegesnek.

Fontosnak tartja még az egészségügy számára
biztosítani a megfelelő létesítményi és techni
kai feltételeket, hogy az orvosoknak csupáll az
emberek gyógyításával kelljen törődniük.

Az oktatással kapcsolatban hangsúlyozta,
hogy nem hanyagolható tovább az iskolák fel
újítási és technikai gondjainak megoldása. A
sportolás lehetősége is fontos, amit indokol a
fiat<tlok jelentős részének fizikai elmaradása.

- Az idősek ellátásában is fejlesztésre VaJl
szükség, mert a társadalmi és gazdasági körül
mények várhatÓaJI fokozzák ezt az igényt. Az
ifjúság megtartása érdekében alakásépítéshez
nagyobb segítséget kell adni - mondta prog
rambeszédében Jenei Bálint, aki megválasztá
sa esetén tervei megvalósítását egy városban
gondolkodva képzeli el.

November 23-[Ul este az ipari iskola aulájá
b,Ul a 6. és a 7. választókerület egyéni képvi 
selőjeJö]tjei Jenei László és Cellai Józsefné
mutatkozott be a megjelent választ6knak. A
rendezvény vendége volt Jenei Bálint polgár
mesterjelölt, aki rövid programheszédében
többek között elmondta, hogya megalakuló új
önkomlányzatelsőfeladata kell legyen a város
gazdasági hel yzetének tisztázása.

- A jövő évi költségvetésben az intézmé
nyek működtetésemellett csak a kötelező fel
adatokra kell tervezni. A fejlesztésre maradó
szabad pénzt tartalékba kell helyezni és az
önkormányzati középtávú program elkészíté
se utáll szükséges pontosítani a jövő évi fej
lesztési programot - mondta Jenei Bálint.

A középtávú program fő irányai közül ki
emelte a lakosság jobb életkörülményeinek
biztosítását, a mUllkahelyteremtés támogatá-

1. sz. váJasztókőrzet:

Nagy Pál, 53 éves üzernmér
nök, a Szü16föld Baráti Kör,
a Munkáspárt, az MSZDP,
valamint a Gyomakör közös
jelöltje.

2.sz. választókőrzet:Bár
dos Imre, 51 éves pék, a
Munkáspárt tagja és jelöltje.

3. sz. választókőrzet: Ga
rai János, 52 éves üzemmér
nök az MSZDP, a
Munkáspárt, a Gyomakör és
a Szü16föld Baráti Kör közös
jelöltje.

4. sz. választókörzet: Dr.
Kulcsár László, 46 éves ügy
véd, az SZDSZ, a Munkás
párt, az MSZDP, a
Gyomakör és a Gyomai Gaz
dakör közös jelöltje.

5. sz. választókőrzet:Ko
vács Kálmán, 61 éves nyug
díjas tsz-tag, a Munkáspárt
tagja és jelöltje.

6. sz. váJasztókőrzet: Je
nei László, 55 éves közgaz
dász, pártonkívüli, a
Gyomakör, a Munkáspárt, a
FIDESZ, az MSZDP, és a
Szül6föld Baráti Kör közös
jelöltje.

7.sz. választókőrzet:Bel
la ferenc, 54 éves munka
nélküh, a Munkáspárt tagja
és jelöltje.

8. sz. választókőrzet: Ja
kab Józsefné, 62 éves, nyug
díjas köztisztvisel6, a
Munkáspárt pártoló tagja, a
párt jelöltje.

9. sz. választókőrzet:

Gyuricza Lajos, 51 éves
egyéni vállalkozó, a Mun
káspárt tagja és jelöltje.

10. sz. választókőrzet:

Dávid István, 52 éves mun
kanélküli, a Munkáspárt tag
ja és jelöltje.

A polgármesterjelölt: Je
nei Bálint, aki az SZDSZ, a
Munkáspárt, a Gyomakör, és
a Mozgássétiiltek Egyesüle
tének jelöltje.

A Munkáspárt
jelöltjeibesenyszegi ABC élelmiszer áru

házat üzemeltetik. Három gyer
mek édesapja. 1990-benlépett be
az SZDSZ-be. Pártnak korábban
tagja nem volt.

Tisztelt
Választópolgárok!

A Szabad Demokraták Szö
vetsége helyi szervezetének
sajnos nincs polgármesterje
löltje. Így a polgármestervá
lasztás kérdésében a lakosságot
semmil yen irányban nem kí
vánjuk befolyásolni. Döntsön a
nép. Az igazi demokráciára az a
jellemző, hogy alakosság maga
választja meg vezetőit. A sza
badság ára az, hogy minden kö
zösségnek olyan vezetői

lesznek, amilyet választanak
maguknak. Ez a lakosság fele
lőssége. A pártok és szerveze
tek felelőssége pedig az, hogy
n1ilyen minőségű embereket ja
vasolnak a lakosságnak megvá
lasztásra. Az SZDSZ helyi
szervezetének az a politikai ala
pálJása, Bródy János után sza
badon: Ha én zászló lennék, azt
szeretném, ha kifeszítenének,
hogy ne lobogjak mindenféle
szélnek.

A helyi SZDSZszenJezef ügyvi
vői testülete nevében:

Fekete Elemér

DR. KULCSÁR LÁSZLÓ
Budapesten született 1948-ba11.
elmek ellenére születése óta Gyo
mán él. Felesége az Áfész elnöke.
Két gyermek édesapja. Állam- és
jogtudományi egyetemet vég
zett. 20 esztendeje ügyvédként
dolgozik településün.kön. Párton
kívüliként 1991-ben az l. számú
választókörzetben az SZDSZ je
löltjeként nyert mandátumot
mint önkonuányzati képviselő.

Jelenleg a 4. számú választókör
zetben szintén az SZDSZjelöltje,
melyhez további három párt jelö
lőként csatlakozott, amit Kulcsár
doktor elfogadott. Pártnak jelen
leg sem tagja.

DR. VERÉB LAJOS
Kőtelkenszületett 1937-ben, sze
gényparaszti családban. 1962
ben szerzett orvosi diplomát.
1968-ban költözött Gyomára.
Felesége tanítónő. Két gyelmeke
van, akik egyetemre járnak. 32
éve dolgozik az egészségügyi
alapellátásban. 1989 nyarán lé
pett be az SZDSZ-be, korábban
pártnak tagja nem volt. Hohhija a
vadászat, és a kutyasport. Az 5-ös
választókörzetben indul.

UGOR ISTVÁN
Gyomán született 1930-han 9
gyermekes családban. Tanul
mányait néprajz, népzene és nép
tánc szakon végezte. Ezen a
területen sok magas szintű kap
csolattal rendelkezik. Jelenleg
mint vállalkozó a családjával a

DR. SZENDREI ÉVA
31 éves, két gyermek édesanyja.
A Kiss Lajos Gimnáziumban
érettségizett, majd a szegedi Jó
zsef Attila Tudományegyetemen
szerzett diplomát. Korábban az
APEH jogtanácsosa volt, jelen
leg Gyomaendrődön egyéni ügy
védként dolgozik. Az I. számú
egyéni választókörzetben - ahol
gyelmekkora óta él - indul az
SZDSZ jelöljeként. 1990-ben lé
pett be az SZDSZ-be.

HAJDÚ LÁSZLÓ
Orosházán született 1946-ban.
Nős, három gyermek édesapja.
Felesége a KJ1er Nyomda montí
rozója. 1:1 éve dolgozik Gyoma
endrődön, mint magyar tanár.
Másfél évig szerkesztette a Gyo
maendrődi Híradót. Több éven
keresztül kézilabda edző volt te
lepülésünkön. Saját lakása van
Gyomaendrődön. Pártonkívüli,
az SZDSZ jelöltje a 2. számú
egyéni választókörzetbell.

SZERETŐ BÉLA
Gyomai születésű, 46 éves, nős

három gyermek édesapja, a Mo
bilitás Gmk vezetője. A helyi
SZDSZ egyik alapító tagja. Ko
rábban pánnak tagja nem volt.
1990 líszén az SZDSZ listájáról
jutott be önkormányzati kép vise
lőnek. A testületben a pénzügyi
bizottság elnöke. Az 1994-es ön
kormányzati választásokon az
SZDSZjelöltje a 3 számú egyéni
választókörzetben.
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Egyéni választókerületi
jelölte Kompenzációs

listák
Független Kisgazda

Földmunkás és Polgári
Párt: Hanyecz Margit
Tótka Sándor, Béres Jó
zsef, Dinya lajos, Hor
váth Gáborné, Oszlác~

Pál, Arnótszky György

f::llagyar Szocialist<l
Párt: Dr. Kovács Béla.
Katona Lajos, Farka·
sinszk.i Sándor, Babo~

László, Szigetvá.ri Vince
Hangya Lajosné, Baláz~

Imre, Knapcsek Béla, R
Nagy János, Foglár Mi·
hály, Mészáros András.
Dankó Mihály.

Magyarországi Szoci
áldemokrata ?árt: Ga·
rai János, Dr. Bánk.
Gyula, Gellai Józsefné
Szetteli Béla, Gellai Má·
té, Tímár Mihály, Udvari
Antal.

KDNP-MDF-Endrő

di Gazdakör: Vádi
András, Bátori Gyula.
Hunya Lajos, VéhaLász·
lóné, Szujó Lajos, Ladá·
nyi Gáborné, Varg,
József, Szarka Elemérné
Dr. Jánosik Bertalan, Tí
már Mihály, Márton Gá·
bor, Császár Ferenc.

Gyomaendrődi Ipar
testület-Béke Vadász
társaság: Dr. Valach
Béla, Szuíó Zoltán, Ko
lohné Kuiik Éva, Tímár
János, Bosnyákné Garai
Anikó, Lizák István, Hu
nya István, Dr. Varga
Géza, Dinya László, Tí
már Vince, Vodova Já
nos.

Munkáspárt: D áv i d
István, Kovács Kálmán,
Jakab Józsefné, Homok
László, Szűcs László.

Szabad Demokraták
Szövetsége: Dr. Szend
rei Éva, Szerető Béla,
Ugal' István, Hajdú Lász
ló, Dr. Veréb Lajos,
Nagy Péter.

Gyomai SzülőföldBa
ráti Kör: Szendrei Lász
ló, Hajdú Ferenc.

Fiatal Demokraták
Szövetsége: Dezső Zol
tán, Ádám Gyöngyi,
Ádám Mihály, R. Nagy
Tibor, Kovács Attila.

Gyomakör Egyesület:
Jenei László, Csányi Ist
ván, Dr. Kulcsár László,
Vass Ignác.

Polgármesterje:öltek:
dr. Frankó Károly
Jenei Bálinl

10. számú választókerület
Dávid Istv(m MWlkáspárt
Hanyecz Margit FKgP
Kolohné Kulik Éva Iposz,

Béke Vadásztársaság
Ladányi Gábor KDNP,

MDF, Endrődi Gazdakör
Szigetvári Vince, MSZP

9.számú választókerület
Dávid Mátyásné független

jelölt
Farkasinszki Sándor MSZP
Kéki Elek Fidesz
Oszlács Pál FKgP
Várfi András KDNP, MDF,

Endrődi Gazdakör
Gyuricza Lajos Munkáspárt

8. sz. választókerület
Balázs Ililie MSZP
Dinya Lajos FKgP
Gellai Máté MSZDP
Jakab Józsefné Munkáspárt
Véha Lászlóné KDNP,

MDF, Endrődi Gazdakör
Villányi Attila Iposz, Béke

Vadásztársaság

6. sz. választókerület
Jenei László Gyomakör,

Munkáspárt, MSZDP
Kiss József FKgP
Knapcsek Béla MSZP
Kovács Attila Iposz
Márton Gábor KDNP, MDF,

Endrődi Gazdakör
Ugor István SZDSZ
Varjú Elek független jelöl t

7. sz. választókel'ület
BellaFerenc István Munkáspárt
Gellai J6zsefné MSZDP
Iványi Imre FKgP
Kovács Attila Fidesz
Dr. Valach Béla Iposz, Béke

Vadásztársaság

Putnoki Balázs FKgP
Szetteli Béla Gyomakör,

MSZDP
Szuj6 Lajos KDNP, MDF,

EndrődiGazdakör
dr. Veréb Lajos SZDSZ

1. számú választókerület
Ádám Mihály Fidesz
dr. Kovács Béla MSZP
Nagy Pál Szülőföld Baráti

Kör, Munkáspárt, Gyomakör,
MSZDP

Szarka Elemérné KDNP,
Iv1DF, Endrődi Gazdakör

dr. Szendrei Éva SZDSZ
Tótka Sándor FKgP

5. sz. választókerület
Ád[un Gyöngyi Fidesz
Babos László MSZP
Czibulka György Iposz, Bé-

ke Vadász Társaság
Kovács Kálmán Munkáspárt

2. számú választókerület
Arnótszky György FKgP
Bárdos Imre Munkáspárt
Csányi István Gyomakör,

MSZDP, Fidesz,
Fekete László Gyomai Szü-

lőföld Baráti Kör
Hajdú László SZDSZ
Katona Lajos MSZP
dr. Lévaí Mihály 1posz, Béke

Vadásztársaság,
Tímár Mihály KDNP, MDF,

Endrődi Gazda.kör
dr. Weigert József független

német kisebbség

4. számú választókerület
Hangya Lajosné MSZP
HorvátJ1 Gábomé FKGP
Kovácsné Nagy Katalin

Gyomai Szülőföld Baráti Kör
Dr. Kulcsár László SZDSZ,

Gyomakör, MSZDP, Munkáspárt
R. Nagy Tibor Fidesz
Varga József KDNP, MDF,

Endrődi Gazdakör

3. számú választókerület
Bátori Gyula KDNP, MDF,

EndrődiGazdakör
Béres József FKgP
B osnyákné Garai Anikó

Iposz, Béke Vadász Társaság
DezsőZoltán Fidesz
Garai János MSZDP, Gyo

makör, Munkáspárt
Keresztesi József független

jelölt
R. Nagy János MSZP
SzeretőBéla SZDSZ



1994. november Szó-Beszéd 9

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

GYOMAKÖR EGYESÜLET
felhívása a pártokkal,

egyesületekkel közös egyéni
gyomai választókörzetben

indulók támogatására!

KARÁCSONYI ÁFÉ5Z VÁSÁR
december 8-ll-ig az ÁF~Z

élelmiszerüzleteiben és DISZKONT Aruházaiban
és a Háztartási boltban.

A vásár ideje alatt 140 féle árucikk
10-20 %-os árengedménnyel kapható amíg a

készlet tart:
Floriol étolaj l/l lit 142.- Ft

Kristálycukor lédig 25-50 kg 79,90 Ft
B. Rizs l/l 57 Ft

Háztartási keksz 200 gr-os 29.- Ft
Pilóta keksz 225 gr-os 97.- Ft

Jacobs kakaó 200 gr-os 79.- Ft
RÁMA margarin 500 gr-os 98.- Ft

HÉRA fózómargarin 500 gr-os 94.- Ft
Jaffa szörp 1,5 l-es 309.- Ft

RUMA pudingporok 41 gr-os 15.- Ft
Piros arany csemege 80 gr-os 35.- Ft
OMNIA órölt kávé 250 gr-os 385.- Ft

PALOMA órölt kávé 250 gr-os 229.- Ft
GARRONE bianco l/l 353.- Ft

Bacchus muskotály félédes pezsgó 0,7 169.- Ft
Korona, Attila, Király pezsgó 0,75 189.- Ft

L1BERO compack pelenka 899- Ft
Sunlicht mosogatószer 500 ml 124.- Ft

Clorox hypó l kg 77.- Ft
Papírzsebkendó 100-05 53.- Ft

Használja ki a kedvez6 alkalmat.
Karács01JY(bevásárlásait kezdje

az AFE5Z üzleteiben I

r++FFf1Hrfil-~----~-----ljrl:tt'r-f::tftiJ

•••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• •
• A Fruit of the Loom Sportruházati •
• és FehérneműShop •
: novemb;r 25-től decemb;r 6-~g :

• MIKULASNAPI VASART •
• rendez! •
: Minden fehé!nemű 10 száz<;Jlék :

kedvezmennyei kaphato! •
• FÉRFIAK FJGYElEM!
• KARÁCSONYRA LEPJEK MEG FELESÉGÜKET, •
• KEDVESÜKET, QARÁT~,ŐJÜKET SZEXIS •
• FEHERNEMUVEL! •
• Gáláns ajándék a Fruit of the Loom •
• Sportruházati és Fehérnemű Shopból. •
• Gyomaendrőd, Bajcsy u. 45. •
• (a Stop Butiksoron)

•••••••••••••••••

nek. Ezélt kéljük támogatá
sukat szavazataikkal is erő

sítsék meg az alábbiak
vonatkozásában :

1. körzet: Nagy Pál pár
tonkívüli 54 éves építőipari

üzemmérnök, Kft ügyveze
tő igazgató, 46 éve él Gyo
mán. (Szül6föld Baráti
Kör, Gyomakör, MSZDP)

2. körzet: Csányi István
pártonkívüli, 50 éves erdé
szeti technikus, KÖVIZIG
területi felügyelő, 50 éve él
Gyomán. (Gyomakör,
MSZDP, FIDESZ)

3. körzet: Garai János
MSZDP tag, 52 éves textil
ipari üzemmérnök, műsza
ki ügyintéző, 52 éve
Gyomán él. (MSZDP,
Gyomakör, Munkáspárt,
SzülőföldBaráti Kör)

4. körzet: dr. Kulcsár
László pártonkívüli, 46
évesjogász, ügyvéd, 46 éve
él Gyomán. (SZDSZ,
MSZDP, Munkáspárt,
Gyomakör, Gyomai Moz
gáskorlátozottak Egyesüle
te, Gyomai Gazdakör)

5. körzet: Szetteii Béla
páltonkivüli, 48 éves keres
kedő, egyéni vállalkozó, 48
éve él Gyomán. (Gyoma
kör, MSZDP, Szülőföld

Baráti Kör)

6. körzet: Jenei László
pánonkívüli, 55 éves köz
gazdasági technikus, 55
éve él Gyomán. ( Gyoma
kör, MSZDP, Munkáspá11,
Fidesz, Szülőföld Baráti
Kör)

(j sszefogással ({ választó
kerület, városrészünk, vá

rosunk jövőjéért.
Köszönjük!

