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FÜGGETLEN VÁROSI LAP

H.E.

Hogy milyen gondolatok
kal adja át ezt a szobrot váro
sunk lakóinak, arra a művész
a következőket válaszolta:

- Remélem, hogy a gyo
maendrődiek ugyanúgy sze
retni fogják ezt a szobrot,
mint amilyen hittel és szere
tettel készítettem el. Vigyáz
zanak hát rá, s biztos vagyok
abban, hogy a város polgára
inak igazi védelmezője lesz.

Bartyik Endre, a Békés
csabai Közúti Igazgatóság
hídügyi előadója lapunknak
elmondta, hogya 14 millió
forintos költséggel felújított
száz éves téglahidat szeret
nék ezzel a szoborral is egye
divé tenni.

***
Kiss György szob-

rászművész: - A közúti igaz
gatóság felkérésére nagy
örömmel vállaltam el a szo
bor elkészítését. Nepumoki
Szent János szobrát a gótika
korának megfelelőenpróbál
tám megformálni, persze a
mai kor szellemében. Egy
magába forduló, átszelle
mült szentet akartam csinál
ni. Utalok a vízre is azzal,
hogy Szent János ruhája alul
egy fodrozódó, a folyót jelző
hullámokba megy át.

ta. A száz évvel ezelőtt ké
szült és tavaly helyreállított
gyomaendrődiErzsébethíd e
szoborral együtt méltó neve
zetessége lehet városunknak.

Kiss György szobrászművészés alkotása

Január 13-án a város elmúlt díjas szobrászművész alko
évben felújított téglalúdján tása. A szobor elkészítését a
avatták fel Nepomuki SzentJá- Békés Megyei Közúti Igaz
nos a hidak és a vizek védő- gatóság és a Közlekedési és
szentjétábrázolóbronzszobrát, Hírközlési Minisztérium
amely Kiss György Munkácsy- szorgalmazta és finanszíroz-

MEGALAKULT AZ Új ÖNKORMÁNYZAT
Az új képviselőtestületalakuló üléséró1 szóló képes

beszámolónkat lapunk 2-3. oldalán olvashatják.

Baromfipestis

***************.* ** ~ 5&nda ~ *
~ ~ SV~VT~ ~

* **
Puma magasszárú sportcipők *

*
rendkívüli kedvezménnyel *

3000 Ft/pár,* amíg a készlet tart! *
*

Többféle típusú hoki- *
és múkorcsolyák, kesztyük* és norvégmintás sísapkák, *

* meleg, hosszúszárú sízoknik *
*

kedvező áron a *
LINDA SPORTBAN,* Gyomaendrőd, Fő út 181/1. *

* ****************

Dr. Frecska Sándor kerületi fő
állatorvos január 3-án Gyoma
endrőd közigazgatási területére
városi zárlatot rendelt el, mivel
Gyomaendrődönaz egyik háznál
- azóta állítólag máshol is - fertő

ző baromfibetegséget (baromfi
pestist) állapítottak meg.

A zárlat ideje alatt a város
ból tilos betegségre fogékony
állatokat és betegséget terjesz-

tő anyagokat és tárgyakat kivin
ni. Ugyancsak tilos a városba be
tegségre fogékony
baromfifé~éketbehozni. A ba
romfit zárt helyen kell tartani, az
utcára kiengendni nem szabad.
Emiatt tiltották meg a piacon a
baromfifélék, illetve azok tojása
inak árusítását. Nem szabad emi
att Gyomaendrődön

baromfikiállítást rendezni.
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Hanyecz Margit

Dávid István

Kovács Kálmán

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Megalakult az új
önkormányzat

Alpolgármester: dr. Kovács Béla
Aljegyző: Megyeri László

- Életem legfelemelóbb pillanatai ezek, most amikor már
másodszor tettem le itt a városházán a polgármesteri esküt.
Úgy gondolom, hogy a második évezred végén, amikor Ma
gyarországon is jelentős változások mennek végbe, nehéz és
izgalmas feladat egy város élén állni. Hiszem, hogy munkán
kat csak akkor mondhatjuk sikeresnek ha a polgármester és
az önkormányzati testület jól együtt tud dolgozni - mondta
december 22-én dr. Frankó Károly az új önkormányzat ala
kuló ülésén.

Az újraválasztott polgármester a következ6 négy évben tovább
kívánja folytatni a megkezdett várospolitikát, s els6rendű feladat
nak tartja a város arculatának, szellemi és kulturális életének
jobbítását.

- Ugyancsak fontos a lakosság közérzetének a javítása, amely
többek között azt is jelenti, hogy javítanunk kell a közbiztonsá
got, s6t a munkahelyek teremtéséhez is igyekeznünk. kell megfe
lel6 feltételeket teremteni. Igyekszünk a külteruleteken lakók
életkörulményein is javítani. Szeretném, ha az itt él6 emberek
büszkék lennének városukra. A város jöv6jének az idegenforga
lornra kell alapozódní. A városi rang kötelez, és feltételez egy
szellemi milli6t, s az igényeket is magasabbra kell állítani. Igyek
szem következetesenszigorú lenni munkatársainunal, hogy mun
kánk eredményes legyen - mondta dr. Frankó Károly.

Ezt követ6en az önkormányzat a törvénynek megfelel6en meg
választotta bizottságait. A bizottságok elnökeinek és tagjainak
személyére a polgármester tett javaslatot, melyet a testület el is
fogadott.

Míg az el6z6négy esztend6ben két alpolgármester - dr. Farkas
Zoltán és Gellai József - segítette dr. Frankó munkáját, addig a
mostani alakuló ülésen dr. Frankó javaslatára csak egy alpolgár
mestert választottak a képvisel6k. Dr. Frankó kérte a testületet,
hogy erre a posztra dr. Kovács Bélát válasszák, s a javaslatot
mindenki támogatta.

Az önkormányzat pályázatot írt ki az aljegyz6i állásra, melyre
január közepéig lehet jelentkezni. Addig is a 15 éves közigazga
tási gyakorlattal rendelkez6 Megyeri Lászl6t bízták meg az al
jegyz6i teend6k ellátásával.

H.E.

1995. január

R. Nagy János

dr. ValachBéla

Czibulka György

Tótka Sándor dr. Szendrei Éva Várfi András Balázs Imre
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A cigányság
képviselői

Katona Lajos

dr. Kovács Béla

Hangya Lajosné

H.E.

DógiJános

A december ll-i önkormányzati választáso
kon megválasztott cigány kisebbségi önkor
mányzat alakuló ülését január 6-án a
városháza endrődi kirendeltségén tartották,
ahol a megválasztott öt tag mellett megjelent
dr. Frankó Károly polgármester, Megyeri
László megbízott aljegyzőés a kisebbségi bi
zottság elnöke R. Nagy János. A kisebbségi
önkormányzat tagjai közül elnöknek válasz
tották Dógi Jánost, aki az elmúlt négy eszten
dóben a cigányság szószólójaként segítette az
önkormányzat munkáját.

Elnökhelyettes lett Dó
gi Józsefné. A kulturális
bizottság munkáját Botos
János segíti. A pénzügyi
bizottságban kapott he
lyet Dógi Józsefné, a vá
rosfejlesztési
bizottságban Ráczné Dó
gi Piroska. Rácz Imre a
mez6gazdasági bizott
ságban, Dógi János pedig
a szociális bizottságban
tevékenykedik majd.

A kisebbségi önkor
mányzat tagjai közéleti
tevékenységüket társa-

. dalrni munkában végzile
A kisebbségi önkor
mányzat viszont felhívja
az érintett lakosok figyel
mét, hogy a segélyezési
ügyeket továbbra is a vá
rosháza illetékes csoport
ja intézi, nem pedig a
cigány kisebbségi önkor
mányzat.

Az elnök megköszönte a
bizalmat, s mint mondta
mindent elkövet annak ér
dekében, hogy munkáját
mindenki megelégedésére
végezze. A kisebbségi ön
kormányzat tagjainak ne
vében megköszönte a
választópolgárokbizalmát.

Szociális és Egészségügyi
Bizottság

Elnök: Hangya Lajosné
Tagok: Czibulka György, dr. Va

lach Béla, Hanyecz Margit.

Kulturális, Sport,
Oktatási és Kisebbségi

Bizottság
Elnök: R. Nagy János
Tagok: Czibulka György, Ha

nyecz Margit, Balázs Imre, Garai
János és dr. Szendrei Éva.

Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság

Elnök: Katona Lajos
Tagok: Knapcsek Béla, Bátori

Gyula, Várfi András, Hangya La
josné.

Ügyrendi és Jogi
Bizottság

Elnök: Dr. Szendrei Éva
Tagok: Tótka Sándor, Garai Já

nos, Kovács Kálmán, Nagy Pál.

Városfejlesztési és
Környezetvédelmi

Bizottság
Elnök: Dr. Valach Béla
Tagok: R. Nagy János, Dávid Ist

ván, Balázs Imre, Knapcsek Béla,
Nagy Pál.

Mezőgazdasági

és Ipari Bizottság
Elnök: Várfi András
Tagok: Bátori Gyula, Katona La

jos, Dávid István, Kovács Kálmán,
Tótka Sándor. .•

A bizottságok
elnökei és tagj ai
Az új önkormányzat december

22-i iilisén megválasztott bizottsá
gok elnökei és tagjai a következók:

Garai JánosNagyPálKnapcsek BélaBátori Gyula
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Képviselm fizetések ..." ...
-. ~reámén1jeKfien
\. gazáag
,. új es-zteiú!őt

/(jván

. TÍMÁR ERNŐNÉ

virág- és ajándék:
kg.res!«d~

af(j.1995-6en is
szeretette[várja

R!-dves
I I {..t. Ivasarwlt..

APRÓ
Autómentés, teherfu

varozás, gépszállítás (3
tonnáig). Katona Imre
5540 Szarvas, Akácos
út 3. Tel: 313-065

Eladó 1300-as LADA
gépkocsi. Érd.: Gyoma
endrőd, Vásártéri ltp.
30. B/I/3. Német Ká
roly.

A Vásártéri ltp.
34/B/5. szám alatt 3
szobás, első emeleti,
gázfútéses lakás eladó
vagy értékegyeztetéssel
kertes házra cserélhe
tő. Érd.: a fenti címen.

pihentebben és frissebben tud
ja kifejteni gondolatait, s így
várhatóan a döntéshozatal is
gördülékenyebb lesz.

l' '1~~~IS2lIS2l[f2)I' 'I
[[ll ID]

.lD] ~:~;; F~~4~ [[]J
qjI szám alatti üzletében qj1
~ HázUurtásigépek(hütőgépek UdU
qj1 és fagyasztók, vasalók, olajsütők, [[]J
Ud.I mixergépek, hajszáritók,

lDl
hősugárzók, porszívók, mosógépek, [[]J

U centrifuga) és alkatrészek nagy U
választékát ajánlja![[ll Ezenkívül erősáramúszerelvényeket ID]

lDl
és tartozékokat (izzókat, dugaljakat, lDl

lámpatesteket, biztosítékokat)
kinálunk.

ro' Színes- és fekete-fehér televíziók, qj1
l!J.I paraboJaantennák (l fejes, 2 fejes, l!!I
qjI forgatható) és töltött akkumulátorok qj1
l!!I nagy vlilasztékát l!!I

kináljuk vásárlóinknak! lill
lD] Vállaljuk házUurtási gépek javítását, d1lD] álló- és forgórész tekercselését is! [[]J
l' 'Il' 'U, '~I' 'Ih 'U, 'U, i~l' 'I

Szeretettel várok
minden kedves vendéget

szolárlumomban és
kondi-termemben

de. 10 órától este 20 óráig.
Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. BIA liS.
Varjú Edina

kapják. Megszűnt viszont az
"álláshalmozás". Az elmúlt
négy évben járt képvisel6i
tiszteletdíj, pluszban bizottsá
gi tagsági díj, s6t ehhez jöhe
tett még bizottsági elnöki
tiszteletdíj is. Az alpolgár
mester éS a polgármester - az
új törvény szerint - nem lehet
tagja, sem elnöke valamelybi
zottságnak.

A polgármester tervei sze
rint a jöv6ben minden hónap
harmadik csütörtökén min
dig délelőtt kilenc órakor
kezd6dnének az önkormány
zati ülések. Ezzel kapcsolat
ban dr. Frankó elmondta,
hogy az elmúlt négy év ta
pasztalata azt mutatja, hogy
célszerúob a délelőtti órák
ban kezdeni az üléseket, ami
kor még minden képviselő

Vállalkozunk magasépítési
munkák kivitelezésére

Készletünkön lévő,
különböző színű bútorlapot

méretre vágunk és
élfóliázunk.

ÉpíTŐiPARI SZÖVETKEZET

5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep utca 3.·
Tel.: 66/386-614
Fax: 66/386-226

Az új önkormányzat alakuló
ülésén a képvisel6i tiszteletdí
jak összegér61 is határozott a
testület. A törvény szerint a
polgármester a miniszteri fi
zetés 80 százalékát kaphatja.
Dr. Frank6 Károly számára
70 százalékot szavaztak meg a
képvisel6k, s ez alig több mint
nettó 50 ezer forintos havi fi
zetést jelent.

A testületi tagok, azaz a
képvisel6k tiszteletdíj ának
mértéke a polgármesteri fi
zetés 25 százalékáig terjed
het. A bizottságok
elnökeinek havonta bruttó
28 200 forint, a bizottsági
tagoknak 21 150 forint jár.
Mivel a 17 tagú testületb61
mindenki tagja valamelyik
bizottságnak, ezért az előző

két összeg valamelyikét

THER""
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Január

A:-.. ön1,<ormányzat január
11-1 ulésen döntöttek arról a
képvisel6k. hogy a Körös
menti Néptáncegyüttes a jö
v6ben önállóan alapítványi
formában működne tovább,
s szeptembertől a zeneisko
lában beindítják az alapfokú
táncművészeti képzést.

Január 29-én tartotta első

közgyűlését - az 1993. decem
ber 30-án 35 alapító tag résZ/
vételével megalakult - Magyar
Kereszté;;y' Vállalkoz;5k Gyo
maendrodl Kamarája, mely
nek elnöke Hunya István
alelnöke Várfi András lett. '

Február
Február 22-én a képviselő

testület elfogadta azt a rendele
tet, mely szerint március 1-t61
köbméterenként 66,4 forintra
emelik az ivóvíz hatósági díját

Március
Március l-én volt öt éve

hog~ városi rangot kapott ~
korabban egyesült két tele
pülés, Gyomaendrőd

A gyomaendrődi Rumba
Társastáncklub a hazai, illet
ve helyi táncmozgalom tá
mogatására alapítványt
hozott létre.

AzEndrődés Vidéke Taka
rékszövetkezet március 31
én 12 helyszínen tartotta
m:g az 1994. évi közgyúlé
set. A szövetkezet 14 110
ré.szv~telrejogosulttagjakö
zul mmtegy l300-an jelentek
,!!eg a gyú7éseken, ahol az
19a~gatóság adott tájékoz
tatot a pénzintézet 1993-as
gazdálkodási eredményéró1.

,MárCius 25-27 között Haj
du László tanár, az ipari is
kola Komédiás Körének
vezetője szervezésében a
művelődési központban ren
d~zték, meg az Országos
Dlákszmjátszó Találkozót.

"
~rilis

Április l4-én az önkor
mányzati testület dr. Bánki

Gyula tüdőgyógyászfőor

vost nevezte ki városi főor
vosnak.

Április 30-án a Katona Jó
zsef ~~velődési Központ
ban unnepi műsorral

emlékeztek meg Gyomaend
rőd várossá válásának öt
éves évfordulójáról. Ez alka
lomból Gyomaendr6d Dísz
polgára címet
adományoztak Határ Gy6z6,
Londonban él6 gyomai szár
mazású Kossuth díjas író
nak. Gyomaendr6dért
Emlékplakettet kapott mun
kájáért az Endrődi Füzetek
~zerkesztőbizottsága, Gyu
rIcza László, Jenei Bálint
Kruchió Endre, Soczó Elek'
Cs. Szabó Albert, Tímár Já~
nos, Vaszkó Irén. Poszto
musz kitüntetésben részesült
Varjú Vilmos és dr. Szerb
György.

Május
A május 8-i parlamenti vá

~~táson induló 12 képviselő

Jelolt közül hárman maradJak
versenyben: Szöllősi Istvánné
(MSZP), Bődi János (SZDSZ
Köztársaság Párt) és dr. Kepe
ny'es János (Független
Klsgazdapárt). A május 29-i
másodikfordulóban Szöllősiné

9985 szavazattai nyertaz 5494
szavazatot szerzett Bődi János
előtt.

Június
A svájci tulajdonbanlév6

Raichl~ Sport Kft. gyoma
endrődi telepén június 8-án
~gy új, 300 négyzetméteres
uzemcsarnokot avatott fel
Wilfried Ley, az igazgató ta
nács tagja.

Június 20-án adták át a Li
getFürdővízforgatóval ellá
tO!! ~s teljesen felújított új
h.e:-tso 'f/'edencéjét. A nyári
tobb heten át tartó kánikulá
ban naponta átlagosan 600
700 látogató kereste fel a
strandol.

A városban működő 17
alapítvány vezetőjével talál
kozott június 21-én Szöllősi

Istvánné, körzetünk parla
menti képviselője.

Július
A Gyomai KnerNyomda

Kft. június l-el rész
vénytársasággá alakult.

Július l-től új parancsnok
vette át _az. irányítást a gyo
maendrodi rend6r6rsön. Az
1992. szeptember l-én kine
vezett Tóth Mihályt Szűcs

József rend6ralezredes vál
totta fel.

A Sárréti Tej Rész
~~n?,társaság Igazgatósága
JulLUs l-től vezér
igazgatónak nevezte ki dr.
Tóth Lajost, a gyomaendrődi
Alkotmány Mg. Szövetkezet
elnökét.
. Július 25-t6l augusztus 7
19 a Bethlen Alapítvány
szervzésében a mezőgazda
sági iskola adott otthont az I.
Gyomaendr6di Művésztelep
nenazetköziképz6művészeti

alkotótábornak.

Augusztus
A Vadvirág gyermek nép

tán~együttes augusztus 5-tól
12-lg Romániában Tulcea
városában vett részt a Duna
menti országok táncfeszti
válján.

Augusztus 20-án az endr6
di Népházban Latorcai János
a KDNP alelnöke emlékezett
meg az államalapító Szent
Istvánról.

AugusZ/us 26-tól 28-ig a
gyomaendrődiGhost's MFC
~o~oros Alapítvány szerve
zeseben Gyomán a Körös
parton rendezték meg az első
gyomaendrődi motorosta
lálkozót,'- melyre több száz
motoro,s jött el.

Szeptember
~zeptember l-től új veze

tŐJe van a Békés Megyei
Munkaügyi Központ Gyo
maendrődi Kirendeltségé
nek. A szarvasi Farkas Péter
sz.ékét a kirendeltségen
IJ1!I1tegy három éve dolgozó
TImárné Buza nona foglalta
el.

A Keresztény Vállalkozók
Gyomaendrődi Kamarája
Jótékonysági Bálat szerve-

zett szeptember 9-én a Kisré
ti ~yógyszálló alapítványja
vara.

Szeptember IS-én az ipari
iskolában faluoyűlést azaz
közmeghallgatást szer'vezett
az önkormányzat. A gyúlé
sen ahol a polgármester adott
számot az elmúlt időszak

munkájáról, alig 20 polgár
volt kíváncsi.

Október
Október 14-én a Bethlen

Gábor mezőgazdasági isko
l4n?,k adományozott 48 gra
fikat a lengyel származású,
Mag?,aros~ágon élő Trojan
Man~n Jozsef Az ünnepé
lyes tarlatot a budapesti-len
gyelfőkonzul nyitotta meg.

A gyomai születésűIlléssy
Péter grafikus- és fest6mű

vész hagyatékát fia, Il1éssy
Zoltán adományozta váro
sunknak. A művekből a kép- .
tárban október 21-én nyílt
kiállítás.

Az idei esztendő legna
gyobb i:>porteseménye az ok
tóber 2f-i bajnoki labdarúgó
fordulo volt. A Gyomai FC a
Gyoma~ndrődi Barátság SE
csapatatfogadta. A gyomai
ak 2:0-ra győZ/ék le a Barát
ság együttesét.

November
Az önkormányzat novem

ber 17-i ülésén újra a vízdí
jak emelésér6l volt
kénytelen dönteni.

December
Gyomaendrőd tíz válasz

tókerületében összesen 66
_ egy!ni ~nkormányzatiképvi

seloJeloltközül választhattak
december ll-én a választó
polgárok. A törvénynek kö
szönhetően most közvetlenül
v~laszthatotta lakosság pol
garmestert.

December l-től 8-ig a
Gyomáról elszármazottKru
chió Endrének és feleségé
nek köszönhet6en
svédországi vendégszerep
lésen vett részt a Körösmenti
Néptáncegyüttes.
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Apolási szolgálat Gyomaendrődön

Biztonságos a fürdőszobahasználat az emelőszék segítségével

hivatalos forgalmazója.

_ l

. ,

fogadást tart Gyomaendrő
dön a Mátyás király út 2/A.
alatt Balogh Károlynénál.
Telefon: 386-859.

- Az OEP az otthoni ápo
lási szolgálatot ez év június
30-ig finanszírozza, s
amennyiben a szolgálat
működésenem felel meg az
OEP elvárásainak, úgy a to
vábbiakban a finanszíro
zást nem folytatja - mondta
végül Balogh Károlyné.

..

~ I

--

ember számára nyújt biz
tonságos tisztálkodási lehe
t6séget. Az emel6széket a
n6vér a beteg lakására vi
szi. A szolgálat keretében
elkezd6dött a gyógyászati
segédeszközök -járókeret,
ágytál, szobaWC, stb.- be
szerzése, amelyeket a rá
szoruló betegek ingyen
vehetnek majd igénybe.

A szolgálat minden nap
10 órától 13 óráig ügyfél-

.. A készülékekre 3 év garanciát adunk!
Ha Onnek már van készüléke, akkor üzletkötőnknél

kártyát is vásárolhatl

FOTEX Csoport
aAutóbeszerelési

csomagok és egyéb
tartozékok nagy
választékban!

" •• .; •• . , <11'

GYOMAENDRODON ES KORNYEKEN IS" ..
MUKODIKI

Már l nap alatt mobiltelefonhoz juthat!
Hívja üzletkötőnket!

Telefon: 06-30-423-643.

WESTEL 900 GSM

len6rzése, injekciózás, a
felfekvés ellátása, kötözés,
ágyazás, ágyneműcsere,

fürdetés, tanácsadás, és
pszichés gondozás. Napi
több órás ügyeletet viszont
nem tudunk vállalni a be
tegnél- mondjaBalogh Ká
rolyné, akit61 megtudtuk,
hogy megvásároltak egy a
fürdó1cádba helyezhet6
emel6széket, amely a moz
gásában korlátozott beteg

Az Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár
(OEP) még a múlt évben
pályázatot hirdetett az
otthoni ápolás feladatai
nak ellátására. A 64 pá
lyázat közül 32 nyert
támogatást, és Békés me
gyében öten kaptak össze
sen 56 millió forintot az
otthoni ápolási szolgálat
kialakítására. Gyoma
endrődönBalogh Károly
né vállalkozó nyert ily
módon nagyobb össze
get. A január l-e óta Gyo
maendrődön is kísérleti
,jelleggel mú'ködő szolgá
latot a háziorvos javasla
tára lehet ingyenesen
igénybe venni. A beteg
vagy hozzátartozója is fel
keresheti a szolgálatot és
kérheti a segítségüket.

Balogh Károlyné lapunk
nak elmondta, hogy ilyen
szolgálat eddig Magyaror
szágon még nem működött.

Az OEP célja e szolgálat
létrehozásával, hogya be
teg otthon a saját lakásán, a
megszokott környezetében
kapja meg a szakszerű ápo
lást és gondozást. Ezen kí
vül nem titkolt cél még a
gyakran zsúfolt kórházak
tehermentesítése.

A szolgálat munkájában
a gyomaendr6di körzeti n6
vérek közül többen is részt
vesznek, s akik a háziorvos
által el6írt, megrendelt ápo
lásokat elvégzik a szolgála
ton keresztül. A n6véreket
másodállásban foglalkoz
tatják, s öket az elvégzett
munkáért a szolgálat fizeti.
Így az ápolási szolgálaton
keresztül ellátott betegek
térítés nélkül jutnak segít
séghez.

- A szolgálat az otthoni ápo
lás keretében ellátja mindazo
kat a feladatokat, amivel a
háziorvos megbízza és amire
a n6vérnek szakképesítése
van. Melyek ezek a feladatok:
ah6mér6zés, pulzusszámolás,
a gyógyszerek szedésének el-
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Emlékplakett Cserép Mátyásnak
December 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlésés
Kormány megalakulásának helyszínén - Deb
recenben - az 50. évforduló alkalmával emlé
külést tartottak. Az emlékülés keretében Gál
Zoltán, az Országgyűléselnöke emlékplakette
ket adott át az Ideiglenes Nemzetgyűlésnyolc,
az emlékülésen megjelent tagjának, egykori
képviselőjének, köztük Cserép Mátyásnak - a
Munkáspárt tagjának -, a viharsarki földmun
kásmozgalom egyik ma is élő veteránjának.

Ennek kapcsán kerestük fel a helybeliek által Matyi bácsinak
becézett Cserép Mátyást, hogy érdelclődjünk emlékeir6l és mai
véleményér61. Matyi bácsi Gyomaendrődön- az endrődi település
részen - él születése óta. Napjainkban több évfordulónak is érdekelt
személyisége. A közelmúltban ünnepelte családja körében nyolc
vanadik születésnapját. Októberben volt fél évszázada, hogy 1944.
október IS-én aktív közreműködésével,mintegy harmincadmagá
val létrehozták - közvetlenül a felszabadulás után - a Magyar
~o~ull1staPárt..(MKP) legális helyi szervezetét, melynek egy
Idel~ titkára volt. Ot évvel ezelőttpedig részese volt a Munkáspárt
~elYI.szervezete~egalakításának,s néhány hónapig az alapszervi
tItkári feladatot IS ellátta, llÚg fiatalabbnak át nem tudta· adni a
stafétabotot. Matyi bácsi részt vett - mint küldött - a Munkáspárt
alakuló kongresszusán is.

,.Matyi bácsi húsz éve termelőszövetkezetielnökként ment nyug
dlJba., de ~lDt kertészkedőember ma is serényen dolgozik, állandó
résztveVŐjea helyi és környékbeli piacoknak, nemcsak egyszeruen
eladóként, hanem a párt agitátoraként is. Nem túlzás azt állítani
hogy Matyi bácsi valóságos élő történelem. Kifogyhatatlanul be~
szél a viharsarki nép felszabadulás előtti nyomorúságos helyzeté
r61, a földmu~~ás?k bérl)arcairól, mozgalmairól, a Horthy-rendszer
elnyomó polItikáJáról. Erdekfeszítőek a felszabadulás utáni korai
időszakban szerzett benyomásai, az építőmunka során, f6le O' a
szövetkezeti mozgalomban megélt tapasztalatai, az e1.követett"'hi
bákról való vélekedése és a közel múltról, valamint napjaink ese
ményeir61 kialakult véleménye...

Aki Budapest fel6l érkezik Gyomaendrődre,az elsőútelágazás
ban egy emlékmű tárul eléje. Közelebbr6l szemlélve az endrődi

csendőrsortűzáldozataira emlékezteti a látogatót. A szomszédság
ban lévő hosszú épület - a városi polgármesteri hivatal kirendeltsé
ge - falán pedig egyemléktáblán a következő szöveg olvasható:
,,PolánYI Máté (1901-1940) a földmunkások élharcosa, községünk
szülötte emlékére állítottuk ezt a táblát 1957-ben. Az osztályharcot
állta, nem küzdött hiába!" Az elmúlt négy évben mindkét emlékez
tetőátvészelte a közeli történelem szobordöntögetőés emléktábla
me~semmisítő viharát. Pedig ellenségeik többször is
nekirugaszkodtak, hogy eltávolítassák, de tev6legesen hozzányúlni
nem mertek. Err61 kezdtük a beszélgetést a takaros, nagy kerttel
rendelkezőcsaládi házában Cserép Mátyással.

- Matyi b~csi, milyen személyes kapcsolaJokjűztékafőtérenáll6
- országos Jelentőségű tragédiára emlékeztető - szoborhoz és a
polgármesteri hivaJal kirendeltségén lévő emléktáblához kapcso
lódó eseményekhez?

- Egyike voltam azoknak, akik ellen 1935-ben a csendőrök

megfélemlítést szolgáló.sortüze irá.nyult. Sajnos országos tragédiá
ba t.orkoll?tt az endrődi választáSI nagygyűlés. Polányi Máténak
pedig kublkostár~avoltam..Máté ízig-vérig egy igazságos kubiku
s~mber, eszmehu kommumsta volt. Tudásával és tapasztalataival
~emelkedett közülünk. Valamennyien tiszteltük és szerettük. Én
IS nagyon sokat tanultam t6le. Példaképnek tekintettük. 6t 1940
ben Horthy p.ribékjei tőrbecsalták és örökre elhallgattatták. A mun
kahelyér61 Vitték el, s soha nem tért vissza.

- Milyen főbb benyomásokat őriz Matyi bácsi a közvetlenűl a
felszabadulás utáni idókbó7?

A I~g~~an. m~ödő NIKP községi szervezetének a megalakítása
után rOVld Ideig titkára voltam. Ebben az id6ben nagy erőfeszítéseket

tettünk a közigazgatás, a közrend helyreállításáért, a termelés beindí
tásáért, az ellátás megszervezéséért és a szakszervezetek megerősíté

séért. Endrődön erős, többszáz fős kommunista pártszervezetet
hoztunk létre. Emellett támogattuk a többi pártok működésénekbein
dítását is..Munkánkat megyei és országos szinteken is elismerték. Így
aztán é~ IS n:ás f?ntosabb pártmegbízatásokat kaptam és végeztem.
Egy Ideig a s<,UTéU területen voltam pártszervező.Decemberben tagja
letteT az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek. 1945 elején rövid "gyorstal
paló tanfolyamon vettem részt. Utána pedig Szabolcs megyében
voltam földreformot irányító és felügyelő kormánybiztos. Persze ak
kor n~m úgy mentek a dolgok, mint napjainkban, például az Ávü
berkel~en,ahol szá;zezreket és milliókat markoinak fel egyesek. Kor
mányblztosl megblZólevelem a hivatali hatáskörömön kívül csak az
ingyenes közlekedésre, élelmezésre és elszállásolásra jogosított.

- Hogyan kerűlt Matyi bácsi az Ideiglenes Nemzetgyú7ésbe, és
mit tart ma isjelentősnek a Nemzetgyűlés munkájából?

- Az Ideiglenes Nemzetgyulésben minden egyes, Magyarorszá
gon akkor léteződemokratikus párt képviseletet kapott. En a Kom
mUlllsta Párt képViselŐjekéntlettem a Nemzetgyűlés tagj a. Engem
az M!G' endrődi szervezete delegált. Rajtam kívül ott volt még
Endrodr61 Vaszkó Mihály, a Független Kisgazdapárt és Majoros
János ,.a szak~zervezetekképviseletében. Mi a Békés és Csongrád
megyel képVlsel6kkel együtt tehergépkocsikon utaztunk Debre
cenbe. Valamennyiünkben - pártállástól függetlenül - nagy volt a
várakozás aziránt, hogy vajon sikerül-e egy "erős, független, de
mokratikus Magyarországot!" létrehoznunk, amely célkilűzésként

az ElőkészítőBizottság felhivásában szerepelt. Ekkor még folyt a
háború, azzal kapcsolatban is állásfoglalásokra volt szükség.

Olyan nagy horderejűdöntésekben hoztunk döntéseket, mint: a
Nemzetgyulés tisztikarának megválasztása, az Ideiglenes Nemzeti
Kormány kinevezése, szakítás a hitleri Németországgal és a vele
való szembefordulás, az ország újjáépítése, felhívás a nemzeti
összefogás megvalósítására., a földreform végrehajtása. A legfon
tosabb döntés és célkitűzés: a független, demokratikus Magyaror
szág létrehozásának célul tűzése volt. A döntésekb6l sokminden
megvalósult. Sajnálatos azonban, hogy ahitleristaNémetországO'al
való szembefordulásra, az új magyar demokratikus haderőlétreho
zására vonatkozó döntéseink csak részben valósultak meO'. Ez a
békeszerződésnél valószínű hátrányt jelentett számunkra. b

- Matyi bácsi! Szeretnénk, ha befejezésűlelmondaná röviden - A
Sza~~ds.ág cím.ű he.ti!ap olvas?inak ~ a közeltmúltról és napjaink
POlttlkal esemenyelro7 aszemelyes veleményét.

- Az elmúlt négy évbem, az Antall-kormányzat idején egészen
ellentétes dolgok történtek ahhoz képest, mint amire mi az Ideig
lenes Nemzetgyulésben törekedtünk. Például Kéri Kálmán MDF
es képviselőparlamenti felszólalásában igazságosnak minősítette

a Szovjetunió ellen viselt háborút. Ráadásul ezt Antall miniszter
elnök is alá~ámasztotta.Aztán szinte száműztéka magyar szótárból
a felszabadlt~s és felszabadulás szavakat. Ezek szöges ellentétben
állnak az Ideiglenes Nemzetgyűlés állásfoglalásaival. Egy másik
példa: Horthy és rendszere rehabilitálására tettek erőfeszítéseket.

Szemünk előtt zajlott a kormányzatilag támogatott Horthy-teme
tés, nyakra-főre magasztalták szociálpolitikáját. Sem ezek, sem e
korszakkal kapcsolatos történelemhamisítási törekvések nem
egyeztef;hetőkössze az Ideiglenes Nemzetgyulés irányvonalának a
szellemevel. Feltételezem, hogyha ők győztek volna a legutóbbi
parlamenti választásokon, úgy az Ideiglenes Nemzetgyűlésselkap
cso~~to~ emlékülésre sem került volna sor. A mostani kormányzat
pohtIkáJával kapcsolatban nekem nem tetszik a NATO-ba való
sürgős sietség és a keleti kapcsolatok háttérbe szorulása.

..Ami a Munkáspártot illeti: nagyon ö'rtilök annak, hogy pártunk a
k~zelm~tban lezajlott önkormányzati választásokon helyileg és megyei
SZlDten)Ó e~ményt ért el, és hogy országosan is jól szerepeltünk. Ez
Igazán ló érzessel tölt el a MW1káspárt megalakításának ötödik évfordu
l~ján. En ezt. az eredményt figyelemreméltó előrelépésnek tartom a
tobbéves elszlgeteltségb61 való kitörés terén... Tanai Ferenc

(Afenti írás A Szabadság címűmunkáspárti hetilap 1995. január
5-i számában jelent meg.)
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SZEMÉTSÉG?
Városunk kétségtelenül rendelkezik olyan
kivételes természeti adottságokkal, ame
lyekre Gyomaendrőd polgárai joggal lehet
nek büszkék. A Hármas-Körös völgyének
élővilága, holtágaink, ligeteink és utcáink fái
városunk gyógyvize, mindannyiunk közös
kincse. Mert hát mi másért látogatnának
Gyomaendrődre a pihenésre vágyó, termé
szetetkedvelő turisták?

az önkormányzat vízgazdálko
dási ügyintéz6je lapunknak el
mondta, hogy a karácsony
el6tti héten, amikor a halpusz
tulást észlelték, azonnal értesí
tette a Körösi Halász
Szövetkezetet, mint a halászati
jog birtokosát. A haltetemek el
távolítása ugyanis a szövetke
zet feladata.

- Sajnos városunknak ez a
holtága haltartásra teljesen al
kalmatlan. Vize a szennyvíz
kategóriába tartozik. A holtág
ba évtizedek óta belefolyik a
parton lakók szennyvize és az
ál Iattartásból ered6 trágyalé. A
holtág iszaprétege kétszer
olyan vastag, mint a felette lévő

víz. Már megegyezés született
a halászati szövetkezettel arról,
hogy ebbe a holtágba többé
nem szabad halat telepíteni,
mert nem bírják ki élve a
szennyezett vizet - tudtuk meg
Gurin Lászlótól, aki elmondta
azt is, hogy hasonló helyzet van
a Csókási zugban és a Falualj i
holtágban is.

Szép gondolat, hogy óvjuk
öreg fáinkat. Az endr6di liget
fái között is találunk az önkor-

A holtág medre szeméttelep is egyben

Városunk vezetÓl is többször
hangoztatták, hogy - a gyér
munkalehet6ségek híján - váro
sunkjöv6je az idegenforgalom
tóI függ. Ezért is akarunk
(gYógy)szállodákat építtetni, a
strandunkat fejleszteni, utcáin
kat szépíteni. Emellett persze 
s ez majdnem minden fórumon
elhangzik - fontos dolgunk a
természet védelme is. Ebben
segít (ha segít) a környezetvé-

. delmi hatóság Gyulán, valószí
nűleg ezért hozták létre
szarvasi székhellyel néhány hó
nappal ezel6tt a Körös-Maros
Nemzeti Park központját is.
Hogy e szervezetek mit tehet- .
nének, mit tesznek, s mit nem,
azt nem feladatunk megítélni.