Tisztelt Választópolgár!

Lezárult a jelöltállftás
időszaka és ezzel együtt
örömmel tájékoztatjuk
Önöket, hogyapártokkal és
egyesületekkel közösen in
dított jelöltjeink megkap
ták a szükséges számú
aj ánlatokat, így hi vatalos
jelöltek lettek.

Mint azt a Gyomai Vá
lasztási Újságban is olvasha
tó volt, szánútottunk ,m~

hogy sajnos néhány pált el
zárkózik koaliciós ajánla
tlmk el61 és nem biztos, hogy
ntinden esetben sikerült félre
tenni a páltérdekek elsóbb
.,égét a személyi alkalmas
sággal szemben. Ezt nehink
elbíráln.i se nem etikus, se
nem jogos, döntsön a Vá
lasztópolgár és mi bízunk
abban, hogy Ön az egyén al
kalmassága alapján fog sza
vazni

A választásig hátralév6
id6ben Ön a Gyomaendrődi
Híradó és a Szó-Beszéd he
lyi újságokbólis megismer
heti közös jelöltjeinket,
ezélt nLi most élve a lehet6
séggel csak ismételten fel
szeretnénk hívni a figye\
mét arra, hogy támogassa
jelöltjeinket, akik bekerülé
sük esetén az önkormány
zati testli letben közösen
munkálkodnának városré
szünk, v,írosunk fej 16désé
élt.

Jelöltjeink nem szélsősé

ges emberek, koruk, iskolai
végzettségük, jelenlegi be
osztásuk, emberi kapcsola
taik, eddigi életútjuk
alapján megítélésünk sze
!int alkalmasak képvisel6-
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PETOFI MG.
••

ZOVETKEZET

Sirokkó 40/4 szárító l OOO OOO forint
Csepel öntözőmotor(4 hengeres) 40 OOO

forint
2 db hidraulikus prés 30 OOO forint/db
Orkán adapter (E 280-ra) 30 OOO forint
SKA adapter (E 280-ra) 25 OOO forint
ZMG szalagos mobilgarat 30 OOO forint
Léces zsákolószalag (6 Fm) 30 OOO forint
Kuli zsákoló 28 OOO forint
4 darab PM-4 pótkocsi 30 OOO forint/db
Tornádó 5 TM (IFA-ra szerelhető) 40 OOO

forint
2 darab állatfelhajtó 20 OOO forint/db
Csőszállító kocsi 30 OOO forint
Vetőmagfeltöltő felépítmény VF-50 38

OOO forint
Kerekes állatmérleg 30 OOO forint
Csobogó (ivóvizes lajt) 16 OOO forint
Ikarusz 211 120 OOO forint
Ikarusz 255 200 OOO forint

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

A gépek megtekinthetóK a szövetkezet 3.
számú üzemegységében.
Bővebb felvilágosítást ad

Palicska János műszaki vezető,

valamint Kepka György múnelyvezető.

Telefon: 66/388-622/4. mellék

~

-'"f#j- e~

,
ELADO

Sarudon (Tiszató partján) 2 db, rrtintegy 550 m2 terü
letűönállóan telekkönyvezett, közművesítettüdüló'telek
eladó. Tel: 66/386-877
Gyomaendrőcli Sirató-zugban 3 db egymással szom

szédos üdülőtelek eladó. Tel: 66/386-877
Gyomaendrőd, Fő út 21. szám (volt Lenin Tsz szék

ház) alatti ingatlan eladó. Érd: Tímár András Körös
Étterem 66/386-055 . .

Külföldre utazni kívánó I

TURISTÁK~S ~ÁTOGATÓK I

RESZERE:
Betegség-,
baleset-,

poggyászbiztosítás
- az ATLASZ UTAZÁSI

BIZTOSÍTÓ RT.
megbízásából 
kötését intézze

az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

Gyomaendrődi

Kirendeltségén.

~~~ ...= ~\. ;q
~.tszö~~~

Gyomaendrőd, Kossuth
út 30. Telefon: 66/386-202.



----------~-------~-~-~~~~~====

., .,
5ARRETI TEJ RT.

Szeghalom,
Széchenyi út 49.

Telefon: 66/371-166
Fax: 66/371-059

.J'

TERMEKEINK:
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Oszi Gyomaendrődön
gyártaná találmányát

********~ KARÁCSONYI ~
>t;p< VÁSÁR >t;p<

*UONNE ;HOPBAN*
~ (Gyomaendrőd, Hősök útja 46.) *>t;p< EGYES

*
ARANYÉKSZEREK *

20-30 %-05 ÁRENGED~ÉNNYEl
NOVEMBER 28-TOL
DECEMBER 24-IG.

~ újminfakollekció érkezett! *
>t;p< Faliórák, karórák, ébresztőórák

*
nagy választékban. *

Színes agyag dísztárgyak
(virágtartó, váza, gyertyatartó,

*
bonbonniére 115 forinttól

450 forintig.
Lepje meg családját

1720 forinttól- 6250 forintig
ajánlunk

*
márkás f~nyképezőgépeket. *

Orökítse meg
a karácsonyi ünnepeke!!

********

A tévéműsor Felkí
nálom című, kö
zelmúltbeli

adásában: Gáz van, ba
bám! - jelszóval kezdődött
az az interjú, amely a me
zőtúri Tímár Miklós gáz
tűzhelyekkel kapcsolatos
találmányát ismertette. A
feltalálóval folytatQtt né
hány perces beszélgetésból
kiderült, hogy olyan újítás
ról van szó, amely több
ezer család számára ko
moly anyagi megtakarítást
jelenthet. Az Országos Ta
lálmányi Hivatal által be
jegyzett szabadalom a
gáztűzhely főzó1apjának és
kapcsoló egységének önál
ló cseréjéról szól.

A sokak által Oszi becené
ven ismert negyvennégy éves
Tímár Miklós örökös vállal
kozónak vallja magát.

- Fiatalkoromban jónevű

vécé-pucolúként ismertem
meg a váj lalkozás szépségeit.
Majd felismervén az olajban
rejI6lehet6ségeket, váltottam:
szerviztechnikusi papírral
olaj berendezések, olajkály
hákjavítását, szervizelését vé
geztem.

Sajnos egyik napról a má
sikra megszűnt az olaj fűtés
sláger lenni, ezért ismét vál
tottam, mégpedig gázra. Elvé
geztem a gázkészülékszerel6
szakmunkásképző iskolát
Szolnokon. Mindenki bolond
nak nézett, hiszen ekkor már
f()[tllásban hadmérnökként, a
mez(5túri laktanyáb,m dolgoz
tam.

Azóta alaktanya megszűnt,

nekem viszont sikerült kiépí
teni az "Oszi" Gázkészülék
szerviz és Belkereskedelmi
Ügynökséget Budapesten.

- Ezek szerint a .fővárosba

köIWz.Öll'l
- Ingázom, Ili szen Mezőtú

ron lakik a feleségem, 10 éves
Edgár fiam és 20 éves nagyfi
am, Oszkár, aki a Magyar Fel
találók Egyesületének
legfiatalabb tagj a. Igyekez-

nem kell, mert az 6 öt találmá
nyával szemben nekem ez
még csak az első.

- Részlelezné az újÍlós lé
nyegél?

- Napjainkban bármilyen
gépi berendezésnél- legyen az
gépkocsi vagy elektronikai
berendezés - megfígyelhetjük
a gyakrabban igénybe vett
egységek önáll6 cseréjének
igényét, ami a leggazdaságo
sabb javítási módszer jelen
leg.

Azt tapasztaltam, hogy a
gáztűzhelyek felújítása során
nyomát sem láthatjuk e törek
vésnek. Pedig valahol, akkor
ittj61 elkülöníthetők az igény
be vett egységek: a gáztűzhely
felülete az égőfejekkel, illetve
a kapcsolóegységek a gom
bokkal és az elŐJappal.

- Jelenleg, ha egy /uiZUlrtás
ban ezek elhasználódnak. az
egész gázlűzhelyel lecserélik,
és 40-50 ezerforinlért újat vá
sárolnak. Találmánya révén
nlindez elkerülhet(f?

- Ez a lényege, nem kell újat
vásárolni. Az egységek önálló
cseréjénél csupán a régi rögzí
tési pontoknak és a gázvezeték
csatJakoz[lS i pontjának kell
megegyeznie az újjal. Egy ilyen
új egység ára jelenleg ötven
százalékát sem éri el az egész
készülék vásárlási árának. Aré
gi váz - sütőszekrény, l1át- és
oldalJemeze - marad, kiemelem
az ell1asználódott részeket és
helyébe beszerelem az újat.

A mai bérlakások kilencven
százalékában kOfTÚ'ort gáztűz
helyek vannak, melyeknél
mindez elvégezhet6. De ötle
tem el vi lényege az, hogy gáz-

főz6 felületként konyhabútor
zatban is beépíthet6k az új
egységek.

- Gyártásuk várható-e a kö
zeljövóoen?

- Több jelentkező van a
gyártásra, de biztosat még
nem tudok mondani. Mivel ez
munkahelyteremtő lehetőség

is egyben, szeretném ha Me
zőtúron és környékén, esetleg
Gyomaendrődön,ebben azel
szegényedett régióban gyárta
nák. A gyomaendr6di
Dy -WA Kft. vezet6jével jó
személyes kapcsolatom van, ő

ajavaslataival sokat segített e
találmány létrejöttében. Úgy
gondolom, hogyagyártásban
is megfelelő partner lehet.

A lehetséges gyártók közül
a gyomaendrődi DY-WA Ke
reskedelmi és Szolgáltat6 Kft.
ügyvezetőjétól, Kulik /slVán
t61 kérdeztük:

- Mi a véleménye a [alál
mányról?

- Rendkívül ötletesnek tar
tom és szívesen gyártanánle
Jelenleg kazánok el6állításá
val foglalkozunk, de műszaki

lag nem jelentene problémát
az új egységek gyártására való
átállás. A konyhabútorzatba
történ6 beépítés lehet6ségeit
szintén jó ötletnek tartom.
Amennyiben eredményesek
lesznek a feltaláJ6val folyta
tott tárgyalásaink, záros hatá
rid6n belül el tudjuk kezdeni a
gyártás t. Czikkely
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Minden alIDa lDegrolDlik egyszer

Előnyösüzlet volt a
16 forintos szabolcsi alma

Cefrébe valót árul a gondozási központ
van. Lehet, hogy én szabad
elvű vagyok, de az itteni
emberek nagy része felelőt

len és sajnos azok között is
van ilyen akikkel itt együtt
dolgozom. Egy dolgozónk
jelenleg fegyelmi eljárás
alatt áll, megszegte a sza
bályt s ezt én nem tudom
elfogadni - mondta végül
Gonda Edit.

H.E.

Gyomaendrőd,Fő út 214.
szám alatti üzletében

Háztartási gépek (hűtőgépek és fa
gyasztók,
vasalók, olajsütóK, mixergépek, haj
szárítók,
hősugárzók, porszívók, mosógépek,
centrifugák)
és alkatrészek nagy választékát ajánl
Ja
minden alkalomra!

Ezenkívül erősáramú szerelvénye
ket
és tartozékokat (izzókat, dugaljakat,
lámpatesteket, biztosítékokat) kíná
lunk.

Színes- és fekete-fehér televíziók,
parabolaantennák (1 fejes, 2 fejes,
forgatható) és töltött akkumulátorok

A WATT GMK

a vezet6n6nek, ezzel kap
csolatban a következóKet
mondta:

- Úgy érzem, hogy én
egészen másként gondol
kodom, núnt az itt élő em
berek. Ez megmutatkozik
az életvitelben és a munka
morálomban is. Anút itt az
emberek meg mernek csi
nálni azon sokszor meg
döbbenek, hogy ilyen is

25 forintért árulták kilóját.
Ez egy nem műtrágyázott

apró j onatán és delicsesz
fajta. Egyébként pedig
minden almafajtában van
olyan amelyik megromlik,
ezt núnden rendes szabol
csi parasztember tudja, a
rendetlen békési nem tudja.
Az almát téliesítés előtt át
válogatjuk, s lehet, hogy
lesz benne egy mázsa, vagy
nyolcvan kiló törött, rohadt
alma. Ezt szeretnénk eladni
két forintos kilónkénti áron
cefrének. Ha pedig arra kí
váncsi, hogy miért onnan
vettük az almát akkor el
mondhatom, hogy én sza
bolcsi szánnazású vagyok
és vannak ott ismeretségi
köreim - tájékoztatta lapun
kat az intézmény vezetó)e,
Gonda Edit.

S hogy vajon ki és miért
akarhatj a rossz hírét kelteni

December lO-én 19
órától Gyomaendrődön a
Körös Étteremben rende
zendőSportbálra várják a
vendégeket. A zenét a
Tree-Show együttes
szolgáltatja. A belépődíj,

vacsorával együtt400 fo
ril1tba kerül. Jegyek a
sportirodán és a Körös ét
teremben kaphatók.

Sportbál

~agátmegnevezni

nem kívánó olvasónk
panaszkodott a közel
múltban, hogy micso
da pazarlás történik
az idősek napköziott
honánál. A részletes
ismeretekról tanúbi
zonyságot tevő ember
elmondta, hogy a gon
dozási központ veze
tője Gonda Edit
szülőfóldjéról a Nyír
ségból vásárolt na
gyobb tétel, hatvan
mázsányi almát az in
tézmény konyhája
számára. A nem túl
szép almáért kilón
ként 16 forintot fize
tett, amikor más vevő
ugyanazt az almát 8
forintért vihette el.
Rohad is itthon ren
desen a 16 forintos al
ma, etetik is nap mint
nap az idősekkel a ja
vát. Mi több, már
annyi az ehetetlen al
ma, hogy kilónként
két forintért cefrébe
valónak kínálja az in
tézmény.

- Nem tudom kitől infor
málódhatott erról - kérdezi
Gonda Edit. - Az az igaz
ság, hogy vásároltunk Sza
bolcsból almát. Viszont
ennek az árát saját költség
vetésünkból gazdálkodtuk
ki. Szerintem ez egy na
gyon előnyös üzlet volt: 16
fo lintért vettük ott az almát,
amikor itt Gyomaendr6dön



BeküIdési határidő:

december 13.
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másolt szelvényeket ne ~;:: ../
küldjenek, mert ezek a .
játékban nem vesznek}~:
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LED-ELECTRONIK
MŰSZAKIBOLT

KARÁCSONYI AKCIÓJA

F6díj egy Spiden Cappucino kávéf()z(), a má
sodik díj egy Livallámpa, a harmadik díj 2 db
videokazetta.

A nyertesek nevét a Szó-Beszéd janu{u'i szá
mában tesszük közzé.

Továbbrais kaphatók LIVAL Világítástechni
kai termékek (függesztékek, asztali lámpák,
Spotlámpák)

régi ár akciós ár
Sharp mikrohullámú süt6 23.900.- 22.900.-
Rowenta g()zöl()s vasaló 3.690.- 3.490.-
Philips kézimixer 3.990.- 3.790.-
Philips Café duo: 4.290.- 3.990.-
Remingtonhajszárító: 2.490.- 2.290.-
Remington úti borotva: 2.690.- 2.450.-
Supertech autorádió: 14.900.- 13.900.-
Crown musiccenter: 19.900.- J6.900.-
Sharp kétkazettás magnó: 14.500.- 12.900.
DAEWO felvev6 lejátszó: 28.400.- 27.500.
Sharp walkman: 4.200.- 3.650.-

Aki december l-tól 30-ig nálunk vásárol
3000 forint vag~ annál nagyobb érté~ben

SORSOLASON VESZ RESZT.

AJ SZÓ.BESZÉD :V~

t NYE~~~C;~~~~KA I
i Kedves Olvasóink! pályázhat! Következ6, >,>
I't::::~ A túloldalon található december közepén .....::~
.< .~ nyereményszelvények- megjelen6 lapunkban :(

kel nincs más dolguk, 16 nyertes nevét kö- ,\:.:,t I

. . mint hogy névvel és zöljük majd, akik nye- .1·:::·...

I j1~f~p~~~t~: l~vve~~~ ~ea~áéc~~~~e~~~~~e~\::·}:
k\\ z6lapra egyenként eit>tt átvehetik az aj án- ..
..::::~ felragasztva elküldjék dékokat felajánló vál- ~.?
~ a Szó-Beszéd címére: lalkozóknál, cégeknél. ~:::..-::,.~
~ 5500 Gyomaendr6d,:;I Kossuth u. 18. Pf. 48.
~~r::~ Figyelem! Egy leve
0"~ lez6lapra, csak egy
A:., szelvényt ragasszaX n.~. Egy olvas~) tehát
::?> to bb levelezólapon
~ akár minden ajándékra
Jt7::~::..

::.""' ..

A Zsorttal csak nyerhet!
Az áruház ünnepi nyitva tartással várja vásárlóit: december 19

23-ig 6-21 óráig, december 24-én 6-15 óráig tartanak nyitva. De
cember 25-26-án az ünnepek idején zárva tartanak.

December 27-30-ig újra 6-21 óráig, 31-én pedig 6-15 óráig
vásárolhamak a Zsort Élelmiszer Áruházban.

# #

ElelIDiszer Aruház
ünnepi IDeglepetései

A Zson Élelmiszer Áruház karácsonyi hangulattal, pazar áruvá
IJlsztékkal igyekszik kedvében járni a vásárlóknak. HogyaZsort
Elelmiszer Aruházba mindig érdemes betérni, azt a bőséges válasz
ték mellett a kedvező árak is bizonyítják. A feldíszített áruházban
a karácsonyfár61 gyermekének szaloncukorral kedveskednek, az a
ZSOft aj.áI1-8éka a kicsiknek.

A

Szenzációs karácsonyi akciót kínál Önnek a Zsort
Élelmiszer Áruház. Aki decemberben 1000 forint
felett vásárol, az sorsjegyet kap, amellyel nincs más
dolga, lnint hogy nevét és címét ráÍlja, majd a sze
rencsecédulát az áruházban elhelyezett urnába dob
ja.

S hogy mit lehet nyerni? I
A főnyeremény egy Philips színes tv, a második ~

díj egy olajsütő, a halmadik pedig egy kenyérpirító. ~

Ezenkívül még hét dal"ab 1000 forintos Zsort-vásár- §
lási utalvány is gazdára talál december 23-án 19 ~

ór~or az áruházbal1 rendezett ünnepi sorsoláson ! ~
Es még nincs vége a meglepetéseknek. A Zsort szilveszteri ~

akciójára is érdemes ftgyelni! Akinek a karácsonyi sorsoláson nem ~«kedvezett a szerencse, annak praktikus ajándék lehet egy üveg II
pezsgő szilveszter éjjelére. ~

Aki december 27 és 30-a között 2000 forint érték ~

felett vásárol a Zsort Élelmiszer Áruházban, annak ~
egy üveg pezsgőt ajándékoz az áruház, s egyben i
kíván Önnek szerencsés új esztendőt. ~

~
11

~
~
;~

~
~
I
~

I
~

l,
~
II

~:
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Izsó Béla Garázs Büfé ajándéka három üveg
orosz pezsgő 900 Ft értékben

Név: .
Cím: .

A Herbaház ajándéka egyajándékcsomag
1500 Ft értékben .

Név: : .
Cím: .

A Mobil Center ajándéka egy Bike Alarm
elektromos kerékpárriasztó 2450 Ft értékben.

Név: .
Cún: .

Név: .
Cím: .

Név: .
Cím: .

Uhrin Erzsébet fényképész ajándéka egy fo
tóalbum és egy tekercs színes film 900 Ft érték
ben

Név: .
Cím: ..

A Stop Shop Divatáru ajándéka egy 1000 fo
rintos vásárlási utalvány.

A Zsort Élelmiszer Áruház meglepetése egy
1000 forint értékű ajándékkosár.

A Torzsás Bt. által üzemeltetett Shell Snack
Bár egy 2000 forint értékű ajándékkosárrallepi
meg egyik olvasónkat.

Név: .
Cím: .

A Pecten Kft. Shell Kútja 20 liter üzemanya
got ajánlott fel 1800 forint értékben.

A Farmerház ajándéka egy Mustang baseball
sapka 800 forint értékben.

Név: .
Cín1: .

Név: .
CÍln: .

A Lionne Shop meglepetése egy Mirage fali
óra elemmel együtt 1100 forint értékben.

A Hi-Box elektronikai üzlet ajándéka három
darab ACR 195 perces videokazetta, melynek
értéke 900 forint.

Név: .
Cím: .

A Led-3lectronik Műszaki Bolt karácsonyi
ajándéka egy Viola hajszárító 990 forint érték
ben.

Név: .
Cím: .

A Fruit ofthe Loom Sportruházati és Fehér
nemű Bolt ajándéka egy darab pólöing 790 fo
rint értékben.

Név: .
Cím: .

A Linda Sport ajándéka l darab Puma sport
alsó 1500 forint értékben.

Név: .
Cím: .

A Dávid Bútorbolt egy elektromos tojásfőzót

ajándékoz egyik olvasónknak 2400 forint érték
ben.

Név: .
Cím: .

A Limbó Autóközpont 1100 forint értékben
három liter Texaco motorolajat ajánlott fel.

........ "

Név: .
CÍln: ..

Név: .
Cím: .
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"EGYFORMA EREDMENYEK
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A megye I. osztályban a Gyomai FC és a Gyoma
endrődi Barátság SE csapatai egyforma ered
ménnyel zárták az 1994-95-ös bajnokságának
őszi szezonját. Mindkét együttes 27-27 ponttal,
azonos rúgott és kapott góllal végzett. A GY:?C

a harmadik helyen, a Barátság a negyedik helyen
várja a tavaszt, az egymás ellen elért eredmény
alapján. Összeállításunkban a GYFC ügyvezető
je és a Barátság SE elnöke értékelte a csapatok
játékát és eredményét.

ugyanannyit rúgtak és kaptak
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***************
* **

Ha karácsonyra vásárol, akkor a *
LINDA SPORTBAN* hasznos és praktikus ** ajándékokat talál családja ** minden tagja számára! **Sporteszközök ** kerékpárok, súlyzók, expander, ugráló- és gum.ikö- *

*
tél, korcsolyák, labdák, tenisz-, tollaslabda és ping- *
pong felszerelések.*Sportruházat **márkás cipó1<, melegító1<, joggingok, pólók, spor- ** tals6k, baseball sapkák, kesztyú1<. ** Minőségi áru - elérhető áron! ** LINDA SPORT ** Gyomaendrőd, Főút 181/1. *