Hanem, hogy mi polgárok
olykor mit produkálunk - bün
tetlenül -a természet ellen, arra
bizonyítékul szolgáljanak a né
hány héttel ezel6tt készült fel
vételeink.

Endr6dön a Ligetaljai holtág
ban még karácsony el6tt fedez
ték fel az els6 haltetemeket.
Mostanra viszont a meder szé
lén körben több mázsányi dög
lött hal található. GurinLászló,

HALPUSZTULÁS
Endrődön a Ligetaljai holtág rendkívül szennyezett

vizébe többé
nem telepítenek halat.
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SZEMÉTSÉG!

H.E.

Nincs más dolgunk hát, mint
izgalommal várni a pénzes be
fektet6ket akik szállodákat
építve próbálnák idecsábítani a
vendégeket. Ha e vidékre té
vedne valamiféle t6kés, vigyük
6t. körbe, és mutassuk meg
buszkén természeti értékeinket.
S.ha ezek után többé nem látjuk
viszont 6t, akkor nem kell cso
dálkoznunk.

m,ányzat által, védetté nyilvá
DItottakat. Am egy-két év
múlva valószínűleg holdbéli
tájra emlékeztet6 kopársáa
lesz a liget helyén. Városunk
lakói közül ugyanis telente
többen itt szerzik be tűzreva

lójukat, vandál pusztítást vé
gezve ezzel a fák között. Ott
jártunkkor is éppen két hon
polgár döTItögette és aprította
a fákat, majd utánfutóra rakva
azonnal el is szállították a
nagyját.

E szempontból ugyancsak
gazdagon term6 terület a Körös
melletti füzes, ahol ilyenkor té
lid6ben messzire hallatszik a
fejszecsattogás és a motorosfű

rész hangja.
Az endr6di sportpálya

mellett, túl a gáton csin os kis
szeméttelepre leltünk a nyár
fasor mellett. Bolti hulladék
papírkartonok, festékesdo~
bozok, műanyag flakonok dí
szítik a természet lágy ölét.
Még a hulladék gazdájának
nevét is megleltük a kidobott
szállítóleveleken némi koto
rászás után ...
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Személyi jövedelemadó
A magánszemélyek adóterhelése - kü1önösen a gyermekeseké

- az 1994. évihez képest jelent6sen növekszik:. A személyijöve
delemadó-rendszerben 1995-ben is ajelenlegi adótábla marad
érvényben. Nem számít bevételnek jöv6re a dolgozó által a
Szolidaritási Alapba beflzetett munkavállalói járulék.

Januártól megszűnt a gyermekkedvezmény. A szja-törvény
egy legjelent6sebb módosítása, hogy megszűntek a korábbi
adóalap-csökkent6kedvezmények: ezek többsége adócsökken
t6 kedvezménnyé alakul át. Így 1995. január elsejétóllevonható
a fizetend6 adóból az összjövedelem adójának összegéig:

- a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 25 százaléka,
- súlyosan fogyatékos magánszemélynél havonta 900 forint,
- évi 500 ezer forint alatti összjövedelem esetén éves szinten

7200 forint (havi 600 forint)
- a fels60ktatási tandíj 30 százaléka,
- az önkéntes nyugdíjpénztárba beflzetettösszeg 50 százaléka,

az önsegélyez6 pénztárba vagy egészségügyi pénztárba befize
tett összeg 25 százaléka, de együttesén is maximum 100 ezer
forint,

- a szellemi tevékenységból származó jövedelem 25 százalé
ka, de maximum 50 ezer forint,

- az 1993. december 31-étkövet6en lakásvásárláshoz, -építés
hez, -b6vítéshez felvett hitelszerz6dés alapján az adott évben
kamat-, illetve t6ketörlesztésre fordított összeg 20 százaléka, de
maximum 35 ezer forint,

- a mez6gazdasági kistermel6 jövedelem 25 százaléka, de
legfeljebb 35 ezer forint,

- váHozatlanul megmarad a lakáscélú támogatás kedvezmé
nye, vagyis a fizetend6 adóból a megtakarítás 20 százaléka, de
maximum 12 ezer forint vonható le.

Ugyancsak levonhatók a fizetend6 adóból- azonban csak az
összjövedelem adójának 50 százalékig - a következ6kedvezmé
nyek:

- alapítványnak átadott vagy közérdekűkötelezettségvállalás
ra befizetett összeg 30 százaléka,

- a helyi adóra befizetett összeg 20 százaléka, kivéve a költ
ségként elszámolható helyi adókat.

- a kedvezményre jogosító biztosítás díjának 20 százaléka, de
többféle biztosítási szerz6dés esetén is együttesen legfeljebb 50
ezer forint,

- a szövetkezet tagja által 1995. december 31-éig a saját
szövetkezete üzletrészének megvásárlására fordított összeg 30
százaléka,

- a magánszemély értékpapír-befektetési állománya növek
ményének 30 százaléka.

Átalányadó
A szja hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozókat érint, hogy

januártól- bizonyos feltételek esetén - választhatják az átalányadót
E feltételek köté tartozik:, hogy az átalányadózás évét megel6

z6 évben a vállalkozó egyéni vállalkozói bevétele ne haladja
meg a 3 millió forintot. Ugyanakkor - kizárólag az üzletek
működésér61szóló jogszabály alapján - a közvetlen fogyasztók
részére kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalko
zók esetében (vendéglátó-ipari, idegenforgalmi, szolgáltatói,
kereskedelmiszálláshely-adási tevékenység, pénznyer6 auto
mata üzemeltetése, élelmiszer-áruház, élelmiszer szaküzlet,
élelmiszer jellegli vegyes üzlet, vegyi áruk üzlete, drogéria és
gyógynövény-szaküzlet, az egyéb szakboltok közül termény- és
takarmánybolt működtetése)ez a bevételi összeghatár 15 millió
forint

Nem választható az átalányadózás az olyan egyéni vállalkozói
tevékenységre, amelynél a bel61e származó jövedelem után - ha
nem egyéni vállalkozói engedély birtokában gyakorolná a ma
gánszemélye tevékenységét - a szellemi tevékenységból szár
mazó jövedelemre vonatkozó adókedvezményt lehetne igénybe
venni.

Cégautók
Ugyancsak a személyijövedelemadó-törvényben kapott he

lyet a cégautók után fizetend6 adó.
A vállalkozás tulajdonában, de a magánszemély használatá

ban lév6 autók után - a gépkocsi értékét61 és korától függ6en 
vagy a vállalkozásnak, vagy magánszemélynek adót kell fizet
nie.

Társasági adó
A társaságiadó-törvény 1995-ös módosításának is az a célja,

hogy a fejlesztéseket, a beruházásokat és a befektetéseket ösz
tönözzék. Ezt a célt szolgálja az adókulcsjelent6s csökkentése,
az osztalékként kivett és a vállalkozásban hagyott jövedelemre
érvényesített eltér6 adókulcs kivetése és a minimumadó eltörlé
se is.

A társaságiadó-kulcs 1995-ben az 1994. évi 36 százalékról 18
százalékra mérsékl6dik:. Ugyanakkor a társaságból kivett oszta
lékot - néhány kivételt61 eltekintve - 23 százalékos kiegészít6
adó terheli.

Nem kell ezt a kiegészít6 adót megfizeLTJ..i, ha a vállalkozó a
nyereségét nem veszi ki a társaságból, hanem ezzel az összeggel
az eredménytartalékot növeli. Az ebből az eredménytartalékből

megvalósított jegyzett-t6ke-növelés mentes a kiegészít6 adó
alól. Azonban ha három éven belül a jegyzett t6két leszállítják,
a cég jogutód nélkül megszűnik:vagy szétválik:, akkor meg kell
fizetnie a kiegészítő adót.

Mentesül a kiegészít6 adó megfizetése· alól a vállalkozás
akkor is, ha az ily módon kivett osztalékot E hitel törlesztésére
fordítja, jogszabály alapján fizetendőfejlesztési hozzájárulásra
költi, vagy alkalmazottjának- az szja-törvényben meghatározott
összeg értékéig -lakástámogatáskéntjuttatja.

A radikális adókulcscsökkentéssel párhuzamosan a társasági
adó-rendszerben - egy-két kivételtól eltekintve - megszüntetik
a kedvezményeket.

Ilyen kivételt jelent, hogya munkanélküli foglalkoztatása
esetén 1995-ben is kedvezményt kaphat a vállakozás. Ajogsza
bály szerint ugyanis ez évtól- a munkanélküliség mérséklésének
segítése érdekében - a foglalkoztatott munkanélküliek bére után
fizetett társadalombiztosítási járulék teljes összegével egy éven
át csökkenthet6 az adóalap. Ezt a kedvezményt a veszteséges
cégek is érvényesíthetik, hiszen a munkanélküliek után fizetett
tb. járulék adóalapból történő levonása az elhatárolt veszteség
részét képezi.

Szakmunkástanuló foglalkoztatása esetén havi 2000 forint
adókedvezményt számolhatnak el a vállalkozások.

Általános forgalmi adó
A parlament még a pótköltségvetés keretében döntött arról,

hogy január elsejét61 a kedvezményes áfakulcs a korábbi 10
százalékról 12 százalékra nő, valamint arról, hogyatávközlési
szolgáltatás átkerül a kedvezményes kulcsú szolgáltatások kö
réb61 a normál - 25 százalékos - kulcsúak közé.

Ugyanakkor az általános forgalmi adóról szóló törvényt de
cemberben is módosították, ekkor azonban már az adómérték
emeléséról nem volt szó. Ezek a módosítások az adózási el6írá-



sok szigorítására, az adózási kiskapuk kiiktatására irányultak, s némi adminiszt
rációs könnyítést is tartalmaznak.

Januártól megszűnt az alapításkor külföldról behozott apport adómentessége.
Azok az egyéni vállalkozók, akik eddig a társaságiadó-törvény hatálya alá

jelentkeztekbe, de 1995-t61 az átalányadózást választják, ezt az elhatározásukat
február IS-éig jelenthetik be az adóhatóságnál.

Jelentós szigorítás, hogy az adóalany januártól nem vonhatja le fizetendó
adójából a beszerzését terheló áfát, ha a terméket vagy szolgáltatást nem teljes
mértékben a gazdasági tevékenységéhez használja fel. E szigorításnak az a
célja, hogy a valójában a vállalkozó háztartásában felhasznált termék után is
megfizessék az áfát.

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a nettó egymillió forintnál
kisebb áfaftzetési kötelezettségű adóalanyok esetében lehetóvé tették, hogy
januártól negyedévente vallják be és fIzessék meg az általános forgalmi adót.

Az áfatörvény egyik legjelentósebb módosítása, hogy megszüntették azt a
rendelkezést, miszerint az adóalany általános jelleggel havonta visszaigényel
hette a neki járó áfát. Januártól az ót jogosan megilletó áfát év közben csak a
törvényben meghatározott esetekben kérheti vissza az adóhatóságtól. Így
visszakérhetó az áfa az adóhatóságtól év közben:

- ha annak összege meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító
összeghatárt (egymillió forint)
. - jelentós befektetéssel járó tárgyi eszköz beszerzése esetében akkor, ha az
előzetesen felszámított adó összege legalább 100 ezer forinttal meghaladja az
ugyanebben az idószakban fIzetendó göngyölített adó összegét,

- megszűnéssel összefüggó végelszámolás esetén,
- a külföldi utast megilletó adó-visszaigénylés esetén.
Az alanyi adómentesség értékhatárát január elsejétól egymillió forint bevé

telben határozták meg. Az adóalanyok j anuár 31-éig dönthetnek arról, hogy az
áfarendszerben mely szabályok szerint kívánnak adózni.

A kereskedelmiszálláshely-adási tevékenységet folytató adóalanyok eseté
ben a választható átalányadó értékhatárát 1,5 millió forintról 2 millió forintra
emelték.

A lakásépító'k és az új lakást vásárlók számára január elsejétól megszűnt az
áfa-visszaigénylési lehetóség. Azonban azok, akik 1994. december 31-éig
megkezdték a lakásépítés~ vagy eddig az idópontig új lakás vásárlására szer
ződést kötöttek, és a basználatbavételi engedélyt is megkapták, még január
elsejét követően is visszakaphatják az általános forgalmi adót.

1995.január
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Uhrin Erzésbet, "
FENYKEPESZ
Gyomaendrőd

Deák. u. 15.
szám alatti üzletében

IGAZOLVÁNYKÉPEK
AZONNAL.

Gyermeksorozatokat
bejelentésre

kedvezménnyel vállalok.
Képkeretek, fotóalbumok,

filmek,
fényképezőgépek!

GAZDASÁG

~------------------,

A Led-Electronik
MűszakiBolt

karácsonyi
nyeremény
akciójának

sorsolását január
6-án tartotta.

A nyereménylista:
A Capuccina kávéfőzőt a

84-es számú nyereményjegy
tulajdonosa nyerte.

A Livallámpa a 22. számú
jegy tulajdonosáé.

A tojásfőzőt a 40-es számú
jeggyel nyerték.

Két darab videokazettát
kap az 51-es nyereményjegy
tulajdonosa.
: A nyeremény tárgyak a
Led-Electronik üzletében a
nyereményjegyek ellenében
vehetók át Gyomaendr6dön, a
Kossuth út 18 szám alatt feb
ruár 28-ig. Anyerteseknek
gratulálunk.L ~

rO -?RO/'JIN0ll
ÉPíTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 GYOMAENDRŐD, TOMPA M. U. 22.

lELJFAX: 06 60/3.84-225

Utak, parkolók, leállósávok,
szennyvízcsatomák,

vízbekötések
TERVEZÉSE

KIVITELEZÉSE.
Földutak karbantartása,

kisfelületű aszfaltburkolatok
készítése.

Homok, homokos kavics,
útépítési kövek, zúzalékok

szállítása
kis mennyiségben is.

Cégünk gépei bérelhetők is:
úthenger, autógréder,

Skoda billencs.

PROMlNENT BT.
Cégtulajdonos: Tótka Sándor,
okI. mélyépítő üzemmérnök

Dön/és e/ő/!kérje
referencía-/ís/ánka/!

Prominent Bt. - 4 éve
megrendelólnk szolgálatában!

II
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~ ,,~ ~ ~ ..
KORTARS MUVESZET BOTRANYOK NELKUL

BMZ DRÁMÁJA A JÓKAI SZÍNHÁZBAN
BajiMildós Zoltán akcióbemutatóiról, per

fonnance-airól író megyei sajtó nemritkán
botrányos jelzőkkel illette a produkciókat.

Nemzetközi Performance Fesztivál
1994 nyarán a Szent Anna tónál.
A képen BMZ emlékmű-akciója

- Nem tehetek róla ha egyesek botrá
nyokat kavarnak körülöttem. Én ezt nem
akarom, és nem is tehetek róla. Tudvalevő
azonban, hogy Békés megye kulturális
téren kissé zárt világot alkot. A kortárs
kultúra az ország és a világ más tájain
elfogadott művészet. Egyetlen akciómat
sem motiválja a botránykeltés - mondja a
33 éves BMZ, akinek e krisztusi kor egy
fajtafordulóp0nl a művészetében.

Huszonévesen a táblaképfestéssel és
grafikákkal indult a pályája. Ebben sem
volt sikertelen, hiszen egy amat6r kiál
lításon fedezték fel művészetét, s a Kép
z6művészeti Szövetség különdíj át is
megkapta. 24 évesen lett a Művészeti

Alap tagja korkedvezménnyel, mert ak
koriban még harminc év alatt nem vet
tek fel művészt ide. Tagja lett a fiatal
Művészek Stúdiójának, amely sokat je
lentett számára, hiszen művésztelepek

re hívták meg, ahol megismerkedhetett
jeles művészet-történészekkelés a kor
társ művészekkel is. Megfordult külföl
di kiállításokon is. Innent61 gyorsult fel
az élet körülötte, s ez egyfajta életmód-

. váltást is jelentett számára.
- Ekkor már nemcsak festettem. Nem

csupán a látvánnyal, hanem belsőkutatá

sokkal, filOZÓfiával kezdtem foglalkozni.
Akkoribanfordultam a keletifilozófiák, a
buddhizmus, az ősi kereszténység és ezek

szimbólumrendszere, illetve az organikus
gondolkodás felé. Nagyon fontos, hogy
nem elkötelezettként, hanem kívülálló
ként! Az ősi jeleket felhasználom rajzo
kon, a performance-okon, a
művészetemben. Minden szellemi irány
zatnak vannak ellenzői és párt/ogói. En
nem akarok egyik oldalnak sem kedvezni.
Gubis Mihály kollégámmal egyfajta szel
lemi misszió ez amit csinálunk. Ugy gon
dolom, hogy a művészet feladata nem
kiszolgálni valakiket, vagy valamit, nem
a tetszelgés, hanem a problémákkal való
foglalkozás - mondja BMZ, aki úgy véli,
hogy a kortárs művészet megismertetése
terén a közoktatásnak még b6ven van
pótolnivalója. Hiszen még a művészeti

iskolákban sem jut el a tananyag a husza
dik századig.

A BMZ közreműködésévelszerve
zett összes Békés megyei művészeti

megnyilvánulások közül a legnagyobb
külföldi visszhangot az L Kelet Európai
Kultúrbörze, az Oriens '92 cfmű alko
tómúllely kapta, melyet az elhagyott bé
késcsabai Felvonógyár egyik
csarnokában rendeztek. Az összes volt
szocialista országból voltak itt művé

szek, akik itt alkottak, akciókat mutat
tak be. Három napon át épültek a
művek, és a közönség el6tt éjjel nappal
nyitva volt az ajtó.
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Programajántat
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~ AZ ÁFÉSZ ÉRTESÍTI KEDVES VÁSÁRLÓIT, ~· ,
~ hogy az élelmiszerüzleteiben. ;· ,
~ diszkont áruházaiban és a háztartási boltban 1995. január ~

~ 26-28. között engedményes ~
~ ~ "" ~ 9

~ TELI VASART TART. ~· .· ,
~ A vásár ideje alatt 110 féle terméket 10.,.20 %-os ~
• •
~ engedménnyel árusítunk. ~· .
~ Olcsóbban kaphatók: ~· .· ,
~ Liszt kristálycukOl; Mosó- és mosogató- :
: Asztalísá szerek ~
~ Gyümölcslevek Hojápoló készítmények ~

~ Negrá Dezodorok Eű. papír. :
~ Húsleveskockák ~

~ Fűszerek Használja ki a kedvező alkalmat,' ~
~ Konzervek kávék ez évben is kezdje vásárlását az ÁFÉSZ ;
~ Borok pezsgők üzleteiben. ~· .· ,· .
~90XXqOXXqOXXqOXT.qOXT.90XX90XXqqXX90XT.90XXqqXX90XXqOXX9OXT.90XX90XT.qOXX99XX90XT.qqXT.90XX?qXXqOX~

DÉRYNÉ
MŰVELŐDÉSIKÖZPONT

január 21. 17 órától Nyug
díjas Klubok találkozója.

január 28. 19 órától Pót
szilveszter a Magányosok
Klubja rendezésében.

február 5. 16 órát61:
Diáktánciskola záró bemu
tatója. Műsorral közremű

ködik a "Rumba"
Tánccsoport Klub.

február 25.19 órától "Far
sangi randevú címmel bál.

Középfokú képesítést
adó, 2 féléves SZÁMVlTE
LI ÜGYINTÉZŐszaktanfo
lyam indul, kellő számú
jelentkező esetén február
ban. A tanfolyam 10 hóna
pos.

"LÁTÁSJAVÍT6 SZEM
TORNA" tréningre várunk
jelentkez6ket! (l napos)

Februárban indul! HA
LAD6 J6GA tanfolyam
ra várunk jelentkezőket.

Érdeklődni a 386-717-es
telefonszámon vagy sze
mélyesen lehet. A tanfo
lyam 12 hetes

KOZÁSOK c. darabját te
kinthetik meg. Felkai Eszter
és Gálfi László Jászai Mari
díjas színművészek előadásá

ban.
február 15. Városi Vér

adónap 8-12-ig
február 17. A Bethlen Gá

bor Mezőgazdasági Szakkö
zépiskola és
Szakmunkásképző Intézet
Szalagavat6 bálja.

február 18. 8-l3-ig A
Gyomai Horgászegyesület
közgyulése.

február 25-26. 9-14-ig
REIKI I. Tanfolyam. Tartja:
Bartik Lajos reiki mester.
REI=élet, KI=energia az élet
energia (kozmoszenergia)
felhasználása saját magad
gyó gyítására, egészséged
karbantartására.

A Galaktika Baráti Kör to
vábbra is minden hónap első

szerdáján tartja összejöveteleit a
KatonaJózsefMűvelődésiKöz
pont klubtermésben, 18 6rától.
Téma: uf6, csillagászat, paraje
lenségek. Tavasszal előadásokat
szervezünk neves előadókkal.

Minden érdeklőd6t szeretettel
várunk.

Városi Művelődési Köz
pont programajánlat 1995.ja
nuár 20-t6l.február 28-i~.

KATONA JÓZSEF
MŰVELŐDÉSIKÖZPONT

január 24. California Fitt
nes előadása 17 órától.

január 29. Diáktánciskola
zár6 bemutatója 16 órától.
Műsorral közreműködik a
"Rumba" Tánccsoport Klub.

február 3. Hőtechnikai és
Gépipari Kft. "Partner-Party"
estje

február 8. Városi Véradó
nap 8-12 6ráig.

február 9. II. Sz. Nyugdí
jas Klub "B atyus Bál-ja".

február 1 O. Kner Imre
Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola Szalagava
tó bálja.

február 11. Vöröskeresz
tes bál.

február 14. VALENTIN
NAP

9-16 óra: VirágkiáIIítás és
vásár, menyasszonyi ruha ki
állítás.

19 órától: A J6kai Színház
előadásábanKÉSEI TALÁL-

Iroda- és
üzlet

helyiségek
bérbe

vehetők!

DV-WA Kft.
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
Tel.: 66/386-479

-Míg a helyi sajtó nem szak
értő tollforgatói pr6bdltdk
ezeket a produkciókat lejdrat
ni, addig a különbözőszaksaj
tók pozitív elemző

szakkritikdkat jelentettek meg
a rendezvényr67. Szeretném
azt elérni, hogy ez a mestersé
gesen gerjesztett ellenállás
!eloldódjon, s azok az embe
rek akik eddig hittek e tények
től távolálló cikkeknek, azok
eljtJjjenek és végre saját ma
guk tapasztalatai alapján ítél
jék meg művészetünket.

BMZ úgy gondolja, hogy
saját perfonnance-aiban már
mindent kiadott magából. Ed
dig ő írta és játszotta akcióit.
Most írt egyakciódrámát, ame
lyet nem ő rendez és nem ő

játssza. A Disznók közé CÚDŰ

darab története Marx Tó1<:éjébó1
és Máté Evangéliumából olló
zott szövegekbó1 épül fel. A
történet arról szól, hogy van egy
gyár, amelynek az a dolga,
hogy különböző szemléletű

embereket szabványosítson.
- Engem nem a politika ér

dekel, hanem az, hogy kűlön

btJző szituációkban miként
tudja tJnmagát megtartani az
ember - mondja BMZ, aki a
darabhoz elkészített emberá
talakítógépét már mú1<:ödó1<:é
pesre varázsolta. A gép
szoboravatója január B-án
pénteken délután volt a Jókai
Színház műhelyházában.

H.E.
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300 éve történt

Tisztelt
Választópolgárok!
Köszönjük a bizalmat, köszönjük a jelöltjeinkre le

adott szavazatokat!
Bízunk benne, hogy az új képviselőtestületbe az Önök

akaratából bekerült képviselőink a Polgármester Úr
vezetésével az elkövetkezőnégy évben úrrá tudnak lenni
a reájuk háruló nehézségeken, és a többi képviselővel

együttmú'/(ödve Gyomaendrőd lakói számára kedvező

döntéseket homak. E döntések végrehajtásához, kivite
lezhetőségéhez kérjük az Önök segítségét, tettrekészsé
gét. Az elvégzendő feladatokhoz mindenkinek,
Gyomaendrődváros összes polgárának jó egészséget
kívánunk.

dr. Weigert József

Azért, hogy a török után
pótlást ne kapjon és rabolni
se tudjon Békés megyét ki
ürítették. Gyomáról is kitele
pítették a lakosokat. Így
néptelenedett el Békés me
gye.

l 694-ben Gyula körül ost
romzárat rendeltek el. A
bentieket kiéheztették a vár
ban. December 21-én meg·
egyeztek Gyula várának
feltétel nélküli kapitulációjá
ban.

A török puskával, karddal,
ruháival, állataival, lovaival,
családjával szabadon vonul
hatott el - így szólt az egyez
mény.

300 évvel ezelőtt 1695 ja
nuár 12-én kivonult a kiéhe
zett török sereg Gyula
várából. 128 évi megszállás
után lett szabad Békés me·
gye.

l695-ben szabadult fel Bé
kés a török uralom alól.
1566-ban Gyula várának el
foglalásával Békés megye
végleg a török kezére került.
Sok kis település volt Gyo
ma területén akkor. Nagy
pusztítást végeztek a Körö
sök völgyében is a török szö
vetségesként pusztító
tatárok, a 15 éves háború ide
jén Gyomátis elpusztították.
A török ekkor még oly erős,

hogy a császár nem bírta ki
verni. Nyugati összefogással
megindult a törökellenes
Magyarországot felszabadí
tó háború. l686-ban foglal
ják vissza Budát. 1693-ban a
császár parancsot ad Gyula
várának a visszavételére is.
Ekkor már Nagyvárad és
Szeged is fel volt szabadítva,
Gyula mint török sziget éke
lődött be a már visszafoglalt
területekbe.

,--------------------1
l A FarIDerház :
I (GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 181/1.) I
I az új esztendőbenis bővülő Il áruválasztékkal várja kedves vásárlóit. \
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ALMA
Minden alma megromlik egyszer címmel a Szó-Beszéd múlt

év novemberi számában olvashattak arról, hogy a Gondozási
Központ vezetője szülőföldjéról, a Nyírségból vásárolt 60
mázsányi almát az intézmény konyhája számára. Az alma
egy része megromlott, s az év végén cefrébe valónak kínálták
kilónként két forintért. Cikkünket olvasva sajátos versiké
ben reagált Iványi Lajos olvasónk.

EVOLÚCiÓ: ALMA? CEFRE?
PARASZBECSÜlET!

Áldatlan nyár után, Szabolcsban járt az ŐSZ, idén.
Becőt fanyarítani Nyírség homokjának almavesszején.
A bölcs paraszt feje főtt is, a halomba hullott, húzós bogyón.
Nálánál is találékonyabb a nej, oldott a gordiuszi csomón.
- Manna ez, nem mogyoró, apja! Sem nem földi dió!
A szebbjét külön s a maradék egyöntetű, egyszeruen bio!
Zsémbel, mustrálja lábával a csutkaközeli hártyát, a rátarti

tánti.
Jött az ötlet. - Van ismerősünk Béké<;ben! Intellektuel ám'

Nem akárki! Nézzed lányom ezt a töménytelen, alternatív natu
rálét! Ott-itt! Elláthatnánk vele egy egész intézményt, a tiédet, a
gondozásit! Fogyasztható sülve-főve, teához citromot pótol,
teheted cefrébe! A saját, vagyis a költségvetésünk terhére, üthet
jük a businesst azonnal nyélbe!

S azóta Szabolcs aranya lett a menüett, sava-borsa, unicuma,
éke.

Gondozottnak soha!? Azonban merész dolgozónak elvásolód
hatott a foga lett vesztére vétke?

Képződik fegyelmi eljárás? Nincs megbocsájtás, újságcikk,
csak alma, cefre nyolcvan kiló!?

- Felelőtlen a dolgozó! És az almaliberalizációt el nemfogadó,
helybéli diszkrimináció!

Rendetlen abékési paraszt! Ha aminőség alacsony is, a vételár
azonban jó... így!

Kell a vitamin. Az olvasó szájának ph-hoz, savas szájvíz!?
Bővül a vezetőnőt képző magistrátusnak az almanach-ja.
Bekerüléséhez ürügyet, a térség egyik jelképe, az alma adta.
Elégedett lehet egykori diákjával, a tájjellegű, kibocsájtó al-

mamáter. Alma helyett, szimbólumot rág Békésben az elárvult,
fogatlan vagy protkós fáter-máter.

Talán a munkáltató Nagybecsű Testület, figyelhetne jobban
oda.

Még mielőtt ideér a szeméIyiségre nem csak átmenetileg ható,
apróffutű, dirrekt bio-noa.

Vagy ennek bodzával színezett oldata, a hegyközségi "Tirpák
Whisky".

"Értelmet az értelmiségnek!" ZáIjeggyel gondosan ellátván.
A szabadelvűséget elutasító plebs helyett, Te idd ki! Ahol

bemegy ott ki!
Bár sikerülhet nélküle is szemet hunyni talán? E megyét ért

gyalázkodás után?
Lokálpatrióta értelmi planéták egy újabb ragyogó csillaga?
Vagy csak egy augusztusi szuper-nova?
Nem lett volna Newton tudós soha...? Ha termőhelyéhez

jobban kötődő, Jonatánt termőfaalá vetődik,éppen akkor oda...?
Nem méltatja a Biblia, hogyan alakul az emberiség édenbeli

sora,
Ha szabadelvűamazonnál nincs bocsánat, van viszont vendet

ta.

A romlatlan alma is rothadt szagúvá lesz, ha nincs kellően

izolálva.
Az alma pedig romlik, ebben nincsen félreértés.
A fája az évelő - Te gyanútlan magyar-, nem pedig a termés!

Egy felelőtlen helybéli:
Iványi Lajos
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INGYENES APROHIRDETESEK

Aláírás: .

Ingyenes az apró!

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

értesíti a gazdálkodókal,
. hogy az új évben is

szokott id6pontokban
és helyeken áll

rendelkezésükre!

VÁRFI ANDRÁS
FALUGAZDÁSZ

5 db 2x2 m nádlemez eladó.
Érd: Pelyva Imre, Selyem .út
16/1. sz.

Hitelt kér, vállalkozik, ingat
lant értékesít? Ingatlan érték
becslését elvégzem olcsón,
gyorsan, szakszerűen. Érd:
Dombosné, 56/343-525 (üzenet
rögzítővel).

Lucernaszéna 150 mázsa,
kisbálázva eladó. Gyomaend
rőd, Gárdonyi u. 21. Kereki An
tal.

Békési gyártmányú biliárd
asztal új állapotban eladó, vagy
bérbeadó. Érd.: 386-136.

Eladó egy db mélybabakocsi
és járóka. Erd.: Vásártéri ltp.
CIA. II.em. 7.

Esküvői ruha kiadó. Érd.:
Fegyvernek u. 18. sz. egész nap.

Önmagamon tesztelt, jól be
vált .fogyókúra-programot aján
lok! Tel.: 06-60/388-734.

Eladó egy Westrn Digital 210
MB-os AT-buszos winchester.
Érdeklődni: a szekesztőségben
lehet.

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 kelJ beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelez61apon vagy bontékban kell elküldeni
a következő címre: Gyomaendr6d, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk!

Egy apr6hirdetés szövege nem tnrtalmazhat tizenöt
(15) szónál többet!

Jó állapotban lévő asztal, tűz

hely eladó. Érd.: Gyoma Tokai u.
12. szám alatt.

Fénymásolás, kicsinyítés, na
gyítás, fóliára másolás (50 Ft)
Al4-es 5 Ft, Al3-as 8 Ft. Hainfart
Mihályné, 5500. Gyomaendrőd,

Zrínyi u. 26.
Eladó MTZ-re függeszthető

emelő (targonca) villa 16 kala
pácsos daráló villanymotor nélkül.
Erd: Gyomaendrőd, Fáy u. 26.

Gyomaendrőd, Szabadság út 26.
szám alatt bálázott szalma eladó.

40/166/67 értelmiségi elvált nő
megismerkedne 180 cm körüli
megbízható férfival 48 éves korig.
Leveleket "Személyes találkozás"
jeligére a szerkesztőség cúuére.

Megkezdtem szolgáltatásomat.
Cipzárcsere, foltozás, átalakítás,
ruhakészítés, bizományi árusítás.
Vaszkó Kati, Fő út 157. szám.

ARO 10.3-as alkatrészek el
adók, világítási tartozékok. Érd.:
Gyomaendrőd, Hősök út 88/1.

Különböző cégek otthon vé
gezhető munkaajánlatai. Válasz
borítékért táj ékoz ta tó.
Gyomaendrőd,Pf. 80.5501.

Baldachinos gyerekágy el
adó. Gyomaendrőd, Pósa 10/1.

AGYKONTROLLOSOK l
Agykontroll klub működik

Gyomán. Érd.: Bácsi Imréné pa
lacsintasütőnél a régi piactéren
hétköznap 8-14-ig.

Egyéb

Gép
Húsdaráló villanymotorral

egybeépítve 12-est6132-es mére
tig eladók, valaITÚnt 220 V-os
28oo-as fordu latú 1500 W-os vil
lanymotorok. Érd.: Gyomaend
rőd, Csokonai 22.

Állat

AGYOMAFARM
KFT...

J~NUARI
AJANLATA:

Uborkatermesztéshez
NETLONHÁLÓK,
VETŐMAGOK,

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
nagy választékban.
Megkímélt állapotú

angol és német
gyártmányú hűtő- és
fagyasztószekrények

kaphatók.
Várja vásárlóit

a Gyomafarm Kft.
Gyomán, a Pásztor u.

39. szám alatt,
a piactér mellett és
Endrődön az Apponyi

u. 3. szám alatti
üzletében.

forintért. Érdeklődni: a szerkesz
tőségben lehet. 66/386-479.

10 hetes kuvasz kiskutyák el
adók. 2500 Ft! db. Érd.: Gyoma
endrőd, Szabadság u. 9.

Napos, előneveltcsibe kapha
tó és rendelhető. Érd: Kató Béla,
Gyoma, Ady 13. (Besenyszeg)

Vemhes koca, lúzó, malacok
eladók. Érd.: Bánomkerti u. 9.
szám alatt a déli órákban.

Gyomaendrőd bel területén
(Lévai út 2.) 1216 m2-es, kövesút
melletti porta sürgősen eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Vásártéri
ltp. 34/B. f.2.

Öregszőlőben Álmosdomb
úton 700 négyszögöl gyü
mölcsös, vízzel, villannyal, 6x4
es víkendházzal eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp
27/B.IO.

Ház, lakás

Rendszám nélküli, üres, moz
góképes lakókocsi eladó. Villany
beköthető. Érd.: 06-60/301-955.

Eladó Polski Fiat 125-ös
1977-es kiadású. Forgalomból
kivonva 1991. Érd: Fáy u. 25.

Lada 1200, felújított karos
szériával és motorral 35 ezer fo
rintért eladó. Érd: Mobil Center,
Gyoma, Fő út 202. Tel.: 66/386
357.

Eladó egy 18 sebességes Mo
untain Bike férfi kerékpár 15 OOO

Jármű

Gyomaendrőd Újkert sor 7.
szám alatt 90 %-ban kész 180
m2-es lakbatási engedély nélküli
lakóház eladó. Érd.: 386-591.

Zircen az Arborétum mellett
családi ház eladó. Irányár: 2,3
millió forint. Érd.: Turcsányi
Miklósné, 66/386-211.

Ház eladó Gyoma Petőfi út
1111. Érd.: egész nap a helyszí
nen.

Ház eladó sürgősen Gyoma
endrődön a Fegyvernek u. 18. sz.
alatt. Érd.: a helyszínen egész nap
Vetési Jánosnál.

4 szoba + étkezős holtágra né
ző, élővízbez 200 m-re családi
ház eladó. Érd: Gyomaendrőd,
Hant0skerti u. 201A. 5500

2 szoba + hall gázfűtésű össz
komfortos 853 m2-es telekkel el
adó. Érd: Gyomaendrőd,
Kölcsey u. 1.

Endrődön a Damjanich u. 23.
sz. alatt összkomfortos családi
ház eladó. Érd: Endrőd, Szabad
ság u. 22.

Gázfűtéses lakás 2 nagy szo
ba, konyha, kamra, fürdőszoba

melegvízzel, üzletnek is alkal
mas forgalmas helyen kiadó. Fő
út 178. sz. Érd: Evangélikus Egy
ház.

Ház eladó Öregsz61őUgari út
20. szám alatt olcsón, félkész ál
lapotban, lebontani is lehet. Érd:
Gyoma, Zrínyi út 45. szám alatt.

Gyomaendrődön az üdülőso

ron eladó Dobó István, 35. sz.
alatt 100 m2 gyümölcsös telek
ikerfaházzal közrnűvesen - beke
rítve horgászati lehetőséggel.

Cím: Monor, Szélmalom u. 223.
sz. Harmatiné.

Gyomán a Hunyadi u. 20.
szám alatt kertes családi ház el
adó. Érd: Gyoma, Hősök útja 73.
sz.

Hunyán gázfűtéses családi
báz áron alul eladó. Érd.: egész
nap a 06-66/386-330.sz. telefo
non.
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tettesek a jelz61ámpát meg
rongálták, s ezzel a közleke
désbiztonság ellen követtek el
bűncselekmény t.

Az elmúlt hetekben jóné
hány baleset is történt. De
cember 23-án Szarvas felé
haladt N.Z., aki figyelmetlen
vezetés következtében össze
ütközött a vele szemben köz
lekedő Mercedes kisbusszaL
Sérülés nem történt. Másnap
azonban a gyomai ligetnél egy
bácsi az úttestre tolta volna fel
kerékpárját, amikor egy a Fő

úton haladó személykocsi el
gázolta. Az idős embert sú
lyos sérüléssel vitték
kórházba. Január 3-án a Fő

úton szabályosan parkolt egy
Wartburg, amelynek hátulról
neb hajtott egy Audi. Az Au
di vezetője mint mondta elmé
lázott, s így nem vette észre az
álló járművet.

Január 2-án bejelentés ér
kezett a rendőrségre, hogy
feltehetően a Kishajóban id
dogáló fiatalok az utcán pe
tárdákat durrogtatnak. A
rendőrparancsnok elmondta,
hogy a Kishajó környékén
lakók gyakran panaszkodnak
a szórakozóhely vendégkö
rének viselkedése miatt. A
rendőrök ezért mostantól na
ponta tartanak ellenőrzést a
kocsmában.

autós várt-várt, és egy idő után megunva a
téblábolást bepattant járgányába, indított és
gázt adott. Megfeledkezett azonban arról,
hogy a kocsiját "hozzákötötte" a kúthoz...

A Wartburg elindult, a töltőpisztoly bele
akadt a tank nyilásába, a csőmegfeszült és a
türelmetlen autós ledöntötte a kútoszlopot, s
ha a csattanást nem hallja maga mögött, talán
hazáig húzza a kútoszlopot.

A kár jónéhány százezer forintra tehető, s
amíg az eredeti állapot vissza nem áll, addig
a kétüteműk.ocsik92-es benzint és hozzá külön
olajatkaphatnak a gyomaendrődiMol-kútnál.

-üke-

azonban, hogy az ott dolgozó
közmunkások kaptak paran
csot a fák ritkítására.

Van aki nemlop, viszont tör
zúz. December 24-én hajnal
ban a gyomai vasútállomáson
a szolgálatban lévővasutasok
heves féltékenységi jelenet
nek lehettek tanúi. A felbő-

szült férfiú kitört két ablak
üveget, majd csapot-papot és
a női személyt otthagyva eltá
vozott. Mire a rendőrjár6r a
helyszínre ért, a hölgy is el
tűnt.

December 28-án a vasúti
híd túlsó oldalán ismeretlen

Az árut rakodó benzinkutasok egy hatalmas
csattanást hallottak, majd döbbenten látták,
hogy a benzinkútról kihajtó Wartburg egy kút
oszlopot vontat maga után.

Történt, lwgy január 6-án kora délután egy
helybéli autós Wartburgja tankját teletölteni állt
be a gyomaendrődi Mol-kút keveréküzemanya
got adó kútoszlopálwz. Az oszlop számlálóját a
kutas még nem nullázta le, így a berendezés
benzint sem adott. Az autós azonban a töltőpisz

tolyt leakasztotta és bedugta a kocsi tankjának
nyilásába, majd várta akutast.

A kutas azonban nem jött. Éppen áru érke
zett és a csomagokat pakolta be a raktárba. Az

bontva jutottak be a helyiség
be_ A cigaretták mellett elvit
ték a videomagnM is, s
okoztak 160 ezer forint kárt.

Tulajdon elleni szabálysér
tés miatt vonják felelősségre

F.J. és E.L. gyomaendrődi la
kosokat, akiket január 8-án a
rendőrjárőr ért tetten, falopá-

son. A téglagyár mögött 21
fiatal akácfát vágtak ki tűzre

valónak, és a szajrét két bicik
livel igyekeztek
hazaszállítani. Az endrődi li
get mellett lakók jelezték,
hogy a ligetben fatolvajok
döntögetík a fákat. Kiderült

Még mindig sláger a kerék
párlopás. Hogy vannak me
rész tolvajok, mi sem mutatja
jobban, hogy az egyik sértett,
aki gyalog bandukolt az utcán
egyszercsak látja, hogy né
hány hete eltűnt kerékpárján
egy idegen hajt el mellette.
Bejelentést tett a rendőrségen

és járgányát rövidesen vissza
kapta, a biciklis ellen pedig
eljárás indult.

December 21-én a Művelő
dési Központ udvaráról ellop
tak egy mountain bike
kerékpárt, melynek zárját erő
vágóval vágtákle. Január 2-án
pedig a Haller elól tűnt el egy
drótszamár. Január 8-án a 2.
számú Általános Iskola udva
ráróI loptak. el egy drága ke
rékpárt.

Ugyancsak szezonja van a
víkendház feltörés eknek.
Múlt év végén a Simai-zug
ban törtek fel két házat, s úgy
látszik a tettesek kedvet kap
tak., mert január elején újabb
hat hétvégi ház esett áldoza
tul.

Az új év első napján érke
zett bejelentés a rendőrségre,

hogy libatolvajok szorgos
kodnak az egyik háznál. A
rendőrjárőr idóben érkezett és
tetten érte N.A. és lZS.libalo
pókat.

Akiknek akerékpár és a liba
kevésbé tetszetős szajré, azok
általában italt, cigarettát és
csokoládét lopnak. Így történt
ez december 29-én is amikor
aBajcsy úton lévőpalackozott
italok boltjába törtek be eddig
ismeretlenek és 20 ezer forint
értékben loptak az elóbb fel
sorolt termékekb61. Január 2
r61 3-ra virradó éjszaka
Öregsz61óben a Vakegérnew
búfelejtőben már nagyobb
zsákmányra leltek a betörök,
akik a kocsma tetőzetét meg-
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Uj igazgató
a takarékszövetkezetnél

fÜGGETLEN VÁROSI LAP

Az Endrőd és Vidéke
Takaréks zövetkezet
múltév végén pályázatot
írt ki a korábbi ügyvezető
Farkasinszki Sándor le
mondása miatt megürese
dő poszt betöltésére. A
takarékszövetkezet igaz
gatóságának január 30-i

ülésén dr. Hunya Mik
lóst nevezték ki ügyveze
tő igazgatónak. Dr.
HunyaMiklós korábban a
bank jogásza.ként tevé
kenykedett, az utóbbi idő
szakban pedig megbízott
ügyvezetőként vezette a
pénzintézetet.

Az árvízvédelemről
szóló írásunk

a lap 8. oldalán

Csökkenősporttámogatás
Az. idei esztend6költségvetése minden intézmény számára taka

rékosabb gazdálkodást követel. Kevesebb pénzt kapnak a sport
esilletek is. A két futballklub és a Spartacus Sportkör egyen16en
ytelen osztozni a város kasszájából kapott 4,5 millió forintból.
ájer Sándor, a Spartacus elnökségi tagja elmondta, hogy a

ör hét szakosztályában 270 fiatal sportol. Ez évt61 Endr6dön
árják a gyerekeket a sakk- és a cselgáncs szakosztá!yokba. Pájer

szerint az idei 1,5 milliós támogatás országos viszonylatban is
kevés, ez maximum két szakosztály éves költségeit tudja fedezni.

-De kevés azért is, mert míg a két futballklubban 60-60 sportolót
anak nyilván, addig a Spartacusban 270 helybéli fiatal sportol.

Szeretnénk minél több fiatalnak megadni a szabadid6 hasznos
.. tésének lehet6ségét, a sport nevelőhatását. Tény, hogy ma az

cáTI randalírozó tizenévesek közül egyik sem sportoló...
A két futbaHklub vezetÖI lapunk 13. oldalán nyilatkoznak.
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Aljegyző
Az új képviselőtestületdecember22-i illésén pályá

zatot írt ki az aljegyzói tisztség betöltésére. A pályá
zatra két - a kiírásnak megfelelő végzettségű 
jelentkező akadt: Dr. Timár János Szarvasról és
Megyeri László a gyomaendrődi polgármesteri hiva
talfőmunkatársa.A képviselőtestilletMegyeriLászló

pályázatát részesítette előnyben, s így február l-vel
őt nevezte ki a város aljegyzőjévé.

Drágul az utazás
Február l-től emelkedett a helyi járatú autóbusz menet
jegyének ára. Az egy útra szóló menetjegy 25 forintról
30-ra n6tt A dolgozói bérletért ezentúl 750 forintot, a
tanuló- és nyugdíjas bérletért pedig 180 forintot kell
fizetni.

Földet vesz a Pannon GSM
A Pannon GSM Távközlési Részvénytársaság a

digitális mobil rádiótelefonrendszerét építi ki az or
szág területén. Átjátszó állomások sorát építi fel
láncszerűen. A társaság szakemberei szerint a Gyo
maendrődön felépítendő állomás Mezőtúr és Mező
berény közötti átjátszási feladatokat látna el. A
társaság az állomás felépítéséhez egy lOxlO méter
terilletet kíván vásárolni a Zrinyi utca végén a ku
tyakiképzőterület mellett. A terillet ellenértékeként,
amely mintegy 150 ezer forintot tesz ki, egy rádióte
lefonkészilléket ajánlottakfel a városnak a hozzátar
tozó vonalkártyával együtt. Az önkormányzat ezzel
szemben úgy döntött, hogy a szegényes költségvetés
miatt a készülék helyett inkább a pénzt kérnék a
terilletért.

Fürdőárak

A megyei közgyűlés még a
múlt évben egy szakértÓl bi
zottságot hozott létre az egy
kori Békés Megyei
Gyógyszertári Központ, a Sa
nopharma Gyógyszerkereske
delmi Vállalat átalakítására. A
bizottság elnöki teendÓlvel dr.
Frankó Károlyt városunk pol
gármesterét bízták meg. A 76
Békés megyei település közü]
50 városban és községbenmű
ködik gyógyszertár, melyb61
23 gazdaságosan mú1<:ödik.
Ezek között van a két gyoma
endrődi patika is.

A bizottság feladata az volt,
hogy a mintegy egymilliárd
forint vagyonú vállalatot zök
ken6mentesen alakítsa át rész
vénytársasággá, s a vagyont
minden érintett település szá
mára igazságosan osszák eL

- A 76 település ílleté
keseivel sajnos nem sikerült
teljes megegyezésre jutni úgy,
hogy a többség azonos véle
ményen legyen. Azzal azon
ban mindenki egyetértett,
hogy a vállalatot rész
vénytársasággá szükséges ala
kítani, és a vagyont
lakosságarányosan kell elosz
tani. Magyarán azok a telepü
lések is jussanak vagyonhoz,
ahol nincs gyógyszertár, hi
szen az itteni lakosok is
gyógyszerfogyasztók. Meg
egyezés született abban is,
hogya megyei önkormányzat

a vagyon 26 százalékát kapja.
Egyéb megállapodás híján
most már a vagyonátadó bi
zottság vette át az ügyet - tájé
koztatta lapunkat dr. Frankó
Károly, aki szerint a téma ké
nyes.

- Tudni kell, hogya 138 Bé
kés megyében dolgozó
gyógyszerész többsége nem
nagyon örül annak, hogya he
lyi önkormányzat lesz a patika
új tulajdonosa. Attól tartanak,
hogy az önkormányzat esetleg
meghirdeti a gyógyszertárat, s
többségüknek nincs pénze ar
ra, hogya patikát bérelje. Így
ez az átalakítás, és működtetés
egyes gyógyszerészeknek eg
zisztenciális gondot is jelent
het majd - mondta dr. Frankó.

A gyomaendr6di önkor
mányzat január 26-i ülésén a
képvisel6k támogatták, hogy
a vállalat rész
vénytársasággá alakuljon és
a társaságba a város két pati
káját is beviszik. Így a város
két gyógyszertára a rész
vénytársaság vezetése által
hozott döntések szellemében
működikmajd tovább.

- A gyógyszerészeknek,
mint a társaság alkalmazottai
nak nem kell egzisztenciális
problémáktól tartani. A társa
ságnak viszont adott esetben
jogában áll egy gyógyszertá
rat bérbeadni, vagy akár elad
ni - mondta végül dr. Frankó
Károly.

Február l-ével emelkedtek a strandfürd6 szolgáltatá
sainakdíjai. A feln6ttfürdőbelép6110, a kedvezményes
60 forint lett. A kabinhasználat díja 100 forint, a
masszázsért 200, a vízsugármasszázsért pedig 290 fo
rintot kell fizetni. A szaunáért 300 forintot kérnek. Vál
toztak a kemping árai is. A sátorhely egy napra 250, a
lakóautó helye pedig 350 forintba kerül. A kempingezők

ezen felül naponta 25 forint, a külföldiek pedig 50 forint
idegeforgalmi adót fizetnek.

Helyesbítés
Lapunk januári számában kivonatosan közöltük

Tanai Ferenc, A Szabadság címűmunkáspárti heti
lap 1995. január 5-i számában megjelent írását,
melybe sajnálatos másolási hiba folytán értelemza
varó szöveg került. A harmadik kérdés utáni válasz
második bekezdése helyesen: "Olyan nagy hordere
jű kérdésekben hoztunk döntéseket, mint ••. "

Az olvasóktól és az érintettekt61 elnézést kérünk.

•

• _"é"'''''''''"''-''
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A Körösmenti gyüttes
Alapítvány megrendezi

a Néptáncosok Bálját
yomaendrődöna Katona József

MűvelődésiKözpontban
1995. március 4-én 19 órától.

1
':; A műsorban fellép aGyomika,

Vadvilág és a Körosmenti Táncegyüttes
valamennyi táncosa.

. Kísér: a Suttyomba erté.

Belépő+ vacsorajegy:
800 forint/fő.

Zene: Tree-show.
Tombola !Jegyvásárlás,

asztalfoglalás il néptáncpróbák
idején a helyszínen.
A bál teljes bevétele

il néptáncmozgalmat segíti.
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- A zsinatnál ígéretet kap
tam arra, bogy e célra támoga
tást is biztosítanának,
amennyiben a munkát még az
idén elkezdjük. Ehhez azon
ban 5 millió forintot kérünk a
várost61- mondta aképvise16
testület január 26-i ülésén a
költségvetési tervezet vitájá
ban Sipos lelkész.

Az ezt követ6 rövid vitában
elhangzott, hogy a 10 milli6s
összeget annak idején egyházi
iskolára ajánlotta fel az önkor
mányzat. Most már más a cél,
hiszen egy id6sek otthonár6l
van sz6. A kérelmet minden
esetre a költségvetés véglege
sítésében figyelembe veszik,
de minderró1 a testület dönt
majd február végén.

Iskola he y tt
·szo iális otthon
Az egyházi ingatlanok visszaadása kapcsán az ön
kormányzat három évvel ezelőtt ígéretet tett a refor
mátus egyház számára, hogy az állami döntéstól
függetIenüllO millió forintos kárpótlást fiz~t.Ennek
fejében az egyház lemondott a 2. számú Altalános
Iskola központi épületéról, valamint a Kisréti úti
óvodáról. Az említett összeget az önkormányzat egy
bázi iskola alapítására ajánlotta fel. A pénzt két
részletben 1994-ben és idén kellett volna kifizetnie a
városnak.

A 10 millió forintot a mi
nisztérium is elfogadta, ám a
megállapodott összeget még
nem utalta ki. Sipos Tas Tö
hCJtöm lelkész tájékoztatta az
önkormányzatot arról, bogy
idén visszakerült az egybáz
tulajdonába a volt ipari isko
la és a vele szomszédos
Vincze-lakás épülete. A
megegyezés szerint az épüle
teket felújított állapotban
kellett volna visszakapniuk.
Az egyház itt szeretett volna
egyházi iskolát indítani, ám
Sipos lelkész szerint az el
múlt évek tapasztalata azt
mutatja, hogy iskola helyett
célszerúbb lenne egy id6se
ket gondozó szociális ott
hont létrehozni.

Agyomaendrődi polgárőrség 1993 áprilisában alakult 15 taggal.
Jele:p.leg 30 polgárőr tevékenykedik az egyesületben. A polgárőrök

nélk.iil vállalva a szolgálatot gyakran végeznek figyelőszol

t az üdülőterilletek és szórakoz6helyek környékén, szükség
részt vesznek balesetek helyszínelésénél, közlekedési akci

polgárőrök folyamatos kapcsolatot tartanak a rendőrség-

.az önkormányzattal. Mivel múlt évben az önkormányzattól
st nem kaptak, ezért időről időre anyagi gondokkal küzd

et. Erre az évre telepített rádióra, formaruha vásárlásra,
üzemanyagra összesen 380 ezer forintot kér a helyi pol

ség.

Partner-party

Február 3-án délután a Katona József Művelődési
Központban a Hőtechnikai és Gépipari Kft rendezett
üzleti partnerei részére évadnyitó fogadást. Gellaí
Attila ügyvezetőigazgató rövid beszédében elmond
ta, hogy 1993 kimagasló év volt a kazánok értékesí
tésében. Az elmúlt évben élesedett a verseny,
keményebbé vált a piac, ám ennek ellenére a kft.
árbevétele nem csökkent.

A kazángyár szigorú minőségeUenőrzéstvezetett be,
hogya vev6k számára garantált minőségetadhassanak.
A minőségbiztosítási rendszer kidolgozásával megsze
rezhetik termékeik részére a nemzetközi szabvány sze
rinti minősítést, s ez komoly előnyt biztosítana a
külpiacokon.

A hagyományos Hőterm-készüléketfejlesztették to
vább, s forgalmazzák Hunox márkanéven. Másik új
termékük aHőterm-Fuso , amelynek öntvényb61 készült
kazánteste hosszú élettartamat is biztosít.

Prémium
Az önkormányzat elismerve a Gyomaszolg Kft. múlt

évi eredményes munkáját, a társaság ügyvezetőigazga
tója prémiumának - bruttó 720 ezer forint - kif1Zetését
engedélyezte. A prémiumfeladatok többé-kevésbé tel
jesültek. Az önkormányzat egyszemélyes kft-jének '94
évi árbevétele 73 millió 727 ezer forint volt, költségeik
73 millió 225 ezer forintra rúgtak. Adózatlan eredmé
nyük 502 ezer forint volt. A testületi ülésen elhangzott,
hogy Nagy Pál igazgató prémium feltételeit a közeljö
vőben felülbírálni szükséges, hiszen olyan munkákra
fizetnek ki prémiumot, amit a cégnek amúgy is el kell
végeznie.

Ingatlanokszámnógépen
A Magyar Közlöny ez évi második számában megje

lent a földművelésügyi miniszter közleménye az egyes
települések ingatlan-nyilvántartásának gépi adatfeldol
gozásra való átállitásáról. A közlemény szerint február
l-étőlmegyénk negyven községében és városában, köz
tük Gyomaendrődöna :földhivatalban is számítógépes
nyilvántartásra álltak át.
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Hiányos becsületkassza

A pénzügyi bizottság kér
te, hogy az intézmények a
rendeletben meghatározott
költségvetési támogatás
felét kapják meg június 30
ig.

Ezzel értett egyet a mező

gazdasági bizottság is, s kér
ték, hogy az intézmények
gazdálkodása félévkor kerül
jön felülvizsgálatra.

A kulturális bizottság is az
L alternatíva elfogadásátjava
solta azzal a feltétellel, hogya
félévi költségvetési beszámo
ló alapján a működésükben

veszélyeztetett intézmények
p6telórrányzatot nyújthassa
nakbe.

Dr. Kovács Béla alpolgár
mester felhívta a fIgyeimét
az új képviselőknek, hogy
egy képviselősem lesz nép
szerű és legjobb esetben is
csak közútálatnak örvend
hemek, hiszen a kevés pénzt
nem áll módjukban bőkezú

en osztani. - Ha a várost
mú1cödtetni tudjuk, már elvé
geztük a dolgunkat. Ezért ké
rem Onöket, hogy legyenek
következetesek, és ha évköz
ben pénzhez jut a város, ak
kor azt mindenképpen
tartalékolni szükséges.

A város ez évi költségveté
sér61 február 28-án dönt majd
a képviselőtestület az elhang
zott és az idŐKözben beérkező

vélemények alapján. H. E.

majd el, amely az intézmé
nyek működésétkritikussá te
szi, s így a város novemberben
működésképtelennéválik.

- A vitathatatlan főváros

centrikus szemlélet mellett
sajnos a vidék települései e-
lőbb-utóbb gazdaságilag elle
hetetlenülnek - mondta
Hangyáné, aki kérte az önkor
mányzatot, hogy az ezzel kap
csolatosan kialakított
véleményüketjuttassa el a vá
ros a kormányzat illeté
keseihez.

Az elmúlt négy év önkormányzati testületi ülései
nek egyik tapasztalata volt, hogy a testületi ülések
szüneteiben igénybe vehető becsületkasszás büfé
minden esetben nnuetéses volt. Dr. Frankó Károly
polgármester azt javasolta, hogy ezentúl a képvise
lők tiszteletdíjából a kifizetéskor levonnának 100
100 forintot, s ebből a pénzből minden képviselő

annyi kávét ihatn~ amennyi belefér. Az üdítőből

viszont csak egy üveggeljáma. AképviselŐK egyhan
gúlag fogadták el a polgármester javaslatát.

A várost
múködtetni kell

A városfejlesztőbizottság a
költségvetési koncepció egyik
alternatíváját sem fogadta el,
mivel nem értettek egyet a
Blaha úti szennyvízcsatorna
építésének elhagyásával. A
bizottság a közmútámogatás
ra 5 millió forint biztosítását
kérte és a fejlesztési felada
tokra 10-15 millió forint hitel
felvételét javasolta.

A szociális bizottság szerint
szükséges új orvosi ügyeleti
gépkocsit vásárolni és java
solják 2 millió forint összeg
ből az endrődi fogászati
rendelőkialakítását

szabb távon nem vagyunk el
ad6sodva, viszont figyelem
melkell lennünk arra, hogy az
infláci6növekedésévela hitel
kamatok is nőnek - mondta
Katona Lajos.

A felvett hitelek csak a vá
ros költségeit növelik, hiszen
az ebb6l a pénzből megvaló
sult beruházások nem terme
lékenyek. A pénzügyi
bizottság elnöke szerint ahite
lek felvételével ezentúl csÍll
ján kell bánni.

- Hogy bevételeinket növel
jük, a másik megoldás lehet a
város területeinek értékesíté
séből, szánt6k, legelők bérbe
adásáb61 származ6 pénzek.
Az önkormányzat által végzett
szolgáltatásokat minden eset
ben piaci áron kell végezni. A
helyi ad6k rendszerétjelenleg
igazságtalannak érzem. Ki
kell dolgoznunk egy átfogóhe
lyi ad6reformot, amit a jövő

esztendőben be kell vezetni 
fejtette ki álláspontját a pénz
ügyi bizottság elnöke, majd
így folytatta:

A fejlesztéseket
leállitják

- Mivel bevételeinket nem
áll m6dunkbanjelentősen nö
velni, ezért akiadásainkat
szükséges lefaragni úgy, hogy
az intézményeinkműködtetése
zökkenőmentes legyen. Ezért
a tervezett és a folyamatban
lévő fejlesztéseinket kell fel
függesztenünk. Úgy vélem,
hogy ez érinti legkevésbé fáj
dplmasan a város polgárait.
Eppenezértfogadjaelapén~

ügyi bizottság a kÓ'ltségvetési
tervezet 1. alternatíváját,
melynek lényege a váro§i fej
lesztések leállítása. Am ez
esetben is 10-11 milli6s hiány
keletkezik, amelyet rövid távú
hitellel kell kompenzálnunk.
Még ebben az évben el kell
döntenünk, hogy hány általá
nos iskolára, hány intézmény
re van szükségünk, s ezzel
kapcsolatban ki kell dolgoz
nunk egy kö'zéptávú progra
mot.

Hangya Lajosné képviselő

szerint a testület mindenkép
pen olyan költségvetést fogad

A bevételek nem
növekednek

A 790 millió forintnak csu
pán egy százaléka a helyi
adókból befoly6 összeg. Mint
az a tervezet vitájában elhang
zott, a helyi ad6k mértékét ha
idén nem is, de jövőre min
denképpen emelni kívánják.
Igaz, hogy a korábbi 30 száza
lékhelyettmostötszázalékkal
több marad a város kasszájá
ban a lakosság által fizetett
személyi jövedelemad6kbóL
Ám mostantól ebből kell fi
zetni a munkanélküliek jöve
delemp6tló támogatását is. A
városban jelenleg 1500 mun
kanélkülit tartanak nyilván, s
ebb6l 500-an jövedelempótló
támogatásból élnek, amita vá
ros fizet.

A képviselőtestület "pénz
ügyminisztere"Katona Lajos,
a pénzügyi bizottság elnöke
tájékoztattaképviselőtársait,a
költségvetés szabta lehetősé

gekr6l.
- A költségvetés vitája arr61

sz61, hogy a bevételiéskiadási
oldalt hozzuk egyensúlyba.
Sajnos a bevételeink nem nö
vekednek, a kiadásaink vi
szont igen. A város
bevételeinekjelentősrésze ál
lami leosztás révén kerül hoz
zánk, így ennek ntivelésére
csak a helyi ad6kb61, esetleg
hitelek felvételéből van lehe
tőség. A város 96 milli6forin
tos hiteltartozását
megvizsgálvajutottunk arra a
következtetésre, hogy hosz-

- Mivel idén az állam nem
vette figyelembe az áremelé
seket, ezért az önkormány
zat 1995-ben is ugyanannyi
pénzzel - 790 millió forint 
kénytelen gazdálkodni mint
az elmúlt esztendóben. Min
den igényt figyelembe véve·
még 260 millió forintra len
ne szüksége a városnak ah
hoz, hogy minden reális
elképzelés megvalósulhas
son. A 790 milliós költségve
tésbe minden kiadást a
tavalyi áron kalkuláltak, és
még így is hiányzik 51 millió
forint ahhoz, hogy a város
mú'k-ödó'k-épes lehessen 
mondta dr. Frankó Károly
polgármester a képviselő

testület január 26-i ülésén,
ahol a főtéma az idei év költ
ségvetésének tervezeíe volt.
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Most keresse fel kirendeltségeinket!
Gyomaendrőd,Főút 1/1. Csárdaszállás, Petőfiút 15.

Gyomaendrőd, Kossuth út 30. Mmony, Földvár út 4.
Hunya, Petőfiút 3/1. Békés, Piac tér 5.

Köröstarcsa, Kossuth út 20. Bélmegyer, Petőfiút 51.
Mez6berény, Főút 8. Békéscsaba, Gábor köz.

Budapest, VI. ker. Nagymezőút 37-39.

Különböző, az Országos Betétbiztosítási Alap által is garantált betén formákat
és szolgáltatásaink teljes körét. Például:

takarékbetétet évi 24 %
kamattal. A kamatot 3 ha
vonta felveheti, nem kell
egy évet várni. Ha a felvett
kamatot újra elhelyezi,
éves szinten a kamathoza
dék a26 %-otis meghalad
ja. Számoljon utána!

betétszámlán, bank
számlán történő forgal
mazás mellyel időt,

fáradságot takaríthat
meg. Lekötési lehetősé

get, lekötési időtől és
összegtől függően 21
25 %-os kamattal.

takarékbetétet Lekötés nél
kül is magas ~at. Ha va
lamely ok miatt szüksége
van pénzére azonnal felve
heti, mégis jó kamatot kap.
Ne feledje, sok betétfajtánál
lekötési idő előtti felvétnél
nem kap kamatot.

takarékbetétet, amely látn
szóló. Pénze bizton·
ságban, kamatozik és bár
mikor felveheti. Júliw
hónapban új~bb sorsolás
Lehet, hogy On a múlt év
ben nem nyert, de a sze·
rencse forgandó.

S természetesen ajánljuk Önnek összes pénzintézeti szolgáltatásainkat.
Mindezt gyors, udvarias, emberközeli ügyintézéssel.

Győződjönmeg Ön is erró1, s ha bizonyosságot szerez legyen ügyfelünk.
Február hónapban elhelyezett betétekre több betétkonstrukcíónál

kamatprémiumot adunk.

Biró Mária Békési kir. yez., Kiss Lászlóné Békéscsabai kir. yez., Kulcsár IstYánné Bélmegyeri kir. yez.,
Móricz Györgyné Budapesti kir. yez., Makai Gyuláné Csárdaszállási kir. yez., Domján Róza Endrődikir. vez.,

dr. Hunya Miklósné Gyomai kir. yez., Pintér Klára Hunyai kir. vez., Fehér Antalné Köröstarcsai kir. yez.,
.zoltán Gyuláné Mezóberényi kir. yez., Borbély Sándorné Muronyi kir. vez., dr. Hunya Miklós űgyvezetőig.,

Weigert Lajosné fó'könyyelő
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Új iskola épül Gyomaendrődön, a két településrész között, ahol az
érvényes városrendezési tervek szerint a városnak egy új, központi
része lesz majd. Ha lassan is, de ez a rész fejlődésrevan ítélve. Talán
sokak előttnemegészen világos, mi történt az elmúlt években, honnan,
miből is épül ez az épület...

A rendszerváltás során az új törvények az egyházak kártalanítását is
biztosították. Gyomán és Endrődön 14 államosított egyház ingatlan van
(sokat lebontottak az elmúlt évtizedekben, vagy jelenleg magánkézben
van, ezekre nem vonatkozot a törvény). A 14 ingatlan visszaszerzéséhez
ajogot megkaptuk aMiniszterelnöki Hivataltól. Ezeket az épületeketcsak
Junkciójára kaphattuk volna vissza (ez azt jelenti, hogy ha iskola volt,
akkor iskolaként kell múködtetnünk, és el nem adható!)

Lehetőség nyílott arra, hogy ha az összes ingatlanról a két egyház
község lemond, akkor új iskola építésre kártérítést kap. Ez látszott a
legjobb megoldásnak, mert

- az önkormányzatnak megmarad ez a 14 ingatlan, és a jelenleg
bennük lévő intézményekben nem vált ki fölösleges aggodalmat és
feszültséget, illetve azokat szabadon értékesítheti,

- az egyházközségeknek nem kell a sok régi épülettel bajlódni,
melynek rendbetétele és fenntartása egyenként igen költséges,

- a város gazdagodik egy új, szép épülettel, melynek az elhelyezése
híd, összekötőkapocsakét városrész között, támogatva az összeépítési

. tervet,
- a környéken lakóknak nem kell gyermeküket messzire hordani,

vagy utaztatni, immár közel lesz egy új, modern iskola,
- az építkezés pénzt hoz Gyomaendrődre,mely itteni embereknek

jelent megélhetést.
Sok-sok tanácskozás után ez a megoldás született meg. 1993. szep

tember 9. Megegyezés a Miniszterelnöki Hivatalban Pálos Miklós
államtitkár vezette ülésen, melynek több püspök is tagja volt, így a
miénk is, Gyulai Endre. Gyomaendrődről jelen voltunk: Dr. Frankó
Károly polgármester, Kolohné Kulik Éva, a polgármesteri hivatal
munkatársa, Horváth János gyomai és Iványi László endrődi plébáno
sok. Megtörtént a megegyezés. A két egyházközség lemon~ott az
összes volt ingatlanáról, ezért két részletben kártalanítják. ünkor
mányzati határozat született mivel közös ügyről van szó, a város
ingyen telekkel j árul hozzá az új iskola megépítéséhez.

Ezeket az épületeket kapta vissza az önkormányzat azáltal, hogy
lemondtunk róluk:

Gyomán:
- A katolikus templom melletti iskola (Fő út 224.)
- szolgálati lakás (Fő út 222.)
- a volt árvaház, ajelenlegi 1. sz. Iskola (Főút 181.)
Endrődön:

- a volt polgári iskola (Hősök tere 7.)
- nagylány iskola (Blaha Lujza ll)
- tornaterem (Damjanich l)
- volt Szent Imre Iskola, ma klub, öregek napközije, stb. (Kondorosi

u. 1.)
- volt szarvasvégi iskola (Blaha L. 25)
- volt kápolnás iskola (polyákhalmi u. l)
- Selyem úti óvoda (Selyem út 103.)

•1
- volt kocsorhegyi iskola (V.k. 76)
- gyomavégi iskola (Főút 45.)
- Déryné MűvelődésiHáz (Blaha L. u. 21)
- volt mirhói iskola (Mirhói u. 1.)
A tulajdonba adás sok fesültséggel járhatott volna (mint ahogy

sajnos lehetlátni itt-ott). Azt is mindenkinek be kell látni, hogy ezeket
az értékeinket - melyek őseink áldozataiból, keservesen megszerzett
filléIjeiből épültek fel, - nemhagyhattuk veszendőbemenni. 1994-ben
tervpályázatot írtunk ki, melyet Szabó Jenő gyulai mérnök, az új
endrődi Takarékszövetkezet tervezőjenyert meg. A kivitelező a helyi
THERMIX ÉpítőipariSzövetkezet, - mely a Takarék építésénél is már
szépen bizonyított - 1994. szeptember l2-én elkezdte az építést.

Az iskola nemcsak kívül lesz szép, (talán egyik legszebb új épület
lesz a településen) hanem belül is modem: étkezde, számítógép szoba,
nyelvi labor és természettudományi előadóterem is van betervezve,
melyeknek teljes felszerelése folyamatosan történik. Az épületben lesz
még egy kis kápolna is. A kivitelezővel kötött szerződés szerint ősszel
kész lesz az épület.

Elgondolásaink szerint ez az épület nemcsak kizárólag iskola, ha
nem a környékbeliek egyfajta "közösségi" háza is lehetne (előadások,

klubok megszervezése, találkozók stb.).
A gyomaendrődi új katolikus általános iskolában 1995. szeptember

l-el megkezdődika tanítás. Tervünk szerint alsó tagozattal (1-2-3-4.
oszt.) indítunk. Bővebb felvilágosítás munkanapokon az endrődiplé
bánián (Főút 1.) délelőtt8-12 között, vagy a 386-939-es telefonon. A
beiratkozást is hamarosan közzé tesszük.

Az iskola ökumenikus jellegű lesz, mely azt jelenti, hogy nemcsak
katolikusokat várunk, hanem reformátusokat, evangélikusokat, és azo
kat is, akik nincsenek megkeresztelve. Az egyházi iskolák nyitottak
mindenki felé, bárki jelentkezhet. Az oktatás természetesen itt is
ingyenes. Helyi tanárokkal fog múködni, akiknek a nevét nyilvános
ságra hozni még korai.

Többen mondották már, hogy a gyomaendrődi oktatás területén e
változás bizonyos nehézségeket okozhat a meglévő iskolákban. Tu
dom, az átszervezés nem könnyű, és sokszor nem zökkenőmentes:én
nagyon bízom a pedagógusokban, hogy megértenek bennünket, hisz
az ő hivatásuk és magasztos feladatuk ajövő építése és kibontakozta
tása. Így nem tudom elképzelni, hogy ellenségek vagy ellenfelek
lennének. Több mint öt éves itthoni pályafutásom során csak jót
mondhatok a gyomaendrődi pedagógusokról, ezután is bízombennük,
és kérem, hogy kistestvérnek tekintsenek bennünket. Biztos vagyok
benne, hogy ki fog alakulni egyfajta együttmúködés a város iskolái
között, mint ahogy a szomszédos iskolával már körvonalazódik a
munkakapcsolat.

Ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy eddig is eljutottunk: az
önkormányzatnak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, Dr. Frankó
Károly polgármesterrel az élen, a tervezőmérnöknek, a tervet bíráló
bizottságnak, akivitelezőnek,SzmolaImreműszakiellenőrnek.Külön
köszönöm a Hittel a Holnap Ifjúságért Alapítvány létrehozóinak,
lelkes szervezőinek és adakozóinak, akik már tavaly gondoltak a
jövőre, és támogatják iskolánk majdani működését. Köszönöm a pe
dagógusoknak is a szakmai jótanácsokat.

Iványi László plébános



1995. február OKTATÁS 7

tézmény pedagógusainak han
gulatát rontani.