***************

- Az NB III. után az volt a cél,
hogy a Gyomai FC az első öt
hely valamelyikén végezzen a
szezon befejezésével, úgy,
hogy közben a tehetséges fia
taljainknak egyre több játékJe
hetőséget adjuk - mondja Vass
Ignác a GYFC ügyvezetője.

- Így kerültek a felnőtt csa
patba a 16-17 éves játékosok.
Vatai, Munkácsi, Szóke, Csikós,
FeLle/werker, Kovács és Kato
na hétről hétre bizonyították tu
dásukat, s azt, hogy lehet rájuk
építeni.

A GYFC a harmadik helyen
végzett 27 ponttal, két ponttal
maradva le a listavezető Batto
nya csapatától. 27 gólt rúgtak,
16-ot kaptak. Nyolc győzelem,

3 döntetlen és négy vereség a
mérleg.

- Ajátékban van még javítani
való. Elsősorban a helyzetki
használás és a jó értelemben
vett agresszivitás hiányzik
időnkénta fiatalokb61. Úgy íté
lem meg viszont, hogy a nyáron
hozzánk került játékosok nem
okoztak csalódást. Ki.Uön siker
nek tartjuk, hogy - miközben a
tehetséges tiatalok beépültek a
felnőtt együttesbe - az ifjúsági
csapatunk a 2. helyen, a serdü
lők pedig az 1. helyen zárták az
őszi szezont.

Hogy milyen eredményt vár
Vass Ignác a baj nokság végén,
erre az ügyvezetőa következőt

válaszolta:
- Ha most a holtidényben si

kerül megfelelőtó1<eerős támo-

gatókat találni, akkor módosít
va az eredeti célkitűzést, ismét
az NB III-ban foly tatjuk a játé
kot.

A GYFC köszöni a szponzo
rok és a szurkolók támogatását
s kéri, hogy továbbra is tartsa
nak ki és bízzanak a csapatban.

- Az 1994-95-ös bajnokságot
Orovecz Józse! edzővel és két
új játékossal, Tóth Zsolttal és
Balázs Zsolttal kezdtük. A Ba
rátság SE vezetőségénekés tag
ságá.l1ak célja az volt, hogya
csapat az első nyolc hely vala
melyikén végezzen - mondja
Kovács Lajos, a Gyomaendrő
di Barátság SE elnöke.

- Az első négy mérkőzésen

értékes pontokat veszítettünk
itthon. Orovecz József edző

nagyszerű ember, de a csapat
tagjaival nem taj ál ta meg az
összhangot így meg kellett vál
nunk egymástól. Szerencsére
hamar sikeTÜlt helyére megfe
lelő edzőt találni Kéki Elek sze
mélyében, akinek ugyan edzŐ!

papírja nincsen - de szándéká
ban áll megszerezni -, viszont
nagyszerű futballista múlttal
rendelkezik. A játékosok is
azonnal elfogadták. Kétségte
len, hogy Kékinek komoly ér
deme van az elért
eredményben. A siker másik
fontos eleme, hogy megváJtunk
olyan focistáktól, akik ugyan
magukat NB I-es szintű játéko
soknak tekintették, de eredmé
nyességük még jání.si
bajnokságban sem lenne elfo-

gadható. Magatartásuk nem
bomlasztotta tovább a közössé
get, így igazi csapatot sikerült
összekovácsolni.

Kovács Lajos úgy véli, azt a
célt, hogy endrődi fiatalokkaJ
endrődi csapatot hozzanak lét
re, amely egyben jó baráti tár
saság is és emellett
eredményesen futballoznak,
ebben a félévben elérték. A Ba
rátság SE a bajnoki idény végé
re ugyancsak az első nyolc
csapat között szeretne végezni.
Átigazolási terveik nincsenek,
viszont egy jó csatárt keresnek.

- Ificsapatunk várakozáson
felül a középmezőnyben vég
zett, a serdiil6kkel viszont csak
most kezdünk el igazán foglal
kozni. A 3. számú iskolából si
került megnyernünk egy
szaktanárt edzőnek, s ez nagy

el őrelépést jelent a serdiilőcsa

pat nevelésében. Anyagi gond
jaink továbbra is fennállnak,
létesítményeink állapota alig
üti meg az elfogadható szintel.
Bízunk benne, hogy az önkor
mányzat eredményeinket elis
merve méltányolni fogja
anyagi jellegű kéréseinket, ma
gyarán a város két csapatát egy
forma mértékben támogatja
majd. Köszönjiik a társadalmi
munkások és a szurkol6k támo
gatását, amely szintén ösztön
zőleg hatott az együttes
játékára - mondja az elnök, aki
megjegyzi még, hogy a Gyomai
FC-vel szívesen végeznének a
bajnokság végén újra holtver
senyben az első, második he
lyen, kívánva, hogy a GYFC
jusson feljebb az NB III-ba.

H.E.



Garázs
kapu
eladó

3 elemből álló
3 méter széles,

2,15 méter
magas,

fából készült
hőszigetelt,.. "gorgos
garázskapu

eladó.
.. "Erdeklodni:

munkaidőben,
tel.:66/386-211,

Nagy Zsolt.
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STUDIO

• Világító reklámtáblák
• Cégtáblák
• Szórólapok, prospektusok, ,

NEVJEGYKARTYA
EGY NAP ALA

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Telefon: 66/386-479

, ,

n A legJeorszerubb MAGYAR OLASZ,
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l!:i~ és Oktatástechnikai Bemutatóterem ::1
r~H Békéscsaba, Andrássy út 11-17. '·1
I::~ (I. emelet):1
;i:~ (bejárat az Európa Könyvesboltnál)

Telefon: 66/443-363
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\ Iskolák figyelem! I
\

Megnyílt Bé~éscsabánaz Európa
OKTATA5TECHNIKAI

I szaküzlet!
I - iskolatáblák, - filcek, - írásvetító1<,
II - flip chartok, - papírok, - térképek

I
és minden, ami a korszerű

oktatáshoz nélkülözhetetlen
I Címünk: IMAGE KFT, Békéscsaba,

I Andrássy út 11-17.
I (Lern. bejárat az Európa

II Könyvesboltná1)
/ Telefon: 66/443-363
L-------~
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INGYENES APROHIRDETESEK

. /_.

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

Ingyenes az ap ól

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

Újságunk: díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
s6lrnak 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 következő címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállalunk!

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

BÚTOR
Körösladány, Dózsa Gy. ll. 2111.
sz. alatti lakberendezési boltoIll
ban kaphatók: • Gyönyörű kivite
lű holland ü.lő - ebédlőgamitúrák
valódi bőr, plüss és szÖvet huzat
tal, szekrények, asztalok faragott
tölgy stíl változatban is. Hihetet
len olcsó áron, máI' 32.000 ft-tól
is. - Híító"k, fagyasztók olcsó ;iron,
garanciával. Telefon: 43.

Eskiivői mhám olcsón k.iadó. Érd:
egész nap. Gyoma, Fegyvernek u.18.

47 éves férfi rendezett anyagiak·
kal. bozáillő. oemdob,\nyzó hölggyel
megismerkedne. Leveleket "Mele~

ottI;Oll" jdigére a szerkesztőség címl:"
re.

Idősödő mozgássérült férfi élet(;Ír·
sat vagy hétvégi klsegitől ke:res. Leve·
leket" Hétvégj kinlccaoás" jeligére,
szerkesztőségeimére.

Alig használt Cam Astra 3 funkció,
babako'ési reális áron eladó. Érd. tel
661386-928

Olajbojler. olajk:ílyhák. esem!'l
kályha. prémesállat tenyészté.,ére al·
kal mas félll és fa ketrecek eladók. Érd:
Szeieiné, Gyomaendrőd. Fő út 4. Tel:
661386-077

Ciroksel'rű kötést vállalok. frd:
Kovács Sándor, Gyoma. Kjsréti u.28.

44-es új. barna SZilllí surranó. 42-"s
hőrcsizllla.' üsthúz eladó. térd: Gyoma
endrőd. Kálvin u.35.

Négy részből úlló "Nikoktta" kony·
haszekrény. rozsdamentes mosogató
val eladó. Erd: l-Iursán Pál. Kondoros.
Klapka u.88. Tel: 66/388-086

Eladó 200 literes villanybojier ol
csón, valam.int 1 db butikpult_ Tel
66/386-505

Cserépkályha. ,kandalló. kemence
építését vállalom. Erd.: levéibeu, vag)
személyesen hétvégélL Román Istv;ín.
Szarvas. Fő út 2.

Keresek stoppoló. bal karos. lábpe
dálos varrógépet jó állapotban. frd.:
Bartik Józsefné. Gyomaendrőd.Kjsréti
úI3l!1.

Kis mennyiséoú száraz csöves k-u
korica eladó. frd~ hétvégén. Mezőtúr
Mátyás király u. 15. ~

MTZ-50. MTZ-80. T- 16 trak1ormo
torok. sebváltók. lengelykapcsolók ja
vik'Ísát vállalom. Cim: Kovács Lajos.
Gyomaendrőd,Fáy u.26.

Bonanza ebédlő, 4 személyes, meg
kímélt állapotba II nem kihúzbató asztal
lal eladó. Érd: Kondoros. Szécbenyi u.1 O.

50-60 db szilik<\t eladó. Érd: Gyo
ma. Budai u.22.

40 éves csinos érteln1.iségi nő meg
ismerkedne 180 cm körüli, m~egbízhat6,
intelligens férfival. Leveleket "Talál
kozunk" jeligélY a szerkesztőség cínlé
re.

Babakocsi eladó. Gyomaelldrőd.

Bajcsy u. 46.

MUNKÁT KERES, AJÁNL

. EGYÉB

Állás l keresek 25 é-ves könyvelői
k1pasztalatk11. Tel.: 66/386-503. Gyo
maendrőd.Zrinyi M. u. 33/1.

Olcsó olasz vegyiál'Uk és kozmeti
kumok forgalmazásához várok jelent
kezőket. MLM szervezó"ket. Gépkocsi
szükséges. Tájékoztatót válaszboriték
ben kiildök. Cím: Bánfalvi Lajos. Szol
nok. Jósika u. 17.311 I.

Jól jövedelmező állattenyésztést
ajúnlok nyugati exportra. Tek.intse meg
csincsilla fannomat. frd: Papp, Mező
túr, VIIl. út ll.

Különbözőcégek otthon végezhető

mllnkaajánlatai. Válaszboríték6rt tájé
koztatjuk. Cím: Gyomaendrőd,Pf. :80.

Női. férfi- és gyermekl'Uhák varrá
sát vállalom, magánszemélyeknek is.
Cím: Szarka Lászlóné varrónő. Déva
ványa. Sarló út 15.

GÉP
220 V-ról múködő vilianypúsztor

eladó. IO km-( lehet bekeriteni veJe. 400
1)1 zsineggel és egy kapuval 20 ezer Fl.
Erd. tel: 66/386-972
. Eladó vid"oton típusú s7~'Í!1Úlógép

Játékokkal. szakkönyvekkel. Ar meg
egyezés szerint. Érd: Dévaványa, Szé
chenyi u.35 .. egész nap.

Sopl1.iane talpcsúkózógép. szűcs

varrógép. 2 db 2 méteres önetetG. 2 db
2 méteres iwó. 170 x 90 cm-es kati
Uk'Íllfutó eladó. frd: Ágoston. Dév"vá
nya. Széchenyi u.5. Tel: 85.15 óra utelll

40 Mbyte-os AT bllszos Cohna
winchester eladó. Érd. tel: 661386-397.
18-20 óra között.

ÁLLAT

AJjg használt ZAMAHA PSR-6-os
dobgépes szintetizátor. állvúnnyal és
adaptelTel kezdó'knek is eladó. Irányár:
30.000 Ft.

Érd: M"gyeri György Gyomaend
rőd. Vásáliéri ltp. 341B fsz.2. 5500

Dízelmotoros, platós lassújármű

mŰsZ<1k.i vizsgával eJadó. frd: Parócz<1.i.
Hunya. VörösmaI1yu.14.

Nissan személygépkocsi eladó ked
v"lő ,\ron. Tel: 66/388-537

NégykereklJ kerti trak10r pótkocsi
val és "kével eladó. frd: Lipcsei László
Hunya. Kjnizsi u.34.

126-os Polsk.i fiat I996-ig érvényes
műszak.ivaleladó. k.ismotor csere is ér
dekel. frd: Endrőd, Juhász Gy. u.14

Elveszett kedvenc cjcám. 8 hóna
pos. nagy SZállJ fekete félperz.<" fiú ci
ca. Különös ismertetőjele, hogy
mindkét füle mögött fehéres folt van.
Kérem a becsületes megtalálót, jutalom
ellenében hozZ<1 haZ<1. Cím: Frankó Lil
la. Gyollla, Jókai út 3.

Törzskönyvezett két éves kan.
jó házőrző Írsetrer kutyát becsü
letes embernek elajándékozom.
Érd: Endrőd, Alkotn;elny út IS. /a
l i getb"n/.

~ Nagyon olcsón eladó 2 méhcsalád
kaptán·al. teljes felszereléssel. frd: du.
3-tól Petneházioé. 5516 Körösladúny.
Vasútu.19.

Foltos és fekete dog kölyöU-utyák
eladók. Törzskönyvvel. oltva. tetov,\l
va. frd: Oszlánczi. Dévavúnya. Ságvári
u.22. lel: 295

TÖrz.s könyvezett rottvei ler köl y kö k.
valamint egy kaukázusi szuka kölyök
eladó. :Érd: Oszlánczi, Dévaványa. Ság
vári u.22. Tel: 295

Jó m.inőségű kéksZ<11agos k.ingek
helyhiány nliatl eladók. frd: Kjss 5,\n
dor, Mezőtúr. Jázm.in út 7.

6 és 8 hónapos k-uvasz kanok el
adók. vagy SOOO Fl ét1ékben elcserélhe
tők jószágr". takarmányra stb. T"l:
66/386-972

Kau kázusi juhász teny~sz szu ka és
ónémet juhász kan eladó. Erd: Gyoma
"ndrőd, Sugár uA. vagy Bajcsy u.77.

1200 négyszögöl eladó. frd.: Bajcsy u.
4. szám

Balatonnál Révfü\ópön.tóhoz, állo
máshoz közel,465 m- közműves tdek,
fallázzal e~adó. frd. tel: 06-1/IS66-897

560 m- beépíthető porta dadó. Az
utcában víz. villany. gáz- és szennyvíz
vezeték van. Irányár: 350 ezer Ft. frd:
Gyomaendrőd.Vízműsor6.

Gyoma"ndrődön a Budai N. Ank11
út 4. sz. alatt 200 négyszögöl épitési
telek eladó. Irányár: 150 eza Ft. frd:
Gyoma. Tokai u. 12. Krucruó Sándor.

JÁRMŰ

KERT,TELEK

HÁZ,LAKÁS

Vörösmarty u. ~6. sz. alatt 1072m
építési telek 63 m--es épülettel eldaó.
Erdeklődu.i: Kossuthu. 2J/2. vagy a
386-371-es telefonon.

Gyomaendrődön Öregszólóllen a
Szólőskert u. 238 súm alatti zárt k"rt ,

Mezőtúron bútorozott albérletet ke
resünk három fő részére. Ajánlatokat a
következő cínu'e: Balajti Pálné 5130
Jászapáti. Lados út 51.

I-!uny,\n. két "gymás mdktt lévő

családi ház dadó. Erdeklődni: Hunya,
Rákóczi u. 71.

Kondoros központjában 82 ml-es
központifűtés"s ház dadó. Gáz az ud
varbaIl. frd: Kondoros, Széchenyi u.
10.

Kondoroson kétszobás félkomfor
los kertes ház. nagy gazdasági épülettel
eladó. frdeklődni: a 06-66/389-1 43-as
teláonsúmon.

Mezőtúron, Árok u. 4. szám alatti
ház eladó. frd: Mezőtúr. Ifjúsági ltp.
9.ép. fsz.2., 17 óra után.

15 éves nagy ház olcsón eladó. Le
velekre válaszol ok. Gm: Molnár Sán
dor Mezőtúr. Köztársaság u. 4I1A.

Kétszobás ház kerttel eladó. csere is
ádekel. frd: Medgyesbodzás.Béke u.
32.

Gyomán üdülőkörzetben a Liget
Fürdő közdében összkomfortos. csalá
di ház eladó. fed.: Gyomaendrőd.Mun
kácsy u. 13 ...

Endrőd Oregszőllőben I\,iss u.IO.
szám alatti parasztház 1805 m- telekkel
sürgősen eladó. frd: Endrőd,Zöldfa u. 1.

Gyoma"ndrődön a Bajcsy
u.14.szám alatt 3 szobás, étkezős. gáz
fútéses kerteS csa.ládi ház sürgősen el
adó. lrúnyár: 2 rnjllió forint. frd: a
hdyszínen "gész nap.

Telefonos. fürdőszobás lakás kjadó
január l-től. Vállalkozók részére is
ajánljuk, üzletnek. raktárnak is alkal
mas. Gyomaendrőd,Fő u. 178. sz. alatt.
frd: az Evangélikus Egyháznál.

Gyomanedrőd. Damjanich u.23.
szám alatti összkomfortos családi ház
eladó. Érd: Gyomaendrőd. Szabadság
u.22.

Ház "iadó Gyoma"ndrőd.F"gyver
nek u. 18. szám alatt. Érd: a helyszínen.
eg~sz nap.

Gyomaendrődön a Vásfuiéri ltp 6/1.
szám alatt lakás eladó. frdeklődu.i a
hel yszÍneLl.

Október 6 IIp. D lépcsőlJáz 1. eme
leten. összkomfol1os 4 szobás lakás.
gar,í.zzsal együtt eladó. Érd: Galambos
Sándor Gyomaendrőd. Ifjúsági ltp.

Gyoma központjában a Fő út mel
letl. közművesített.összkomfortos ház
rész k.i al a k.ítot t üzl etlJel yiségekkel.
lakással együtt kiadó. Erd: telefonon:
06-20/342-637. I-brkai.

4 szoba. étkezős. holtágra néző. élő

vizhez 200 lll-re calúd.i há~ eladó. (,yo
maendrőd. Hantosk.~rti u. 20/A.

Eladó aKolmann ltp-en egy 2.S szo
bás lLemeleli. erkélyes lakás. Érd: Ko
dcs Tünde. tel: 66/44l-41J/512-es
melléken. délelőtt.

Gyomán a Vásfu-téri ltp. 33/A III.
11. szúm abtti másfélszobi~. erkélyes.
ÖSSZkOlllfoJ1os lakás eladó. Érd. tel:
66/446-071. Feketéné.

Eladom vagy eJcserélem k.isebbr"
,\rkülönbözwel Gyoma"ndrőd. 0ok1Ó
ber 61tp 711 .sz<'Ímú földszinti, 85 mO-es,
3 szobás + 2 erkélyes. gázközpontifűté
ses. parabolaank1nnás. tehem.entes la
ká'olllat. Érd: a helyszínen egész nap.
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Kézrátéttellel gyógyít
..

AZ lEVES

AJÁNDÉKAKCIÓ! Ha videomagnót vásárol,
akkor egy 120 perces videokazettát adunk ajándékba!
Ha rádiósmagnót vásárol, akkor egy audiokazettát

ajándékozunk Önnek!

..SEGíT
ONNEK

KJ\RAGSONYI
AJANDEKOZASI

GONDJAI
ryl E9

OLDASABAN.

Gyógy
termékeink

mellett
.; .;

MARKAS" .; .;

NOI- ES FERFi
KOZMETIKAI
SZEREKKEL

várjuk kedves
vásárlóinkat
minden nap
8-17 óráig,
szombaton
pedig 8-12

óráig.

Gyomaendrőd,

Vásártéri lkt.
Telefon:

66/386-664

- A feleségem is gyógyít,
6 második fokozatos, a há
rom és fél éves kisfiam pedig
elsCí fokozatos gyógyító.

A természetgyógyásznak
hamar híre ment a városban,
és sokan keresik fel lakásán