- Amennyiben egy évre nevez
zükki az új igazgatót, akkorezzel
előre jelezzük, hogy mindenkép
pen, záros határidőn belill a két
iskola összevonását végrehajt
juk. Ezt viszont ma kijelenteni
így még felelőtlenség lenne ré
szünkr61. Tisztában vagyok az
zal, hogy a két iskola
összevonásával néhány millió fo
rintot megspórolhatna a város, de
ezt a lépést az érintett pedagógu
sokkal egyeztetve, azokkal
egyetértve szabad csak megten
nünk, ha egyáltalán megtesszük.
Nem vagyokaz összevonás ellen,
de erre csak akkor voksolok, ha
minden szempontból bizo
nyítottá válik, hogy ez a lépés
gazdaságilag és szakmailag is
hasznos, és sem a tanulók, sem
szüleik. sem pedig a pedagógusok.
nem látják ennek kárát - mondta
apolgármester,akiszerintameny
nyiben ősszel beindul az új egy
házi iskola akkor a csökkenő

tanulói létszám miatt minden bi
zonnyal ésszerűsíteni kell majd
az iskolaépilletek és tantermek
kihasználtságát.

- Ez azt is magával vonhatja
majd, hogy bizonyos szintűpe
dagógus munkanélküliséggel is
számolni lehet - tette hozzá a
polgármester.

(A Szó-Beszédkéri a peda
gógusokat, hogy amennyi
ben a fenti témában
véleményüket a nyilvános
ság elé kívánják támi, úgy
keressék fel szerkesztősé

günket személyesen, vagy te
lefonon. Észrevételeiket
előreis köszönettel vesszük.)

H.E.

Pedagógusok munka nélkül?
Dr. Kovács Béla, a Kner

Imre Gimnázium és Keres
kedelmi Szakközépiskola
igazgatójának megbízatása
ez év július 31-én lejár. Az
önkormányzat pályázatot ír
ki aziskolaigazgatói állás be
töltésére. Ugyancsak ez a
helyzet az 1. számú Általá
nos Iskolában is. Susányi Ist
vánné igazgató megbízatása
is lejár, ezért az önkormány
zat pályázatot ír ki, s január
26-án a képviselók úgy dön
töttek, hogy az új igazgatót
csak egy évre nevezik ki.
Már a múlt évben szóba ke
rült, s a téma azóta is napi
renden van, miszerint
gazdaságossági megfonto
lásból érdemes lenne az 1. és
2. számú Általános Iskolákat
összevonni. Mivel a város
költségvetése szigorú taka
rékossági megfontolások
alapján készül, ezért ez a té
ma most is előtérbe került.

A képvisel6k úgy látták, hogy
amennyiben az iskola igazgató
ját esetleg öt évre nevezik ki,
úgy az érintett oktatási intézmé
nyek összevonását évekre el
odázzák.

A testületi döntést követően

azonban a polgármester úgy
döntött, újból a képviseló1<: elé
terjeszti a kérdést, azzal, hogy
az új igazgatót ne egy, hanem
három évre nevezzék ki. (Így az
1. és a 2. számú iskolák igazga
tóinak megbízatása egy id6ben
jár majd le.) Dr. Frankó a Szó
Beszédnek elmondta, hogy
azért jutott erre az elhatározás
ra, mert nem szeretné a két in-

es Szüe
Nagy örömet jelent, hogy szeretett gyermeke őszre más iskolába

megy. Bizonyára gondban van, hogy melyik intézményt válassza. Az
e1.következendő időben többféle ajánlatot is fog kapni, hová írassa
gyermekét. 6szre elkészül a Selyem úton Gyoma és Endrőd között az
új katolikus általános iskola. Eggyel bővül a választék, mi is tólkínáljuk
~zolgálatainkat, segítségünket.

Az egyház évszázadok óta kivette részét a gyermekek, az ifjúság
t1~yeléséből. A múltban is nagyhírű iskolák segítették a nevelést: akár
a.·:Pannonhalmi Bencés Gimnázium, akár a Debreceni Református
~ollégium, vagy az Egri Líceum és még sorolhatnánk a neveket,
p.eírták nevüket a magyar történelembe, mert sok-sok tanulójuk világ
~e tett szert. Az elmúlt évtizedekben csak nyolc katolikus gimnázi
um működhetett igen csendben. Többszörös túljelentkezéssel
küszködtek. (Sok ún. "káder gyereket" is ezekben tanítattak.) Most új
lehetőségek nyíltak. Országszerte több régi híres egyházi gimnázium,
vagy általános iskola nyitotta meg több évtized után kapuit, vagy újak
létesültek. A teljesség igénye nélkül íme néhány: Mezőtúron reformá
tus gimnázium és katolikus általános iskola, Dévaványán református
általános iskola, Békéscsabán katolikus általános iskola és evangélikus
gjmnázium, Gyulán katolikus általános iskola gimnáziummal... és
qsszel a gyomaendrődi áltlános iskola.

Miben rejlik az egyházi iskolák tanító-nevelőmunkájának ha
~konysága,ereje?

Az iskolák szellemiségében, légkörében. Keresztény értékekre és er
kqlcsre épülve nemcsak az oktatáson, hanem a nevelésen is hangsúly van.
J{icsitszigorúbb a fegyelem, mint az átlag iskolákban (denemkaszámya!),
ugyanakkor nagyon családias és közvetlen, ezért a gyerekek felszabadul
tak és vidámak, így ugyanabból a gyerekből többet lehet kihozni.

Mit kínálunk?
- Egy új, szép, modem épületet, mely korszerűen lesz mindennel

felszerelve: világos, tiszta tantermek, természettudományi előadó,kul
turáltétkezéstbiztosító étterem, vízöblítéses WC, számítógép és nyelvi
labor, melyek felszerelése folyamatosan történik majd.

- Iskolánk létszáma kisebb lesz, mint a meglévő iskoláké, így sokkal
családiasabb és közvetlenebb légkört tudunk biztosítani, jobban oda
lehet figyelni az egyes gyerekek munkájára, képességének egyéni
kábontakoztatására, esetleges lelki vagy pszichés problémáira is.

- Feddhetetlen életű, gyermekszerető(gyomai és endrődi) nevelőket.
- Olyan oktatási programot, amely aa hagyományokra épül, de mégis

J;fiodem, így a többféle nevelési program számára "átjárható".
A tanterv teljes egészében a hivatalosan elfogadott, Nemzeti Alap

tantervre épül. Nyitott mindenféle iskolamodell (4 vagy 6 osztályos
gin:mázium, szakközépiskola, szakmunkásképző) felé

- Nyitott mindenki felé, azaz ökumenikusjellegű: nemcsak a katolikus,
hanem református, evangélikus, sőt kereszteletlen gyerekeket is vár.

- Lehetőség lesz a Biblia és a keresztény hittan (nemcsak katolikus)
megismerésére.

- fugyenes tanítást.
- Igény szerint napközit, délutáni foglalkozást
- És felkínáljuk azt is, hogy a szülők igényét, kérését meghallgatva,

együtt alakíljuk ki új iskolánk arculatát.
- Elgondolásaink szerint az iskola fekvése miatt nemcsak iskola

lehetne, hanem a környékbeliek "közösségi háza" is (előadások, klu
bok megszervezése, találkozók, gyűlések, stb.).

- Sokak számára kedvező lesz az új iskola helye: nem kell a gyere
;l<,e;l<,et minden reggel a forgalmas Fő úton végighurcolni a város vala
J;fielyi:t<. szélére, nem kell a vasúti átj árón átmenni...

A beíratás helyét és idejét később fogjuk közzé tenni. Bármilyen
gondja van megpróbálunk segíteni az endrődiplébánián mun

.a.pokon délelőtt 8-12 között, vagy a 386-939-es telefonszámon.
'Elsőésmásodik osztályt szeretnénk indítani, kellő számújelentkező esetén

~./I€s 4. osztályt is. A következő tanévtől felmenő rendszerben felső tagozatot
is biztosí~uk. Kérjük, tájékoztassa ismerőseit is erről a lehetőségrol.

Röviden ennyit. Fölkínáljuk segítségünket, szolgálatainkat. VáIjuk
szeretettel agyerekeket.

Adöntés joga egyes-egyedül az Öné, Kedves Szülő!

njük, hogy elolvasta ezt a tájékoztatót.
ttel: A gyomai és endrődi egyházközségek vezetői, és az

leendőmunkatársai
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Gurin László

41> 41>

FEL I AS

Ne menj a jégre!

- Ha a repedéseken esetleg
átfolyna a víz, akkor ezen a
folyami homokkal töltött ré
szen leszivárag a dréncső

rendszerbe, amely a vizet
elvezeti egy csatornába, s on
nan aholtágba - mondta Nagy
Sándor.

A munkálatok költsége
mintegy 5 millió forint, me
lyet az igazgatóság az úgyne
vezett vízkárelhárítási
alapból kaphat meg pályázati
úton. Az igazgatóság a múlt
évben már kapott erre a mun
kára egy megelőlegezett

összeget, amit anyagvásár
lásra költöttek, így került
már 600 köbméternyi homok
a helyszíme.

Az árvívédelemre sincs elegendőpénz

megelőzésérekészült egy be
avatkozási terv, melynek lé
nyege, hogy Gyomaendrőd

határában, az elóbb említett
helyszínen egy 10S0 méter
hosszú gátszakaszt mentesíte
ni próbálnak az esetlegesen át
folyó víztől. A gát tövébe egy
dréncső~rendszerrel ellátott
homokszivárgó falat építenek
be - tudtuk meg Nagy Sándor
tól a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság árvízvédelmi osz
tályának ügyintézójétól.

A gát tövébe egy három mé
ter mélységű, 30-40 centimé
ter széles árkot ásnak,
amelybe dréncsövet fektet
nek, majd az árkot folyami ho
mokkal' töltik be.

veszélyezteti az árvízvédel
met, a gond inkább a pénzhi
ányból adódik.

Az ország 12 vízügyi igazga
tóságának évente több mint 6
milliárdforintralenne szüksége
a gátak és más vízkárelhárítási
létesítmények fenntartására,
karbantartására. Ehhez képest a
parlament csupán 600 millió
forintot szavazott meg erre az
évre. Tény, hogy a 4200 kilo
méterhosszúságú árvízvédelmi
fővonalon tovább romlott a
helyzet. Nagyobb hiányossá
gok találhatók a Körösök vidé
kén is.

Pálinkás Lajos főmérnök, a
Körös-vidéki Vízügyi Igazga
tóság helyettes igazgatója a
Magyar Nemzet című lapban
elmondta, hogy az igazgatóság
hatáskörébe tartozó 340 kilo
méter hosszú árvízvédelmi töl
tést múlt év októberében
megvizsgálták, s kiderült, hogy
az elmúlt 12 év aszályos idő

szakának köszönhet6en a gátak
nagyon kiszáradtak. Ennek kö
vetkeztében több helyen talál
tak agátakon repedéseket,
amelyek a közeljövóben re
konstrukciót igényelnek.
Gyomaendrődön a Hármas

KtJrös baloldalán a Pocos és a
Tornás között fedeztek föl je
lentősebb töltésrepedéseket.
Amennyiben a repedések
mélysége elér egy bizonyos
szintet, akkor egy jelentősebb

árvízmagasságnál a víz átfoly
hat a gát repedésein, ami árvíz
katasztrófát is okozhat. Ennek

A Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakos
ságot és az endrődi település részen a Csókási holtág
környékén lakókat, hogy a holtág vizét szivattyúzással
csökkenti. A holtágat fedőjégre rámenni életveszélyes és
éppen ezért TILOS.

Kérem mindenki a saját érdekében a felszólítást vegye
komolyan és tartsa be.

A nemzetközi helyzet
mellett az árvízügyi
helyzet is fokozódik 
mondhatná Pelikán
József gátőrHacsó Pé
ter Tanú című filmjé
nek jobb sorsra
érdemes fóllőse. Peli
kán azonban tudja,
hogy pénzínséges idő

ket élünk, így miért ép
pen az árvízvédelemre
lenne elegendőösszeg.
Az ár- és belvízvéde
lem helyzete - a szak
emberek szerint - tiz
éve fokozatosan rom
lik. Évról évre keve
sebb pénzt juttat az
állami kassza az árvíz
védeImi töltések, bel
vízcsatornák
fenntartására, holott
ezek folyamatos gon
dozást igényelnének.

A rendszerváltást követően
a földek magántulajdonba ke
rülése olykor káros hatással
van az árvízvédelemre is. A
belvízcsatornákat, töltéseket,
védősávokat is gyakran bele
mérték a földtulajdonba, és a
gazdák nem tudnak arról,
hogy milyen kötelességük
lenne ezek fenntartásában. De
nem elsősorbana privatizáció
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felderített önkormányzati tu
lajdonú faállomány (dú1őutak

mentén, erd6sávok stb.) kivá
gását tapasztalva - amennyi
ben engedély nélküli 
feljelentéssel él a rend6rség
felé vagy szabálysértési eljá
rást kezdeményez. Az Erd6fe
lügyel6ség a diszponálás a
alatt lév6 faállományok ille
gális pusztításáról értesíti az
illetékest. Tettenérés esetén
írásbeli, vagy szóbeli figyel
meztetéssei él. Sajnos - nem
véletlenül - az elkövetók nagy
része fiatalkorú.

Fentiek ismertetése utánja
vaslataim a következók

A faállomány védelme saj
nos szükségszerű, közös ér
dekünk, melyet hatékonyan
csupán jogi adminisztráció
val nem lehet megoldani,
csak azzal elősegftení. A vé
delmet, 6rzést folyamatos el
len6rzéssel lehet
végrehajtani, melyhez szük
ségeltetik a feladatra alkal- .
mas személyeken túl- fóként
kültefÜleten - hatékony gép
jármű is. A kisebbségi ön
kormányzat tagjai nevel6
hatást gyakorolhatnának vá
lasztóikra, hiszen a hullám
téri faeltulajdonítások zömét
ők követik el.

Szujó Lajos kertész

re szánta a kft - mondta Han
gyáné aGyomaszolg költség
kalkulációjára utalva.

Nagy Pál képviselő, a Gyo
maszölg igazgatója szerint a
költségek megalapozott számí
tásokon nyugszanak. Ezzel ér
tett egyet a városfejlesztő

bizottság tagjaként Dávid Ist
ván képviselő is, aki saját szá
mításai alapján adott igazat
Nagy Pálnak. Balázs Imre,
IIÚnt a városfejlesztő bizottság
tagja is hasonlóképpen véleke
dett.

Csorba Csaba jegyző javas
"latára a témát végül levették na
pirendről, azzal, hogya
Gyomaszolg újraszámolja a
szemétszállítás költségeit, s az
esetleges áremelés ügyére akö
vetkező ülésen térnek vissza.

RE.

é a díj

tisztasági tevékenység 5,8 IIÚI
lió forintba kerül, s ebből a fen
tebb említett két költség
IIÚntegy másfél IIÚlliót jelent.
Hangyáné a költségeket túlzott
mértékűnek ítélte, s úgy vélte,
ha ezeket csökkenti a kft, akkor
az áremelés sem lesz ilyen je
lentős mértékű.

- Gondolom e számokat az
önkormányzat és a lakosság
megnyugtatására és beetetésé-

önkormányzat tulajdonát ké
pezi, úgy az említett rendelet
alalpján a szabálysértési bír
ságon felül a faalapra történő

fizetési kötelezettséget állapí
tokmeg.

A Hármas-Körös hullámte
réból (állami tulajdon, kezel6:
KÖVIZIG) eltulajdonított,
majd a rend6rség által lefog
lalt jellemz6en száraz füzek
esetében - kérésükre - tűzifa

ként felértékelve összegesí
tem azt.

Külterulet-felügyel6ik a
rend6rséggel, a vadásztársa
ságokkal közösen ellen6r
zéseket végeznek. Az így

Az önkormányzat egyszemélyes kft-je, a Gyoma
szolg ez év február l-tól az eddigi nettó 65 forintról
110 forintra kívánta volna felemelni a lakossági sze
métszáUítás havi díját. Így 135forint 50 fillért fizetné
nek havonta a lakosok. A lakótelepeken lakásonként
havonta nett6135 forintot, :il közületek pedig ürítésen
ként 150 forintot fizetnének az eddigi 85 illetve 90
forint helyett.

A képviselőtestület január
26-i üIésén azonban rövid vita
után elnapolták a döntést. Han
gya Lajosné képviselő ugyanis
kifogásolta az áremelés mérté
két, s a Gyomaszolg Kft. által
benyújtott kalkulációban sze
replő28 százalékos építésveze
tői általános költséget,
valaIIÚnt a 45 százalékos köz
ponti költséget. AGyomaszolg
számításai szerint idén a köz-

a tettenérés a hatékony intéz
kedés, máskor csak konstatál
ni lehet a rongálás,
szabálysértés tényét. Jellem
z6, hogy a parkrongálásokat,
fiatal fák elpusztítását, illegáli
fakivágásokat szociálisan le
csúszott réteg tagjai követik
el.

Mindezek ellenére külteru
let-felügyelómk több esetben
tettek feljelentést a rend6rség
felé, valamint helybó1 induló
szabálysértési eljárást kezde
ményeztek illegális fakivágá
si esetekben. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy az en
gedély nélkül kivágott fa az

,
•

Gyomaendrőd Vá
ros képviselő-testüle

te egy 1993-as
rendeletével rendel
kezett a közterületi
fakivágásoknál alkal
mazható faértékszá
mítás alapján történő

fIZetési kötelezettség
ról, valamintközterü
letek faállományának
védetté nyilvánításá
ról. 1994-ben a képvi
selőtestület 211.
számú határozatával
településünkön fellel
hető idős tölgyeket
nyilvánított helyi vé
dettségű fákká.

A lakosság számottevő ré
sze törvénytisztelő ember lé
vén, illetve a hirdetőtáblfuól,
sajtóból, közterulet-felügye
ló'kt61 tájékozódva fakivágási
szándékát - kérelem formájá
ban - jelzi hivatalomboz. Ez
fő'ként a fák nyugalmi idősza
kában jellemző, azaz október
15-t61 március IS-ig. A beér
kezett kéreimeket helyszíni
szemle során vizsgálom, s ha
ténylegesen indokolt a fa ki
vágása -jegyz6i hatáskör - en
gedélyezést nyer, s
amennyiben indokolt, fapót
lást írok elő. Természetesen
hivatalból is kezdeményezek
fakivágásokat (balesetveszé
lyes fák, kiszáradt nyárak,
stb.) melyeket valamely refe
renciával rendelkező vállal
kozó közreműködésével

bonyoIítok le.
A lakosság kisebb része a

szabályokat figyelmen kívül
hagyva végez fakivágásokat,
parkrongálásokat. Az elmúlt
évben a F6 út fasorainak ron
gálása kapcsán ismeretlen tet
tes ellen feljelentéssel éltem a
rend6rség felé, valamint a he
lyi önkéntes polgár6rséget
kértemhatékonyabbjárőrözé

sekre. Az ilyen esetekben csak



10 GAZDASÁG 1995. február

H.E.

A Gyomaendrődön gyár
tott nyílászárókat kívánság
szerint redőnnyel is készí
tik és a helyszínen az abla
kok, ajtók beszerelését is
vállalják. Az új termékek
ára csupán 15-20 százalék
kal több mint a fából ké
szülteké.

tást, festést nem igényel és
nem vetemedik.

Kreics Józse! a REHAU
Magyarország Kft képvise
lOje elmondta, hogy az or
szágban Vác és Veszprém
után mostantól Gyomaend
rődön is van gyártójuk, s
remélik, hogy hazánkban is
egyre nagyobb arányban
vásárolják majd e kiváló
termékeket. Míg Magyar
országon az ablakok 15
százaléka készült mű

anyagból, addig például
Németországban ma ez az
arány már több, mint 50
százalék.

autóalkatrészeket, fűtési

rendszerek csöveit, csatla
kozóit és ipari tömlóKet. A
REHAU egyik fő üzletága
a műanyag ajtók és ablakok
profiljainak gyártása.

A német vállalat magyar
0rszági kft-je múlt év júni
usában alakult, s mint
rendszergazda keres part
nereket az ablakgyártás
hoz. A REHAU
németországi gyárában ké
szült műanyagprofilokat,

vasalatokat, valamint az
üveget adja, a gyártók pe
dig méretre konfekcionál
j ák a nyílászárót a vevő

kívánságának megfelelő

alakban és színben. Így ké
szülnek ezek akiváló minő

ségű termékek ezentúl
Gyomaendrődönis.

Az ablakok alapanyaga
környezetbarát pvc, melyet
fém vasalattai merevíte
nek. A műanyag nagy elő

nye a fával szemben, hogy
időtálló, tartós, karbantar-

A fafeldolgozásról is hí
res városunkban gyártanak
ajtót, ablakot, tetőszerkeze
tet, lambériát és bútort is.
Németh Dezső vállalkozó
azonban hallgatva az idők

szavára, néhány héttel eze
lőtt műanyag nyílászárók
gyártásába kezdett. Partne
re a német REHAU cég ma
gyarországi kft-je. A
REHAU világszerte elis
mert cég a műanyagfeldol

gozás tertiletén. Gyártanak

*

Már egy nap alatt mobiltelefonhoz juthat!
Hívja üzletkötőnket,Misúr Csabát!

*

Virágkertészek,
fóliázók,

mezőgazdasági

kistermelóK
figyelem!
" ..

MEZOGAZDASAGI

FÓLIÁK
értékesítése

február 25-től

a legkedvezőbb

áron
cl legkisebb

kiszerelésben is!

Gyomaendrőd,

(Besenyszeg)
B. Molnár u. 10/1.

...423...643m...il

..Te I"'" 'I'"'"

A készülékekre 3 év garanciát adunk!
Ha Önnek már van készüléke, akkor üzletkötőnknél

kártyát is vásárolhat!
Februártól lizing és részletftzetési lehetőség!

FOTEX Csoport
aI Autóbeszerelési

I
csomagok és egyéb
tartozékok nagy
választékban!

I



Megnyílt Gyomán
a Fő út 226.. szám alatt a

.P.P / /.P .p .P/

MUSZAKI ES BORDISZMU BOLT

<o IRO/.JINENJ
ÉpfTóIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 GYOMAENDRŐD,TOJ\1PAM. U. 22.

TEL./FAX: 0660/384-225

Utak, parkolók, leállósávok,
szennyvízcsatomák,

vízbekötések
TERVEZÉSE

KIVITELEZÉSE.
Földutak karbantartása,

kisfelületűaszfaltburkolatok
készítése.

Homok, homokos kavics,
útépítési kövek, zúzalékok

szállítása
kis mennyiségben is.

Cégünk gépei bérelhetőkis:
úthenger, autógréder,

Skoda billencs.

PROMlNENT BT.
Cégtulajdonos: Tótka Sánd.or,
okI. mélyépítőüzemmérnök

Dön/és előHkérje
referencía-Iís/ánka/!

Prominent Bt. - 4 éve
megrendeJólnk szolgálatában!

Háztartási gépek (hűtőgépek

és fagyasztók. vasalók. olajsütők,
mixergépek, hajszárítók.

hősugárzók.porszívÓk.. mosógépek.
centrifugák) és alkatrészek.

Ezenkívül erősáramúszerelvényeket
és tartozékokat (ízzókat. dugaljakat.

lámpatesteket. biztosítékokat) kínálunk.

Színes- és fekete-fehér televízíók,
parabolaantennák

és töltött akkumulátorok.

Vállaljuk háztartási gépek javítását.
álló- és forgórész tekercselését is!

Vállalunk villanyszerelést és villamos
biztonságtechnikai felülvizsgálatot.

Gyomaendrőd,Fő út 214.
szám alatti üzletében

Ezenkívill. kazetták,
elemek, hiradástechnikai
kellékek nagy választékban!

-Televíziók 33 OOO forinttól
-Videók 26 800 forinttól
-Hifi tornyok 39 900 forinttól
-Miiholdvevök 23 OOO forinttól
-Autól'ádiók-magnók 7600
forinttól
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változatlanul a

ELROMLOTT
A TELEVÍZIÓJA?

Új(akezdem
fevekenységemeff

DusekAndrás,
rádió-Ie/e vízió
műszerész.

Gyomaendrőd,
Tompa u. 9.

Telefon: 66/386-828.

Németh József

azért is, hogy ezt a táblát és
felírását nemcsak mi Gyoma
endr6diek látjuk, olvassuk, ha
nem a városunkon átutazók,
városunkba látogatók ís.Kí
váncsi volnék ha e tábla létre
hozói egy tesztvizsgálaton
esnének át mit mutatna IQ érté
kük.

Remélem, hogy az illeték
esek tesznek róla rövidesen,
hogy ez a szégyentelen, hi
valkodó felirat eltűnjön a
tábláról, és helyette néhány
szolid vállalkozó neve ke
rüljön a helyére, akikre mi
gyomaendrődi honpolgárok
számítunk.

bert ismertem meg, akik min
dennapos tevékenységükkel
számítanak a város életében.
Nélkülük sem a város, sem ezek
a vállalkozók nem tudnának lé
tezni. Véleményem szerint úgy
a tábla tervezője, mint a kivite
lez6jeigen súlyos hibát követett
el a felirattal, mivel a város be
csületes polgárait leértékelte.
Nemkülönben hibát követett el
az a hatósági szerv is amely fel
ületesen engedélyezte a tábla
felállítását, kihelyezését a fenti
szöveggel.

Szomorú vagyok, hogya táb
la ekkora önteltségr6l, önhit
ségről, beképzeltségr61 tesz
tanúságot. Szomorú vagyok

~**************'* ~ CO~_..J_ ** ,J:)",u.«Z' *
~ iV()l2T ~
~ A LINDA SPORT TÉLI VÁSÁRA! i
~ Korcsolyák 32-44-es méretig 1000 Ft, ~* bőr- és impregnált síkesztyűk20 % *
~ árengedménnyel! ~
~ Pamut melegítőalsók,joggingok és szabadid6ruhák. *
**************~

A,vá~ár ideje alatt ~10 féle terméket 10-20%-os engedménnyel árusítunk.
KIN.AL~TU~KBOL: Törley pezsgóK,
Flonol etolaJ, Száraztészták
Finomliszt, Mosóporok öblító-k
Húskonzervek, Mosogatószerek;
Citromlé, gyümölcslevek, Domestos,
Pickvick teák, Különféle
Teasütemények, kozmetikumok,
Kecskeméti konzervek, Papírzsebkendő.

Használja ki a kedvező alkal!fia!, ke~dje vásárlásait az ÁFÉsz üzleteiben.
MINDEN KEDVES VASARLOT TISZTELETTEL VÁRUNK.

Az ÁFÉSZ értesíti Kedves VásárlóÍt, ho~ az élelmiszerüzleteiben
diszkont áruházaiban és a haztartási boltban '

1995. FEBRUÁR 9-11. KÖZÖrr

Gyomaendrődvárosban a Fő
út és a Pásztor János utca ke
reszteződésénél kb. 1évvel eze
lőtt a gazdabolt bejárata mellett
felállítottak egy táblát, amit
örömmel vettem tudomásul
Évekkel ezelőtt más városok~
ban láttam már hasonlókat. Na
gyon üdvös dolognak tartottam,
hogy nem kell tovább az embe
rektől érdeklődni, hogy hol he
lyezkednek el a városban a
vállalkozók, csak meg kell néz
ni a táblát és már tudjuk is kihez
és hol lehet problémánkkal for
dulní. Néhány ráérőpercemben
megálltam és átnéztem a táblát.
A jó oldalai mellett elég sok
negatívumára figyeltem fel.

Szerintem a tábla túl kicsi,
mert a vállalkozók igen kicsi
részét tünteti fel. A nevek és
telephelyek mellett olvastam
rajta egy nagyon nem tetszőfel
iratot: "Aki számít itt van".
1962 óta élek és dolgozok Gyo
maendr6dön. Az eltelt évek
alatt sok száz, néhány ezer em-

Engedje meg, hogy
tisztelettel köszönetet
mondjak Önnek azért,
hogy helyt adott a lapjá
ban anémet ajkú lakosság
50 évvel ezel6tti szomorú
sorsának, deportá.lásának
emlékezetére, és a szen
vedó'k névsorának közlé
sére. Teszem ezt
Édesapám helyett, aki
ugyan már nem él, de tu
dom mennyitjelentene ez
Neki, ha megérte volna.
Hasonló köszönetem
Muth Ádámrulk, aki fel
vállalta az adatok gyűjté

sét és a hiteles történet
közlését.

Megbató az, hogy vég
re valakinek eszébe jutott
ezekre a szerencsétlen
emberekre gondolni és a
jeles évfordulón részvét
tel ünnepelni a túlélőket, s
az elpusztu1takért kegye
lettel sóbajtani egy rövid
imát.

Hét éves voltam, ami
kor összeszedték az ár
tatlan embereket.
Édesapám korhatáron
túli volt, így bála Isten
nek itthon maradt, de el
vitték a sok rokont, a jó
barátokat, a jó szomszé
dokat. Csak arra emlék
szem, bogy örökké sírni
láttam a körülöttem lév6
itthon maradt családta
gokat, akik kétségbe es
ve siratták az elhurcolt
szeretteiket. Iszonyatos
emlék! Sose ismétlődjék

meg!
Szerkeszt6Úr! Kérem

tolmácsolja köszönetem
Muth Ádámnak és ter
mészetesen köszönetem
az Öné is.

Tisztelettel: Nagy
Sándorné, született We
igert Zsuzsanna

Tísztelt
Szerkesztő Úr!

~----------_._--------------~,
: Gyomán :
: az Ady Endre u. 18 szám alatti :

: IMPORTRUHA :
: KERESKEDÉS···~ LEGOLCSÓBB
: árakkal várja kedves vásárlóÍt.
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folytatás kilátástalan

s
S
GYFC:GYOMAI FC

GYOMAENDRŐDIBARÁTSÁG SE

ami nem sok. A másik felét
viszont a szponzori támogatá
sokból biztosítani tudjuk - kö
zölte lapunkkal az elnök,
akitól megtudtuk, hogy a pá
lya fenntartására így csak mi
nimális összeget tudnak
fordítani, ezt is főleg társadal
mi munkában végzik, de a pá
lyát így is hitelesíteni tudják.

Szponzori támogatásból most
készülnek az új cserepadok, és
megoldják,hogy ameccsekután
a vendégcsapat öltözőjében is
legyen meleg víz. Még az idén
szeretnének egy zárt folyosót
építeni az öltöző épülete elé,
mindezt a futballt támogatók
pénzéból próbálják megvalósí-
taní. H. E.

sportolók, s focistáink hetente
400-500 ember szórakoztatá
sát biztosítják. Ebből a másfél
milliós támogatási összegből

a bajnokságot megfelelőered
ménnyel be tudjuk fejezni, de
a további folytatás, azaz az
1995-96-os bajnokság - pénz
híján - egyelőre kilátástalan
nak tűnik. Ehhez a GyFC által
kért 3,8 millió forintra lett
volna szükség. Sajnálatos,
hogy amikor a város vezetői a
sportegyesületek pénzeiről

döntenek, nemhallgatják meg
az érintettek véleményét 
mondta Homok Péter.

A megye több településén
küzdenek anyagi gondokkal a
sportklubok. Mez6kovácshá- .
zán például az NB III-as csapat
támogatói közül ki akar vonul
ni az önkormányzat, így kérdé
sessé válik, hogy a tavaszi
szezonban el tud-e indulni a
csapat. A szurkolók nem nyu
godtak bele és aláírásgyűjtést

kezdeményeztek, ám, hogy et
tól kinyilik-e az önkormányzat
pénztárcája, az kérdéses.

- Tíz millió forintos támo
gatást is el tudnánk képzelni,
hiszen a focipálya karbantar
tására és bekerítésére több
pénzre lenne szükségünk.
Tény azonban, hogy a mostani
gazdasági helyzetet figyelem
be véve ilyen kéréssel fellépni
nem lehet, hiszen az önkor
mányzatnak iskolákat, óvodá
kat keH műk:ödtetnie, tehát a
focinál fontosabb feladatokra
kell a pénz - mondja Kovács
Lajos, a GyomaendrMiB arát
ság SE elnöke.

- Az a véleményünk:, hogya
normális szinten. való műkö

déshez évi 3 millió forintra
lenne szükség, s most erre az
évre csak: ennek a felét kaptuk,

~« .•

Barátság SE: Nem sok, de elég

Az idei esztendő városi
költségvetése minden intéz
mény számára takarékosabb
gazdálkodást követel. Keve
sebb pénzt kapnak a sport
egyesületek is. A két
futballklub, a Gyomai FC és a
Barátság SE, valamint a Spar
tacus Sportkör az idei évre
összesen II millió forintos tá
mogatási igényt nyújtott be az
önkormányzathoz. Míg tavaly
6 millió forinttal gazdálkod
hattak, addig idén - a költség
vetési tervezet szerint - 4,5
millió forintot kaphatnak. Ez
azt jelenti, hogy a három
egyesület egyenként másfél
másfél millió forinttal kény
szerül gazdálkodni.

- A Gyomai FC-nek ez a
másfél milliós összeg a mű

ködtetéshez sem elegendő 
mondja Homok Péter a
GyFC technikai vezetője. 
Nagyon jól tudom, hogy min
denütt takarékoskodni kell,
hiszen kevés a város pénze.
Az is tény, hogy ahatvanjáté
kosunkból45-en 18 éven aluli

Június 18. (vasárnap) óra: Gyomai FC - Gyulavári
Június 25. (vasárnap) 17 óra: Csabacsűd- Gyomai FC
Június 25. (vasárnap) 17 óra: GyomaendrődiBarátság
Nagyszénás

Március 18. (szombat) 15 óra: Gyomai FC.-Bes. Jarnina
Március 19. (vasárnap) 15 óra: Mezőhegyes- Gyoma

endrődi Barátság
Március 25. (szombat) 15óra: GyomaendrődiBarátság

-Szeghalom
Március 26. (vasárnap) 15 óra: Bes. MÁv - Gyomai FC.
Április 1. (szombat) 15 óra 30 perc: Gyomai FC. 

Medgyesegyháza
Április 2. (vasárnap) 15 óra 30 perc: Elek - Gyoma

endrődi Barátság
Április 8. (szombat) 15 óra 30 perc: Gyomai FC 

Füzesgyarmat
Április 9. (vasárnap) 15 óra 30 perc: Medgyesegyháza

- Gyomaendrődi Barátság
Április 15. (szombat) 15 óra 30 perc: Gyomaendrődi

Barátság - Battonya
Április 16. (vasárnap) 16 óra: Tótkomlós - Gyomai FC
Április 22. (szombat) 16 óra: Gyomai FC - Kamut
Április 23. (vasárnap) 16 óra: Kunágota - Gyomaend-

rődi Barátság
Április 29. (szombat) 16 óra: GyomaendrődiBarátság

-Gyulavári
Április 30. (vasárnap) 16 óra: Nagyszénás - Gyomai FC
Május 6. (szombat) 16 óra 30 perc: Gyomai FC 

Mezőhegyes

Május 7. (vasárnap) 16 óra 30 perc: Gyomaendrődi

Barátság - Csabacsűd
Május 13. (szombat) 16 óra 30 perc: Gyomaendrődi

Barátság - Bes. Jarnina
Május 20. (szombat) 17 óra: Gyomai FC - Elek
Május 21. (vasárnap) 17 óra: BékéscsabaMÁV - Gyo

maendrődi Barátság
Május 27. (szombat) 17 óra: GyomaendrődiBarátság

-GyomaiFC.
Június 3. (szombat) 17 óra: Gyomai FC - Battonya
Június 4. (vasárnap) 17 óra: Füzesgyarmat - Gyoma-

endrődi Barátság
Június 11. (vasárnap) 17 óra: Gyomai FC - Kunágota
Június 11. (vasárnap) 17 óra: GyomaendrődiBarátság
Tótkomlós
Június 18. (vasárnap) 17 óra: Kamut - Gyomaendrődi



Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszö

netet mindazoknak a roko
noknak, ismerősöknek,

szomszédoknak akik id.
Pelyva Lajos temetésén
megjelentek, sírjára koszo
rút, virágot helyeztek és
részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Agyászoló család

Ingyenes
41apro

Háromszobás villany + gázfű

téses, telefonos földszinti lakás +
garázs eladó. Tel.: 66/386-347,
Gyomaendrőd, Ifjúsági 612.

Hunyán gázfűtéses családi ház
áron alul eladó. Érd.: egész nap a
06-66/386-330-as telefonon.

Eladnám, vagy lakótelepire
cserélném 1 emeletes, 3 szobás
összkomfortos, részben gázfűté

ses házam, sok gyümölcs és sző

lő, nagy kert, öntözhető és
állattartás is lehetséges megegye
zés szerint. Érd.: Gyomaendrőd,
Liszt F. u. 3.

4 szoba + étkezős túrkevei la
kás eladó. Érd.: Túrkeve, Petőfi
tér 3-5. II116.

Két 6 kW-os villanykályha új
szerű állapotban eladó. Tel: Dé
vaványa 139.

Családi ház összkomfortos, 2
szobás eladó. Irányár: 1.700.000
Ft. Érd.: szombaton, vasárnap Tö
rökszentmiklós, Kossuth u. 27.

Cserépkályhák, kandallók-ke
mencék építésében jártas szak
munkás 25 éves gyakorlattal
munkát keres. Érd.: Szántó
Menyhért Tiszabő, Dózsa Gy. u.
30.