16 óra ~~án Gyomán aFegy
vernek út 4 szám alatt.

rékfájósokat, migrént, fejfá
jást, sőt kezdeti daganatokat
is eredménnyel lehet kezel
ru.

tudunk hatni, a harmadikkal,
a távgyógyítö szimbólum
mal messzire el tudom kül
deru az energiát. A harmadik
fokozat pedig már a mester
szint. Ennek során az eddig
meglévó' energiát, maga
sabb, erősebb szintre fej
lesztjük.

Bartik Lajos február óta
gyógyít. Büszkén említi,
hogy eredménnyel gyógyí
tott eddig ízületeseket, de-

# #

KARACSONYI AJANLAT
SZÍNES TELEVÍZIÓK

Videoton (19 féle típus)
36900-100 OOO forintig

Samsung 37 OOO-70 OOO
forintig

SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA
IGÉNYESEKNEK !

CD-játszók, videomagnók,
rádió- és magnódeckek,
erősítők.music-center.

parabolaantennák.
Antennák, csatlakozók,

vezetékek, elemek. kazetták.

t:~ ~\

CI-BO)
---""""""",)ELEKTRONIKAI
SZAKUZLET

Gyomaendrőd. Fő út 181 fl.

Immáron Gyomaendrőd

is büszkélkedhet igazi, kép
zett természetgyógyásszal.
BGJtik Lajos (31) nyomdai
dolgozó aközelmúltban Rei
ki mestertanári képesítést
szerzett, azaz megtanulta a
kézrátételes gyógyítást.

- Ez év elején munkanél
küliként úgy gondoltam,
hogy most van időm, s illene
valamit tanulJu. A termé
szetgyógyászat mindig i§ ér
dekelt, s amikor Leel-Ossy
Zsuzsanna gyulai mesterta
nár a Művelődési Központ
ban meghirdette a
Reiki-kurzust, én is jelent
keztem. Hatan jártunk az
elCíadásra, ahol megtanultuk
ajapán Reiki történetét gya
koroltuk egymáson a kézrá
tétel t. Ezek után megtörtént
az els(íbeavatás, azaz maga
sabb rezgésbe hoztak ben
nünket. Ez volt az első

fokozat. A második fokozat
során már három szimbó
lunU11al dolgozunk: az első

egy pontra - oda ahol a beteg
ség van - vonja össze az ener
giát, a második
szimbólummal a pszichére
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Az ufó megnézte Gyomaendrődöt,
azután elment Németországba

Nem mindennapi látvány
ban volt része a gyomaend
rődi Gulyás Sándornak
(46), aki október 9-én a Né
met-zugban horgászott
majd este fél kilenc tájban
másodmagával hazafelé
tartott. A gáton a közúti
híd felé haladva a város fe
lett úgy a református temp
lom tornyától kissé jobbra
egy narancssárga színű, kö
rülbelül a Holddal egyfor
ma méret(í félkör alakú
vibráló valamit vett észre.
A jelenség több mint fur
csa volt, így megállt kocsi
jával, hogy társával
figyelmesebben szemügyre
vehessék az égi tüneményt.

- Kiszálltunk a kocsiból,
és figyeltük a narancssárga
valamit, amely felett egy
szer csak egy hasonló színű

kisebb gömb jelent meg.
Három négy perc múlva az
tán a gömb beleolvadt a fél
körbe. Semmilyen hangot
nem hallottunk, s már majd
nem harminc percig figyel
tük a jelenséget amikor az
egyszer csak eltűnt. Rend
kívül érdekes volt, hiszen
abban az idóoen a holdat is
láttuk az égen - meséli az
izgalmas élményt Gulyás
Sándor.

Tulajdonképpen nem is
akarták senkinek elmesélni a
történteket, azonban két nap

múlva kedden az RTL-2 neyú
múl10ldas csatomán az esti
híradót nézték, amikor az ál·
taluk is látott jelenségről egy
filmfelvételt mutattak be,
amely az elmúlt napon vala
hol Németországban készült.

- Ez megerősítette bennem,
hogy tényleg nem hallucinál·
tam, s valóban jól láttam <Ií

égi csodát, amely a tévében
látott híradás szerint valami
féle űrjármű lehetett. KésóD~
all0gy élményeimet elmesél
tem kiderült, hogy ugyanazor
a napon 9-én többen is láttál<
Gyomaendrőd felett a furcs,
látványt - mondta lapunknal
Gulyás S{U1dor.

- oke

Elfogták a gyilkost
Október 29-én a 46-os úton megállt

egy Opel Astra és miközben utasai a
térképet böngészték hátulról beléjük
rohant egy Lada Ni va melynek sofőr

je némileg ittasan vezette járművét.

Személyi sérülés nem történt.
November l-jén az Apponyi és Fő

út kereszteződésében az els61Jbségi
jog meg nem adása miatt egy Lada
és egy Renault ütközött össze.

A csabai kórházban november 4
én jelentkezett egy gyomaendrődi

fiatalember azzal, hogy két nappal
előtte az utcán valakik megverték. A
nyolc napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett ember bántalmazóit ke
resi a rend6rség.

Furcsa eset történt november ele
jén. A Szabadság utca egyik házának
udvaráról elvittek egy kiváló állapot
ban lév()' n()i kerékpárt, s helyette ott
hagytak egy rozoga biciklit.

Az árokban kötött ki november 7
én az a személygépkocsi, melynek
vezetője jogosítvány nélkül, mi több
ittasan próbált egyenesen haladni.

November 19-én délután érkezett
bejelentés a rendőrségre, hogya sira
tói holtág mellett betörtek egy hétvégi
házba. A helyszíni szemlén derült ki,

hogy a környéken még hét víkend
házat törtek fel, s többet megrongál
tak ismeretlen tettesek. A házak
berendezését feldúlták, s gázpalac
kokat, horgászbotokat loptak el. A
rendőrség fellúvja a lakosság figyel
mét, hogya betörések során ellopott
gázpalackokkal kapcsolatban vár
ják a lakosság segítségét, s egyben
kérik, hogy csak hivatalos helyen
vásároljanak gázpalackot.

November 7-én Szmola 6rmester
elfogott és el()állított három fiatal
embert akik egy bűncselekményböl

származó, körözött Citroen gépko
csi val közlekedtek a városban.
Egyikőjük,az orosházi Jusztin Sza
bolcs beismerte, hogy () ölte meg
békéscsabai otthonában Homoki
Károly nyugdíjas építészt, akinek
kocsiját ezt követ()en ellopta.ldetar
tozó túr, hogy október 30-án éjjel
betörtek az Apolló moziba, ahonnan
videokazettákat, és videomagnót
vittek el. A kazettákat a gyilkos által
ellopott autó csomagtartójában ta
lálták meg. A 21 éves Jusztin Sza
bolcsot tehát nemcsak
gyilkossággal vádolják, hanem be
töréssel is gyanúsítják.

Programajánlat
KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉSI

KÖZPONT
November 26.: "Gyomaendrőd Társastánc

Mozgalmáért Alapítvány" jótékonysági estélye
December 3.: Mikulásnapi zenés gyermek

előadás

14 órától: a mCísorban óriásbábok a Szafari
parkból I Közreműködik: a Staféta együttes.

Várjuk a jelentkezóKet január elején induló
tanfolyamainkra:

Haladó jóga, szabás-varrás, látásjavító szem
torna (l napos tréning)

Középfokú képesítést, oklevelet adó, 2 fél
éves számvitel i ügyintéző szaktanfolyam. Je
lentkezni december 20-ig lehet.

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSIHÁZ
November 9-tól december 20-ig látható Pé

Jiné Emődi Etelka akvarell kiáJlítása. A képek
a helyszínen megvásárolhatók. Nyitva: 8-16
ig.

November 21-tól (folyamatosan) ÚJ SZOL
GÁLTATÁSKÉNT könyvárusítás a Déryné
ben napközben.

November 26-án 18 órától Tea-est a Magá
nyosok Klubjában. Szeretettel várnak minden
érdeklőd őt.

December l-jén 18 órától a Gazdakör és a
Művelődési Ház szervezésében VÁLASZTÁ
SI TÁJÉKOZTAT6 a lakosság részére.

Várjuk még a jelentkezőket a német haladó
nyelvtanfolyamra!



I December ll-én, az önkor
l mányzati választás napján
Gyomaendrőd12938 választó
polgára közül csupán 4933-an
tartották fontosnak, hogy

I résztvegyenek a szavazáson. A
!66 egyéni képviselőjelölt közül

a legnagyobb arányú győzel

, met 252 szavazattal dr. Valach
i Béla könyvelhette el. Őt követi

Nagy Pál 204, és Knapcsek Béla
199 szavazattal. De lehetett
már nyerni 94 vokssal is, mint
például Dávid István a 10. szá
mú választókerületben.
A módosított választási tör
vénynek köszönhetőenmost el
ső alkalommal választhatott
közvetlenül polgármestert a la
kosság. Mint az köztudomású,

a posztért ketten szálltak ring
be. Dr. Frankó Károlya decem
ber ll-i választáson 2865
szavazattal (59,54 %) nyert Je
nei Bálinttal szemben, aki 1947
voksot (40,46 %) kapott. A vá
lasztást követő napon, decem
ber l2-én készítettünk rövid
interjút dr. Frankó Károllyal
és Jenei Bálinttal.

l

,Dr. Frankó: A győzelem kötelez...

FÜGGETLEN VÁROSI LAP
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ból, amely annak köszönhet6,
hogy néhányan újból bizal
matkaptakválasztóíktól. Úgy
gondolom, hogy az új testület
is jól tud majd együtt dolgozni
- mondta dr. Frankó, Gyoma
endr6d újra megválaszlott
polgármestere.

H.E.

tületbe, az elgondolkodtató
kell legyen számukra.

- Ismerve az új képviselők

neveit, vajon milyen lesz az új
önkormányzat?

- Nekem szimpatikus a tes
tület összetétele. Nem ha
nyagolandó el az a tény sem,
hogy velem együtt heten ma
radtunk a korábbi testület-

túlkampányolták magukat, s
ez nem volt szerencsés. Sze
mély szerint Jenei Bálintot
sajnálom, mert biztos vagyok
abban, hogy rossz érzés vesz
tesnek lenni. Ugyanakkor én
boldog vagyok, hogy 6t gy6z
hettem le. Hogy ez a koalíció
aránylag kevés, csupán két
embert tudott bejuttatni a tes-

- Nagyon boldog vagyok,
hogy sikerült. Látva, hogy 918
szavazattal többet szereztem
.mint ellenfelem, úgy érzem
jelent6s e16nnyel nyertem.
Jólesik az emberek bizalma és
csodálatos érzés úgy polgár
mesternek lenni, hogy közvet
lenül a lakosság választott
pleg. Ezért is rendkívül fontos
;számomra ez a gy6zelem,

I pmely arra késztet és kötelez,
I hogya lakosságot szolgálva
I az elkezdett várospolitikát és
~ellemiséget tovább folytas
Jam. Egyben köszönöm mín-
enkinek a támogatását, akik

rám szavaztak, bizalmat adva
ezzel a további munkámhoz.

l
-Mit gondol, mi az oka an

nak, hogya nagy vetélytárs
Jenei Bálint alulmaradt a küz
delemben és igazán nem nyert
az a választási koalíci6 sem,
amelyet a Gyomakör hozott a
választások előtt?

- Figyelve az 6 kampányu
kat, az az érzésem, hogy kissé

A választás eredménye
Az 1994. december 11-i önkonnány

zati választás eredménye Gyomaend
rődön.

Polgármester: Dr. Frankó Károly
Egyéni választókerilleti képviseló1c:
1. számú kerület: Nagy Pál (Gyo-

mai Szülőföld Baráti Kör, Munkáspárt,
Gyomakör, MSZDP)

2. számú kerület: Katona Lajos
(MSZP)

3. számú kerület: R. Nagy János
(MSZP)

4. számú kerület: Hangya Lajosné
(MSZP)

5. számú kerület: elihulka György
(Gyomaendrődi Ipartestület, Béke Va
dásztársaság)

6. számú kerület: Knapcsek Béla
(MSZP)

7. számú kerület: Dr. Valach Béla
(Gyomaendrődi Ipartestület, Béke Va
dásztársaság)

8. számú kerület: Balázs Imre
(MSZP)

9. számú kerület: Várfi András
(KDNP, MDF, Endrődi Gazdakör)

10. számú kerület: Dávid István
(Munkáspárt)

A kompenzációs listáról bekerült
képviseló1c:

MSZP: Dr. Kovács Béla
FKgP: Hanyecz Margit,

Tó/ka Sándor
Munkáspárt: Kovács Kálmán
MSZDP: Garai János
KDNP, MDF, Endrődi Gazdakör:

Bátori Gyula
SZDSZ: Dr. Szendrei Éva

A SZÓ-BESZÉD

,
, HIREI,
ES fOlOI

a 14-15.
oldalon
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Ki, mennyit kapott?
Az egyéni vólasztókerületi képviselő-választás

részletes eredményei (zárójelben a kapott
szavazatok szóma):

Töredékszavazatok

Megszerzett
mandátum

1
2
1
O
1
O
O
O
1
O
1

Töredékszavazat

A mandátumok kiosztásában résztvevő listák töredéksza
vazatai:
Lista neve

A VÁROSI
SPORTCSARNOK

félállású
munkában
TAKARíTÓNŐT

KERES.

Jelentkezni
a Sportcsarnok
igazgatónőjénél

lehet.
Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1.
Telefon:
386-938

Kisebbségi szavazatok
A kisebbségi (cigány) önkormányzati

választás jelöltjeire leadott
érvényes szavazatok:

Ifj. Botos János 967
D6gi János 989
Dógi Józsefné 490
Id. Rácz Imre 410
Ráczné Dógi Piroska 644

MSZP 408
FKgP 467
Munkáspárt 261
Német kisebbség 20
MSZDP 329
Gyomakör 180
Fidesz 176
Szülőföld Baráti K. 45
KDNP, MDF, Endrődi Gk. 430
Iposz, Béke VT. 232
SZDSZ 366

6. számú
választókerület

Jenei László (88)
Kiss József (34)
KNAPCSEK BÉLA (199)
Kovács Attila (70)
Márton Gábor (lS)
Ugor István (39)
Varjú Elek (73)

7. számú
választókerület

Bella Ferenc István (13)
Gellai Józsefné (124)
Iványi Imre (26)
Kovács Attila (9)
DR. VALACH BÉLA (252)

8. számú
választókerület

BALÁZS IMRE (132)
Dinya Lajos (40)
Gellai Máté (25)
Jakab Józsefné (44)
Véha Lászlóné (126)
Villányi Attila (13)

9. számú
választókerület

Dávid Mátyásné (75)
Farkasinszki Sándor (117)
Gyuricza Lajos (33)
Kéki Elek (12)
Oszlács Pál (30)
VÁRFI ANDRÁs (190)

10. számú
választókerület

DÁVID ISTVÁN (94)
Hanyecz Margit (42)
Kolohné Kulik Éva (83)
Ladányi Gábor (88)
Szigetvári Vince (61)

2. számú
választókerület

Arnótszky György (60)
Bárdos Imre (25)
Csányi István (122)
Fekete László (28)
Hajdú László (63)
KATONA LAJOS (124)
Dr. Lévai Mihály (41)
Tímár Mihály (42)
Dr. WeigertJózsef (20)

3. számú
választókerület

Bátori Gyula (49)
Béres József (61)
Bosnyákné Garai Anikó (25)
Dezső Zoltán (31)
Garai János (116)
Keresztesi J6zsef (46)
R. NAGY JÁNos (150)
Szerető Béla (60)

4. számú
választókerület

HANGYA LAJOSNÉ (191)
Horváth Gáborné (69)
Kovácsné Nagy Kata (17)
Dr. Kulcsár Lászl6 (114)
R. Nagy Tibor (30)
Varga József (18)

5. számú
választókerület

Ádám Gyöngyi (41)
Babos László (82)
CZIBULKA GYÖRGY (l33)
Kovács Kálmán (51)
Putnoki Balázs (31)
Szetteli Béla (90)
Szujó Lajos (69)
Dr. Veréb Lajos (88)

1. számú
választókerület

Ádám Mihály (13)
Dr. Kovács Béla (148)
NAGY PÁL (204)
Szarka Elemérné (23)
Dr. Szendrei Éva (88)
T6tka Sándor (74)
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Húsz év közéleti ltlunka után

Jenei Bálint visszavonul
- Mi a véleménye a vá

lasztás eredményéről? 
kérdeztük Jenei Bálintot.

- A választás eredményét 
bár számomra nem öröm 
természetesen elfogadom.
Aki versenybe szálL az nyíl

I ván győzni akar. Ennek elle-
nére úgy érzem, hogy az a
mintegy kétezer szavazó aki
engem látott volna szíveseb-

I ben polgármesterként, azt
mutatja: reális volt az indu
lásom. A kétezer szavazat
azt is jelzi, hogy a városban
pontosan húsz éven át foly
tatott aktív közéleti munká
mat sokan elismerik. A
választási eredmények is
meretében elmondhatom,
hogy a kampány okozta fe-

l szültség feloldódott bennem
és elmúlt az abból fakadó
stressz is, hogy megválasz
tásom esetén miként tudok
megbirkózni a város rendki
vül nehéz problémáival.

- Ön szerint mi az oka
annak, hogy az ellenfele ka
pott több szavazatot?

- Nehezen tudnék most
erre egyértelműválaszt ad
ni. Elképzelhető, hogya ve
lem szembe egy hónappal
ezelőtt elindított szemé
lyeskedő kampány is köz
rejátszott ebben. Tény azis,
hogy az új képviselő-testü

letbe a polgármesterrel
együtt heten az MSZP tá
mogatásával kerültek be,
joggal enged következtetni
arra, hogy a szavazók egy
bizonyos rétege továbbra is
a májusi választások ten
denciáját követi.

- Egyetért-e azzal, hogy a
Gyomakör által létrehozott
koalíció nem volt sikeres a
választáson?

- A Gyomakör és az
MSZDP által, valamint
az ehhez csatlakozó
szervzetek közremú1<:ö
désévellétrejött koalíció
Nagy Pált és Garai Jánost
juttatta a testületbe. A
többi jelöltünk a válasz
tási körzetében a máso
dik helyen végzett,

amely azt mutatja, hogy
nem beszélhetünk egyértel
műen vereségról. Szerin
tem azok apártok - így a