Kisbálás szalma eladó. Érd.:
Gyuricza Árpád Gyomaendrőd,
II. ker. 482.

Fiatal házaspár 486-os számí
tógéppel kiadványszerkesztést
vagy más munkát vállal. Érd.:
5200 Törökszentmiklós, Kölcsey
u. 1.

Idős néni, bácsi gondozását vá1
lalom (Becsületes, !pegbízható.)
Érd.: Gyomaendrőd, A1mos u. 8.

Eladó konyhaszekrény moso
gatóval, valamint egy gáztűzhely.

Erd.: Törökszentmiklós, Deák F.
u. IliA.

Mezőtúr,a
Diófa Étterem

melletti fagyizó

Gyomán üdülőövezetben

eladó egy három és fél
szobás

tetőtérbeépítéses

családi ház nagy
melléképülettel, garázzsal.

Kisebb csere is érdekel.

Érdeklődni:
Gyomaendrőd, Erkel u.
12/1 (Révlapos), vagy a

66/386-265-ös
telefonon.

Az Alföld Bútorgyár

ENGEDIVIÉNYES, "
BUTORVASARA

DÁVID BÚTORBOLTBAN
FEBRUÁR 28..IGI

mőgamitúrik, heverők, kárpitozott
bútorok 20 % engedménnyel!

Szekrénysorok
10 % engedménnyel kaphatók!

TURUlCIPő~

gyomaendrődi,mezőtúriés dévaványai
üzleteiben.

C~IZ~ÁK;BAKANCS..OK, ŐSZI
ES TELI ATMENETllABBEI.IK

20-50 SZÁZALÉKOS
ÁREI\IGEDMÉNNYEL!

Gyomán a Rákóczi u. 36. szám alatti
540 négyzetméter beépített területű

(ebbőlkét 150 négyzetméteres csarnok),
ipari árammal rendelkező(100 kW),

gáz-központi fűtéssel,szenyvízvezetékkel
ellátott, komfortos épület.

ÉRDEKLŐDNI:66/386-505.

Gyomaendrőd,

Főút 187.
Dévaványa Árpád u. 34.

ELADÓ VAGY BÉRBE ADÓ

DY-WAkft.
Gyomaendrőd,

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

•••••••••••,
••••••,
•••,,
•••·,•••••• •L d
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Feladó neve: .
Címe: .
Az apróhirdetés szövege: .

Vállalkozunk magasépítési
munkák kivitelezésére

Készletünkön lévőkülönböző

színűbútorlapot méretre
vágunk és élfóliázunk"

Hideg-meleg vízzel
kocsimosást vállalunk"

p_.-------_._...-.-------------------.._----_._----~·······•···••••····•·••·····•
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Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
sólmak a lakossági apróhirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. Aszelvé
nyen a megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelez6lapon vagy borítékban kell elküldeni
II köveJkez6 címre: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. A

'hirdetések szövegéért felelősséget nem váJlalunk!
Egy apróhirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt

(l5) szónál többet!

Néhány órában háztartási munkát
vállalok. Ajánlatokat a szerkeszt6
ségbe "házijeligére'.

Eladó 1 db ágyneműtartósfrancia
ágy, l d!? sarokgarnitúraés 2 db he
verő. Erd.: 06-66/442-566-os
telefonon Szabóné.

Eladó 42-es bőrcsizma férfi,
kisméretű üstház, asztali tűzhely

re va!ó platni, 48-as férfi irhabun
da. Erd.: Kéri, Gyomaendrőd,

Kálvin u. 35.
Lucernaszéna ömlesztett jó min6

ségű, 100 mázsa eladó, Kereki Antal,
Gyoma, Gárdonyi 23.

Bálázott szalma eladó, Gyoma
endrődPásztor J. u. 6. sz.

Eladó női irhabunda, Favorit TV
és egy 2 méteres datolya pálma. Te
lefon: 386-815

Lucernaszéna bálázva eladó. Érd.:
EndrődLiget, Alkotmány u. 17.

63 OQO forint értékúkárpótlásijegy
eladó. Erd.: 386-619.

Nagy választékban olcsó padló
szőnyeg és linóleum árusítás. Gellai
MikIósnéGyomaendrőd,Főút 29. sz.

Gyomán ~ Erzsébet-ligeti Pavi
lon Fogadó Etterem házias jellegű

ételekkel váJja vendégeit. Rendezvé
nyeket vállalunk. Zenészt felve
szünk.

,,Zsuzsi" kézikötőgépet cserélnék
1 kg m~éfonalra vagy patent
nyomóra. Erd.: Rákné Cinkotai Judit,
Kondoros, József A. 78.

Egyéb

Munkát ajánl, keres

Eladó lassú fordulatú vizeskoron
gos késköszörű,paprikadaráló, házi
készítésű faesz.terga és
esztergaokmányok. Erd.: Gyoma
endrőd, Kántorkert sor3.

Gép

hász, fekete. a neve Lujza. A nyaká
ban ezüst színű láncot visel. Kérem,
segítsenek megtalálni! Gyomaend
rőd, Zrínyi u. 26.

Kétszer fiatal osztálygyőztes 22
hónagos drótszőrűMagyar Vizsla el
adó. Erd.: Mezőberény, Budai N. A.
u. 7. sz.

1 db németjuhász, 7 hónapos ku
vasz szukák eladók. Erd.:Gyoma Ba
bits u. 33.

Mo§zkvics személygépkocsi el
adó! Erd: Gyomaendrőd, Babits u.
33.

Kivont Skoda 120-as bontásra el
aldó. Érd.: 386-743 telefonon vagy
Gyomaendrődön a Fő út 40 szám
alatt.

Jó állapotban lévő 14 éves Lada
1300sz~mélygépkocsivonóhoroggal
eladó. Erd.: Endrőd, Köztársaság u.
3/1.

Austin Rover Montego kombi 7
személyes fehér, 1989-is, 1,6-os .mo
torral kitűnő állapotban eladó. Erd.:
Fásiné 66/386-21 1/148.

Eladó egy férfi. versenykerékpár
15 ezer forintért. Erd.: Mezőberény
Jeszenszki 25.

Jármű

Állat

Ház, lakás

Kert, telek

SEGíTSÉG! 1995. január 21-én
éjjel elveszett a kutyám. Németju-

70 %-ban kész lakhatási engedély
nélkülicsaládiház (tetőtérkialakítha
tó) eladó. Szocpol igénybe vehető.

Gyoma Ady E. 34. sz. 1.600.000 Ft.
Endrődi híd közelében padlás

szobás fürdőszobás fűthető épület
200 négyszögöl telekkel albérletbe
kiadó. Tel.: 06-60/384-909. Erd.:
Gyomaendrőd,Béke u. 4.

2 szobás lakótelepi l*ás eladó,
ugyanott ülőgarnitúra is. Erdeklődni
lehet: hétfő és szerda délután Vásár
téri lkt. 22. A Ih. n. em. 6.

Endrőd-Öregszőlőbenház és 1200
lf.égyszögöl sz;futóeladó. Érdeklődni:
Oregszőlő, Diófa út 12.

Mezőtúron a városszélén 2 szobás,
fürdőszobás ház + lakható mellék
.épülettel 260 négyszögöl tell;en eladó.
Gazdálkodásra kiváló hely. Erd. Gyo
.lllaendrőd, Október 6. ltp. 1. ép. D. lb.
4/13.

Endródön Öregszőlő, Iskola út 17.
szám alatti ház eladó.

Okt. 6. ltp. D. lépcsőház 114-es 4
szobás, összkomfortos lakás garázs
zsal azo.unal beköltözhető állapotban
eladó. Erd.: 96/326-486 munkaidő

ben, este: 96/332-280.
2 és 1/2 szobás összkomfortos ház

100férőhelyes sertésóllal eladó. Érd.:
Mezőberény,Szent János ll. sz.
Gyomaendrőd Munkácsy 13. sz.

alatti há{; sürgősen eladó üdülőkör

zetben. Erd.: a helyszínen.
Központi fűtésű rurdószobás ház

eladó yyomaendrőd, Béke li. 6 szám
alatt. Erd.: a helyszínen egész nap

Ifjúsági ltp 1215. sz. alatti gázfűté
ses, egyedi YÍzórás 2,5 szobás, 9ssz
komfortos lakás eladó. Erd.:
386-274, vagy a helyszínen.

Eladó a Kolmann ltp-en egy 70
m2-es 2+fél szobás n. emeleti erké
lyes lakás. Érd: Kovács Tünde Tel:
441-411/512. melléken délelőtt.

Ház eladó Gyomaend~ődön a Kis
Bálint út 15. szám alatt. Erd.: Kisréti
út 34. szám alatt egész nap.

A Vásártéri ltp. 34/B/5 szám alatti
első emeleti 3 szob4s, erkélyes, gáz
fútéses lakás eladó.Erdeklődnia fenti
eimen lehet.

Kondoroson a Bajcsy Zs. u,48/1.
szám alatti családi ház eladó. Erdek
lődniszemélyesenvagy a388-195-ös
telefonon lehet Zentai Jánosnénál.

Kisdömper és Öregszőlőben ~zől
ertút 7. sz. alatt telek eladó. Erd.:
maendrőd,Sebes Gy. 2.
'om út 3. sz.ám alatti telek alap

eladó. Erd.: Kárász u. 2. sz.
att.
Lebontásraalka1mas ház na"oypor

t~valeladó Gyoma, Budai li. 13. Erd.:
Kisréti u. 26.

Gyomán a Pocosban. két egymás
:l'jlellettlévőkerteladó. Erd.: Gyoma
~ndrőd,Rózsa F. u. 7.

Gyomán a ványai kövesút m~llett

..~ VII. kerületben tanya eladó. Erd.:
Gyomaendrőd,Rózsa F. u. 7.
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Február 3-án délelőtta S~badság téren egy személykocsi elgázolt
egy idős asszonyt, akit koponyasériiléssel szállítottak kórházba.

A tavasz beköszöntéig minden
bizonnyal folytatódnak a víkend
ház-betörések. Január IS-én a
Pocosban az egyik hétvégi ház
ban jártak hívatlan látogatók és
50 ezer forint értékben loptak el
elektromos hősugárzót, szieszta
kályhát, rádiósmagnót és egy Ju
noszty televíziót. Január közepén
a Danzugban több víkendházat is
feltörtek, ahonnan gázpalackokat
vittek el. Január 21-én a Temp
lom-zugban az egyik nyaralóból
létrát, kapát, gereblyét lopott el
egy ismeretlen tettes, aki csak rö
vid ideig élvezhette a megszer
zett javakat. A betörést követő

napon a rendőrök a tettes hóban
hagyott nyomait követve rátalál
tak az ellopott tárgyakra és az
elkövetőre. R.A. ellen az eljárás
folyamatban van.

Január 24-én őrizetbe vételük
mellett eljárástkezdeményezett a
rendőrség Gy.S., N.J., R.J., R.zs.
és T.F. ellen, akik a Simai-zug-

ban 54 rendbeli hétvégi ház feltö
résseI alaposan gyanúsíthatók.

Az elmúlt hetekben a város
belterületén is több betörés tör
tént. Január 23-áról 24-ére vir
radó éjszaka például a
zeneiskolát látogatták meg is
meretlenek, s egy rádiósmagnó
val lettek gazdagabbak.
Cigarettát és csokoládét loptak
el 28 ezer forint értékbenjanuár
26-án éjjel a Hanyecz kocsmá
ból, melynek rácsát erővágóval
vágták le. A Bútoripari Szövet
kezet bútorüzemébe január 30
ról 31-re virradó éjszaka
jutottak be a betörők és 100 ezer
forint értékben vittek el külön
bözőfaiparigépeket. Január 19
én egy, a Bajcsy úton parkoló
személygépkocsi ablaküvegét
törte be valaki és a jármúből a
20 ezer forintot érő rádiósmag
nót lopta ki.

Január 20-án jelentették a ren
dőrségen, hogyaTitász udvará-

ról70kg alumíniumlégvezetéket
vitt el egy tolvaj.

Továbbra is kapósak a kerék
párok, melyeket az dmúlt hetek
ben a szórakozóhelyek elől, a
nyomda udvaráról, a lakótelepről

és a művelődési ház udvaráról
lopkodnak. Akerékpárok többsé
ge lezáratlanul vár sorsára.

Január 16-án a gyomai teme
tőben az egyik sír mellett egy
idős asszony holttestére !eItek.
Tisztázódott a halott személy
azonossága, az orvosi véle
mény kizárta, hogy M. Lajosné
bűncselekmény áldozatává vált
volna.

- mezőgazdaságigépimunkák
(szántá~ talajelőkészíté~ veté~ betakarítás stb,)

vetőmag-értékesítés(tavaszi árpa őszibúza)
- növényvédelmiszolgáltatás

- műtrágya-értékesítés és -szórás
- szállítá~ rakodás

- ípari és mezőgazdasági takarmányok
kis- és nagykereskedelmi értékesítése

- állattenyésztésiépületekbérbeadása,
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dekében az intézmé
nyek részére az első fél
év végéig az éves
költségvetési támogatás
50 százalékát engedé
lyezi kiutalni.

mációi alapján vizsgálja
meg az intézmények
pénzügyi helyzetét.
Ugyanakkor a testület a
pénzellátás zavartalan
ságának biztosítása ér-

~st

önkormányz~ti támoga
tást kapnak. Igy is az év
második felében körül
belül I Omillió forint rö
vid lejáratú hitelt kell
felvennie a városnak a

.működ6képesség érde
kében.

A testület a költségve
tés egyensúlyának meg
tartása érdekében
megbízta többek között
az önkormányzat pénz
ügyi bizottságát, hQgy
az idei első félév infor-

A város képviselő-tes

tülete február 28-i ülé
sén rövid vita után
elfogadta Gyomaend
rőd idei költségvetését.
Sajnos rendkivlii kevés
a pénz, éppen csak mű

ködtetni lehet a város in
tézményeit, viszont
ebben aZ évben semmi
féle fejlesztésre nem
tudnak pénzt fordítani.
Az önkormányzati in
tézmények 5 százalék
kal kevesebb

I II

mi, hol, mennyibe ke
rül, mit, hol és mikor ér
demes megvásárolni,
összehasonlíthatjuk az
itteni és az ottani árakat.
Aki pedig a Budapesti
Piac című 800 ezer pél
dányban megjelenő in
formációs újságban
kívánja megjelentetni
hirdetését, az keresse fel
szerkesztőségünket,

ahol készséggel állunk
rendelkezésre.

A Szó-Beszédmellék
leteként mostani szá
munkban a Budapesti
Piac című információs
hetilap aktuális számát
nyújtjuk át olvasóink
nak. Reméljük sokak 
különösen a vállalkozók
- érdeklődésére tarthat
számot a hirdetéseket és
más gazdasági informá
.ciókat tartalmazó igé-
nyes kivitelű újság,
amelyból megtudhatjuk

A szervez6k nevében Balázs Imre önkormányzati képvi
sel6 március 5-én, vasárnap délel6ttre hívta meg az endr6di
községházába a Bónom-zugi telektulajdonosokat, hogy
megalakítsák a Bónom-zugi Holtág Vizéért Társulatot. Ba
lázs Imre elmondta, hogy a társulat célja a holtág vízmin6
ségének hatékony javítása, az elhínárosodás
megakadályozása. Az összejövetelen mintegy 40 ·telektu
lajdonos vett részt,.s megjelent Gurin László, az önkor
mányzat vízgazdálkodási ügyintéz6je és Kiss Sándor a
Körösi Halász Szövetkezet ágazatvezet6je is.

(10. oldal)

Balázs Imre társulást alakított
Gyomaendrőd,Főút 181/1.

Megérkeztek
a Mustang!' a Levis!,
.az Easy!' és a Wild
tavaszi modellek!,
felnőtt és gyermek

méretben is.
Várjuk kedves
vásárlóinkat!

·TAVASZI AKCiÓI
ÖHí! LI!HIi!T

4

DIVATOI" TIET.lZIETÖI"iZLHEr
VÁLTOZATOI FAZONÚ

OIlG:6Ó
ANlC;OL ÉI MÁT IMPORT

KÉ.lZRUHÁK BÁRMELVIKE

NÉZZEN BE HOZZÁNK I
eiM: GYOMAENDRŐDFŐ ÚT 120.
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Városi
_programok
Március 14-én 18 óra

kor a Szabadség téren fel
vonják az Országzászlót

Március IS-én 9 órától
ünnepi mise kezdődik az
endrődi katolikus temp
lomban, majd háromne
gyed 1O-tó1 felvonják az
Országzászlót a Hősök te
rén, majd ünnepi beszédet
mond dr. Kovács Béla al
polgármester. Mgsort ad
nak a 3.számú Alta1ános
Iskola diákjai.

Az ünnepség Gyomán
a Szabadság téren folyta
tódik II órakor, amikor
besz"édet mond dr. Ko
vács Béla alpolgármes
t~r, majd a 2. számú
Altalános Iskola tanulói
nak műsorát láL'latják az
ünnep161<. Ezután koszo
rút helyeznek el a Város
háza falán lévő

Petőfi-emléktáblánál.

ért
helyzetének megoldásához.
Tájékoztattuk Latorcai urat
arról is, hogy vissza kívánjuk
szerezni városunknak a bíró
ságot és a közjegyzőséget.

Bízunk benne, högy a ke
reszténydemokrata politikus
személyes kapcsolatai és te
kintélye,· valamint segítő

szándéka hasznos lesz a
város számára - mondta a
polgármester.

Dr. Frankó arra a kérdésre,
hogy esetleg a város vezetése
elégedetlen Szölwsi Istvánné
képviselőnk tevékenységével,
s ezért keres más parlamenti
segítséget, így válaszolt: - Szó
sincs erről. Más, például a hol
tágaink megmentésének ügyét
a képviselőasszony segítségé
vel kívánjuk megoldani. Úgy·
gondolom, Gyomaendrőd sze
rencsés helyzetben van. hiszen
tulajdonképpen két tekinté
lyes képviselője munkálko
dik a parlamentben.

."egs

oldani. Ilyenjogos igényünk
a 46-os számú főút Gyoma
endrődön áthaladó egyes
szakaszainak szélesítése,
szegélykővel való ellátása,
amely biztonságosabbá te
hetné a közlekedést. Szándé
kunkban áll Öregszől6'ben a
kondorosi és szarvasi utakat
összekötő földút aszfaltozá
sa is. Kértük segítő támoga
tását Gyomaendrőd ivóvíz

•rc
Február 24-én a városhá

zán Ú1J()rcai János, az end
rődi születésűországgyűlési

képviselő, a parlament gaz
dasági bizottságának tagja,
volt ipari miniszter találko~

zott dr. Frankó Károly pol
gármesterrel, dr. Kovács
Béla alpolgármesterrel,
Csorba Csaba jegyzővel és
dr. ValachBélaönkormány
zati képviselővel. Latorcait
városunk vezetó1 hívták
meg egy baráti beszélgetés
re, melynek témájáról a lá
togatást követően dr.
Frankó számolt be IISzó-Be
szédnek.

- Latorcal Jánostól, mint szé
les kapcsolatokkal rendelkező

politikustól több, a várost érintő
témában kértünk segítséget.
Mivel az idei költségvetésben
nincs pénz fejlesztésekre, ezért
elsősorbanolyantémákbankér
tüksegítségét, amelyeketállami
pénzbó1lehetneés kellenemeg-

H.E.

l millió 328 ezer forintra
rúgtak.

A kulturális bizottság feb
ruár 20-i ülésén a képvise
lőknek véleményt is kellett
volna formálni az újság tar
talmának színvonaláról, ezt
azonban - ki tudja lmért 
igencsak szégyenlősen tet
ték. R. Nagy János, a bizott
ság elnöke szerint "jó az
újság, de stilisztikailaglehet
ne rajta javítani". Hanyecz
Margit képviselőnőaz orvos
üzeni rovatot és a gyermek
neveléssel kapcsolatos cik
keket hiányolja a Híradóból.
Dr. Kovács Béla szerint az
újság mostanra kezdi megta
lálni formáját, s mivel az'ön
kormányzatnak ez az egy
lapja van, így ennek jobbítá
sán ken fáradozni, s az évi
200 ezer forintos veszteség
nem jelentős téteL

__Inondott
a polgárDlester

Lemondott a Gyoma
endrődi Híradó felelős ki
adói munkájáról dr.
Frankó Károlypolgármes
ter, aki február 20-án a
kulturális bizottság illésén
ezt,a feladatot dr. Kovács
Béla alpolgármesterre ru
házta át. Dr. Frankó ezt a
lépését azzal indokolta,
hogy nincs mindig ideje az
újság megjelenése előtt a
cikkeket átnézni és ő nem
egy magyar tanár, hogy az
írásokat stilisztikailag ja
vítgassa~

Az önkormányzat lapjá
nak áremeléséról is döntött a
képviselő testület: az eddigi
26,50 forint helyett ezentúl
35 forintot kell fizetni az új
ságért. A havonta állítólag
1800 példányban gazdára ta
láló lap múlt évi bevétele
egyébként l millió 35 ezer
forint volt, a kiadások pedig

Várj a kedves vásárlóit
a RADEWILL KFT.

s- M ~~s AKI
ÁRUHÁZA!

Háztartási gépek, televíziók,
kézi szerszámok, kerékpárok,
kerékpáralkatrészek, zárak,

vasalások, csavarok,
huzalszegek, drótfonatok

nagy választékban
kaphatók!

Gyoma, Kossuth u" 33.
Telefon: 66/386-383.
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A város képviselőtestülete rendeletethozott az önkonnány
zati képviseló'k és a tisztségviseló'k díjazásáról. Eszerint a
polgármester havi illetménye 94 ezer forint, a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 25 ezer forint ha
vonta. A képviselő tiszteletdíja 14 ezer 100 forint, s ha l1Úg
bizottságnak is tagja, akkor a tiszteletdíjonfelül további havi
7050forint illeti meg. A bizottságok elnökeinek a tiszteletdíja
az alapdíjonfelül további 14 ezer 100 forint.

A polgármesterés ajegyzőa saját gépjármííés lakástelefon
hivatali célú használatáért, továbbá a tisztségükkel összefüg
gő más költségek megtérítésére havonta költségtérítési áta
lányban részesülnek. A polgármester havi költségtérítési
átalánya az alapfizetés 50 százaléka, míg a jegyző esetében
ez az arány 25 százalék.

Tiszteletdíjak

-'

Uj elnökség

Városházi mérkőzés

'U'JIl.JIl..lII.II>4.1ll. FC~BarátságSE
1-1

"millió forintot kap
a fodban olykor nemcsak a pályán folyik

"érre menőkűzdelem,hanem alkalmasint a város
a képviselőK is tétremenő meccseket játsza

- különösen sportflnanszírozási ügyekben -,
az idei év városi költségvetésének vitája is bizo

".JJ'"~.I-' Ugyan a város mindössze 500 ezer forint
8%-l-~JIi1UU juttatást kap ez évre a sport támogatására,

önkormányzat mégis úgy vélte, a helyi sport
4,5 milliót szán. A gyomai és az endrődi

!iJro(~icsap~ltoJk:, illetve a Spartacus Sportkör közöJt
."",,,,,••,,,,u igazságosan elosztani az ajándé~ pénzt. Es

kezdődteka bajok.

Az első variáció szerint a
Gyomai FC 1,6, a Barátság
1,4, a Spartacus pedig 1,5 mil
liót kápott volna. (A GYFC
.azért többet, mÚlt a Barátság,
mert a klubhoz több sportléte
s~tménygondozása, Uzemelte
tése tartozik.)

A második változat szerint
kl millió jár a fociklubbok
nak és 2 millió a Spartacusnak,
llhOI hét szakosztály van, több
mint 300 fiatal sportol és 500
ezer forint tartalékban marad.
A harmadik variáció alapján
1,5 millió jut a GyFC-nek, 1
J:}lil.lió a Barátságnak és 2 mil
lió a Spartacusnak.

Balázs Imre képviselő- aki
mellesleg vezető tisztségvi
.~ylője is egyben a Barátság
nak "- még azt is
megkockáztatta egy sportbi
~ottsági ülésen, hogyha a
gyomai és endrődifocicsapat
):lern egyenlően részesül ön
kormányzati támogatásban,
9-ikkor visszaadj a a bizo
p.yítványát, azaz lemond a
képviselői megbízatásáróI.

Az önkormányzati testület
~ebruár28-i ülésén a költség
yetési vitában a sporttámoga
tások ügyében újra Balázs
Imre próbálta meggyőzni

iképviselőtársait:

- A költségvetés elfogadá
sa előtt nézzünk körbe váro
s.unkban. A gyomai részen a
§portpálya aránylag jó álla-

potban van, a szép sportcsar
nok működik, a gyomai für
dőeurópai hírű, örülünk neki
nagyon. A művelődési köz
pont minden igényt kielégít,
az Apolló moziba járnak fia
taljaink. Nézzük az endrődi

részt: átlépjük a vasutat, a
kövesút mellett sártenger
kezdődik, a volt endrődi ta
nácsháza omladozik. Endrőd
közponijában egy öregek
napközi otthona. N ap mint
nap látjuk ott sétálni a beteg
öregeket, bizony elmegy a
kedvünk még a szerelemtól
is, ha eszünkbe jut, hogy mi
is ilyenek leszünk. A műve

lődési házunk omladozik. Az
endrődipályát is rendbe kel
lene hozni. Kérem önöket,
hogy a három alternatíva kö
zül inkább az elsőt fogadják
el, mondván az 1,4 millió fo
rint mégiscsak több, mint az
1 millió. Igaz, a polgármester
a választási beszédébenjava
solta' hogy egyformán kap
jon pénzt a két csapat, de én
belátom, hogy a gyomai
klubnak nagyobb területet
kell mú1<.ödtetnie - mondta
Balázs Imre.

Az ezt követővitában töb
ben fölszólaltak, s általában
a második variációban fog
lalt pénzelosztást támogat
ták, majd a szavazáskor
l3-an voksoltak a második
javaslat mellett.

Az MSZP Gyomaendrődi Városi Szervezete megtartotta
tisztújító taggyűlését, melyen a 31 tagú aJapszervezet a kö
vetkező négy évre öt tagú elnökséget választott. Elnökké
újraválasztották Fekete Lászlót, az elnökség tagjai: Babos
László, Foglár Mihály, Homok Lászlóné és Dr. Kovács Béla
lettek.

Frankó a franciáknál
Dr. Frankó Károly polgármester február 26-tól március

5-ig egy 56 tagú polgármester-delegáció tagjaként francia
országi tanulmányúton vett részt. A magyar küldöttség a
francia konnány vendégekint az ottani közigazgatást tanul
mányozta.

Mégis emelik
Lapunk előző számában már hírt adtunk arról, hogy a

szemétszállítást és ártalmatlanítást végző Gyomaszolg Kft.
emelni kívánja a szolgáltatásai díját. Az önkormányzat január
26-i ülésén már megvitatta az áremelésr61 szóló tervezetet és
akkor több képviselő kifogásolta az áremelés mértékét. A
testület akkor a kérdést levette napirendr61, s egyúttal meg
bízta a pénzügyi bizottságot, hogy vizsgálja meg a Gyoma
szolg áremelés iránti kéreimének jogosságát. A bizottság a
vizsgálat során megállapított~ hogy a kft. által kalkulált
költségek megfelelnek a ~aI6ságnak:, így jOgOSaJl kérik emel
ni a szemétszállítás díját. Igy március 1-t61 a lakosság havonta
138 forintot fizet havonta, a közületek üritésenként 150 forint
+ áfa díjat fizetnek. A lakótelepeken lakásonként 169 forintra
nőtt a szemétszállítás díja.

Drágul a lubickolás
APájer Sándor vállalkozó által 1993 óta bérelt - az önkor

mányzat tulajdonában lévő - Templom-zugi szabadstrand
bérleti díját és a belépőjegyek árát idén is emelték. Afelnőtt
belépő a tavalyi 25 helyett idén 40 forintba kerül a gyerekek
a 19 forint helyett 30forintotfizetnek ajegyért. A 10 év alatti
gyerekek továbbra is ingyen strandolhatnak.
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megvásárolná. Így valószínű#
leg részenként tudjuk majd el·
adni. Ezidáig csupán W~

készleteket értékesítettük kori!
látozott érdeklődés mellett,
összesen 5-6 millió forint
téket sikerült eladni a
kezet vagyonából. Ez
arra sem elegendő, hogy
végkielégítés hátra!(~kaink:lf'

kifizessük - mondta lamUlK,!
nak a felsZ2lIllolást
suth Holding Va:gyc)nkeze16
Részvénytársaság délalföld\
irodájának munkatársa
Ferenc felszámolóbiztos.

A Kossuth Holdingtól
ruár közepén levélben
latot kapott az önkormányzat
a polgármester kérésére.
napokkal ezelőtt ugyanis
volt arról, hogy az ENeI iro
daépülete iskolának, kollégi
umnak és még számtalan
célnak megfelelő lehetne. Az
árajánlat tartalmát dr. Frank6
Károly a február 14-i önkor
mányzati ülés végén zárt ülést
elrendelve ismertette a képvi
selőkkel. A városházán ugyan
nem áruHák el, de Nagy Fe
renc felszámolóbiztostól
megtudtuk, hogya szövetke
zet irodaépületét ajánlották fel
az önkormányzat részére net
tó 24 millió forintért. A képvi
seló1c szerint ugyan lehetne
mit kezdeni az épülettel, ám
tény, hogy a városnak most
egy huncut vasa sincs. Így a
testület tudomásul vette az ár
ajánlatot, s igyekeznek figye
lemmel kísérni a felszámolást,
hátha egy év múlva - vevő hí
ján - már kevesebb lesz az
ajánlott ingatlan ára.

kereskedelmi Vállalat, amely
maga is felszámolás alatt van.
A szövetkezet a felszámolás
ideje alatt mintegy 60 dolgo
zóval mú1cödik és az admi
nisztrációs munkák mellett
tüzödei bérmunkát is végez
nek.

- A felszámolásnak még na
gyon az elején vagyunk. Je
lentős mennyiségű ingatlant
és berendezést kellett felmér
ni az értékesítés előtt. A gyo
maendrődi ingatlanokat,
műhelyeketa gépekkel együtt
lehetőség szerint olyan pályá
zónak kívánjuk eladni, aki
folytatná a termelőmunkát.

Az viszont már látszik, hogy
olyan szakmai befektetőtnem
fogunk találni, aki a szövetke
zet telephelyének egészét

maga ellen. Korábban egyéb
ként a hitelezó1c közül többen
követelték az Enci felszámo
lását - mondja az elnök. A szö
vetkezet legnagyobb
hitelezője a Tannimpex Kül-

A nagy múltú, ám néhány éve csődbe jutott
Endrődi Cipész Szövetkezetben múlt év au
gusztus 14-én kezdődött meg a felszámolási
eljárás. Az előzményekkel kapcsolatban Feu
erwerker Gábor a szövetkezet elnöke el
mondta, hogy 1992 február 24-én a
szövetkezet öncsődöt jelentett. A 360 millió
forintos adósság visszafizetéséról a hitelezó'k
kel még abban az évben, június 14-én sikerült
megegyezni, s eszerint 1996-ig az Encinek
vissza kell fizetnie adósságait.

- A csődegyességben foglalt
határidőketés a pénzügyi ígére
teket azonban a szövetkezet
nem tudta tartani, ezért a múlt
év júniusi közgyú1ésen a szö
vetkezet önfelszámolást kért

Gyomaendrőd,

Csokonai u. 22.
Telefon:

06-60/384-670

Cím: CsatornaépítőGmk.
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy u. 69.

Telefon: 66/386-183.

ol Tereprendezés lánctalpas
dózerrel (DT 75, T 100)

IJI Építkezéshez a kívánt
méretű fűrészelt faanyag
beszerzése és szállítása.
Árajánlatot adunk!

IJI Rakodógépek T- 174-es,
Weimar

IJI Szállítóeszközök: IFA,
Skoda és Uaz szerelvények
(4-24 tonnáig), fixes és billencs
ol A liazokkal nemzetközi
közúti áruszállítást is vállalunk!

('" Gyári
~ alumínium
i 15 m2-es
~ fóliaváz eladó.
i Ugyanitt egy- ~

~ és báromfázisft ~I
~I~ villanymotorok,

kondenzátorok, ~.
~ bftsdarálók !
~ motorral vagyI anélkül eladók.
~

~

I
~
~
L_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_~~~d



84%
48 %
28 %

76 %
60%
,40%

emelkedés

köt. Hogy ez mivel jár majd
az önkormányzatok számára
azt még nem tudni. Hiszen a
közvilágításüzemeltetésé
nek, karbantartásának szigo
rú személyi és műszaki

feltételei vannak. A tevé
kenység nemcsak munka
igényes, hanem különböző

hatósági előírások is szabá
lyozzák,

- Az áramszolgáltatók
nem alkotói, hanem alkal
mazói a törvények és rende
letek előírásainak. Nagy
híbája ennek az árrendelet
nek, hogy nem egy megha
tározott százalékkal emelte
meg a közvílágítási díjat..
Sajnos nem ismerem a Ma
gyar Energia Hivatal árkép
zési stratégiáját, de lehet,
hogy ez arendelet egy tuda
tos lépés az önkormányzati
áramszolgáltatás felé. Ha
ez igaz, akkor nagyon
rosszul készítették elő, ha
nem igaz akkor feles
legesen terhelik újabb gon
dokkal az önkormányzatok
és az áramszolgáltató kö
zötti viszonyt - mondta vé
gül Homok Tamás.

5

új ár
FtlKWh

6,50
8,50

10,50

3,50
4,0
4,50

mutatnák. Tény, hogy a kevesebb energiát
fogyasztók (ezek általában az egyedül élő,

s feltehetően nyugdíjas polgárok), ~seté

ben nagyobb mértékű az áremelés. Ime a
táblázat:

régi ár
FtlKWb

3,70
5,30
7,50

1,90
2,70
3,50

zett a közszolgáltatási sza
bályzat. A közvilágítási díj a
teljesítménydíjból és az
áramdíjból áll. Az 1995 ja
nuár l-tól életbe lépett mi
niszteri rendelet szabályozza
a közvilágítási díjak mérté
két is. Ez a rendelet egy lé
nyeges módosítást vezetett
be: amíg korábban aközvilá
gítási díj - pontosabban a tel
jesítménydíj - tartalmazta a
javítás és a karbantartás költ
ségét is, addig az ez évtől

érvényes díj ezt nem tartal
mazza. Az igazsághoz az is
hozzátartozik - és erról az
önkormányzati szake'm
berek gyakran mégfeledkez
nek -, hogy csak a
közvilágítási díjak nem vál
toztak január l-től , holott
összességében mintegy 65
százalékos a villamos ener
gia árnövekedése - mondja
Homok Tamás.

Szerinte a rendeletet al
'kotó a vállalkozói szférá
ba tette át a közvilágítás
javítását, s ezt követően

az önkormányzat azzal ja
víttat, akivel előnyösebb
vállalkozási szerződést

Lakossági nappali (havi)

Régi és új villamosenergia dijak

50KWh-ig
300KWh-ig
300 KWh felett
Lakossági éjszakai (havi)
200KWh-ig
1000KWh-ig
1000 KWh felett

Január l-tól a lakossági villamos energia
díjait mintegy 65 százalékkal emelték. Ez
a kormány már többször hangoztatta szo
ciális érzékenységét, viszont az alábbi táb
lázatban közölt árak mintha nem ezt

berendezések létesítése, bő
vítése, átalakítása, rekonst
rukciója - legalábbis ezek
finanszírozása - önkormány
zati feladat. Ugyancsak ön-

GAZDASÁG

kormányzati feladat a közvi
1ágítás díjának finanszírozá
sa. Az. áramszolgáltató csak
azt a közvilágítási berende
zéstköteles kezelésbe átven
ni és üzemeltetni, amelyre az
önkormányzat szolgáltatási
szerződést kötött. Mind:.
ezekről egyébkéntbővebben
egy ipari miníszteti rendelet
rendelkezik, ez az úgyneve-

Valószínűle:g sokan nem
hogyaközvilágítási

gy múlt év végi ipari
miniszteri rendelet
értelmében a koráb

bi gyakorlattól eltérően a
közvüágítási hálózat kar
bantartási munkáira az
önkormányzatoknak kü
lön szerződést kell kötni az
ramszolgáltató céggel. Ez

jelenti, hogy az áramw
n felül még külön keH fi

zetni a fenntartási, javítási
munkákért, ami a gyoma
éndrődiönkormányzatnak
havonta 163 ezer forint
többletkiadást okozna. Az
önkormányzat szerint ez
burkolt áremelést jelent
mindenféle minőségi javu
)~ nélkül, s ezért ez elfo
gadhatatlan. Ezért a
i(épviselő testület úgy dön
tött, hogy ez év január l-tól
nem kötnek szerződést a
város közvilágításának
karbantartására az áram
szolgáltatóval. .

Egyébként a legtöbb ön
konnányzat sérelmesnek, s
egyben jogtalannak is ítéli a
~endeletet, s ez ügyben már
interpelláció is elhangzott a
padamentben. Csorba Csa
lfa jegyző szerint amennyi
ben a minísztérium célja a
rendelet módosításával az
lett volna, hogy az áramszol
gáltatók magasabb díjbevé
telhez jussanak, akkor ezt
akár az áramdíj, akár a telje
sít.ménydíj emelésével is
h}egtehette volna. Ajegyző a
fJ7itász Rt. Szolnoki Uzleti
gAzgatóságának írt levelé
pen megjegyzi, hogya
,rendelet ellentmond a polgá
;pjognak is, hiszen az áram
szolgáltatóka tulajdonukban
lévő hálózat fenntartására
~löndíjat kémek, holott a
1tulajdonos alapvető köteles
sége az állóeszközei karban
tartása.

Az önkormányzati testület
~ebruár 28-i ü1ésén vitáztak
,etról aképviselők, ám a téma
kapcsán nem hívták meg a

ásik érintett felet, Homok
aTitász Gyomaend-

Kirendeltségének veze
Homok Tamás az
kapcsolatban nyilat-
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A tanév második felétól, azaz február l-tól taka
:m:ékossági okokra való hivatkozással a 2. számú
Altalános Iskolában megszűnt a délutáni diák
sport, melynek keretében atlétika, torna, labda
rúgás edzéseken és házibajnokságokon vehettek
részt a diákok. Halász István testnevelő tanár,
aki 33 éve dolgozik az iskolában ezzel kapcsolat
ban elmondta, hogy mivel az intézmény nem tud
ezentúl pedagógusainak túlóradíjat fizetni, ezért
a túlórában végzett délutáni sporttevékenységet
megszüntette.

iskolánk diáksportját: az
múlt évben mintegy 120
forinttal, az idén 90 ezer
rinttal járultak hozzá,
méltó felszerelésünk
és el tudjunk utazni a
nyekre. Megjegyzem, hogy
támogatói pénzekból
labdák és más Spc)rtt<~lszere]!é:!

sek biztosították műkö<:!ésilli

feltételeink zömét, hiszen
iskola évek óta a diáksportJréi
szére nem vásárolt
Az intézkedéssel kaI)Cs()lati
ban tudomásom szerint
milyen fórum
foglalkozott. Eddigi érÍ(~süjlé·

seim szerinta megyében a
általános iskola közül mi
tünk az elsők, ahol
megszüntetni a diákst:lort'ot
Kíváncsi vagyok rá, hogy
megtakarított túlóradíj
mértékben fogja ellensúlyoz
ni a diáksport megszünteté~;é
vel keletkező károkat 
mondta végül Halász István.

H.E.

A testnevelő tanár szerint
a délutáni sport megmenté
sére még egy lehetőség kí
nálkozna, eszerint a
gyerekek pénzt fizetnének
az iskola kasszájába és így
sportolhatnának. Halász
István azt mondja, hogy is
merve a szüló1c anyagi hely
zetét ez csak félmegoldás
lenne.

- Nagy örömünkre a város
ban sok ·olyan támogatónk
van, aki jelentősen segítette

nám az országos területi baj
nokságra került tornászcsapa
tunk felkészítését. A sikert
szívesen átengedném minden
kinek, de természetesen a
munkával együtt. Ezt viszont
a sport iránt érzett elkötele
zettségemból é~ a kemény
edzést végző diákok iránti
tiszteletból nem teszem meg,
hanem szorgalmasan készü
lünk a március 18-i országos
terüieti bajnokságra -mondta
Halász István. .

- Ez azért is sajnálatos, mert
az iskola hímevét az elmúlt
évek országos és megyei
sporteredményei nagymér
tékben növelték. Most meg
szűnt a délutáni sportolás
lehetősége,s a gyerekek való
színú1eg az utcán, a band~

ban vezetik le energiáikat
okozva ezzel maguknak, szü
!eiknek és másoknak károkat.
Szú1c látókörűségnek tartom
ezt az intézkedést, mert isko
lánk szempontjából ennek ko
moly következményei
lehetnek. Péld<í.ul nem hoz
zánk fogja íratni gyermekét a
szülő, hiszen itt nincs lehető

ség a délutá..'Ú sportolásra. Sőt
a hatodik osztályt befejező,

eddig sportra nevelt tanulóink
majd keresnek maguknak
olyan iskolát ahollehetőségük
van folytatni a sportot. Leg
szívesebben kitenném a mag
néziumos ládát az iskola
tomatermének bejáratához, és
az intézkedést hozókra bíz-

LIONNESHOP
Gyomaendrőd,Hősökúlja 46.

A LIONNE SHOP
tavaszi ajánlata:

Kar- és fali órák, diafilmek,
fényképezőgépek,

fotóalbumok és videokazetták
nagy választékban.
Ezenkívül kabalák,
kerámiák, illóolajok

és furcsaságok!
Továbbra is vállaljuk ékszerek

átöntését, készítésétés javítását.

Mi ajánlani tudunk többfajta. lehetőséget
megtakaritásának elhelyezésére.

Betétkamat emelés a régi és új betétformákra.
Ha megismeri ajánlatainkat, biztosan megta

lálja az On számára legjobb megoldást.
Ne feledje, ha Önnek van szüksége segítségre,

ránk akkor is számíthat.
Van ahol csak a végeredmény számít. Igaz ez

is fontos, de a megbízható, kölcsönösen gyü
mölcsözőkapcsolat ennél többet jelent.

VÁRJUK ÖNT
ENDRŐDI,GYOMAI,

hunyai, csárdaszállási, köröstarcsai, mezóbe
rényi, békési, muronyi, bélmegyeri, békéscsabai
és budapesti kirendeltségeinken.

Bennünket biztosan megtalál, mert Ön is ott
él, ahol mi.

ENDRŐDÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

- alapítva 1957. május 18. -

BETÉT E ELÉS
NÁLUNK IS A TAVASZ
ELSŐNAPJÁTÓL
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Középiskolák

MÚKödtesse megyeue

eíratás
Az elsősök beíratása az új gyomaendrődi egyházi

általános iskolába március 27-28-29-én, 8-17 óráig
lesz a 617. sz. Ipari Szabnunkásképző és Cipőipari

Szakközépiskolában, Selyem út 124 sz. alatt.
Kérjük, hogyakik ősztó'l2.3.4. osztályban ide szeret

nék hozni gyermeküket, a beíratás idején tegyenek szán
déknyilatkozatot, mert föl kell készülnünk a gyerekek
fogadásár;a. A tankönyveket már most meg kell rendel
nünk (hamostrendelünk, talán olcsóbb lesz). Szeretettel
várjuk az érdeklődó'ket (vallási hovatartozástól függet
lenül) az endrődi plébánián (Főút 1.) munkanapokon
délelőtt8-12-ig, vagy telefonon: 386-939.

A 2. számú Általános Iskola
alsó tagozatos nevelóijuttaták
el véleményüket a Szó-Beszéd
előzőszámában megjelent Is
kolaösszevonás cÍmű írásunk
kal kapcsolatban.

Az általános iskola elvégzé
sének lehet6sége alapvet6 ál
lampolgári jog. Joga van a
gyermekeknek korszeru mód
szerek, eszközök segítségé
vel, jó körülmények között
tanulni. A szüló1cnek pedig ál
lampolgári joga a szabad isko
laválasztás. Egy ekkora
lélekszámú város el kell hogy
bírjonhárom általános iskolát,
ha három középfokú intézetet
el tud tartani. A szüló1c már
megszokták, hogy szabadon
választhatnak iskolát, progra
mok, módszerek alapján. Ezt
a lehet6séget nem szabad
megszÜlltetni.

Az összevonás emlegetése
jól id6zített, tudatos irányítás
az egyházi iskola támogatásá
ra. Ez a tény, évekre arctalan
ná teszi az iskolát, a
pedagógusok belemerülnek
az ezzel járó napi szervez6
munkába, ami elkerülhetetle
nül az oktató-nevel6 munka
rovására mehet.

Általános iskoláink állapota
és felszereltsége elmarad akö
zépiskolákétól. Saját /gyoma
endr6di/ gyermekeink is
megérdemelnék, hogy szép és
egészséges körülmények kö
zött tanulhassanak. Épp a leg
kisebbeknek nincs megfele16
WC-jük, naponta 1 órát gyalo
golnak az ebédért.

A középfokú intézetek
gyermeklétszáma emberlép
tékű, irányítható, átlátható,
egységes nevelési elképzelés
sel működtethet6. Míg a két
általános iskola összevonásá
val 600-800 f6s átláthatatlan
tömeget kell majd irányítani,
tanítani, elhelyezni, étkeztet-

nevelni. A mamut-iskolák
~ose váltak be, fmeg nem, ha
egy épületben nem fémek el.

,i Egyébként az egészséges ver
~enyszellem mindenképpen
J,)qzitívhatással van az iskolák
(ej~ődéséreis.

A tanulás-tanítás hatékony
sága szorosan összefügg az
osztályok létszámával. Ho-

gyan tanulnak majd 25-30 f6
vel számítógépes ismereteket,
nyelveket, nem beszélve az
olvasás-írás tanításáról?! Per
sze tudjuk, hogy volt id6 ami
kor 30-40 f6s létszámú
osztályokban tanultak a gyer
mekek, egy szál krétával és
táblával... De a Nemzeti
Alaptantervben megfogalma
zott követelményrendszert is
nehéz lenne ilyen f6s osztá-.
lyokkal megvalósítani.

Mindkét iskolában külön
böz6programok szerint tanul
nak a .tanulók, tehát a
csoportösszevonás egyel6re
megoldhatatlan, a késóbbiek
ben pedig sok pedagógus át
képzését vonná maga után,
ami újabb kiadásokatjelente
ne. Mire két iskola nevel6tes
tülete összesimul, a
legnagyobb jóakarat mellett is
feln6 egy generáció! Ők lesz
nek majd az összevonás áldo
zatai?!

Mit lehet megtakarítani két
iskola összevonásából?

- Egy-két nevelő fIzetését?
- Egy felszabaduló igazgató

bérét?
- Esetleg a tanulócsoportok

összevonása által felszabadult
összeget?

És mit veszítünk?
- Két nagymúltú iskola ar

culatát, múltját és hagyomá
nyait.

- Megszűnik az egészséges
verseny, fennáll az elszürkü
lés veszélye.

- Szűkül a választási lehet6
ség a szül6k számára..

- Az iskolaépületek meg
sZÜlltetésével a város egyes
körzetei iskola nélkül marad
nak. (A már üresen álló épüle
tek iskihasználatlanok,
állaguk egyre romlik.)

Ma még kiszámíthatatlan,
hány diákot vonz majd a hat
osztályos gimnázium, vagy a
szeptemberben beinduló egy
házi iskola. Ú gy érezzük,
hogy az új iskola beindításá
val évenként csak 20-25 gyer
mekkel jut kevesebb a város
három általános iskolájába,
ami még egyel6re nem lehet
indok a két iskola összevoná
sára.

Nehéz az igazgatóválasztás
kérdése is, mert ki az a felké- .

A képviselőtestület utasítot
ta az oktatási ügyekkel is fog
lalkozó bizottságot, hogy
vizsgálják meg a város három
középiskolájának tevékenysé
gét szakmai és pénzügyi vo
natkozásban. A város oktatási
intézményeinek magas fenn"
tartási költségeivel kapcsolat
banfelmerült ugyanis annak a
lehetősége, hogy az önkor
mányzat - a finanszírozási ne
hézségek miatt - e feladatot
már nem tudja ellátni; s ebben
az esetben mód van arra, hogy
a középfokú intézményeket
megyei üzemeltetésre átadják.

A február 14-i testületi ülésen
.e témában a polgármester nyi
tott vitát. Dr. Kovács Béla al-

szült szakember, aki ennyi is
kolaegységgel, ennyi pedagó
gussal tudja az iskolát
felel6sen irányítani, az egyre
szú1cösebb pénzkeretek kö
zött?! Az iskolaösszevonás
során megtakarított pénzt
úgysem az iskolára fogják
költeni!

Bízunk abban, hogy elég
okos észrevételeket sikerült
összegyűjtenünk ahhoz,
hogy miért nem a két iskola
összevonása a legmegfele
lóbb a felvetett problémák
megoldására. A felhozott ér
vek alapján bízunk abban is,
hogy a testület tagjai eláll
nak az iskolaösszevonás
gondolatától.

polgármester, a gimnázium
igaZgatója elmondta, hogya vá
ros nem lesz képes ilyen szinten
fenntartani a középfokú oktatá
si intézményeit, amennyiben az
úgynevezett normatíva, tehát a
mú1<:ödtetéShez kapott állami
pénz összege nem emelkedik.

- Igyekezni kellene a döntés
sel, addig kellene középiskolát,
vagy középiskolákat átadni,
amíg erre amegye fogadó ké
pes, hiszen több önkormányzat
is gondolkodik ebben a témá
ban. Mindenesetre meg kell
vizsgálni, vajon milyen hatása
lesz annak a város költségveté
sére, ha egy-két középiskolát
átadunk megyei működtetésre,

s ezek fenntartása nem terhe1né
Gyomaendrődöt - mondta az al
polgármester.

Hangya Lajosné képviselő

asszony szerint teljesen mind
egy, hogyamegye, vagy a
város mú1<:ödteti-e az iskolát,
hiszen a normatíva 1992 óta·
változatlan, s így egy esetleges
megyéhez történő átadás a ta~

nulók és a pedagógusok helyze
tén semmit semjavítana.

KatonaLajos, a pénzügyi bi
zottság elnöke zárta le a vitát
azzal, hogy fölösleges most er
ről polemizálni, hiszen meg
kellene várni az érintett iskolák

, szakmai és gazdasági felül
vizsgálatát, s ennek alapján tud
n a e kérdésben dön teni a
képviselőtestület.
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A szabaddemokratálkodás legújabb építő

jelleg II javaslata: - Lerombolni 980 km vas
útvonalat!

- Így lesz gazdaságos! - vallja a közleke
dési minisztérium eszdé-eszes masinisztája. 
Ha a sínfelszedést megoldjuk, sínen leszünk!

Megfogják velünk hamarosan értetni, "in
média lesz", hogy így jó az országnak.
Higgyük el, sokba jön nekünk a vonatozás. A
Nemzetközi Valutázó Alap is megmondta,
hogy egy szegény ország nem engedheti meg
magának, hogy sínpárja legyen, mikor más
hol egy szál sín sincs. Különben sem nekünk
való a vonat, mert mucsai módra hagymával
esszük a kolbászt az első osztályon és hasz
náljuk a vécét a megállóban. De műszaki

gondok is vannak: a lokomotívokon sok a
tömlőhiba, durrdefekt, a talpfák is lúdtalpa
sak és a kalauzok úgy elhíztak, hogy nem
tudnakátvergődni afolyosón. Megmagyaráz
zák majd nekünk azt is, hogy itt az alföldi
síkságon a vágányfölszedés kimondottan ol
csó vállalkozás, még alagutat sem kell tömni.
Egy csapásra megoldódik a tömegközleke
dés, a teher- és jószágszállítás (a marha sem
utazik többé marhavagonban).

A vágányfölszedés fölemelő gondolata
csakis egy szabadon szárnyaló szellem szüle
ménye lehetett, ilyesmire a földhöz ragadt
konzervatív képtelen. Ezért dó?t meg nálunk a
királyság is! A Monarchia félnótás közleke
dési minisztere annak idején ide rakatta ezt a
rengeteg vasat, behálózta sínekkel a birodal
mat, mert azt hitte a szerencsétlen, hogy az
gazdasági fejlődés. Még Boszniában is azt
robbantgatjákmanapság az ottani"szabad"
csapatok, amit Ferenc Jóskáék építettek. Va
lószínú?eg a Vadnyugatból azért lett USA,
mert annak idején a vasutat tartották a civili
záció hordozójának. Építkeztek is vadul a
prériken, bár a cowboyfilmek tanúsága sze
rint ott is voltak szabadon ténykedő vasútel
lenesek. Ezeket nem minisztériumi
tanácsnokoknak hívták, hanem (vas)útonál
lóknak. Persze ók nem gazdasái racionalizá
cióval meg modernizációval érveltek, inkább
coltokkal.

A középtávú tervekról, elképzelésekró? az
Országos Hátratolatási Hivatal szakértőjét

kérdeztük. Más Tamás úr így nyilatkozott
munkatársunknak:

- Tulajdonképpen az egész ország veszte
séges és szándékunkban áll fe/számolni. An
nak a néhány ezer négyzetkilométer
területnek afenntartása, amelyet megszokás
ból még Magyarországnak szoktak nevezni,
nem kijízetődővállalkozás. Megértheti, hogy
nem menedzselhetünk egy ilyen pr9dzsektet.
Már elkezdtük afokozatos leépítést. Mint bi
zonyára tapasztalhatták, a fodo rizáció kere
tében már elkezdődött a magyar kultúra
talpfáinakfölszedése. Utána a Nemzeti Alap
tanterv segítségével az oktatást szanáljuk
majd oly módon, Iwgy a húszéves bölcsődei

képzés után a doktorálásra kötelezzük a ma
gyar gyerekeket. Ezzel párhuzamosan kerül
sor a vasútra és lehet, Izogy a vízi utakfölszá
molása keretében hamarosan sort kerítünk a
Tisza folyó fölszedésére is, mert rendkívül
gazdaságtalanul folyik benne a folyatás. A
légi utakat egyenlőre meghagyjuk, mert kell
a szabad madarak elvonulásához. DüL

koznak megszüntetni.
Gyomaendrődöt ezek
közül egy járat megszű
nése érinti: február 26
tól a 11 óra 35 perckor
Vésztőre induló vonat
nem megy többé.

- Az összejövetelen
furcsának tűnt - mondta
dr. Valach -, hogy az ön
kormányzatok jelenlévő

képviselőivel mintegy
elfogadtatni, pártoltatni
kívánta a MÁV a lakos
sági szolgáltatás szűkü

lését. Ajáratritkitással itt
a kelet-békési régióban
körülbelül 4,5 millió fo
rintot takarít meg évente
a MÁV.

keves

MÁvmétékesei arról tá-
.jékoztatták a résztvevő

ket, hogy a kelet-békési
területen három gazda
ságtalan járatot szándé-

A gyomai vasú.tállomás régi épülete

Egy

Dr. Valach Béla kép
viselő február l3-án
Vésztőn egy regionális
vasúti egyeztető tárgya
láson vett részt, ahol a

Vállalkozunk magasépítési munkák kivitelezésére
Osztályozott adalékanyagból bármilyenbetonkeveréket

előállítunkés az építkezés helyszínére szálliljuk!
Készletünkön lévő különbözőszínűbútorlapot méretre

vágunk és élfóliázunk.
Hideg-meleg vízzel kocsimosást vállalunk.

Február 27-tól a MÁv Rt. veszteségeinek a
- kormányhatározatban előírt - csökkentése
érdekében a leggazdaságtalanabb vasútvo
nalain leánitja a személyvonatok közleke
dését. A takarékossági intézkedés mintegy
350 kilométernyi vasúti meUékvonalat érint,
melynek javar~sze az ország keleti felében
található. A MAV teljes hálózatának 41 szá
zalékameHékvonal és az utasok 14,3 száza
léka utazik ezeken a járatokon. A MÁv
becslései szerint ezzel az intézkedéssel1 mil
liárd forint takarítható·meg és 1200 dolgozó
bocsátható el.
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Minden nap 12 és 15 óra között

MINDEN

MÁRCIUS l-JÉTÖL A ZSORT
VÁSÁRLÁSi BÓNNAL VÁSÁRLÓK

50 Ft engedményt kapnak,
ha a kivágott bónf

felmutatják a kasszánáll

EGY VÁSÁRLÁS EGY BÓN!

inden 60 év feletti vásárlónk
5 % kedvezményt

*

*
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onnan iskolába járó tanulók
alapvetőkönyvtári ellátásához.
A város az összeg felét saját
eróbó1 biztosítaná.

A Bethlen Gábor Mezőgaz

dasági Szakközép- és Szak
munkásképző Iskola
kollégiumi férőhely bővítésre

kér pályázati pénzt szintén a
művelődési minisztériumtól.
A Fő úti kollégiumépület tető
szerkezetét újítanák fel, majd
azt beépítenék, s így megol
dódna a férőhelyek bővítése.

Mivel a város a támogatási
igényt saját erővel nem tudta
támogatni, így a pályázatot nem
javasolták benyújtani. Ám a
döntés előtt GubuczJózsefigaz
gató tájékoztatta a testületet,
hogy ez esetben az iskola 5 mil
lió forintnyi saját erőtvállal, így
a benyújtandó pályázatot végül
is a képviselők kénytelenek vol
tak támogatni.

Szintén a művelődési minisz
tériumhoz érkezik majd a 617.
számú Ipari Szakmunkásképző

és Cipőipari Szakközépiskola
pályázata is. Az intézménynek
9 millió forintra lenne szüksége
az iskolaépület tetőterének be
építéséhez, ahol egy 35 féró1J.e
Iyes kollégium kialakításához
vennék igénybe a címzett támo
gatást. Az iskola a beruházás
hoz 1 millió forintot tudna
biztosítani.

A pályázó ötintézményösz
szesen 23,4 millió forint álla
mi pénzre pályázik, s ehhez a
város, illetve a beruházni kí
vánó intézmények 9 millió
forinttal járulnának hozzá.
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Az önkormányzat február
14-i ülésén döntött a jövő évi
címzett támogatási pályáza
tok benyújtásáról. Az alább
felsorolt intézmények által
benyújtandó pályázatok
mindegyikét támogatta a tes
tület.

A Katona JózsefMűvelődési
Központ a Művelődési és Köz
oktatásügyi Minisztériumhoz
nyújt be pályázatot bútorok
(asztalok és székek), hang- és

, fénytechnikai berendezések,
valamint irodatechnikai eszkö
zök vásárlására. Indoklásuk
szerint mind a művelődési köz
pontban, mind pedig a Déryné
Művelődési Házban a jelenleg
használt, ám leromlott állapotú
hang- és fénytechnikai beren
dezések már nem tudják kiszol
gálni a,kor igényeit. Az endrődi

művelődési házban sem ha
lasztható tovább az asztalok és
székek cseréje. Az összesen
mintegy 3 millió forintos beru
házáshoz egymillió saját erőt

biztosít majd a város, ha a be
nyújtott pályázatot aminisztéri
um pályázati pénzzel
támogatja.

Ugyancsak e minisztérium
támogatására számít az endrődi

tájház. A műemlék jellegű épü
let felújítása halaszthatatlanná
vált. A rendbehozatal teljes
költsége 1 millió 150 ezer fo
rint, melynek mintegy felét az
önkormányzat állná, a másik
felét igényelnékpályázat útján.

A Városi Könyvtár 200 ezer
forintra pályázik ugyancsak a
művelődési minisztériumnál a
külterületi településeken élő,
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A szervezóK nevében Balázs Imre önkormányza
ti képviselő március 5-én, vasárnap délelőttre

meg az endrődi községházába a Bónom
zugi telektulajdonosokat, hogy megalakítsák a
Bónom-zugi Holtág Vizéért Társulatot. Balázs
Imre elmondta, hogy a társulat célja a holtág

vízminőségénekhatékony javítása, az elhínáro
sodás megakadályozása.Az összejövetelen mint
egy 40 telektulajdonos vett' részt, s megjelent
Gunn László, az önkormányzat vízgazdálkodási
ügyintézője és Kiss Sándor a Körösi Halász Szö
vetkezet ágazatvezetője is.

II
oltágért

Balázs Imre szerint a társulat lét
rehozására azért is szükség van,
mert az önkormányzat igazságtalan
és elfogadhatatlan lépéseket tesz a
holtágak megóvása érdekében. Kü
lönösen hátrányos helyzetet élvez a
Bónom-zugi holtág.

- Tavaly például 800 ezer forin
tot költött a város a Sóczó-zugi víz
hínár elleni védelmére, viszont a
Bónom-zugban semmi sem történt,
sőt a szúnyogirtásból is mindig ki
marad a Bónom-zug - mondta Ba
lázs.

Ezután a jelenlévők gyorsan
megszavilZták a társulat öt fős ve
zetőségét Balázs Imre javaslata
alapján. A vezetőség tagjai: Balázs
Imre, "líaszká Béla, Simon Péter,
dr. Rácz Csongor és Cellai Cer-:
gely. Ezt követően az ülést vezető
Balázs Imre azt javasolta, hogya
telektulajdonosok évente 3000 fo
rinttámogatástfizesseneka társulat
kasszájába, s ebből a pénzből a ve
zetőségmajd elintézi a hínárvágást
és vesz annyi amúrt a vízbe;
amennyit kell.

Ekkor valaki azt javasolta, hogy
a társulatlegyen inkább alapítvány.
Simon Péter erre azt mondta, hogy
évekkel ezelőttmár létrejött a Hol
tágaknak élni kell nevűalapítvány,
árn inkább kárt okozott, mintsem
hasznot. Így most egy másik alapít-

A Körösi Halász Szövetkezet
a múlt esztendőben az élő vi
zekbe, a holtágakba és a csator
nákba élővizeibe 171 ezer
darab előnevelt5 centis csukát,
150 ezer darab ugyancsak öt
centis harcsát, l millió 39 ezer
darab pontyot, az egy kilós két
nyaras pontyokból 17 155 ki
logrammot, az előnevelt.

amúrból 331 ezer darabot, 13
ezer kiló tenyészkárászt, vala
mint 12 500 kilogramm busát
helyezett ki összesen II millió
200 ezer forint értékben - tud
tuk meg Kiss Sándortól a szö
vetkezet halászati ágazat
vezetőjétől.

Az előnevelt halat a Fish-Co
op Bt. szajoli ivadéknevelőjéből,
az egy és kétnyaras állományt pe
dig a szövetkezet köröstarcsai és
gyulavári halastavaiból szerez
ték be.

ványt létrehozni igencsak furcsa
lenne.

Egy nyugdíjas asszonyabefizeten
dőösszeg mértékéttartottamagasnak.
Bohos Józsefis sokallta a 3000 forin
tot és egyben kétségesnek ítélte a tár
sulás létrejöttét, hiszen - mint mondta
- a telektulajdonosoknak egy negyede
sincs itt. Balázs Imre kifejtette, hogy
nem kell mindenkinek 3000 forintot
fizetni, lehet társadalmi munkában hí
nármentesítést is vállalni.

A lényeg, hogya többségkézfel
nyújtással megszavazta a 3000 fo-

Horgászhírek
- Az ez évi ivadékolási tervünk

1,5 millió darab előnevelt amúr,
50 mázsa egynyaras amúr, 60
ezer előnevelt süllő. 40 ezer da
rab előneveltharcsa, l millió da
rab ponty és 10 ezer kilogram
kétnyaras ponty - mondta ágazat-
vezető. ,

pf. Körösi Halász Szövetkezet
Horgászegyesülete 100 résztve
vővel február ll-én tartotta köz
gyúlé~ét. ahol döntés született az
ez évi tagsági díjakról is. Beve
zették az úgynevezett családi je
gyet. amely családok és
családtagok részére biztosít ked
vezményes horgászati lehetősé

get. Az egyesület köszöni
mindazoknak a támogatását, akik
lehetővé tették a közgyűlés és az

rintos támogatást is. Kurilla János
szerint viszont azzal kellett volna
kezdeni a gyűlést, hogyajelenlévő

önkormányzati szakember el
mondja, vajon a városnak milyen
tervei vannak a holtág megmenté
sét illetően.Balázs tudatta a hallga
tósággal, hogy a város id~n3 millió
forintot kíván fordítani a holtágak
ra, s ebből alig 300 ezer jut a Bó
nom-zugra.

Ekkor kapott szót Curin László,
aki az önkormányzatot ért vádakra
válaszolva elmondta, hogy bár a

azt követő horgászbál sikeres
megrendezését. Az egyesület ve
zetősége köszöni a Bútoripari
Szövetkezet, a Hőtechnikai és
Gépipari Kft., a Körösi Halász
Szövetkezet, a Sublót Kft., Dógi
Jánosné, a Gyomai Kner Nyom
da Rt., a Led-Electronik műszaki
bolt, Katona György, a 2sort
Élelmiszer Áruház, Ács Imre, és

. a Körös Étterem támogatását és
külön köszönetet mondanak a
Pákász Horgászboltnak a szerve-
zésért. .

.Az egyesület idén a következő
versenyeket rendezi:

Április 29-én 7-15 óráig az
endrődihíd melletti Hármas Kö
rös szakaszon. Június 17-én 10
órától másnap délután 2 óráig a
Ném~-zugi holtágon. Szeptem
ber 30-án 7-től 15 óráig az end
rődi híd melletti Hármas Körös
szakaszon.

holtágak a város tulajdonába kerül~
tek; ám a halászati jog a Körösi
Halász Szövetkezetet illeti. A két
fél között létrejött megállapodás
szerint a szövetkezet évről évre bi
zonyos mennyiségű halat köteles
visszatelepíteni a vizekbe.

- A holtágak hínárosodásának és
vízminőségromlásának pedig a
vízparti telektulajdonosok is oko
zói, hiszen anyaralók szennyvizé
nek nagy része és a kertekben
használt trágya is jócskán kerül a
holtág vizébe, amelynek ezzel nő a
szervesanyag tartalma - mondta
Gurin László, s javasolta, hogy ta
vasszal vágják le a hínárt és a szö
vetkezet ezt követően nagyobb
mennyiségűnövényevőhalat tele
pítsen aholtágba..

Kiss Sándor a halászati szövet
kezet ágazatvezetője is elmondta
véleményét, s többek köz'ött tájé
koztatta az embereket arról, hogy
utoljára 1992-ben volt lehalászás a
Bónom-zugban. E kijelentésen
többen felzúdultak,' s elmondták,
hogy 1993-ban például egy hónap
alatt négyszer is halászott egy em
ber aholtágban, s eztkövetően- hal
híj án - kezdődöttmeg a vízminőség
romlása. A hozzászólók közül
egyébkénttöbben vádoltiík a halá
szati szövetkezetet, mert úgy vél
ték, hogy a korábbi
rablógazdálkodás az oka minden
nek.

A vita némileg lecsillapodott
akkor, amikor többen kifejezték
óhajukat, miszerint a telektulaj
donosok, az önkormányzat és a
halászati szövetkezet csakis kö
zösen tehet érdemlegesen a holtá
gért. Gurin László szerint a hínárt
március végén le kell vágni és
még áprilisban 10 mázsa amúrt
kell tenni a vízbe. Kiss Sándor azt
mondta, hogy ez lehetetlen, hi
szen természetvédelmi területről

lévén szó, a hínárvágáshoz enge
délyt kell kérni a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóságától,
ami egy-két hónapot is igénybe
vesz. Másrészt pedig a szövetke
zet csakjúliusban tud amúrt vásá
rolni. Ekkor új abb vita alakult ki,
de Balázs Imre javaslatára végül
a résztvevők határozatot hoztak a
társulat megalakulásáról, s ha en
nek köszönhetően egyszer meg
tisztul a Bónom-zug vize már
megérte eltölteni ezt a vasárnap
délelőttöt. H. E.
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Tiffany-szerű szerelmes
ponyvát, mert ma ez a leg
kifizetődó1Jb üzlet, ez a di
vat. Eddig erre nem tudtam
magamat rászánni...

Nekem egyfajta ízlésem
van, amely killsó1eg abban
nyilvánul meg, hogy far
mert és Puma cipőt hordok
inggel, vagy kötön puló
velTel. Én nem veszek azért
bőrmellényt, mert minden
ki azt hord. Szerintem az
irodalmi divatok a legun
dorítóbb dolgok a világon.
Többen javasolták márne
kem, hogy válasszak egy
jól hangzó, lehetó1eg angol
női álnevet és újak valami

nem megy. Csak akkor
ülök le írni, amikorkedvem
van hozzá...

- Többen feltették már
azt a kérdést, hogy írónak
vallom-e magam. Az író
egy olyan kategória,
amely többféleképpen ér
telmezhető. Megjelent
egy könyvem, tehát esze
rint író vagyok. Ha írónak
viszont olyan ember szá
mít, aki már elért egy bizo
nyos kvalitás t, akkor én

még nem vagyok író. In
kább úgy fogalmaznék,
hogy egy elsó1cötetes szer
zővagyok. ..

- Divatellenes vagyok!
Nem szeretem adivatokat.

, ,
E K

ETKEZET

írni. Mert az íróság ugyan
olyan foglalkozás, mint
akármely más. Tehát min
den nap dolgozni kell, leg
feljebb kihajítja az ember a
munkáj át. Ez nekem még

BB

BB

Magyar Televízió
Szegedi Körzeti Stú
diójának Üstökösök

című február 28-i adásában
bemutatkozott a gyoma
endrődiBaloghTamás első

kötetes szerző. A· műsor
olyan fiatal művészeket

mutat be, akik adélalföldi
régiób61 indultak el a hír
név felé. Az Ab Ovo Kiadó
gondozásában 1993-banje
lent meg egy novellás gyűj

teménye Egy füzet
magánélete címmel. A ki
adó azóta egy regény meg
írására is felkérte őt.

Balogh Tamás tehat most
regényt ír, mellesleg pedig
első éves magyar szakos
hallgató a szegedi egyete
men. Az alábbiakban Ba
logh Tamásnak aműsorban
elhangzott gondolatait
tesszük közzé:

- Írni csak éjfél után
van időm, mert addig ál
talában tanulok. Egyen
lőre sajnos még nem
jutottam el arra a szintre,
hogy egy írónak igenis
minden nap le kell ülnie

II.

1500 Ft+áfa/mázsa,.
azaz
Ft/mázsa.

Érdeklődniszemélyesen, vagy
. ./ telefonon a szövetkezet

#- központjában vagy géptelepén lehet.

Telefon: 66/388-622
Paulovics Mihály ágazatvezetö
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Az endrődi Stadlert
Kovács Lajosnak hívják.
Kovács Lajos cipőipari

vállalkozást vezet
Gyomaendrődön,lelkes
focirajongó, a szurkoláson

anyagilag is segíti a
Barátság SE focicsapatát.
Kovács Lajosnak Stadler

ellentétben nincsenek
vitái az adóhatósággal,
nem stadiont építeni
a kisréten, egyenlőrebeéri
azzal, hogy megyei
I. osztályú csapatot
szponzorál. Kell-e két
csapat egy városban, miért
ment tönkre az ENeI, és
mikor lép politikai pályára?
- kérdeztük egy interjúban.
aZ endrődi Stadlert.

- Gyomaendró'dön két focicsapatban
rúgják a pöttyöst, a gyomaiban és az end
róaib~n. Mindkét társaság a megyei J. osz
tályban gyűjtögeti a pontokat, Ön
anyagilag az endrődiekmögött áll. Egy vá
ros - két csapat?

- Nincs ebből gond, sok városban nem
két, hanem három csapat focizik nagyjából
azonos szinten. Nagyobb baj, hogy a két
együttest csak egy polgármesteri hivatal tá
mogatja. Korábban a mi csapatunk érdem
telenül kevés pénzt kapott, idéntől

elfogadható az osztozkodás. Az endrődi fo
ci saját hamvaiból éledt újjá, külső segítség
nélkül. Ezek a fiúk néhány éve a körzeti
bajnokságbap indultak, onnanjutottak'egy
re feljebb. Eppen az ellenlábasaink baja,
hiszen ó1c közben fentről lekerültek. Ho
gyan mertünk ennyit fejlődni ilyen rövid
idő alatt? - kérdezgetik. Tavaly éleződöttki
az ellentét igazán mert - bár tavasszal a
gyomai csapat kiesett az NB III-ból - az év
második felében is több segítség jutott ne
kik. Szerencsére a polgármester azóta oda
figyel erre az ellentmondásra, idéntól
egyenlőrész jut a két egyesületnek. A klu
bok mú1:ödése viszont változatlanul eltér,
nálunk például csak endrődiek fociznak.
Ha rajtam múlik, ez így lesz 10 év múlva is,
illetve addig, ameddig itt vagyok. Ez a tár
saság legfeljebb csak 1-2 játékost bír el
idegen területról, ezért vagyok én ennyire
lokálpatrióta és gondolom, odaát is lehetné
nek. Nem kívánom bírálni a gyomai klubot,
lényegében semmi közöm az ügyeikhez,

csak érzékeltetni szeretném a kettőnk közti
különbséget: náluk sok vidéki futballista
szaladgál a: gyepen. Engedtessék meg, de
legyünk már elkötelezett idevalósiak! A vá
ros társadalma nem azért áldoz 3-4 milliót
sportra, hogy az előnyöket és áldásokat
nem gyomaendrődigyermekek és felnőttek

élvezhessék. Alapvető ellentét közöttünk,
hogy mi nem foglalkoztatunk máshol elfá
radt, 30 év fölötti játékosokat. Nálunk nincs
fizetett funkcionárills sem, társadalmi mun
kában dolgozunk.