Fidesz és az SZDSZ - vol
tak a fő vesztesei ennek a
választásnak, amelyek el
kerülték a koalícióban való
részvételt.

- Ön nem indult egyéni
képviselőjelöltként, így az
új testületbe sem kerülhe
tett be. Végleg visszavonul
a közélettó1, vagy esetleg
négy év múlva újra ringbe
száll?

- Azért nem indultam
egyéni képviselőjelölt

ként, mert úgy gondol
tam, amennyiben nem én
leszek a polgármester,
akkor célszerűneklátszik
az önkormányzati mun
kából való visszavonu
lás. El akartam kerülni
azt a helyzetet is, hogy
esetleges jelenlétem fe
szélyezze a megválasz
tott polgármestert. 1974
óta kereken húsz éve ve-

szek részt a város munkájá
ban, s úgy gondolom, talán
célszerű is megadni mások
nak a lehetőséget. Bízom
abban, hogy négy év múlva
lesznek olyan nálam jóval
fiatalabb és a településért
minden áldozatra kész, fel
készült, vállalkozó szelle
mű fiatalok, akik
megfelelnek majd a válasz
tópolgárok igényeinek is.

Egyben szeretném
megköszönni mindazok
segítségét, akik biztat
tak, és polgármesternek
aj ánlottak, mindazok
nak, akik rám szavaztak,
és mindazon képviselője

lölteknek akikkel egy ko
alícióban vettük fel a
versenyt, valamint mind
azon támogatónknak
akik akampánymunkát
segítették. Eredményes
munkát kívánok a meg
választott polgármester
nek és a képviselő

testületnek - mondta vé
gül Jenei Bálint.

,
FIDESZ SIKERTELENSEG

A Fidesz Gyomaendrődi Szervezete hat egyéni
jelöltet indított az önkormányzati választáson,
sőt egy közös jelöltj ük is versenyben volt. Azon
ban egyikőjük sem nyert, így a Fidesz újabb
négy évre kívül rekedt az önkormányzati testü
letból. A sikertelenség okairól Dezső Zoltánt, a
helyi szervezet elnökét kérdeztük.

- Mindenekel6tt köszönetet mondok azoknak, akik szava
zataikat a Fidesz jelöltjeire adtálc. Sajnálatos, hogy ez kevés volt
ahhoz is, hogy a kompenzációs listáról akár egy jelöltünk beke
rüljön a testületbe. Az eredményeket értékelve azt állapítottuk
meg, hogy városunkban kevesen vannak azok, akik a fiataloknak
lehet6séget adnának ajelenben ajöv6építésére oly módon, hogy
a döntéshozatalokban is beleszólásuk legyen. Ezt látszik igazol
ni, hogy a mostani választás eredményeként hat, közel nyugdíjas

korú képvise16 került a testületbe, akiknek szelleIlÚ felkészült
ségük, vagy kompromisszum készségük nem biztos, hogy pozi
tívan tudja majd befolyásolni a jöv6 alakulását. Persze ezzel a
megjegyzéssel nem kívánok senkit személyében megsérteni 
mondja Dezs6 Zoltán.

A Fidesz elnökének az a tapasztalata, hogy akor el6rehalad
tával az ember energiája nem növekszik, viszont bízik abban,
hogy a megalakuló új testület egyre inkább nyitott lesz a "küls6
hangokra" és nem kizárólag a testületi tagok véleménye befo
lyásolja majd a döntések eredményeit.

- Tanulságként leszögezhetjük - amit korábban is hangoztat
tam -, hogy összefogással többre jutunk, ugyanis sokkal széle
sebb rétegeket képviselhetett volna a testület, ha a pártok az
el6készületek során nagyobb kompromisszumkészséget mutat
nak. A Fidesz sok sikert kíván az új testületnek és továbbra is
kérjük a lakosságot, hogy nagyobb érdekl6dést tanusítsanak a
közélet iránt - fejezte be Dezs6 Zoltán. H.E.
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Mentsük meg a karácsonyt!
Karácsonykor az élet felpergetett ütemében megáll a rohanó

ember. A meleg szobában meggyújtják a karácsonyfa gyertyá
it, a csillagszórókat. Felhangzik a karácsonyi ének. A család

tagok - különösen a gyerekek - izgatottan keresik az ajándékokat a fa
alatt. A friss karácsonyfa, az égő gyertyák és csillagszórók illata
keveredik a narancs meg az édességek illatával... pislogó félhomály...
öröm... sugárzó arcok ... ünnepi vacsora... majd néhány óra múlva 
esetleg az álmot elűzve - készülődés az éjféli misére. Mindannyian
őrizzük és hordozzuk magunkban a legszebb emlékeket. Mindenkinek
vannak hasonló szép emlékei - legföljebb a karácsonyfa fényessége és
az ajándékok nagysága vátozik családonként és (élet) koronként.

Karácsonyt igazán nem a fenyő, vagy az ajándékok teszik kará
csonnyá, hisz ajándékozni máskor is szoktunk és fenyőfát is gyakran
láthatunk. Karácsony örömének, szépségének, meghittségének titka
Jézus születése.

"Dicsőség a magasságban Istennek,
És békesség a földön a jóakaratú embereknek. "

(Lk 2,14)

Hívő és hitetlen egyaránt megérti és megünnepli, félretéve minden
felfogásbeli különbséget, hisz karácsony igazi bibiliai üzenete minden
jóakaratú embernek szól. ilyenkor nem az szárrút, hogy valaki hívő,

vagy nemhívő, hanem hogy jóakaratú vagy sem... az évközben kevés
bé jók is ilyenkor megjavulnak. Ezért még a legkeményebb időkben a
legvadabb ateista propaganda sem tudta a karácsonyt az emberektől

elvenni. Akiknek ez lett volna a feladatuk, azok sem adták fel sem a
sajátjukat sem a másét.

Karácsony azért is olyan szép, mert benne egybeforrt az Isten és az
ember. Az Isten Fia emberként jelenik meg, sorsközösséget vállalva
az emberiségggel, mindenkivel, a legelhagyatottabbal is.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik.,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma koldusi hely,
S rá meleget a marha lehel...
Egyszerűpásztor térdeden állj,
Mert ez az égi s földi király!

(Gárdonyi: Fel nagy örömre c. éneke)

A Karácsonyi Kisded, az égi-földi király kitekint a szegényes istálló
jászolából, és végignéz kétezer év történelmén, végignéz a mán. Vé
gignéz rajtunk, és megérint csöndben, láthatatlanul. A kemény szíve
ket meglágyítja, az emberi indulatokat lecsillapítja, a fájdalmakat
enyhíteni igyekszik. Az Isten szerető Fiának ma is van dolga bőven!

Sokan vannak, akik az idén elveszített hozzátartozójuk nélkül kényte
lenek karácsonyolni ... lehet, hogy talán egyedül... Mennyi zaklatott,
csalódott, kiégett lelkű ember él közöttünk l Akik kábítószerbe vagy
alkoholba fojtják bánatukat, vagy a Nihil a kamionparkolókba, vagy
a Rákóczi térre űzik őket. Hány családnak ment tönkre az élete a
megnemértés, az önzés a meggondolatlanság miatt. Hány gyermek
lelkivilága sérül meg és megy tönkre a rossz családi életben. Mennyi
idős ember kesereg a magányban. Hányan szenvednek kórházi ágya
kon. Hány embernek és családnak nehéz és kilátástalan az élete az
elveszített munkahely miatt, l1Úg mások azért égtek és üresedtek ki
lelkileg, mert nem épp egyenes úton gazdagodtak meg... Sokan szen
vednek és egészségileg károsodnak a környezeti és zajártalmak, atom
katasztrófa által. Mennyien pusztultak el Mostartói Tuzláig,
Sarajevótól Bihacig. Még mindig, a XX. század végén is éri megkü
lönböztetés az embereket nyelvük, fajuk, felfogásuk, nemzetiségük
vagy épp vallásuk miatt.

Karácsony üzenete: legyen békesség! Az Isten Fiában Jézusban
közel hozta hozzánk a szeretetet. Az ő szeretetéből részesülünk mind
annyian, amikor egymást szeretjük. Legnagyobb ajándék, amikor egy
mást szeretjük, megbecsüljük, tiszteljük, amikor önmagunkból adunk.
Több mint tíz év távlatából is emlékszem arra a fiatal debreceni
menyasszonyra és vólegényre, akik karácsony alkalmából felkerestek
és megajándékoztak. Ajándékuk ez volt: egy dió, ketté választva, a

béle kiszedve, benne pici kanóc gyertyafaggyúval kiöntve - ez a két
kicsi mécses pont összeillett - nincs a földön ezen kívül másik két fél
dió, mely összeillene, csak ez (valamint Gyöngyi és Barna) - és ezt
adták nekem. Megértettem, önmagukat fejezték ki és adták. Ez volt a
legértékesebb ajándék, ezért feledhetetlen számomra ma is.

Most, amikor ajándékokat vásárolunk és készítünk szeretteinknek, •
ne feledjük: legértékesebb, ha önmagunkat adjuk: szívünket, lelkün
ket, szeretetünket. Arról se feledkezzünk meg, hogy megajándékozot
tak is vagyunk! Nemcsak most, karácsonykor, hanem az év minden
napján! Köszönjük meg Istennek, és egymásnak, hogy voltak akik az
év folyamán

- megművelték a földeket, gondoskodtak a mindennapi kenyérről és
eljuttatták hozzánk

- vigyáztak ránk: őrizték a rendet, védték a Hazát
- gyógyították, védték testünket, csökkenteni igyekeztek fájdalma-

inkat, gondoskodtak öregeinkről, vagy az elhagyott gyerekekről
- előállították és eljuttatták hozzánk az energiát, a fényt, ameleget
- ruhát, cipőt készítettek
- gondoskodtak arról, hogya szebbnél-szebb áruk karnyújtásnyira

legyenek
- tanították, nevelték gyerekeinket, és bennünket is
- igyekeztek életünket, társadalmunkat megszervezni, működtetni
- a szellemi-lelki táplálékról is gondoskodtak, tevékenységükkel

gyönyörködtettek, neveltek vagy épp szórakoztattak
- megszabadítottak a kosztól és gondoskodtak arról, hogy utcáink

és környezetünk tiszta és rendezett legyen...
Nemcsak adunk, hanem kapunk is, és necsak kapjunk, adjunk

is. Ne feledjük' Jó lenne, ha erre az év minden napján emlékez
nénk. Jó lenne, ha meghallanánk a betlehemi kisdedet, amikor
fülünkbe súgja: békesség, szeretet: és szeresd felebarátodat,
mint önmagadat.

Karácsonyra készülva a családok életébe általában a megbékélés
költözik. Jó lenne, ha a nagyobb család: a város, az ország, Európa és
a nagyvilág életébe is nyugalom költözne. Tapasztalatom az, hogya
legnagyobb örömben és a legnagyobb bajban az emberek felül tudnak
emelkedni a kicsinyességeken. Itt az alkalom: igen nehéz év elébe
nézünk!

Ha karácsony öröméből és szeretetéből sikerül valamit megőriz
nünk és átmentetnünk a hétköznapokba, könnyebben fogjuk átvé
szelni a nehéz időket, és viselni a ránk nehezedő terheket. Egy kis
figyelem, türele~megértés, udvariassági gesztus ... egy-egy baráti,
jó szó vagy kinyújtott segítő kéz embertársunk felé ... - ezek nem
kerülnek semmibe, mégis sokat jelentenek a másiknak. Minden
jóakaratú embert hív és küld a Gyermek: karácsony örömét kell
osztogatnunk: az 6 szeretetével és általunk is szebb és jobb lehet a
világ.

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.
Alázat s gyermeki lélek mily szent dologi
Kik látták az Urat elsőnek? - Pásztorok.
Azt mondod, hogy aNagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?
Nézd a Szűz Gyermekét! Ezt a bölcsőt tekintsed:
Benne afdld s az ég és száz világ pihent meg.
Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne.
Újra eljönne az Úr s Gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogy ha nem jönne el a szívedben.

Angelus Silesius

Ezekkel a gondolatokkal kívánom, bogy mindenkiben megszü
lessék a Szeretet, és azt sikerüljön is megőriznünk és továbbad
nunk az új év minden napján. Kegyelemteljes boldog

karácsonyt, és áldásos új évet kívánok Gyomaendrőd minden polgá
rának, és mindazoknak, akik e sorokat olvassák.

Iványi László plébános
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Skövde - Gyomaendrőd

Svédországban járt a Körösmenti
December l-én egy hetes svédország-beli vendégsze
replésre utazott a gyomaendrődi Körösmenti Nép
táncegyüttes a Gyomáról elszármazott Ifruchió
Endre és felesége Dona asszony jóvoltából. ük szer
vezték meg ugyanis a programot és a táncosok feHé
péseit. Autóbuszukkal jöttek el Gyomaendrődre az
együttesért és vitték el a táncosokat a kétezer kilo
méterre lévő Skövde városába, majd a turné végén
haza is szállították a tánccsoportot és kísérőiket.

Mód volt ugyanis arra, hogy az együttest elkisérje
útjára a város vezetése, valamint a néptánc alapít
ványt támogató helyi vállalkozók és cégvezetók Az
58 tagú gyomaendrődiküldöttség - élükön dr. Fran
kó Károly polgármesterrel - december 8-án este 9
órakor érkezett haza Gyomaendrődre.Az útiélmé
nyekról dr. Frankó polgármester és Kruchió Ilona,
valamint a táncegyüttes vezetője, Tímár Tímea tájé
koztatta a Szó-Beszéd olvasóit.

Óriási sikere volt mind a hat
fellépésen a gyomaendr6di
táncosoknak, akik svéd és
svédországban él6 finn nem
zetiségű táncosokkal együtt is
felléptek. A Körösmenti részt
vett a skövdei finn egyesület
35 éves fennállására rendezett
jubileumi ürmepi esten is.
Nemcsak a táncosok, hanem
kisér6ik számára is rendkívüli
élményeket adott az utazás.

- Sokfelé megfordultam
már a világban, de ilyen élet
színvonalat, nyugalmat és bé
kességet talán még sehol nem
tapasztaltam mint Svédor
szágban. Olyarmyira, hogy
már már szinte utópisztikus
nak tűnt számunkra - mondta
a polgármester. - Mi pedig
negyven évig a szocializmus
ban eredményesen küzdöt
tüQk, hogy ilyen színvonalat
még véletlenül se érjünk el.
Jártunk a Volvo gyárban,
amelynek technikája már a
huszonegyedik századot idéz
te.ltt is nagy sikerrel mutatták
be műsorukat táncosainlc.

- Bárhol megfordultunk,
mindenütt találkoztunk ma
gyarokkal - tette hozzá Kru
chió Ilona. - A Volvo gyárban
például egy több mint tíz éve
Svédországban él6 magyar
mérnök vezetett bermünket
végig. Göteborgban egy utcai
zöldségárusnál vásárolt a cso
port banánt és narancsot, ami
kor a keresked6 megszólalt: "
Úristen, ti magyarok vagy
tok?!" Végül is tennészetes
dolog, hogy egy zöldséges
csak magyar lehet! .

- Gyönyörű bevásárló köz
pontokban is jártunk. Ha arra
gondolok, hogy mi még most
csak ott tartunk, hogy új piac
teret építünk, akkor százötven
év különbség van közöttünk 
említette dr. Frankó.

Városunk vezetését dr.
Frankó Károlyt, dr. Farkas
Zoltánt alpolgármestert, dr.
Kovács Béla önkormányzati
képvisel6t, a vállalkozókat
képvisel6 Tímár Jánost, vala
mint Kurilla Jánosné! a Vö
röskereszt vezet6jét fogadta a
negyvenezer lakosú Skövde
város polgármestem6je Bri
gitta Karlson. Szóba került a
két város között létrehozandó
testvérvárosi kapcsolat is. A
polgármestern6 dr. Frankó
Károly meghívását elfogadva
megígérte, hogy jöv6re egy
kisebb küldöttséggel Gyoma
endr6dre látogatnak.

Kruchió Ilona elmondta,
hogy amikor a két város veze
tó]e átadta egymásnak a váro
suk címerével ellátott zászlót
derült ki, hogy mindkett6ben
szerepel a piros szív-motívum.

Másik nagy eredménye en
nek az útnak - a polgármester

szerint - hogy a fmnek és a
svéd táncosok a tervek szerint
jöv6 május elsején Gyoma
endr6dre látogatnak. A Kö
rösmenti Néptáncegyüttes és
a Vadvirág gyermek néptán
cegyüttes is több meghívást
kapott Svédországba.

- Elkezd6dött most egy kap
csolat kialakulása, ami dr.
Frankó Károlynak köszönhe
t6. Remélem, hogy ermek a
következ6 években is lesz
folytatása - mondta Ilona
asszony.

- Kruchió Endre és Ilona
fantasztikus házigazdáink
voltak és rendkívül sok mun
kájuk van abban, hogy eljut
hattunk Svédországba, s ott
jól érezhettük magunkat - fe
jezte be beszámolóját dr.
Frankó Károly.

Tímár Tímea, az együttes
vezet6je szerint Skövde lakói
megszerették a gyomaendr6-

dieket, ami tbizonyít a fellépé
sek során mutatott hatalmas
érdekl6dés.

- Ismét bebizonyosodott,
hogy a kultúra közvetít6
szerepe, a barátság össze