- Azt mondják, Ön az endrődi foci Stad
lere. Ebben a megállapításban lehet vala
mi, hiszen mindketten vállalkozók,
ráadásul egYformánfutballrajongók.

- A párhuzamot nem vállalom, mert tud
tommal Stadler úrnak az APEH-el akadtak
nézeteltérései, én pedig mirldig nagyon
ügyeltem a fizetési határidők betartására.
szerintem Akasztón luxus stadiont építeni,
bár ez a Stadler dolga. A sport csak olyan
lehet, mint a társadalom, abszurd, termé
szetellenes cselekedet a pusztában focipa
radicsomot építeni. Valószínűleg mások a
céljaink, én nem reklámot vagy magamuto
gatást látok a sportban. Nem hiszem, hogy
Stadler Józsefnek feltétlenül üzleti sikerei
megalapozásához, pédául a távol-keleti
.szeszforgalmazáshoz kell egy NB !-es foci
csapat. Nálam más a helyzet: szeretném, ha
50-60 fiatal egészségesen élne, sportolna
Endrődön. Régebben szponzoráltam a ha
dirokkantaktól kezdve a vitézi rendig min
dent, elfolyt a pénz. Aztán maradt a
Vöröskereszt és a labdarúgás, utóbbi felka
rolását hosszabb távon képzelem el. Nem
állítom, hogy szponzornak lenni minden
szempontból hálás szerep, elég sok az irigy
ember. Azt hiszik, nem tudom legyűrni sze
replési vágyamat, pedig erró1 szó sincs.
Gyermekkorom óta rajongok a fociért, imá
dom ezt ajátékot. Olyan társaságra találtam
a csapatban, amelynek tagjai emberileg is
becsülendők. Remek közösség, jól érzem
magam közöttük.

- Valaha vezetőbeosztásban dolgozott az
ENCI-ben. A cipógyár termékeit országha
táron belül és kívül egyaránt ismerték. A
gyár tönkrement, viszont néhány vállalkozó
újrafelvirágoztatta az ipart. Bírálóik sze
rint éppen a kisiparosok érdekei diktálták,
hogy így történjen. Mit szól ehhez?

- Ilyesmit csak egy kívülálló állíthat, nem
ez történt. Először a keleti piac csúszott ki
a kezünkbó1, később jöttek a politikai és a
gazdasági élet változásai. Az utódom egy
évig még elfogadható béreket fizetett az
alkalmazottaknak, de később leszálló ágba
került a cég. Néhányan előre láttuk, hogy a
cipőiparban a nagyvállalatok lemaradnak a
piaci versenybeÍ1. A tó1:és világban sehol
sincsenek ezreket foglalkoztató mamutcé-

gek, legfeljebb csak a sportcipőgyártás te
rületén. Ahol nyereséges, ez az iparág, ott
mindenhol 50-100 közötti létszámmal ter
melnek. Ők tudják követni a gyorsan válto
zó divatot, avevők kényét kedvét
kiszolgálni. Tessék körülnézni a két cipői

pari nagyhatalom; Spanyolország és Olasz
ország háza táján, tanulhatunk tőlük.

Százezres megrendeléseket a Szovjet
uniótól kaptunk, de felfordult a világ, a
Szovjetunió megszűnt.Ebben az összefüg
gésben szükségszeruen következett be az
ENe! csődje.Miután az utolsó mohikánok,
a régi vezetők eljöttek a gyárból, nem volt
megállás a lejtőn. Nem igaz, hogy belülről

fúrtuk meg az elképzelést. Megszakadt a
moszkvai összeköttetés, megroggyant a
magyar cipőipar... A kis cégek o!csóbban
termelnek, és jobb minőségűárut. Hihetet
len, de a vállalkozásom a pesti tavaszi bör
zére 50-60 féle modellt visz. Raktáron
nálunk egyetlen pár cipő sincs. Jön a vevő,

kiválasztj a a mintát, teljesítjük a megrende
lést, szállítunk. Lessük a vásárló kívánsága
it, nem ismerünk teljesíthetetlen kérést. Az
ENG utánunk következővezetősége nem
fogta fel az élet diktálta parancsokat, szük
ségszeruen buktak meg. Igaz, egy meglévő

szerkezetet lebontani, a kialakult szokáso
kat megváltoztatni nem könnyű. Szerettük
annyira az ENG-t, hogy sohasem fordul
tunk volna ellene, bár az utóbbi időben

számlálhatatlanul nyeltük a sértéseket. Mi
kor világossá tettem, hogy leépítés árán is
csupán az endrődi üzem maradhat meg, azt
mondták rám, "Kovács már ígérni sem
tud". Nem vigasz, hogy igaz~ lett, bár
azóta sem akadt, aki beismerné. A múltkor
azt mondta nekem valaki: Miért nem csi
náltam meg a szövetkezeten belül amit ké
sőbb maszekként. Azért engem sem kell
sajnálni, kivágtam magam: azért, mert nem
hagyták. Jöttek az ilyen-olyan testületek, ha
akadt éppkézláb ötletem, azonnal megfúr
ták.

- Nem új jelenség, hogy a gazdasági élet
ben sikeres elnberek a politikában is babé
rokra vágynak. Önt kielégíti asportkörben
végzett ténykedése, nem szeretne aképvise
lőtestiiletben. netalán a Parlam.entben sze
repelni?

- Szinte szégyen mostanság bevallani, de
az én generációm java része a kommuniz
mus eljövetelében hitt. Tiszta lelkiismeret
tel csak akkor lehet megszabadulni egy
félig elrontott politikai múlttól, ha az ember
bevallja saját tévedéseit. Mitagadás, leg
alább 20 évig a szocialista rendszer elköte
lezett hívének számítottam. Aztán kinyílt a
szemem, rájöttem az egyenlősdi alapon
szerveződőgazdaság kilátástalanságára. A
kapitalizmus vadhajtásait nehéz elviselni,
egy-két, a kilencvenes évek előtt elfogadott
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- Jómagam is apolitikusan igyekszem
viszonyulni a dolgokhoz, bár ez is egv
fajta politizálás. A magam részéró1 p~ir
!on kívüliként és lokálpatriótaként úgy
Igyekszem tenni a dolgomat, hogy az a
~öldieimnek a falubelieknek megfelel
Jen...

A kishegyesi magyarok ősei egyéb
ként Békésszentandrásról származnak.
A falu már az 1460-as években léte
zett, ám a törökdúlás idején a környék
elnéptelenedett. Az 1760-as években
Mária Teréziabetelepítési terveinek
megfelelően, az akkor még Csongrád
megyéhez tartozó Békésszentandrás- .
ról 81 család vándorolt ki a mai Kishe
gyes területére.

- Ezelőtt 25 évvel a helyWrténettel
foglalkozó szakembereink korabeli
iratokból böngészték ki ezeket az
adatokat és 1969-ben, a 200 éves év
forduló kapcsán felvettük elődeink

kel, Békésszentandrással a
testvértelepülési kapcsolatot. A kez
deti fellángolás után azonban ellapo
sodott a hivatalos kapcsolattartás.
Amikor öt évvel ezelőtt vezetője let
tem Kishegyesnek újra felvettük a
kapcsolatot a szentandrási önkor
mányzattal, s azóta is gyakran látoga
tunk egymáshoz...

Az 1981-es népszámláláskor 6271 la
kosa volt Kishegyesnek, 10 évvel ké
sólJb már csak 5800.

- Most 471-el kevesebben vagyunk,
mint tízegynéhány évvel ezelőtt. Ez azt
jelenti, hogy hetente eggyel fogy a la
kosság, melynek 93 és fél százaléka ma
gyar. Sajnos ebben a jelenlegi
helyzetben elbizonytalanodnak az em
berek, és nem akarnakutódokat nemzeni
egy kilátástalanjövőre - fejezte be Sipos
Béla.

Mindenféle
KÁRPITOSMUNKÁT

vállalak!

VASS CSABA
KÁRPITOS

Gyomaendrőd

Hősök útja 10.

p

Február 24-én délután Gyo
maendrődön, a Gyomai Fut
baU Club vezetőinél tett baráti
látogatást a vajdasági Kishe
gyes helyi közösségének titká
ra: Sipos Béla, akivel a
sportról és a politikáról beszél
gettünk.

- Gyomaendrőddel a sporton keresztül
ismerkedtem meg. Jómagam korábban,
mint kézilabdázó játékos-edző Szarvas
városának sportembereivel kerültem
kapcsolatba, majd később a Szarvasról
Gyomaendrődre elköltözött kézilabdá
sokat látogattuk meg Deák Tíbor bará
tommal, aki a' kishegyesi focicsapat
edzője. Ekkor ismerkedtem meg Vass
Ignáccal, Homok Péterrel és más gyo
mai sportvezet6kkel. Ennek köszönhe
tően a gyomai csapat néhány évvel
ezelőtt nyári edzőtáborozáson vehetett
részt Jugoszláviában - mesél az előzmé

nlekró1 Sipos Béla, aki a szakmáját te
kmtve építésztechnikus, ám öt éve
közéleti munkát végez.

Sipos Bélát azonban a sporton kívül
más jellegű kapcsolat is köti városunk
hoz. - Amikor másfél, két évvel ezelőtt

, nálunk a gyermekeinket tartalékos kato
nának hívták be, vagy Horvátországba
akarák küldeni háborúba, akkor többen
Gyomaendr()dre szöktek meg a katona
ság eló1. Többüknek én rendeztem a sor
sát. Azt tartottam fontosnak:, hogy ezek
a fiúk elólJb tudják meg a katonai behí
vóról szóló értesítést, mint ahogya hiva- .
talos parancsot megkapják. A fiúk egy
része ha úgy döntött, hogy nem megy el
katonának és inkább elbújik, akkor a
gyomaendrődiek, llilönösen Vass Ignác
és barátai mindig önzetlenül segítettek, s
ezért örök hála illeti öket...

- A Vajdasági Magyarok Demokrati
kus Közössége többször kijelentette,

.hogy a délvidéki magyaroknak ehhez a
piszkos testvérháborúhoz semmi köze
nincs~n.Ezt a véleményt osztották a vaj
daságI magyarok, így Kishegyes lakos
sága is - mondja Sipos úr.

A falu lakossága egyébként apolitikus
közösség. Az emberek nem értenek a
politikához, így nem is foglalkoznak ve
le. A politikai szervezetek és pártok tag
sága a faluban nem haladja meg a
kétszázat.

,~z;okást és kedvezményt kár elfelejteni, gon
9Plokpéldául atársadalombiztosításra. A régi
gazdaságból annyira hiányzott az ösztönző

ele.m, hogy a fejlesztés, fejlődés lehetősége

teljesen ellehetetlenült.Akadtunk páran, akik
ennek akkoriban hangot adtunk, ezért rossz
fiúknak számítottunk a helyi politikai hatal
1)1asságok szemében. A vadkapitalizmus
gYakran kegyetlen főnökhöz és beosztotthoz
ygyaránt, az emberséges elemeket szeretném
át1)1enteni a félmúltból. Politizálás helyett
dolgozom, maradék erőmmel szervezem a
sportot.

- Gyomát és Endrődöt több mint 10 éve
egyesítették, Gyomaendrőd hatodik éve
város. A sportéletet érintő, radikális néze
teit hallva azt gondolhatja bárki, hogy Ön
(1 település egysége ellenjoglal állást.

- Tévedés, a kezdetektől az egységes Gyo
maendrőd gondolata mellett állok. Teszem
ez.t annak ellenére, hogy Endrődön kötelező

volt ezt tagadni. Ezzel együtt igaz, hogy az
egyesítés kivitelezésébe rengeteg hiba csú
szott. Például induláskor a legtöbb boltot
E.udrődön bezárták, csak az annak megfelelőt

l).agyták meg Gyomán. Állítom, magától
összenő a két község, ha hagyják. Másik 01
dalrólnézve: minek két önkormányzat, pol
gármesteri hivatal, hiszen egy is elég.
Gyomán a gimnázium, a fiatalság, Endrőd

~'rdig öregszik, ez kétségtelen. Mi lehet egy
vállalkozó dolga, ha olyannyira lokálpatriótá
nak érzi magát? Megpróbálja fejleszteni saját
lakhelyét. Néhány társammal hamarosan bu
tiksort. építünk, mert igénylik az itteniek.
Ezért szerveztünk focicsapatot is, amely saj
~.álatornra támadások célpontja. Mindegy,
!c'rgalább a polgárok a meccsen kiadhatják
lJ,lagukból lenyelt sérelmeiket. Átjönnek a
gyomaiak, vaceroznak egy kicsit, de a mi
szurkolóink sem kímélik az Erzsébet-ligetben
öket. Na és? Gusztustalan békiabálásokra
azért nincs szükség - egy meccsen a hátam
lJ,lögött engem is anyázott valaki a múltkori
ban.

"Mikor lesz NB lll-as csapat a Barátságból?
- A gárdában hét játékos NB III-as szinten

fQcizik. Ha a többiek felnőnek melléjük nem
z akadálya a magasabb osztálynak. Az idei

onban nem erőltetjük a feljutást, mégha
leszünk akkor is eladjuk a továbblépés
Egyenlőre nem vállalhatjuk a maga

osztállyal járó költségeket, terheket. Be
l~tjuk a polgármesteri hivataltól képtelenség
ki~sika..rni 4-5 milliót, márpedig egy NB-s
q.ajnokságban ennek a többszöröse kell. Rá
~~ásul azok a vállalkozók is "egyre nehezeb
qyn bizonyítanak a gazdaságban, akik a
~(l.fátság SE mögött állnak. Nincs értelme,
hogy úgy járjunk, mint a mezóberényi focis
~~. Náluk sem az ahelyzet, hogy elfelejtettek
tocizni, hanem gyenge lábakon áll a szponzo
gháttér. Nem szeretnénk a pofoz6gép szere
pét eljátszani az NB III-ban, inkább
megerősödünka megyei I. osztályban.

F.,J.
(Az interjú a Heti Délkelet jebntár 26-i

$zámábanjelent meg.)
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Feladó neve: : .
Címe: .
Az apróhirdetés szövege: .

Újságl.ll'lk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
sólmak a lakossági apróhirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelelltetés céljából. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beírni a kivállt szöveget, és
II szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell elküldeni
a lcövetkez6 eimre: Gyomaendrőd, Kossuth 1.1, 18. A
hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállaJullk!

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

GÉP
C-64-es számítógép eladó mag

nóva!, Joystick-kal. Erd.. Gyoma
endrőd, Fő út 19.

Alig használt univerzális gőz

tisztítógép (Lady-Val') összes tar
tozékával, kedvező áron eladó.
Érd.: 66/386-247 (üzenetrögzítő)

Újszerű,négyüteműrotációs ka
pa eladó. Érd.: Bak János Gyoma
endrőd, Szabadság tér. Traf1lc.

"FEAN"vásárlóikártyákkapha
tók, amelyek az orsz~g egész teru
letén használhatók. Erd.: Csontos
Sándorné Túrkeve, Sárkány út 13.

3 mm-es síküveg 690 Ftlm2, mé
retre vágva, Pfeifer üvegesnél End
rődön!

Traktor után való egytengelyes
kocsi készítéshez futómű 900x20
keréken féderes vontatható állapot
ban eladó. Érd.: Mezőtúr, Fóti u.
153.

Eladó 5 l-es és 10 l-es villany
~ojler. Irányár: 2500' és 5000 Ft.
Erd.: Mezőtúr. Földvári út 5. Ro
szik Pálné.

Pianínó t, esetleg zongorát ven
nék. Telefon napközben, Mező

túr:495.
Eladó 2 db 1451130 cm méretú

új faablak, 13000 Ftldb. Érd.: Me
zőtúr, Földvári u. 34.

125 l-es fagyasztószekrény és
egy táskavarrógép eladó. En;!.:
Gyomaendrőd, Fáy u. 27.

Két németjuhász kutya, 6 és 3
évesek. ingyen elvihetók. Érd.:
Gyomaendrőd, Munkácsy út 13.

Res. CAC-os. tenyészszemlé
zett, jó kiál1ású szürke nápolyi
masztiff kan, előnyös feltételekkel
fedez. Érd.: Csabacsűd. Tel:
60/301-955

Eladó egy 120 l-es Lehel hűtő,

ágyak, heverők, asztalok, stb. Érd.:
Gyomaendrőd, Rákóczi út 10.
Kontra Endre.

KitŰnő vérvonalú, négy hóna
pos törzskönyvezett,magyar vizsla
kiskutyák eladók. Erd.: Mezőtúr,

Földvári út 3. Tel: 934.
Méhcsaládok eladók kaptárral

vagy NB kereten . Akác előtt válo
gatott fedett fias lépek eladók. Érd.:
66/386-972.

EGYÉB

ÁLLAT

1500~as Polski Fiat működőké
pe.~ állapotban egyben vagy bontva
eladó. Erd.: Mezőtúr. Széna út 27.

Eladó Fiat 127, kis fogyasztású,
műszaki 1995. 10. 20-ig. Irány
ár:70.000 Ft. Érd.: Gyomaendrőd;
Csokonai u. 24.

Vennék megkímélt Lada vagy
Zastava személyautót.Érd.: Gyo
maendrőd, Szabó Dezső út 2.

PlatósBarkas eladó. Érd.: Mező
túr, Földvári u. 54. 15-18 óráig.

Eladó egy üzemképes ~art

burg, érvényes műszakival. Erd.:
Mezőtúr, Földvári u. 25. 4.ép. Ga
ranesi

Tavaszi motorosok figyelem!
Kifogástalan állapotban lévő S51
Simson eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Széchenyi út 12.

Peugeot 104, 1000 cm3-es ka
rambolozottan. olcsón eladó. Érd.:
5516 Körösladány, Bem u. 3.

ZártrendszerűZsuk vonóhorog
gal eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Gárdonyi G. u. 49/1.

Simson Schwalbe jó állapotban
eladó. Érd.: Dévaványa, Mezőgaz
dasági boltban.

I 200-as Lada bontva, alkatrész
ként eladó. Jobb elején törött. Érd.:
Mezőtúr, Szénaút 27. Glliyáséknái

JÁRMŰ

Az endrődigyógyszertár közelé
ben lévő Décsi u. 3. sz. alatti két
szobás, konyhás, gázfűtéses,

összkomfortos ház, 420 négyszö
gölös telekkel eladó. Érd.: a hely
színen. minden nap.

Két család részére alkalmas ház
eladó. Mezőtúr, Ady Endre út 6.

Mezőtúron. a Harcsáshoz közel
tanya eladó. Érd.: Horváth, Mező-
túr, Vízközi-kert l. .

Gyulán a fürdőhöz közel. meg
osztható 4 szobás, 2 konxhás, 2
fürdőszobás ház eladó. Erd.: a
661362-637-es telefonszámon.

Hunyán gázfűtéses családi ház
áron alul eladó. Érd.: egész nap a
661386-330-as telefonszámon.

Félkész ház eladó Gyomaendrő

dön, Keresztúri u. 6. sz. alatt. Érd.:
Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma S. u.
43. sz. alatt.

Mezőtúron eladó egy félkész ál
lapotban lévő, kétszintes kertes
családi ház. Gázés víz az udvarban.
Szoc.poL kedvezmény igénybe ve
hető. Érd.: Mezőtúr, Kossuth u. 6.
dr. Bodor Imre ügyvédnél.

Gyomaendrőd, Csillagos u. 6.
sz. alatt kétszobás ház eladó. Érd.:
a helyszínen,· szombati napokon
10-12 óráig. '

800 m2 hobbitelek a Peres part
ján eladó. Villanybekötés van.
Érd.: Mezőtúr. Máv 4.

Köröspartí hobbytelek nyaraló
val eladó. Villany van.Érd.: Mező
túr, Fóti u. 107.

Gyomaendrőd, Liliom u. 3. sz.
alatt telek alaplábazattal eladó'.
Irányár: 380.000 Ft. Érd.: Gyoma
endrőd, Kárász u. 2.

460 négyszögöl belkert 5 éves
fenyőfa telepítéssel eladó. Érd.:
Bak János Gyomaendrőd, Szabad
ság tér Traf1lc.

KERT,TELEK

ró!

, Családi ház sürgőseneladó Gyo
maendrőd. Zalka Máté út 18. szám
alatt. Érd.: a helyszínen. .

Endrőd központjában tetőteres,

gázközpontifűtéses, csatornázott,
telefonos ház eladó. Különbejáratú
vállalkozáshoz is alkalmas lak
résszel. Érd.: Horányi, Tel: 66/386
623.

2+fél szobás összkomfortos, sok
gazdasági épülettel családi ház el
adó Gyomaendrődön a Vasvári u.
4. szám alatt. Érd.: a helyszínen.

Új. tetőtérbeépítéses családi ház,
90 %-ban.kész, eladó Zagyv~ékas.
Csárda u. 72. szám alatt. Erd.: a
helyszínen.

Endrődön kertes családi ház,
dupla portával eladó. Érd.: a hely
színen. Sugár út 73.

Üdülókörzetben kétszobás,
összkomfortos családi ház eladó a
fürdőhöz közeL Érd.: Gyomaend
rőd. Kisréti út 40.

Gyomaendrődön. Radnóti u. 4.
szám alatti ház eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Napkeleti u. 23.

Sürgősen bérelnék lakótelepi la
kást, hosszútávra. Érd.: Benyusz
Sándorné Mezőtúr, Szabadság tér
23. vagy tel:303.

Gyomaendrődön, Tokai u. 5.
szám alatti ház eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Hunyadi u. 2612.

Gyomaendrődön, Árpád út 17/1.
szám alatt ház eladó. Erd.: a hely
színen.
Gyomaendrőd, Vásártér) ltp.

B/9. szám alatti lakás eladó. Erd.: a
helyszínen. 17 óra után.

Ingyenes az a

·····•···········,··,••··,•••
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HÁz, LAKÁS
Kondoroson a Bajcsy-Zs. u.

4811. sz. alatti családi ház eladó.
Érd.: a helyszínen vagy a 388-195
ös telefonszámon.

Szarvason, felújításra szoruló
3 szobás, gázfűtéses házrész kert
tel áron alul eladó. Érd.: a 62/255
134-es telefonszámon 19 óra
után.

Eladi'i Gyomán a Kolmann ltp
en egy 70 m2-es 2+fél s?obás, ll.
emeleti erkélyes lakás. Erd.: Ko
vács Tünde Tel: 441-4111512-es
mellék, vagy 386-198

Újvárosi 2 szoba összkomfortos
laká~ sűrgőseneladó Mezőtúr, Ifjú
sági ltp. XVI.ép. IlI/15. szám alatt.
Érd.: a helyszínen.

Két szobás, fürdőszobás: gázfű

téses ház nagy földdel ;;ok sző!ővel

kedvező áron eladó. Erd.: Hunya.
Sallai u. 18.

Tiszatenyőn gázfűtéses, kertes
családi ház üzlethelyiséggel eladó.
Érd.: Tiszatenyő. Béke u. 46/A.
vagy Törökszentmiklós 390-414
es telefonszámon. Lekrinszkiné
nál.

3 szobás villany+gázfűtéses, te
lefonos, földszinti lakás eladó Gyo
maendrődön. Érd.: 661386-347-es
telefonszámon.
Gyomaendrődön a Dobó Ist

ván úti üdülősoron 1004 m2
gyümölcsös 2x25 m2 ikerfaház
zal (közművesen, bekerítve) el
adó. Érd.: a szomszéd Baráth
bácsinál.



Gyomaendrődön az Erzsébet Li
geti Pavilon zenészt felvesz. Ren
dezvényeket vállalunIc

Anyagok beszerzését és szállí
tását vállaj a az ország egész terüle
tén budapesti magánfuvarozó. Tel:
06-30/408-944.

Fuvarvállalás l t-ig. Gellai Zol
tán magánfuvarozó, Gyomaend
rőd, Sugár út 70.

Minden pénteken, szombaton 18
órától a gyomaendrődÍ Pavilonban
élőnosztalgia zene. Mindenkit sze
retettel várunk.

Termék és árajánlatot kérek bio
termékeket termelőktől és előállí

tóktól. Cím: 5400 Mezőtúr, József
Attila u. 50.

Eladó: l db 24-es női kerékpár,
l db 80 l-es (3 éves) villanybojler,
l db rácsos gyermekágy, I db olaj
kályha és l db 12m2-es faház. Érd.:

, Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27.
Al8.

Eladó 15 rn2-es alumínium fóli
aváz 10.000 Ft-ért és egy Minerva
cipőipari gyo~svaITógép (lapos)
45.000' Ft-ért. Erd.: Gyomaendrőd,
Csokonai u. 22.

350 cm3-es Jawa-Ez motorblok
kat vennék. Érd.: Mihály Zsolt
Gyomaendrőd.Katona J. út 28.
Gyermekcipőszabászkés (stanc

kés) 23-30-as méretig kaptával
együtt eladó. Érd.: Mezőtúr, Dobó
u. 46. Tel: 156.

Eladó traktorhoz való utánfutó,
kukoricamorzsoló és üstház. Érd.:
Gyomaendrőd.Dózsa u. 9.

Otthon végezhető bedolgozási
munkát ajánlok magas jövede
lemmel. Válaszborítékért tájékoz
tiltom. Cím: Kővári Endréné 5400
Mezőtúr. Kertész út 68.

160/36 független kisgyermekes
nőkeresi június 25 és július 20 kö
f:ött született társát. "Holdfény" je
!igére leveleket a szerkesztőségbe.

Kereskedőknek. gazdálkodók
nak nagyméretű ipari lakókocsi el
"dó. Hétvégi telekre. felvonulási
épületnek is alkalmas, áram beköt
!lető. Érd.: Gyomaendrőd, Kisfa
ludy út 5.

NC videokamera komplett fel
$zereléssel 30 ezer forintért eladó,
tiJ.egkímélt állapotban. Érd.:
661386-247 (üzenetrögzítőn)

Ömlesztett lucemaszéna jó mi
gQ'ségű, 100 mázsa eladó. Érd.: Ke
feki Antal. Gyomaendrőd,

Gárdonyi G. út 23.
Vállakozó boronálást, gabona

yetést vállal ciroktól a babig. Érd.:
Ailer Mihály Gyomaendrőd. Kisré
ti u. 22.

Érett lótrágya elszállításért in
gyen elvihető. Szarka Zsolt Lovar
d", Keleti u. I.

Otthon végezhető, szaktudást
nem igénylő. jóljövedelmezőmun
kát a\iánlok. Válaszborítékért tájé
.\}o2:tat1om. Cím: Szappanosné, 5400
,,''',loVLlJ1. Damjanich út 28.
Bélyegzőkészítés félnap alatt!

Mindenfajta gumibélyegző készí
tésétvállalom, hagyományos és au
tómata kivitelben. Érd.: Könyves
László Gyomaendrőd, Béke út 6.

Kertes ház eladó, padlástér be
építési lehetőséggelholtág mellett.
Erd.: Katona Kálmán, Gyomaend
rőd, Könyves Kálmán u. 20.

Eladnám, vagy elcserélném
összkomfortos, gázfútéses kertes
házamat. Az ingatlant lehetőleg

gyomaendrődilakótelepire cserél
ném értékegyeztetéssel. Érd.: Gyo
maendrőd, Liszt F. u. 3., vagy
telefonon 66/386-347.

Gyomán aHősök út 105. sz. alat
ti ház eladó. Érd.: Kiss Bálint út 35.
sz.

1200 rn2 vízparti hobby telek be
kerítve, gyümölcsfákkal, ,téglával,
stéggel, csónakkal eladó. Erd.: Me
zőtúr 753. telefonon vagy Petőfi u
51. Uh.

Szép kutyát kedvelők figyelem!
Eladó egy hat hónapos. törzsköny
vezett nőstény szibériai Husky,
családi okok miatt. Gyomaendrőd.,
Fáy u. 27.

Unicaop utánfutó eladó. Izsó
Béla Gyomaendrőd, Ifjúsági ltp.
6/4.66/386-347.

Új Vetyerok 8E csónakmotor el
adó Izsó Béla Gyomaendrőd,Ifjú
sági ltp. 6/4. 66/386-347.

Fehér, fonott mély babakocsi
megkímélt állapotban eladó. Gyo
maendrőd.Baross u. 8.

Lakásfútésre alkalmas vegyes
tüzelésű lemezkazán eladó. Erd.:
Szarvas, Csabai út 17.

Tíz négyzetméter fa1felületre
elegendő vízzáró szigetelőpor el
adó. Telefon: 66/386-546.

Szakképzettséget nem igénylő

otthoni munkát vállalnék. 5400
Mezőtúr,Ady u. 25.

KA-FA
TURKÁLÓ
Endrődöna volt

Lenin Tsz.
udvarában.

NÉMET és SVÁJCI
használt ruhák

nagy vá1asztéka.
1000 forint

feletti vásárlásnál
ajándékot adunk!

Nálunk tetőtől

talpig felöltözhet
1000 forinttól.

KA-FA TURKÁLÓ
Gyomaendrőd,

Fö út 21.

iii lillz

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-ro) 30 OOO forint
SKA adapter (E 280-ro) 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-ro szerelehető) 40 OOO

forint
2 darab óllatfelhajtó 20 OOO forint/db .
Csőszóllító kocsi 30 OOO forint
VetőmagfeltöltőfelépítményVF-50 38 OOO

forint
Kerekes állotmérleg 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~a szövetkezet
3.számúüzemegységében.

Bővebb felvilágosítást ad
Palkska János műszaki vezető, valamint

Kepka György múllelyvezető.

Telefon: 66/388-622/4. mellék.



áltatott en
A közelmúltban egyik olvasónk keres

te fel szerkesztőségünket, és elpanaszol
ta, hogy milyen kár érte. Munkát kapott
városunk egyik magánvállalkozójánál,
ami jó dolog. Nem is lett volna semmi baj,
ha idó1cözben nem szűnik meg a munka
lehetőség, s így újra utcára került. Kide
rült azonban, hogy munkaadója
fekete-munkásként alkalmazta, s bár a
béréból rendszeresen levonta a társada
lombiztosításnak fizetendő járulékokat,
ám a pénzt a munkaadó nem utalta át a
társadalombiztosításhoz. Így olvasónk,
bár munkaviszonyban volt egy évig, ám
a társadalombiztosítás szerint nem fizet
ték járulékait. Hogy városunkban, de az

országban is ezrek járnak hasonló cipő

ben, azt bizonyítják a munkaügyi köz
pontok ellenőrzési osztályainak
tapasztalatai.

Eszerint a szabálytalan foglalkoztatás
ban vétkes munkaadót jelenleg szinte le
hetetlen tetten érni. A munkáltatóknál
ugyanis nincs szabályos nyilvántartás a
felvett dolgozókról. Így amikor az ellenőr

kopogtat és azt látja, hogy a dolgozó te
vékenységének a dokumentumokban
semmiféle nyoma nincs, általában az a
válasz, hogy az illető az előzőnaptól pró
baidős, vagy csupán szívességból dolgo
zik mindenféle ellenszolgáltatás nélkül.
Az ellenőrzések tapasztalatai szerint

ilyenkor lehetetlen büntetést alkalmazni,
mert az ellenőröknem találnak olyan ta
núra akinek segítségével a szabálytalan
foglalkoztatás valódi időtartamát bizo
nyítani lehetne.

Egyébként pedig a jelenlegi szabá
lyozásnak köszönhetőenjobban jár az a
vállalkoió, aki a teljes törvénytelenség
jegyében semmiféle írásos dokumentu
mot nem vezet alkalmazottairól. Van
nak olyan munkaadók, akik eleve
bekalkulálják számításaikba a bünte
tést, s még így is jobban járnak, mintha
valamennyi fizetési kötelezettségeik-·
nek eleget tennének.

H.E.

Gyomaendrőd, Fő út 214.
szám alatti üzletében

Háztartási gépek (hűtőgépek
és fagyasztók. vasalók, olajsütők.

nUxergépek,hajszáritók,hősugárzók,

porszívók, mosógépek, centrifugák)
és alkatrészek.

Ezenkivül erősáramúszerelvényeket
és tartozékokat (izzókat. dugaljakat,

lámpatesteket. biztosítékokat) kinálunk.
Színes- és fekete-fehér televíziók,

parabolaantennák
és töltött akkumulátorok.

VállaIjuk háztartási gépek javítását,
álló és forgórész tekercselését is!

Vállalunk viUanyszerelést é-s villamos
biztonságtechnikai felülvízsgálatot.

Számítógépes mamkában is előnya gépírni tudás! Az olyan
fiatalok, 7. és 8. osztályosok, akiknek középiskolában tantárgy
lesz a gépírás, vagy a számítástechnika, az alapokat gépírásból
elsajátíthatják pályakezdés előtt Gyomaendrődön! Az oktatás
történhet csoportosan, vagy egyénileg! Felnőttekés fiatalkorúak
isjelentkezhetnek levélben, vagy személyesen! TörőcsikMária,
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5. sz.

Kinálatunkból:
Finomliszt, Bébi- ételek,

Citromlé, szűrt és Kávék,
rostos üdító1<, Tomi mosóporok,
Vegeta, sertésmájkrém, Biopon áztató,
Kekszek, cukorkák, Kozmetikumok,
csokoládék, Signál fogkrémek,
Különféle pudingok, kakaó, Clorox hypo.

Hasmálja ki a kedvező alkalmat,
kezdje vásárlásait az ÁFÉSZ iizleteiben.

Minden Kedves Vásárlót tisztelettel várunk!

ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁRT TARTUNK.

A vásár ideje alatt 140 féle terméket

Ihfvás

ÁRENGE
ÁFÉ5Z

Értesítjük tagjainkat és vásárlóinkat,
hogy az élelmiszerüzleteinkben,

a diszkont áruházaínkban és a háztartási boltban

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 1995-ben
vízimentó1<.et kíván kiképezni, melyre jelentkezó1<.et vár. A kikép
zés 1995. március 31-én és április l-én és 2-án lesz Gyulán. A
jelentkezés feltételei: 14 feletti életkor, biztos úszástudás, jó fizikai
állóképesség. Bővebb felvilágosítást kaphatnak az érdeklődó1<. a
Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezeténél. (Fő
út 2. Telefon: 386-995.) Jelentkezési határidő: március 22.

FÚGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Reklíne Studió
Felelős szerkesztő: FeJelós kiadó: Hornok.Ernó

_ Homok Ernő Készült:
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Díszvendég: Kállai Ferenc és Bacsó Péter
Pelikán József Gyomaendrodön

Iskolapéldák
Tény, hogy ebben az országban

már az oktatásra sincs elegend6
pénz. Ezért aztán városunk vezé
rei gondoltak egy merészet, és ne
kiláttak megreformálni
Gyomaendr6d iskolaszerkezetét.
Korábban volt már szó az l. és 2.
számú általános iskolák összevo
násáról, ám dr. Kovács Béla al
polgármester és
gimnáziumigazgató néhány hét
tel ezel6tt új ötlettel állte16. Mi vel
gimnáziumába a kelleténél keve
sebb tanuló jelentkezik, ezért az
intézmény sorsa néhány év múlva
akár a megszüntetés is lehet. A
gimnázium megmentése érdeké
ben úgy vélte, hogy praktikus len
ne már az általános iskola alsó
tagozatától kezdve biztosítani a
gimnázium számára a kell6 szá
mú "gyerekanyagot". Ezzel meg
valósulna a 12 osztályos
gimnázium és általános iskola.

A lényeg, hogy az 1. számú ál
talános iskola Jókai úti 1-4 osz
tályát átvenné a gimnázium, s az
így megcsonkított 1. számú isko
lát összevonnák a 2-essel. Az a
gyerek aidról menet közben kide
rül, hogy nem lesz képes leérett
ségiZDi, vagy inkább mégis
szakmát akar tanulni, az a 4. vagy
a 6. osztály végén átmehet a ke
vésbé tehetséges(?) tanulókat ok
tató összevont áJtalánosba, vagy
az egyházi iskolába, vagy a 3. szá
mú endr6di intézménybe.

Mint az várható volt dr. Kovács
elképzelése a pedagógusok köré
ben inkább ellenszenvet váltott
ki. Az érintett általános iskolák
pedagógusai els6sorban szakmai
jellegűkifogásaikathangoztatták,

ám a gimnázium igazgatója gyor
san lehűteni igyekezett a kedélye
ket, mondván a mai világban a
pénz az úr, s emellett eltörpülnek
a pedagógiai érvek.

Dr. Kovács Béla - a polgármester
helyesl6b6logatása mellett -felhív
ta a taneró1c és a kulturális bizottság
tagjainak figyelmét, hogy az elkép
zelése valóra váltása nyomán több
tíz, s6t százmilliókat takaríthat meg
a város költségvetése, s ezzel Gyo
maendr6d megmenekül a pénzügyi
cs6dt61. Nincs okunkkételkedni dr.
Kovács Béla nemes szándékaiban,
de ahogyan ötletével elól1ozako
dott a város vezetÓIvei karöltve, bi
zony a legkevesebb megértést sem
tapasztalhatta az érintettektól.