köti a kü1önböz6 nemzete
ket, népeket. Nagy
jelent6sége volt ennek az
utazásnak a város életében,
s ermek els6 apró jeleit mi
és a táncosok már érezhet
tük és re mélj ü k el6b b
utóbb Gyomaendr6d
minden lakója átéli ezt az
érzést. A táncegyüttes is
mét bizonyított, ragyogó
műsorukkal méltóan képvi
selték városunkat. Az
együttes nevében köszö
nöm támogatóink segítsé
gét és bízom abban, hogya
jövóöen is segítik a tánco
sokat - mondta Tímár Tí
mea.

H.E.

A skövdei majorettcsoport ez év nyarán Gyomaendrődön
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Két ingatlanügy az utolsó ülésen
~

Uj helyre költözik a földhivatal?
Bár az önkormányzati testület november 17
én megtartotta utolsó testületi ülését, a man
dátum lejárta előtt két fontos,
halaszthatatlan ingatlanügyben dönteniük
kellett a képviseló'knek, így november 29-én
egy legeslegutolsó gyúlést is tartottak.

A Szarvasi Földhivatal Gyo
maendr6di Kirendeltségének
Vezetője - hivatala nevében 
azt kérte az önkormányzattól,
hogy segftsék megvásárolni a
Gy6zelem Tsz Kossuth úti iro
daépületét. A Földhivatal Hő
sök úti épületét ugyanis már
kin6tték és a gyorsabb, hatéko
nyabb, korszeruób számítógé
pes ügyintézés miatt szükség
lenne egy nagyobb épületre.

A meglév6 épületüket 2 mil
lió forintért kellene értékesíte
ni, s ezzel az összeggel a
Gy6zelem Tsz irodaházának
vételárát tudnák kiegészíteni.
Kérik, hogya H6sök úti épüle
tet a város vásárolj a vissza.

Némi vita kerekedett az ügy
b61. Kiderült, hogy még a rend
szerváltás el6tt a tanács
ajánlotta fel a H6sök úti épüle
tet a Földhivatal részére, s6t

több mint egy millió forintot
fordított a város az épület rend
betételére. A Földhivatal, mint
állami intézmény, ingyen bérle
ti díj nélkül használhatta az in
gatlant.

Nem is lett volna semmi
gond, ha tele lenne pénzzel az
önkormányzat kasszája. Töb
ben felvetették a képviselök kö
zül, hogy tényleg szükség lenne
egy komplex szolgáltatást
nyújtó földhivatalra a városban.
Sok esetben ugyanis - például
térképmásolatokért - Szarvasra
kell utazni. Mások szerint - bár
támogatták az ügyet - a Gy6ze
lem Tsz irodaháza talán más
célra inkább alkalmasabb len
ne.

A testület végül elvben támo
gatta az ingatlan megvásárlását,

azzal, hogy az új önkormányzat
döntsön az ügyben.

A másik téma a Bethlen Gá
bor mezőgazdasági iskola ké
relme volt. A H6sök úti volt
óvoda épületet szeretnék meg
vásárolni a felszámolás alatt lé
v6 Alkotmány Tsz-t61, s ezzel
megoldódna a kollégiumifér6
hely problémájuk. A vásárlásra
és az épület felújítására három
millió forintot kértek az önkor
mányzattól, úgy, hogy 1995
ben ez a pénz visszakerül a
város költségvetésébe. A város
ugyanis értékesítheti az iskola
Bajcsy-Zs. út 66. szám alatti te
lephelyét, ahol az elavult kollé
giumi helységeken kívül
gazdasági épületek is vannak.
Az önkormányzat ily módon tá
mogatta az iskola tervét.

Szűrés szűk
szobákban
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A Gyomafarm Kft.
boldog karácsonyt

és eredményes új esztendőt
kíván minden kedves

vásárlójának!

csoportjának vezet6je a 5zó
Beszédnek elmondta, hogya tü
d6szűrést mindig azon a
helyszínen tartják, ahol erre az
önkormányzat megfelelőhelyet
talál. Tavaly például a gyomai
bölcs6de adott helyet, ahol az
óta átalakítások történtek, ma
gyarán nincsenek üres
helyiségek és egyébként is je
lenleg festés mázolás történik
az épületben.

Szóba került az ipari iskola
volt épülete, ám ott nincs meg
felel6 fűtés. AMEDOSZ épüle
te sem felelt meg, mert
egészségügyi szempontból ren
dezetlen a helyiségek kialakítá
sa.

- Így, maradt a Győzelem Tsz
épülete, ahol tartható a tiszta
ság, a helyiségekben sötétít6
függönyt tettünk az ablakokba
és fogasokat, székeket is tettünk
be. Igaz viszont, hogy a szobák
mérete igen kicsi volt - mondta
Balog Károlyné, aki szerint az
igazi megoldás az lenne, ha ál
landó helyet tudnának biztosí
tani a Fürst utcai tüd6gondozón
belül, ám erre egyenl6re nincs
pénze a városnak.

Olvasóink közül többen pa
naszkodtak, hogy áldatlan álla
potokat tapasztaltak az idei
tüd6szűrés helyszínén, a Gy6
zelem Tsz központjában. Egyik
férfi olvasónk azt nehezmé
nyezte, hogy az előszobanélkü
li öltöz6 helyiség alig kétszer
három méteres méretű volt fo
gas nélkül, csupán négy szék
szolgált a levetett fels6ruházat
elhelyezésére. Olykor 12-15
ember szorongott az izzadság
szagú helyiségben úgy, hogy
még félnégyzetméter sem jutott
egy embernek.

Hölgy olvasónk azzal a pa
nasszal állított be szerkeszt6sé
günkbe, hogy a vizsgálati
helyiségbe az ablakon keresztül
az udvarr61 be lehetett látni, s
ezzel ingyen cirkuszt rendeztek
az udvaron 6gyelg6 férfi nép
nek.

Utánajártunk, vajon ez volt-e
a legalkalmasabb hely a szűr6

vizsgálat elvégzésére. Mint az
az alábbiakban kiderül, a Győ

zelem Tsz helyiségei voltak e
célra legmegfelelőbbek.

Balog Károlyné, az önkor
mányzat intézményirányító
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Anyertesek
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Herbaház

uhrln Erzsébet
fényképész

Hi-Box Elektronikai
Üzlet

Mobil Center
•

Pecten Kft. Shell
Benzinkútja

•

Zsort Élelmiszer
Áruház

•

Lionne Shop

•

Limbó Autóközpont

•
Farmerház

•

•

•
Dávid Bútorbolt

•

fJ3ofáog karácsonyt
. és eredménye/(fJen

gazáag új évet
Kivánnak

az ajánáéRJárgyak
fefaján!óí:

Linda Sp~rt

•

Led-Electronik.
MűszakiBolt

•

Torzsás Bt.
(Shell Snack Bár)

Stop Shop Divatáru

Fruit 'o{:the Loom
Sportruházati
és FehérneműBolt·

Shop Divatáruban (Bajcsy u. 45.)
1000 forintért.

Ezer forint értékű ajándékkosarat
kap a Zsort Élelmiszer Áruháztól
Gácsi TIdikó (Gyomaendrőd, Vö-~
rösmarty u. 39/1.).

Szelei Beatrix (Gyomaendrőd,Fő

út 4.) tankolhat a Pecten Kft. Shell
kútjánál 20 l üzemanyagot.

A Mobi! Centert61 (Fő út 202.) egy
elektromos kerékpárriasztót kap
Szabó Anikó (Gyomaendrőd,Sugár
u.53/1.).

Uhrin Erzsébet fényképész aján
dékát,' egy fotóalbumot és egy te
kercs színes filmet nyert Szujó
Tünde (Gyomaendrőd, Bartók u.
1.).

Fazekas Nándor (Gyomaendrőd,

Kiss B. u.2.) a Herbaház ajándékcso
magját veheti át.

Izsó Béla Garázs Büféjében, az If
jysági lakótelepen Kisné Horváth
Eva (Gyomaendrőd, Kisréti u. 8.)
kap 3 üveg orosz pezsgőt.

Az ajándékokat december 30-ig
vehetik át a nyertesek a felajánló
cégeknél, illetve azok üzleteiben. A
nyerteseknek gratulálunk!

I

Szó-Beszéd novemberi számában
közzétett nyereményszelvényekbó1
2947-et küldtek vissza kedves olva
sóink a szerkesztőség címére. Ezek
közül sorsoltuk ki a 16 szerencsés
nyertest. Íme a lista:

A Linda Sport (Gyomaendrőd, Fő
út 181/1) Puma sportalsóját Czinc
zár Kitti (Gyomaendrőd,Ságvári ll.

25) nyerte.
A Fruit of the Loom Sportruházati

és Fehérnemű Bolt márkás pólóing
jét Hunya Dénesné (Gyomaendrőd,

Hársfa u. 7.) viheti haza.
A Dávid Bútorbolt elektromos to

jásfőzőjét teheti /az ünnepi asztalra
Nehézné Vágó Agnes (Gyomaend
rőd, Fegyvernek u. 16.).

A Limbó Autóközpont által fel
ajánlott 31 Texaco motorolajat Czik
kely Imre (Gyomaendrőd,Vásártéri
ltp. 22/B.) öntheti járművébe.

A Led-Electronic Műszaki Bolt
(Kossuth u. 18.) Viola hajszárítója
Gyuricza Máténé (Gyomaendrőd,

Bem u. 3.) fenyőfája alá kerül.
A Lionne Shop (Hősök útja 46.)

Mirage faliórája Csikós Mihályné
nak (Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
31/A.) mutatja az időt.

A Hi-Box Elektronikai Üzlet (Fő
út 181/1.) három videokazettáját
Szántó Endréné (Gyomaendrőd,

Babits u. 32.) nyerte.
Csapó Lászlóé (Gyomaendrőd,

Selyem u. 60/1.) a Farmerház (Fő út
181/1.) ajándéka egy Mustang Base
ball sapka.

A Torzsás Bt. által üzemeltetett
Shell Snack Bár 2000 Ft értékűaj án
dékkosárral lepi meg Kunné Ko
rom TIdikót (Gyomaendrőd, Sallai
u.28.).

Ádám Sándorné (Gyomaendrőd,
Korányi u. 3.) vásárolhat a Stop

--,....
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Százhatvannyolc gyotnait hurcoltak el
a szovjetek

Akiket elvittek

Emlékezzünk arra a
168 gyomai polgár
ra, akiket 50 évvel
ezelőtt 1945. január
2-án, mint német aj
kúakat a helyi szov
jet katonai
parancsnok utasítá
sára dobszóra össze
gyűjtöttek és a
Szovjetunióba hur
coltak. A nó'ket 18
tól 35 éves korig, a
férfiakat 16-tól 45
éves korig vitték el,
függetlenül attól,
hogya 168 ember 80
85 százaléka az
1940.évinépszámlá
láson magyarnak
vallotta magát. A
szovjet megszállók
szemében azonban
németek voltunk 
holott németül csak
5-6 ember tudott be
szélni -, és a német
egyetemleges felelős

ség címén az akkori
tanácsháza nagyter
mébe és a volt Urika
szinóba gyűjtötték

össze ezeket az embe
reket. Húsz kilo
grammos
élelmiszercsomagot
és két pár lábbelit
kellett magunkkal
vinni, mondván,
hogy húsz napot kell
dolgozni a szolnoki
vasúti híd felépíté
sén, s majd három
hét múlva leváltanak
bennünket.

1945. január 4-én reggel
lovas kocsikra ültünk, és el
indultunk Mez6berény felé,
itthon hagyva a síró szül6ket,
férjet, feleséget, testvéreket.
A fegyveres kísérő őrök azt
mondták, hogy Gyulán van
az a szerelvény, amely elvisz
bennünket Szolnokra. Nos
ebből csak annyi volt igaz,
hogy a vagonok valóban ott
vártak ránk.

Január 6-án egy-egy va
gonba 40-60 embert vagoru
roztak be, nőket férfiakat
együtt, és elindultunk arra a
végzetes útra, ahonnan az el
hurcoltak negyven százaléka
soha nem tért vissza, vagy
betegen a végtelenségig le
gyengülve meghalni jött ha
za. Az életben maradottak
közül sokan, csak öt év múl
va térhettek vissza Gyomára.
Ez lett a húsz napi hídépí
tésből.

Felvetődik az emberben,
hogy mit vétettek ezek a sze
rencsétlen emberek, akiknek
jó része 16-18 éves ártatlan
gyerek volt, vajon mennyire
tudhatták befolyásolni akár a
hitleri, akár a sztálini őrült

eszméket? Vajon mit tehet
tek volna a fennálló politikai
hatalmasságok ellen? Sem
mi mást, mint könnyezve,
fájdalmasan, a végletekig ki
szolgáltatva és megalázva
vállalni a ránk szabott sorsot
annak reményében, hogy
majd csak túlélik mindezt és
újra kezdhetik az életet.

Elindultunk tehát 1945.ja
nuár 6-án Gyuláról Románi
án keresztül a felszabadított
Szovjetunióba, a donyeci
szénbányákba. Emlékeze
tem szerint január 13-án ér
keztünk meg a táborba, ahol
már egyelőre elkészített 
kétszeres drótkerítéssel és
magasmegfigyel616állások
kal ellátott - lágerbe kísértek
bennünket. Az 1000-1100
embert az éjszaka folyamán

két részre osztották, szétsza
kítva ezzel családokat: apát a
fiától, férjet a feleségtől,

vagy testvért a testvértől.

Hosszú hónapokon keresztül
azt sem tudtuk, merre, hová
vitték 6ket. Az egyedül ma
radtak éjszakánként a fa
priccsen a pokróc alá bújva
siratták a hozzátartozókat és
még csak vigasztalást sem
kaphattak, mert mindenki
nek meg volt a maga siratni
valója.

1945. január 17-én délután
két órakor mentünk le elő

ször a lágertől l-2 kilomé
terre lévő szénbányába,
ahová fegyveres őrök kísér
tek bennünket. A n6ket csil
lésnek, a férfiakat
lapátosnak osztották be. Ele
inte 12, majd 15 csille meg
rakása volt a norma l-l
lapátosnak, ami 140-150

A túloidaion az
orosz katonai ható
ság által munka
szolgálatra igénybe
vett azon egyének
neveit olvashatják,
akik német szárma
zásúak ugyan,

mázsa szénnek felelt meg.
Ezt kellett teljesítem, sava
nyú káposzta, savanyú ubor
ka, korpaleves, hántolt búza
és negyven deka eleinte ehe
tetlen fekete kenyér napi
adag mellett. Nem csoda, ha
ilyen körülmények között
idővel kezdtek kidőlm a sor
ból főleg a 16-18 éves gye
rekek, akik nem bírták a
szörnyű megpróbáltatást.
Ezeket az elhunyt társainkat,
szám szerint 43 főt, ennyi
volt a gyomaiak vesztesége,
elásták egy-egy jeltelen gö
dörbe valahol elD' donyeci
temető mellett. Ok azóta is
ott nyugszanak távol hazá
juktól, és ötven éve egy szál
virágot sem tett senki a sír
jukra.

Emlékezzünk hát rájuk, és
mindazokra, akik túlélték e
szörnyű tragédiát, de már
mncsenek közöttünk. Emlé
kezzünk rájuk legalább most
félévszázad távlatából mi,
akiknek megadatott, hogy
még most is élünk átvészel
ve a borzalmakat.

Egyben köszönetet mon
dok Váradi Zoltánnak és dr.
Weigert Józsefnek, hogy re
mekül rendbehozták a teme
tőben lévő emlékművet,

ahol leróhatjuk kegyeletün
ket.

Muth Ádám, egy túlélő

azonban semmiféle
német mozgalom
ban részt nem vet
tek és magukat
magyar anyanyel
vőnek vallják (zá
rójelben a születési
idó).



1994 december Szó-beszéd 9

l. Ailer Magdolna (1927)
2. Ailer Mihály (1901)
3. Bartolf Sándor (1922)

~4. BMer János (1903)
5. Beinschróth Ádám
(1925) ,
6. ifj. Beinschróth Adám
(1901)
7. Beinschróth Dániel
(1904)
8. Beinschróth József
(1919)
9. Beinschróth Mihály
(1905)
10. Bochráth Vincéné sz.
Hoffmann Zsuzsa (1915)
11. Bohák Jánosné sz. Ma
ász Mária
12. Braun Márton (1911)
13. Braun Mihály (1901)
14. Beinschróth Márton
(1911)
15. Buza Józsefné sz. Bra
un Zsuzsanna (1912)
16. EHer Ádám (1926)
17. Eller Erzsébet (1923)
18. Eiler Imre (1920)
19. EilerLászló (1913)
20. EilerZsuzsanna (1924)
21. Fridrich Ferenc (1927)
22. Fridrich Márton (1903)
23. Haibach Ádám Péter
(1923)
24. Haibach Ádám (1902)
25. Haibach Dániel (1911)
26. Haibach József (1901)
27. Haibach Márton (1911)
28. Haibach Márton (1906)
29. HeinfartMárton(1914)
30. Heinfarth Mihály
(1902)
31. Herter Ádám (1902)
32. Herter Gyula (1903)
33. Herter Imre (1912)
34. Herter József (1900)
35. Herter Magdolna
(1917)
36. Herter Márton (1901)
37. Iványi Gergelyné sz.
Heinfarth Irén (1922)
38. Kiss Márton (1902)
39. Klein József (1909)
40. Klein Julianna (1924)
41. Klein Mária (1921)
42. Klein Mihály (1908)
43. Köhler Mihály (1899)
44. Köhler Ádám (1899)
45. Köszi Ottó (1914)
46. Kurtz József (1911)
47. Kurtz Mihály (1907)

48. Lehóczki Mária (1915)
49. Lehóczki Ádám (1922)
50. Lehóczki Katalin
(1924)
5 1. Lehóczki Mihály
(1900)
52. Maász András (1902)
53. Mester József (1907)
54. Molnár Elekné sz.
Wanner Zsuzsanna (1914)
55. Nun Mária (1918)
56. Páyer József (1922)
57. Pécs Mihály (1902)
58. Pfeiffer Mária (1926)
59. Pájer Mihály (1919)
60. Pfeiffer Márton (1924)
61. Piltz József (1905)
62. Renner Mihály (1899)
63. Schwalm Magdolna
(1919)
64. Schmidt Péter (1904)
65. Schwalm Mihály
(1910)
66. Schubkégel Ádám (1910)
67. Schubkégel József
(1912)
68. Schubkégel Mihály
(1905)
69. Szántó Józsefné sz.
Wolf Erzsébet (1914)
70. Szilágyi Albertné sz.
Braun Erzsébet (1922)
71. Tímár Mihályné sz.
Klein Erzsébet (1919)
72. Wagner Ádám (1902)
73. Wagner József (1906)
74. ifj. Wagner Márton
(1905)
75. Weigert József (1905)
76. Weigert Lajos (1920)
77. Weigert Margit (1926)
78. Weigert Márton (1909)
79. Weigert Mihály (1907)
80. Weigert Mihály (1899)
81. Winter Ádám (1900)
82. Winter Mária (1926)
83. Wolf András (1907)
84. Wolf Ádám (1909)
85. Wolf Dániel (1920)
86. Wolf Erzsébet (1927)
87. Wolf József (1903)
88. W"olfLajos (1914)
89. Wolf Mária (1926)

AZOK AKIK APAI
ÁGON NEM NÉMET

SZÁRMAZÁSÚAK
90. Bene Ilona (1921)
91. Devánszky Mária
(1914)

92. Erdei Erzsébet (1924)
93. Fekete József (1924)
94. Fekete Róza (1926)
95. ifj. Joó Gábor (1914)
96. Joó Magdolna (1924)
97. Joó Piroska (1926)
98. Kiss András (1928)
99. Kiss Imre (1922)
100. Ifj. Kiss István (1928)
101. Kiss Lajos (1924)
102. Kovács Imre (1925)
103. Luczi Anna Mária
(1927)
104. Malatinszki László
(1928)
105. Nagy Dezső (1927)
106. Nagy Ilona (1927)
107. F. Nagy Lajos (1928)
108. Sallai Mária (1924)
109. Sáfri Erzsébet (1927)
110. Szendrei Mihály
(1928) ,
111. Urbacsek Adám
(1926)
112. Völgyi Anna (1923)
113. Völgyi Irén (1925)

AZOK AKIK ANYAI
ÁGON NEM NÉMET

SZÁRMAZÁSÚAK
114. Beinschróth Ádám
(1926)
115. Beinschróth Mihály
(1906)
116. Beinschróth Róza
(1925)
117. Bodrogi András
(1922)
118. Brandt József (1903)
119. Brandt Mária (1925)
120. Braun Márton
(1926)
121. Braun Mihály (1906)
122. Braun Sándor (1902)
123. Braun Eszter (1926)
124. Brücher Márton
(1923)
125. Haibach Ilona (1925)
126. Haibach Gyula (1927)
127. Haibach Róza (1926)
128. Karbiner Mária
(1927)
129. Kollmann Erzsébet
(1926) ,
130. ifj. Köhler Adám
(1924)
131. Kretschmaier Gusz
táv (1906)
132. Krémmer György
(1911)

133. Krémmer Györgyné
sz. Schramm Ilona (1919)
134. Melicher Gyula
(1929)
135. Mercz Béla (1915)
136. Mercz Géza (1917(
137. Mészáros Istvánné sz.
Weigert Mária (1921)
138. Muth Ádám (1927)
139. Muth Ilona (1926)
140. Roósz Ádám (1928)
141. Sánta Imréné sz. Bán
hegyi Piroska (1920)
142. Solymosi (Stegmájer)
Ferenc (1918)
143. Stegmájer Lajos
(1926)
144. Stegmájer Róza
(1925)
145. Susánszki Mihályné
sz. Heinfarth Mária (1919)
146. Schmidt Mária (192 l)
147. Schramm József
(1915)
148. Schwalm Márton
(1921)
149. WeigertEtelka(1929)
150. Weigert Irén (1924)
151. Weigert József
(1928)
152. Weigert Vilma
(1926)
153. Wi nkler Gyula
(1928)
154. Wolf József (1927)
155. ifj. Wolf Márton
(1927)
156. Wolf Mihály (1928)
157. Zémann Zoltán (1899)
158. ifj. Zémann Zoltán
(1927)
159. Karl Ádám (1921)
160. Maléth Márton
161. Kreisz Imre (1920)
162.Pfeiffer Julianna
(1904)
163. Pfeiffer György
164. Eiler Lászlóné sz. Sal
gó Erzsébet
165. Maléth Mártonné sz.
Simonllona
166. Sántha Imre
167. Molnár Elek
168. Solymosi Ferencné

(Vastagabb betú1ckel ki
emelve azoknak a neve
akik a Szovjetunióban
meghaltak, haza nem tér
hettek. Esetleges tévedése
kért az érintettek elnézését
kérjük.)
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és eredményekJ;engazdag
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lDl A WATT GMK ~
ml Gyomaendrőd, Fő út 214. [fil
l.YI szám alatti üzletében UJJ

rot Háztartási gépek (hűtőgépek és fagyaszt6k, rrrlY! vasalók, olajsütők, mixergépek, lYJ

lDl
hajszárítók, ~

U hősugárzók, porszívók, mosógépek, U
centrifugák)

rot és alkatrészek nagy választékát ajánlja rrr
l.YI minden alkalomra! UJJ

lDl
Ezenkívül erősáramú szerelvényeket ml

U és tartozékokat (izzókat, dugaljakat, UJJ

lDl
lámpatesteket, biztosítékokat) kínálunk. ~

Színes- és fekete-fehér televíziók,
parabolaantennák (l fejes, 2 fejes,

fQl
forgatható) és töltött akkumulátorok [fil

l.YI nagy választékát kínálj uk vásárlóinknak! UJJrm Vállaljuk háztartási gépek javítását, riillDl álló- és forgórész tekercselését is! dL
f[il fJ3o[d0/f. karácsonyt [fil
ll:!) és szere1USés uj esztendőt Kf'lJánunf( l!:!J

fQl
minden ~dves megrendewnknek rrr

l!JJ és vásárwnknakJ UJJ

Sirokkó 40/4 szárító l OOO OOO forint
Csepel öntözőmotor(4 hengeres) 40000

forint
2 db hidraulikus prés 30 OOO forint/db
Orkán adapter (E 280-ra) 30 OOO forint
SKA adapter (E 280-ra) 25 OOO forint
ZMG szalagos mobilgarat 30 OOO forint
Léces zsákolószalag (6 fm) 30 OOO forint
Kuli zsákoló 28 OOO forint
4 darab PM-4 pótkocsi 30 OOO forint/db
Tornádó 5 TM (IFA-ra szerelhető) 40 OOO

forint
2 darab állatfelhajtó 20 OOO forint/db
Csőszállítókocsi 30 OOO forint
Vetőmagfeltöltőfelépítmény VF-50 38 OOO

forint
Kerekes állatmérleg 30 OOO forint
Csobogó (ivóvizes lajt) 16 OOO forint
Ikarusz 211 120 OOO forint
Ikarusz 255 200 OOO forint

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

A gépek megtekinthetó'k a szövetkezet 3.
számú üzemegységében.
Bővebb felvilágosítást ad

Palicska János műszaki vezető,

valamint Kepka György múnelyvezető.

Telefon: 66/388-622/4-es mellék

az alábbi gépeket
kínálja

eladásra:

.. , ,
AZ ORMENYKUTI

"PETOFI MG.
••

SZOVETKEZET
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ri A KÖRÖSI II,
KENYER RT.
6o[dog karácsonyt

és eredményes
új esztendőt /(jván

minden /(gdves
vásárfójának/

Kérjük jövőre is tiszteljen
meg vásárlásaivalI

A KÖRÖSI HALÁSZ
SZÖVETKEZET

kellemes
karácsonyt
és boldog
új évet

kíván minden
partnerénekl
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ÉpítőipariSzövetkezet

GyolDaendröd,
Ipartelep u. 3.

Tel.: 66/386-614
Fax: 66/386-226
- Vállalkozunk magasépítési munkák

kivitelezésére
- A gyomaendrödi telepünkön meleg-

I vízzel kevert betont mixerkocsival az
építkezés helyszínére szállítjuk.

! - A készletünkön lévö bútorlapot le- .
szabjuk és élfóliázzuk.

Kellemes karácsonyt és eredményekben
gazdag új évet kívánunk

Gyomaendrőd város polgárainak!

~
DY-WA.

KERESKEDELMIW ÉS SZOLGÁLTAT6 KFT.

yl qry:WYl Xjt.
/(s[[emes

karácsonyt
és si/(sres

új esztendőt
kjván üz/éti

partnereinekés
a 5zó-tJ3eszéd
o[vasóinakj

BútoriDari
S!öVETKElET

Gyomaendrőd, Kossuth út 61-63.
Telefon/fax: 66/386-833

A jó közérzet titka
a környezetbarát,
skandináv stílusú,

kényelmes és esztétikus
fenyőbútorok

és kárpitozott garnitúrák.
Várjuk megrendelőinket

garantált minőséggelés
elérhető árakkal!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új

évet kívánunk
a szövetkezet

dolgozóinak és üzleti
partnereinek!

A szövetkezet
vezetősége
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Várjuk kedves vásárlóinkat!

Év végi kedvezményes bútorvásár
Endrődön

a Dávid
Bútorboltban!

Ház, lakás
Gázfútéses fürdőszobás lakás, 2

nagy szoba, konyha, kamra, üzlethe
lyiségnek is alkalmas-ki~dó. Gyoma
endrőd, Fő út 178. Erdekl6dni:
Evangélikus Egyház.

Mezőtúron városszéli kétszobás
fürdőszobáskertes ház+ lakható mel
léképülettel eladó 260 négyszögöl te
lekkel. Gazdálkodásra alkalmas.
Érdeklődni: Gyomaendrőd, Okt. 6.
ltp. ltD. 4/13.

Endrőd Öregszólőben Iskola út 17.
szám alatt ház eladó.

Ház eladó Gyomaendrődön a
Fegyvernek. u. 18. sz. alatt. Érd.: a
helyszínen egész nap Vetési János
nál.

Az Ifjúsági lakótelepen 2 és fél
szobás, gázfűtéses, telefonos lakás,
garázzsal eladó. Érd.: a 66/386-907
es telefonon.

Kert, telek
Zalk~ Máté u. 5/1. sz. építési telek

eladó. Erdeklődni: Korányi F. u. 7.
szám.

Gyomaendrődön eladó a Dobó Ist
ván 35. sz. üdülősoron 1004 m2 gyü
mölcsös, városi vízzel, villannyal
bekerítve 2x25 m2 ikerfaházzal. Érd:
Monor, Szélmalom u. 223. Özv. Har
mati Gáborné.

Állat
Karácsonyi ajándékba adnék 

csak állatbarát gazdinak -,egy l éves
magyar agár kan kutyát. Erd: Putno
ki, Gyoma, Munkácsy u. 20. Tel:
06/60-388-734

Amerikai Staffordshir Terrier kis
kutyák 21 OOO forintért elvihetók.
Érd: Erdei Tibor, Gyomaendrőd,Vá
sártéri ltp. A B/l.

Jármű
ZT 303-D traktor 3 fejes ekével

eladó. Gyomaendrőd, Petőfi u. 53.
vagy Tompa u. 14.

Eladó egy 18 sebességes, egy
éves Mountain Bike férfi kerék
pár 15 ezer forintért. Érd.: a szer
kesztőségben lehet.

Gép
Egy nagy t;:ljesítményú hegesztő

trafó eladó. Erd: Giricz Andrásné,
Gyomaendr6d, Iskola u. 49. (Öreg
szól6)

Egyéb
Eladó egy db Audi 80 (benzínes)

~omplett váltó, és 2 db kocka neon.
Erd: Aradiné, Kondoros, Bajcsy
25/ l. Tel: 66/388-294.

Önmagamon tesztelt jól beváIt fo
gyókúra programot ajánlok! Tel:

ELADÓ egy db Western Digi
tal 210 MB-os AT-buszos win
chester. Érdeklődni: a
szerkesztőségben.

06/60-388-734.
Eladó ~gy jó állapotban lévő gáz

tűzhely. Erdeklődni: Gyoma, Bajcsy
u.54.

Ingyenes át1>épzéssel jövede
lemhezjuthat Erd.: Kunné, Gyo
maendrőd, Szabó Dezső u. 5.

Eladó l db 24-es nóikerékpár, l db
TV2 antenna, 1 db 80 l-es villanyboj
ler, ldb rácsos gyerekágy. Érd: Vá
sártéri ltp. 27/A II. 8.

Ingatlanközvetítés Gyomaendrő

dön dr. Kolbusz Judit ügyvédi irodá
jában. Dózsa u. lll. Tel: 386-554

Megkímélt állapotban lévő 24-es
gyermekkerékpár eladó. Érd: Gyo
maendrőd, Honvéd út 7. sz.

Gyomaendrőd, Petőfi u. 40. szám
alatt megnyílt fodrászüzletbe, szere
tettel várok minden Hölgyet és Urat.
Tóth ildikó nói- férfi fodrász.

Húsz kiló mák van eladó. Ugyan
ott 40 db 6 méter hosszú alumínium
díszléc is eladó. Érd: nyés Mihály,
5516 Körösladány, Baross út 46.
szám.

"APHRODITÉ" Társkereső Szol
gálat. Gyomaendrőd, Pf. 91. 60-70
éves férfiak is írjanak.

35/168/65 nőtlen tiatalemberkere
si társát egy független hölgy szemé
lyében házasság céljából. "Rózsa"
jeligére a szerkesztőség címére.

Koszorúslány' és menyecske ruha
olcsón eladó. Erd.: Zilahi Imréné,
Gyomaendrőd,Vörösmarty u. 18. sz.

Egy db 6 kW-os hőtárolós kályha
eladó. Érd.: Csikós Mihály, Gyoma
endrőd, Vásártéri ltp. 31/A13.

Esküvői ruha kiadó. Érd.: Vetési
János, Gyomaendrőd,Fegyvernek u.
18.

Elegáns kivitelű

1995-ös
határidőnaplók

eladók!
Érdeklődni:

a Szó-Beszéd
Szerkesztőségében

66/386-479

Kellemes knrácsonyi
ünnepeket

és boldog új évet kíván
tagjainak és minden

kedves vásárlójának a
Gyomaendrőd

és Vidéke ÁFÉSZ.

Ingyenes az apró!
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 levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk!

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

---_._-_.._-_.-_._-----------._----------. __..---.~
Feladó neve: .
Címe: , .
Az apróhirdetés szövege: " .

l'
I
I
I
I
I
I

Aláírás: :
••..........•.-.._-----_.-_ _-------_._-._-_._._~
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"Ha iszok,
nem bírok
magammal"

/

(Dr. Frankó Károly polgármester)

Szó-Beszéd

Egy csók
" .es massemml

.,
FEKETEN

Ezen az oldalon
szorítottunk helyet
azoknak a - min-

" .den kétséget kizá- ':::;"".
~:::;;;;~róan jól sikerült -::::::::
.~ fényképeknek, ""'

amelyek az eszten-
d6során helyhiány
miatt nem kaphat
tak nyilvánosságot
lapunkban.

Íme hát a ter
més!

14

"Lecseréltem
a seprut..o"

(Babos Lászlóné,
a Sportcsarnok

igazgatója) (Sípos Tas Töhötöm lelkész és a nagyenyedi polgármester)
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A Reuters hírügynökség je
lentése szerint a december ll-i
választások előtt két nappal
Gyomendrődön aKishajó kocs
ma egyik sarkában titkos egyez
tető tárgyalásokat folytatott 
négy liter Szürkebarát mellett 
dr. Frankó Károly és Jenei Bá
lint. A találkozó eredményessé
gét jelzi, hogy a két fél egymás
vállát átkarolva záróra után tá
vozott a helyszínr61.

Gyógyvíz
A Kisréti Gyógyszálló Ala

pítvány kuratóriuma az önkor
mányzattal egyetértésben
döntött arról, hogy az Endrő

dön felépítendő szállodához a
gyomai termálkút vizét veze
tik el. Így 1996-tól fokozato
san megszüntetik a gyomai
ligetfiirdőt, melynek meden
céit libatenyészt6k hasznosít
ják majd.

csapat, Gyomaendrődi Vassko
vács néven.

Szürkebarát

Áradás
A város belterületén lévő

holtágak végeinél jövő év már
ciusában átvágják a Hármas
Körös gátját és a folyó vizét
négy hónapig átvezetik a holt
ágakon. Ennek a viszonylag ol
csó megoldásnak köszönhetően

a holtágak medrének alján lévő

iszapréteget a folyóvíz sodrása
eltakarítja. A munkálatokkal
egyidőben 3. fokú árvízvédelmi
készültséget rendelnek el és
Gyomaendrőd lakosságának
mintegy 60%-át kitelepítik.

A
SZÓ-BESZÉD
SZENZÁCIÓS

"
HIRE~

Árverés
A londoni Shoteby's árveré

sén rendkívül magas árat - ti
zennégy dollár húsz centet 
fizetett egy nagyenyedi illetősé

gű férfi a gyomaendrődi Beth
len Gábor mezőgazdasági

iskola által árverésre bocsátott
Gubucz József iskolaigazgatót
ábrázoló Nem kell kapálni, ka
szálni. .. című festményért.

Gyula
Az egykoron Kiss Lajos ne

vét viselő, ma Kner Imre Gim
názium újra nevet változtat.
Január elsejét61 Horn Gyula ne
vét veszi fel az intézmény. A
névváltoztatást az iskola igaz
gatója szorgalmazta, s ezzel a
szocialisták gyomaendrődi

szervezete is egyetértett.

Pálya
A svájci Raichle Sport a síci

p6betéteket gyártó gyomaend
rődi kft.-jükjavaslatára sípályát
épít Endrőd határában, Kocsor
hegyen.

Oktatás
Biciklisek részére K.RESZ

oktatást szervez a Szó-Beszéd
szerkesztősége. Az első óra té
mája: Hogyan kanyarodjunk
váratlanul balra?

Összekovácsolódás
A Gyomai FC és a Gyoma

endrődi Barátság SE vezetÓ! 
Vass Ignác és Kovács Lajos - a
közelmúltban a Hídfő étterem
tükörtermében döntöttek arról,
hogy rövidesen egyesül a két

,
FEKETEN

"Újra nyeregben
érze magam..."

(Kovács Károlya mezgé igazgatóhelyettese)

(Gubucz József a mezgé igazgatója)

"Csak az a miénk,
amit megeszünk..."
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Elebniszer Aruház
karácsonyi

és szilveszteri
nyereIllényjátéka!

pedig 6-15 óráig Vá-,
sárolhatnak.

A Zsort Élelmiszer I, ,
Aruhaz

kellemes
karácsonyt

és boldog új
esztendőt kíván

vásárlóinak.

nyerhet. Sorsolás:
december 23-án es
te 7 órakor a Zsort
Élelmiszer Áruház
előtt.

Aki december 27-e
és 30-a között 2000
forint értékfelett vá
sárol, annak egy
üveg pezsgőt aján
dékoz az áruház!

Az ünnepekre
bejgli és virsli elő

rendelést felve
szünk!

Ünnepi nyitva
tartás: december
19-23-ig 6-21 óráig,
december 24-én 6
15 óráig tartanak
nyitva. December
25-26-án zárva, de
cember 27-3D-ig 4j
ra 6-21 óráig, 31-én

z

Aki december 23-ig
1000 forint felett vá
sárol az sorsjegyet
kap, amellyel színes
tévét, olqjsütőt, ke
nyérpúítótés 7 darab
1000 forintos Zsort
vásárlási utalványt

1995. január 2-án
~

NYILIK
a Gyomai Iparcikk Bt.
Vas-Műszaki Boltja

Gyomaendrődön a Bocskai út 37. szám alatt.

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

1(e[femes karácsonyi ünnepe~t
és 6o[/og új évet i(fvánun/(f

~ ~ ~

NALUNK MEG OLCSOBB!
A karácsonyi vásár ideje alatt is várjuk

kedves Kedves Vásárlóinkat!
Kínálatunkban megtalálhatók konyhai

kisgépek, üveg, porcelán-áruk, hajszárítók,
olajsütóK, porszívók, mikrohullámú- és

grillsütóK, vasalók, színes TV-k,
videómagnók, hordozható magnósrádiók,

kazetták, és még sok egyéb márkás áru
közül választhat ajándékot.
NÁLUNK MÉG OLCSÓBB!

NÉZZEN BE HOZZÁNK! MEGÉRI!
'l(e!femes R.arcús011!Ji: ünnepef:..et kfvá7l1UÚ(mináen R.eáves

vásárfónaka~srOP vas-Műszaki boft áofiJozóí.
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 44. sz.

Tel.: 06 66/386-909.

~ 6
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