Összeállításunkban az iskolaü
gyekkel kapcsolatos eddigi ese
ményeket mutatjuk be
olvasóinknak.

késcsabai Jókai Színház
használt -de párnázott
székeiból. Ha az Apolló
mozi még egyszer egy kis
pénzhet jut, akkor az első

hat sor sem nyikorog majd
tovább. .
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A filmszínház 35 évet
m e g é l t2 l nyikorgó
széksorából 15 sort ké
nyelmesebbre cserél
nek. Ennyit sikerült
megvásárolni darabon
ként 4500 forintért a Bé-

Április 24-én este az
Apolló Mozi közönsége
találkozhat a gyomai szü
letésű Kállai Ferenc szín
művésszel és Bacsó Péter
filmrendez6vel, akik a
Megint tanú című film
díszelőadása alkalmából
látogatnak Gyomaend
r6dre.

Április 10-én - emlé
keztetőül - levetítik a Ta
nú című filmet, majd
április 23-án vasárnap 6
órától láthatja a közönség
a Megint tanú című új
magyar filmet, amelyben
a f6szereplő Pelikán Jó
zsef gát6r a rend
szerváltás után keresi
helyét a világban. Más
nap este 6 órátó~ ;Jedig a
film díszbemutatójára
válthat jegyet a közön
ség.

Lemondott az alpolgármester
A jelölt: Czibulka György
Dr~ Szendrei Éva képviselőnő, az önkor

mányzat jogi bizottságának elnöke március
23-án délelőtt tájékoztatta dr. Frankó Károly
polgármestert, hogya képviselő-testülettör
vénysértően döntött akkor, amikor múlt év
december 22-én dr. Kovács Bélát, a gimná
zium igazgatóját választották alpolgármes
terré. A törvény szerint összeférhetetlen, ha
az alpolgármester intézményvezetőis.

(3. oldal)
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Március IS-én, nemzeti
ünnepünkön dr. Kovács Bé
la alpolgármester mondott
beszédet elólJb Endrődön,

majd Gyomán.Azalábbiak
ban a szónok beszédéból
idézünk:

,,Mi lehetrnárcius lS-e titka?
Volt ez a nép előtte is, azóta is
idegen hatalmak igájába hajtva.
1848 tavasza meg hozta azt,
amire a magyar nép a történe
lem során a legkevésbé voU ké
pes: a nemzeti érdekegyesítést
- Kossuth szavai szerint. Nyolc
évszázados alávetettség, elnyo
más, és elnyomatás után egy
más szemébe tudott nézni a
magyar nemes és amagyarjob
bágy, a magyar nép. Rájöttek
arra, amire ma Horvátország,
Bosznia hegyei között még
nem döbbentek rá: hogy egy
más ellenére nem megy! Hogy
ÖSS7i; kell fogni, ha talpon aka
runk maradni. Hogy külföld
nem segít, sohasem segített,
nem is fog segíteni rajtunk!

Imádtuk mi egy évezreden
át nyugatot. Cserébe a keresz
ténység védőpajzsa lehettünk.
El is véreztünk bele. Hálából,

amikor már darabokra szab
dalva hevertünk a török igájá
ban, annak meggyöngültével
anyugat megszálltbennünket.
Imádtuk mi századunkban 
mert imádni kellett - keletet is.
A kor leginkább az erkölcs, a
becsületes munka, a nemzeti
hagyományok kiirtását hozta
a gazdaság összeomlása mel
lett. Romjaiból még csak
ezekben az években próbá
lunk kikecmeregni. Kérdés,
eközben hogy viszonyulunk
egymáshoz? ..

A magyar nép az elmúlt fél
évezredben baja okozóit kül
országokban látta. Persze
emellettbuzgón szidták aköz
ségi bírót, a tanácselnököt, a
polgármestert, mil(Qr hogy ne
vezték az elöljáróság vezető

jét és szidták a mindenkori
kormányt, mégha korábban
reménykedtek is benne.

Az országos dolgok soha
sem itt ezen a szegény Tiszán
túli településen dőlnek el.
Budapest, ha mostohán is
majd eldönti sorsunkat. Mi vi
szont itt élünk, és itt kell telLl1Í
er6nk szerint a legnemesbe-

kért. Irigyen pillanthatunk
szét átutazóban a Dunántúli
falvakon, miközben árkainkat
a gaz veri fel, utcáink földút
jain tengelyig süllyed az autó,
mert nincs aki rendbetegye.
Mindenki másra mutogat,
mástól várja a megoldást. Csi
nálja meg az önkormányzat
mondják. Kérdezem: az oszt
rák és a dunántúli házak e16
kertjeit ki ülteti be virággal?
Ugyanakkor ki szórja tele sze
méttel a Körös árterét, összes
holtágaink mentét?

Tudom sokaknak visszatet
sző, hogy nemzeti Üllllepünkön
nemcsak magasztos témát érin
tek, mégis úgy gondolom,
hogyha népünknek, ezen belül
Gyomaendrőd lakosságának
nincs önigénye, nem akarja
széppé tenni környezetér, akkor
ne várjon megváItást gondjaira,
mert innen minden külföldi 
tŐKével, vagy anélkül- elmene
kül igényesebb tájakra.

1848 nagy hagyománya és
sikerélménye a nemzet tuda
tában az, hogy mi magunk
vettük kezünkbe sorsunk: irá
nyítását és léptünk a fejl6dés,
akibontakozás útjára. Nemze
ti tragédiánk, hogy 1848-49
ben ezen az úton két
világhatalom hadereje vált
útonállóvá. Őseink mégis vál
lalták a kilátástalan harcot, s
amíg annak szemernyi esélye
volt, nem tették le a fegyvert.

Most ismét úton van a nem
zet. A menetelés hosszúnak
tűnik, s az alagút végén az ed
dig igért tények délibábbá vál
tak. Magunkban vagyunk, de
nincsenek el6ttünk útonálló
idegen hatalmak. Reméljük,
hogy nem csüggedünk el,
hogy nem esünk egymásnak a
kilátástalanság idején, hogy
lesz erőnk, kitartásunk célhoz
érni. Ehhez adjon 1848
márciusának példája útra
valót!"
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Ujabb csendrendelet Lemondott dr. Kovács

árusítását, a nyeremények kifizetését!
ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVEfKEZET

GYOMAI KIRENDELTSÉG
Kossuth u. 30.

Dr. Szendrei Éva képviselőnő, az önkormányzat jogi bizottságának
elnöke március23-án délelőtt tájékoztattadr. Frankó Károlypolgármes
tert, hogy a képviselő testület törvénysértően döntött akkor, amikor múlt
év decembcr 22-én dr. Kovács Bélát, a gimnázium igazgatóját válasz
tották alpolgármesterré. A helyi önkormányzatokról szóló törvény sze
rint ugyanis összeférhetetlen, hogy az alpolgármester egyben az
önkormányzat valamely intézményének is vezetOJe legy~n. A három
hónapja tartó törvénysértő állapotra hívta fel dr. Szendrei Eva a polgár
mester figyelmét, aki igencsak meglepően reagált abejelentésre.

- Dr. Frankó Károly úgy nyilatkozott, hogy e tényt ő is jó ideje
tudja már, ám szerinte nem kell ebb61 ügyet csinálni, mert dr.
Kovács Béla igazgatói megbízatásajúlius végéh úgyis lejár és ez a
probléma akkor megoldódik. Majd hozzátette a város elsőembere,
hogy: - Egyébként követtek már el ennél nagyobb törv,énysértést is
az országban ... - tájékoztatta lapunkat dr. Szendrei Eva, aki alig
tette ki a lábát a polgármesteri irodából, néhány perc múlva dr.
Frankó már hívatta is az érintettet.

Március 24-én dr. Kovács írásban lemondott az alpolgármesteri tiszt
ségról Dr. Frankó az önkormányzat március 30-i ülésén sajnálatosnak
minősítette a történteket, majd javaslatot tett arra, hogy - a hirtelen funkció
nélkül maradt - dr. Kovács Bélát válasszák be a kulturális-, oktatási,
valamint a pénzügyi bizottságba. A polgármester elmondta, hogy nagy
feladatként nehezedik az oktatási bizottságraaz iskolaátszervezések ügye,
ezért szükséges dr. Kovács Bélát e téma tal1ácsnokának kinevezni. A
törvény alapján ugyallls a képviselő-testület által meghatározott ügyek
megoldása érdekében lehetőség van tanácsnok kijelölésére.

- Szükségünk van dr. Kovács Béla 25 éves pedagógiai tapasz
talatára, ezért bízzuk meg őt az iskolaátszervezések felügyeletével 
indokolta a tanácsnokká történő kinevezést dr. Frankó Károly.

A polgármester április 6-án tesz javaslatot az új alpolgármester
személyére. Lapunk információi szerint dr. Frankó Czibulka
György képviselőt kéri föl e poszt betöltésére. A hírt maga az
érintett megerősítette, s Czibulka György lapunknak elmondta,
hogy az alpolgármesteri tisztséget szándékában áll elvállalni. S

Értesítjük kedves ügyfeleinket, bogy megkezdtük
a gépi, ,

TOTO-LOTTO

amennyivel a rendezvény za
vartalallsága biztosított és ittas
személyeknek a rendezvényre
való bejutása megakadályozha
tó."

A testület jövőre ifjúsági ala
pot hoz létre, amelyb61 külön
bözőösszegeket pályázhat meg
az a cég, vagy magánszemély,
aki a fiatalok szabadidejének
eltöltését kulturált programmal
biztosítja. Aki pedig a fenti ren
deletet megsérti, vagy a rende
letet megszegi, esetleg
kijátssza, az 10 ezer forint
pénzbírsággal is súlytható.

A képviselő-testület már
1991-ben hozott egy csendren
deletet, amely például tiltotta a
liget vendéglÓIben az este 10
óra utáni szabadtéri diszkókat.
A rendelet előírásaít azonban
nem tudták betartatni. A pol
gármester hiába kapcsoltatta ki
személyesen aHalászkert disz
kósának erősítőjét,másnap már

újra szólt a ze
ne ... Hogya
most tervezett
rendelet célt
ér-e, abban
egyenlőre ké
telkednünk
kell.

***************',* ** $. 2inda ~ ** ~ SV{)I2T~ *
* ** tavaszi ajánlata: ** PUMA pólók, melegít6k, *** szabaclid6ruhák* 1995-ös modellválasztéka ** Különböző márkájú b6r** és gyöngyvászC?n edz6cipők ** 36-45-ös méretig. ** Tízezer forint feletti vásárlás ** esetén 10 % kedvezményt adunk ** e hirdetés felmutatójának! *
***************

A képviselő-testület a fiata
lok iskolán kívüli szórakozásá
nak szabályozása és a
szabadidőkulturált eltöltésének
érdekében rendeletet hozott. Az

, ifjúsági rendezvényeken tiltott
lesz minden olyan tevékenység,
"amellyel fiatalokat dohány
zásra, szeszes ital vagy kábító
szer fogyasztásra, vagy
általános társadalmi normákba
ütköző magatartásra ösztönöz
nek." Fiatalkorúak - szülői kísé
ret" nélkül nyilvános helyen a
következő időpomokig tartóz
kodhatnak: 14 éven aluliak 21
óráig, a 14-18 éves korúak 23
óráig.

"Közterületen és üdülőhelyi

területen lévő vendéglátóegy
ségben zenés rendezvény 22 óra
után csak hangosítás nélkül
folytatható ... Az elsősorban fia-

l talok részére tartott zenés ren
dezvény szervezője köteles
annyi rendezőt alkalmazni,

Műholdvevők:
litánia SIX l fejes

22.900 Ft
litánia SIX 2 fejes

28.400 Ft
litánia X l fejes

23.900 Ft
litánia X 2 fejes

29.400 Ft
mULTI[HOII:[

Üzletünkben megrendelhető
o Multichoice kártya és dekóder!

A HÍRADÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET
(Gyoma, Fő út 226)

A forintleértékelés után is a régi árakkal
várja vásárlóit, amíg a készlet tart!

Televíziók, videók:
Samsung 51 cm

43.500 Ft
DAEWOO 2 fejes video

38.000 Ft
AIWA lejátszó

23.900 Ft

••
~ Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet•
: * alapítva 1957. május 18. * ~• •
~ Figyelem, új betéti konstrukciók ~
~ rövid lekötési idővel ~• •· "~ 95/3 jelű Profit takarékbetét 3 havi lekötés 24 % ~

~ 95/6 jelű Profit takarékbetét 6 havi lekötés 26 % ~
~ ~

• 95/12 jelű Profit takarékbetét 12 havi lekötés 28 % •• •
~ Szabad pénzét átutalási betétnél ~

~ rövid időre lekötheti! ~

~ Újból váltható a Takarékszelvény! ~• •
~ Április l-től április 30-ig ha betétet ~
~ . helyez el nálunk, komot- 1
~ , prémiumot érhet el. ~
• •
~ Gyomai Kirendeltségün.knél is megkezdtük ~

~ a gépi totó-Iottó árusítást és nyeremény kifizetést. ~

~ vÁRJUKKIRENDELTSÉG EINKEN. ~
• •
~~»~~~~»~~»«~»«»~«»«~»«»~«»«~»«»~«»«~»«»««»«~~«»~~ d
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A kulturá is és oktatási ügyekkel foglalkozó
bizottság március 21-i ülésén az l. és 2. számú
általános iskolák pedagógusainak küldöttsé
ge is megjelent. A fő téma az iskola-átszerve
zések ügye volt. Dr. Kovács Béla az általa

kidolgozott programról tájékoztatta újfent a
pedagógusokat és a kulturális bizottság tag
jait, akik viszont most ismerhették meg a
gimnázium programját. (Lásd az l. oldalon
az Iskolapéldák című írást!)

Iskolaügy - pótvizsgára küldve ·
csállta dr. Kovács Béla seb
tiben eló'terjesztett gondola
tait. Ladánvi Gáborné a 3.
számú ÁltaÍános Iskolaigaz
gatón6je vendégként szólt
hozzá, s elmondta, hogy a
tanulók különböz6 idősza

kokban érnek be. - Attól fél
ek, ha a gimnázium
javaslatát elfogadják, akkor
a későn érő tanulókat kizár
juk a gimnáziumi képzésbó7
jelentette ki Ladányiné.

Dr. Kovács krétát fogott a
kezébe és egy táblára rajzol
ta azokat a számadatokat,
amelyek a város sanyarú
helyzetét tükrözik. Ameny
nyiben az iskolareí~dszer

szerkezetén nem változtat a
város, akkor jön a cs6d és a
tábla alján már milliárdos
összeg virított. Miután a
gimnázium igazgatója meg
csillogtatta közgazdasági tu
dását, kijelentette, hogya
szocialista kormány tevé
kenységét tapasztal va ma a
swkrr1ai, awz a pedagógiai
érvek eltörpülnek apénzügyi
érvek mellett. E16adta az ál
tala kidolgozott takarékossá
gi javaslatot, miszerint a
gimnázium az l. számú álta
lános iskola Jókai úti osztá
lyait magához csatolná, az l.
és 2. számú iskolákat össze
vonnák, s mivel évr61 évre
kevesebb gyermek születik a
városban, ezért az összevont
általános iskolák tanulói el
férnének a jelenleg még két
iskola központi épületeiben.
Így épületek szabadulhatná
nak fel, s a gimnáziumban 12
évfolyamos iskola lenne. Ez
zel megmentenék a várost a
pénzügyi csődtól, sőt meg
menekülne a megszüntetés
től a város egyetlen
gimnáziuma, mert így lenne
elegendőtanulója a továbbé
léshez.

A gimnázium
bajban van

Dr. Kovács Bélajavaslatát
sem a kulturális bizottság
tagjai, sem ajelenlévőpeda

gógusok nem fogadták kitö
rő örömmel. Czibulka

György szerint dr. Kovács
csupán a gimnázium dolgo
zóinak akar munkát biztosí
tani, s szakmai szempontból
pedig teljesen figyelmen kí
vül hagyja, hogy a gyermek
is ember, azaz, hogya gyen
gébben tanuló, vagy késó'bb
érő gyermeket más iskolába
kell átíratni. Czibulka szerint
az elképzelést alaposabban
szükséges kimunkálni, mert
például a vázolt megtakarítá-

sok sem eléggé meggy6z6- Lekezelőstílus
ek.

Dr. Szendrei Éva képvise- Az ellenállást tapasztalva
lő elmondta, hogy az oktatási az asztal túloldalánül6 váro-
bizottság elé került írásos si vezetóK talán méltóságuk
anyagban a gimnázium által ban megsértve érezhették
kimunkált alternatíva van magukat, mert arrogánsan'
leginkább és legterjedelme- reagáltak az elhangzott véle
sebben kidolgozva, amely ményekre. Dr. Frankó Ká
szintesugalljaennekelfoga- roly: - Persze, hogy dr.
dását. - Szerintem a gimnázi- Kovács meg akarja menteni
um bajban van, mert nem agimnáziumát, de ez valahol
képes elegend6 tanulót beis- közös ügyünk! Csorba Csa
kolázni, ezért találták ki ezt ba jegyzó', teljes mellszéles
az alternatívát. Véleményem séggel a kovácsi elképzelés
szerint elenyészőa pénzügyi mellett tört lándzsát, rendre
megtakarítás, csupán a gim- utasítva az okvetetlenkedó'
názium kötné magához az ál- pedagógusokat. Lekezelő

talános iskolás gyerekeket. nek minó'sített hangneme to
Az önkormányzatnak köte- vább mérgesítette a
lező alapfeladatai közé tarto- helyzetet, s a pedagógusok
zik az általános iskolai közül többen a kommunista
oktatás, ezzel szemben a kö- id6szakra emlékeztet6 han
zépiskolai oktatás csupán got véltek felfedezni a fiatal,
vállalt feladat, de nem köte- ám de bősz jegyző szavai-
lező - mondta dr. Szendrei ban. Németh József pedagó-
Éva. gus szerint a jegyző

Hanyecz Margit a pedagó- hangneme diktatúrát sejtet.
gusok ötleteit kívánta meg- A jegyző ugyanis nehez
hallgatni. Botos János a ményezte, hogya pedagógu
cigányönkormányzattagjais sok csak a gimnázium
ezen a véleményen volt, azaz elképzelését boncolgatják,

. mondják el javaslataikat a holott három alternatíváról
két általános iskola pedagó- _van szó. Az egyik, hogy min
gusai is. Balázs Imre is fur- den így marad, ahogy van, a

második, hogy a két általá
nos iskolát összevonják, a
harmadik pedig az, amit dr.
Kovács Béla előadott. A
jegyző azonban nem vette fi
gyelembe, hogy a két iskolá
nál tartott tantestületi ülésen
csak dr. Kovács elképzelését
hallhatták a pedagógusok, a
másik két lehet6ség kidolgo
zását nem írták fel krétával a l
táblára sem akkor sem most.

Pelesz Béláné az l. számú
Általános Iskola igazgatóhe
lyettese válaszolt a jegyzó'
támadására:

- Mi nem ragadtunk ki
semmit az önök anyagából,
mi csak ezt az egyetlen kon
cepciót ismerjük. Vélemé
nyem szerint egy oktatási
reformnak hosszú távra kell
szólnia. Aki hosszú távra
tervez az beiskoláz. Ha be
iskolázunk, akkor a tanuló
kat válogatjuk, ám amiről

dr. Kovács Béla beszél az
nem válogatás, hanem se
lejtezés. Egyébként pedig a
jegyzó' lekezeló' stílusa nem
segíti a megoldást. A pénz
ügyi érveknek csak az
egyik oldalát hallhattuk, ám
nincs mellette a megvalósu
1ás bizonyítéka. Azt kérem
a bizottságtól, hogy mivel
ez egy vitaanyag akkor
hadd vitatkozzunk erról 
mondta Peleszné.

Kit szidjanak
a pedagógusok

Vaszkó Lajosné szintén az
1. iskola pedagógusaként
tette fel a kérdést: - Miért
hatalmi eszközökkel próbál
tanulókat szerezni magának
a gimnázium?
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A koncepció tervezete

-oke-

A SZÓ-BESZÉDNEK
EGY SZÓT SEM!

vagy a szülő, hogy inkább a
szakképzés fe:é orientálódik,
vagy a gyermek képességei
nem éri el a követelmény
szintjét, úgy bekapcsolódhat a
nyolcosztályos általános isko~

lai képzésbe. De a hagyomá
nyos általános iskolából is
átmehet a 12 évfolyamos is
kolába.

Az alapképzést a gyermekek
nagyobb részének továbbra is a
nyolcosztályos iskola biztosí
taná. Ez az intézmény vállalná
fel a gyengébb képességű tanu
lók oktatását kis létszámú évfo
lyamok indításával...

Az alapfokú képzés átszer
vezését szakmai szempontból
az alábbiak szerint lehetne
megvalósítani:

Kner Imre Gimnázium és Ál
talános Iskola 12 évfolyammal.
A 12 évfolyamos iskola elhe
lyezése a Jókai úti iskola épü
letben 1-4 osztály
tornaterenuneI. Az 5-6. osztá
lyok a ginmázium udvarában
lévő volt CiPŐIpari tanműhely

épületében.
A gyomai és endrődi város

részen egy-egy nyolc évfolya
mos általános iskola. A
Bethlen Gábor mez6gazdasá
gi iskolában és a 617. számú
ipari iskolában 9. és 10. évfo
lyamok indítása...

Ha a 12 évfolyamos iskola
nem valósul meg, akkor is
szükséges a tanulólétszám
csökkenése és a gazdasági
szempontok miatt a gyomai
általános iskolák összevoná
sa."

minden gyermek számára tud
ja biztosítani a megfelel6kép
zési formát. Az iskolai
beíratással ne kelljen eldönte
ni 8-10 évre a gyermek sorsát.
Egy átjárható iskolarendszer
re van szükség, amelyben
minden tanuló a képességei
hez mérten a tanulás folyama
tában sikerélményhez jut. A
város, az ország jövője függ
az iskolázottsági szint alaku
lásától.

Biztosítani kell a kiemelke
dő, jó képességű' gyermekek
fejl6dését. A 12 évfolyamos
iskola felel meg a legmaga
sabb sZÚ1vonalú képzésnek. A
hatosztályos gimnázium 6 év
folyamos általános iskolával
kibővítve szolgálná ezt a kép
zési formát. Ez az iskolaforma
lehetővé teszi a magas fokú
idegennyelv képzést, és folya
matosan készíti elő a tanulót a
felsőoktatásba való bekapcso-

. lódásba.
Ha az általános iskolai évfo

lyamon úgy dönt a gyermek

Kisért a múlt' Az embernek olykor kedve támad a polgár
mestert Frankó elvtársnak. az alpolgármestert pedig Kovács
Béla elvtársnak szólqani. Az iskola átszervezések ügyéró7
ugyanis az l. számú Altalános Iskola pedagógusait tájékoz
tatta afent említett városi vezetőR. Nagy Jánossal, az okta
tási bizottság elnökével karöltve, majd dr. Frankó és dr.
Kovács megparancsolták az iskola dolgozóinak, hogy e té
máról a Szó-Beszédnek egy szót se ejtsenek. Mert ugyebár
miért is kerüljön a közvélemény elé a Kovács-Frankó kettős

által kifundáU iskolaátszervezési tervezet, amikor ez a peda
gógusokon kívül csak a szüló'ket és gyermekeiket érinti. Tehái
közügy!

Az újra erőre kapott szocialista szellem hatalmi szóval
próbáljafélresöpörni a nyilvánosságot. Azt mondják, majd
nyilatkoznak ók, ha már minden végleges formát öltött...

A város vezérei hálátlanfeladatot osztottak március 14-én
(a szabad sajtó ünnepe előtti napon) a 2. számú iskola igaz
gatónőjére, aki a tanügy reform tájékoztaJójára összehívott
nevelőtestületiülésről- a városi vezetók kívánságának eleget
téve - kitessékelte lapunkJud6sítójál. A kissé gügye indok: a
pedagógusok lelki nyugalmának lnegó'rzése. Só·t, amíg az
újságíró a teremben tartózkodik, addig úgysem kezdik meg
az ülést. Egyébként pedig az iskolájába azt enged be akit akar
- mondta az igazgatónő...

Olvasóink viszont nem maradnak le semmiró7, mert a
.,kiküldött tudósító" rnegkapta az ülésen kisztilt magnófelvé
teleket, melybó7 kiderült, hogy a pedagógusok lelki nyugal
mát nem a sajtó. hanem dr. Kovács Béla zavarta meg.

Részletek az oktatási bi
zottság elé került közoktatá
si koncepció tervezetébó1:

" Az általános iskolák hely
zetének áttekintését a követ
kező okok indokolják: az
1995/96-os tanévt61 elindítja
a képzést az egyházi iskola 1.
és 2. évfolyammal, esetleg 3.
és 4. osztályt is indít, ha ele
gendő számú gyermek jelent
kezik... A gyermeklétszám
2000-ig vizsgálva csökkenő

tendenciát mutat. Jelenleg a
város majdnem egynegyede
60 éven felüli és ez növekvő

tendenciát mutat, amely a la
kosság elöregedését jelenti,
ezért nem várható a gyermek
létszám növekedése. A nö
vekvő költségvetési kiadások
mellett az oktatásra szánt álla
mi támogatás három éve vál
tozatlan mértékű...

A felsoroltak teszik szüksé
gesséaz alapfokú képzés át
szervezését úgy, hogy a város
még elbírja az oktatásból ere
dő terheket, de ugyanakkor

Dr. Frankó a jelentős isme
retanyaga tudatában kijelentet
te, Ő igenis tudja ~ért ágálnak
aginmázium kiváló ötleteellen
a pedagógusok. Mert az eg-.
zísztenciájukat féltik az esetle
ges változástól, annak ellenére,
hogy állandóan a gyerekekre
hivatkoznak. Amikor a polgár
mester ezt több alkalommal le
szögezte, az egyik pedagógus
felállt és talán joggal megsért
ve az ajtót maga mögött. be
csapva távozott az ülésről. Dr.
Frankó igencsak erősíteni

igyekezett dr. Kovács elgon
dolását azzal, hogy már két év
vel ezelőttpróbálták egyesíteni
a két áltawnos iskolá~ s ennek
fegMgyobb ellenzői akkor a
pedagógusok voltak, mondván
a két iskola tantestülete nem
tud együtt dolgozni.

Dr. Halász Istvánné adta meg
aválaszt a polgármesternek:

- Igen, most dr. Kovács
Béla ötletének tudtában
mégis csak jobb, ha a két
iskolát vonják össze. Két
évvel ezelőtt ugyanis nem
arról volt szó, hogy a két
iskola pedagógusai nem
szeretik egymást, hanem
arról; hogy nem akartuk
Kovács Gábor iskolaigaz
gatót a nyakunkra ültetni.
Akkor ővolt közelebb a tűz

höz, most pedig dr. Kovács
Béla próbálkozik.

Dr. Halász Istvánné kérte
az oktatási bizottságot,
hogy adjanak időt és lehető

séget arra, hogy a két iskola
is kidolgozhassa saját kon
cepcióját, mert belátták,
hogy a két intézmény egye
sítése még mindig jobb do
log mint a gimnázium
alternatívája.

Dr. Kovács Béla hozzátet
te még, hogy az egyházi is
kola megjelenése okozta
leginkább az átszervezés
kény.szerét - szidják most a
pedagógusok a gimnáziu
mot, ám az egyházat nem!

A bizottság támogatta dr.
Halász Istvánné kérését, s az
érintett iskolák április 8-ig
kaptak időt arra, hogy terve
iket az önkormányzat elé
tárják. H.E.
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Telefon 17 ezer forintért...

Még két évet
várni kell a vonaIra

VITA AGRICOLAE

Mezőgazdaságikiállítás és vásár
lesz Gyomaendrődön

Vita Agricolae néven mezőgazdasági

szakkiállítás és vásár lesz Gyomaendr6dön
június 1-4-ig. A vásárt a Gazdakörök Orszá
gos Szövetsége és a Földművelésügyi Mi
nisztérium Marketing Osztálya rendezi a
gyomaendrődi Bethlen Gábor mezőgazda

sági iskolával közösen. A kiáUításszervező

- szekszárdi székhelyű - MARK-KOMM
Kft. képviselője Dránovits István lapunknak
elmondta, hogy a gyomaendrődi vásár egy
kiállítássorozat egyik állomása. Hasonló
programokat szerveztek Mosonmagyaróvá
ron, Szekszárdon, Kaposváron, Gyöngyö
sön.

- Nem titok, hogy Gyomaendrőd városa
Szarvas ellenében nyerte el a házigazda jo
gát, s ez annak köszönhet6, hogy a Bethlen
iskola rendkivül fogadókésznek mutatko-

Sokan évtizedek óta várnak hiába telefonra.
Két évvel ezelőtt azonban felcsillant a re
mény. 1993 szeptemberében ugyanis kon
cessziós pályázatot írtak ki a békéscsabai
-idetartozik Gyomaendrőd területe is - kör
zet, valamint az orosházi körzet fejlesztésére.
A pályázatot mindkét esetben az amerikai
Hungarotel nevűcég nyerte el, s az akkori
igéretek szerint a telefonra várók már gyűjt

hették a pénzt, hiszen 95-ig mindenki telefon
hoz juthatott volna ha az üzlet idó1<özben
meg nem hiúsul.

zott. Egyébként a vásárok helyszíneit illető

en tudatosan kerestünk olyan városokat ahol
mezőgazdasági képzés is folyik. A gyoma
endr6di kiállítás helyszíne a városi sport
csarnok és annak környéke lesz, a
mezőgazdasági iskola pedig a szakmai ki
egészítő programoknak, előadásoknak ad
helyet. Bár elsősorbanmezőgazdaságijelle
gű vásárt szervezünk, nem zárunk ki más
jellegű kiállítókat sem. Hagyományteremtő
szándékkal szervezzük ezeket a vásárokat, s
reméljük, hogy eljönnek Gyomaendrődre

bemutatkomi nemcsak a város, hanem a
régió vállalkozói, cégei is - mondta Dráno
vits István.

A kiálIításra jelentkező cégek a Bethlen
. Gábor iskolában b6vebb felvilágosítást is

kaphatnak.

ezer forintért juthat bárki te
lefonhoz.

Amennyiben a koncesszi
ós pályázatmeghiúsul- mint
erre példa lehet a békéscsa
bai és orosházi körzet - ak
kor a szolgáltatási jog
visszakerül a Matávhoz. A
Matávot törvény kötelezi ar
ra, hogy tovább szolgáltas
son, nem kötelezi ..,viszont a
fejlesztésre. Bölcskei Imre,
a Hírközlési minisztérium
helyettes államtitkára sze
rint ilyen esetben a miniszter
az önkormányzatok igénye
alapján kiírhat egy új abb pá
lyázatot, amely azonban egy
év újabb késést jelenthet a
fejlesztések kezdetében. A
minisztérium célja, hogy
1997-ig az ország bármely
területén mindenki azonos
feltételekkel jusson telefon
hoz.

Wen már megjelent a 21. szá
zadi technika, addig mi itt
Békés megyében a fejlődés

nek még a jeleit sem tapasz
taljuk. Monoron és
körzetében például a Ma
gyar Telefontársaság első

ként vette át a szolgál tatást és
egyezett meg a Matávval az
átvett eszközök értékében.
Monoron és környékén egy
ultramodern digitális háló
zatot építenek a kábelteleví
zióval integrálva. A
körzetben 80 ezer telefont
kötnek be, amennyiben min
denki igényli a vonalat. Mó
demeket helyeznek el az
iskolákban, amelyek segítsé
gével különböző adatbázi
sokhoz juthatnak a tanulók.
Olyan csúcstechnikát szereI
nek fel, am~lyhez 20 évig
nem kell hozzányúlni, s
mindezt méltányos áron: 17

pályázat kiírása ebben a for
mában nem szabályos. Az
Alcatel nevű francia érde
keltségűcég átvállalta volna
a korábbi nyertestól a kon
cessziós pályázatot, ám a
hírközlési tárca ezt az ajánla~

tot sem fogadta el.
Míg az ország fejlettebb

térségeiben a telefóniát iIle-

A problémák akkor jelent
keztek amikor a nyertes
HungaroteInek a vagyonér
tékelésrm és a vagyonáta
dásról kellett megegyeznie a
Matávval. A Matáv ugyanis
50 millió dollárra taksálta a
vagyont, az amerikaiak vi
szont csupán 22 millióra be
csülték.

Az új kormányzat szakmi
nisztere ez év februárjában
bejelentett.e, hogy március l-i
hatállyal sorozatos szerző

désszegés miatt felmondja a
Hungarotellel kötött kon
cessziós szerződéseket. A
Hungarotel a Matávot hibáz
tatja a vagyonértékelés elhú
zódásáért, ami miatt
befektetóKént nem juthatott
banki hitelekhez. Így kide
rült, hogy az amerikai cég
nek nincs meg a szükséges
pénze a fejlesztéshez. Hogy
a dolgok ne legyenek túl
egyszerűek a Matávnak si
került mégiscsak 22 millió
dolláros vételárban megálla
podni a HungarotelIel.

Február 27-én Gyulánjöt
tek össze az érintett körzetek
polgármesterei, ahol felve
tették egy zárt meghívásos
pályázat gondolatát, amit vi
szont ahírközlési minisztéri
um helyteleiútene, hiszen a
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Reform.átus szociális otthon

Június 4-én Szarvas mellett az egykori Nagy-Magyarország közepén a
Trianoni Szerződés 75. évfordulója alkalmából megemlékezést szervez
Deme Zoltán szarvasi evangélikus lelkész, volt országgyú1ési képviselőnk.

Trianonra emlékezve

"Ha már egyszer fáj, akkor
nagyon szépen fájjon"

- Ha mi nem rendezünk egy
ilyen megemlékezést, akkor azt
megrendezik a szélsőségesek.

Persze amikor ezeknek a szélső

ségeseknek tűnő elemek meg
rendezik az ilyen jellegű

ünnepségüket, ezt azért teszik,
mert nyilván nekik is fáj az, amit
75 évvel ezelőtt a Trianoni Szer
ződés kimondott. Én megértem a
skinhead-ek lelki világát., viszont
a faji ítéleteikkel soha nem fogok
egyet érteni, merr isten előtt miJl
den ember egyforma. Sajnos
nincs velük kapcsolatom, de ha
lenne, akkor ezt elmondanám
nekik. Megjegyzem, hogy hírét
véve terveimnek nemrégiben
jártak nálam skinheadek, s
együttérzésükr61 biztosítottak.
Tájékoztattak, hogy nem akar
nak külön píOgramot szervez
ni, elfogadják az
elképzeléseimet, s kifejezték
reményüket, hogy semmiféle
attrocitás nem fordulhat elő a
szarvasi megemlékezésen 
nyilatkozta lapunknak Deme
Zoltán, akit6l megtudtuk azt is,
hogy májust6! feleségével és öt
és fél hónapos gyermekükkel
Albertirsára köl töznek.

- Albertirsán két evangéli
kus gyülekezet van, az egyik
Albertiben, a másik Irsán.
Másfél éve hív bennünket az
alberti evangélikus gyüleke
zet most nyugdíjba vonul 6 lel
késze Roszik Mihály. Tíz
kollégát ajánlottam magam
helyett, akiket a presbitérium
meg is hallgatott, de még min
dig bennünket hívnak. Az ot
tani egyházi iskolában most a
negyedik osztály beiskolázása
történik, szeptembertól 160
gyermek tanul ott. A parókia
mellett egy SS gyermekkel
mú1<ödőevangélikus óvoda és
egy ötven idős embert gondo
zó szeretetotthon van. Ezeket
az intézményeket kell vezetni
tovább, s úgy érzem, hogy ez
felelősséggel járó szolgálatot
jelent - mondta végül Deme
Zoltán lelkész.

tán művészettörténész szavalná
el Petőfi: Európa csendes című

versét, ami után a Psalmus
Hungaricus következne. Az ezt
követő imádság után Tókés
László református püspök hir
det igét. A program Csurka Ist-

. ván beszédével folytatódna.
- Csurka István a határok

kérdésében annak idején a
parlamentben is letette vok
sát a magyar-ukrán szerz6
dést követően. Felkérem
még Torgyán Józsefet és Für
Lajost is egy-egy beszéd
megtartására, s ezu tán aszi
lárdsomlyói énekkar énekeli
majd el a szózatot. Illés La
jos Cantus Hungaricus című

művében van egy rész,
amely a szétszaggatott or
szágról szól, s ebben van egy
mondat: " Ha már egyszer
f~, akkor nagyon széppen
fájjon!" Ugy gondolom, ez
lehet a mottója ennek a meg
emlékezésnek - mondta a
szarvasi lelkész, aki arra a
kérdésre, hogy nem tart-e az
ünnepségen a szélsőségesek

nek nevezett megnyilvánulá
soktól, így válaszolt:

lő értékű ingatlan feljaánlásával lehet helyet
biztosítani a készülő otthonban.

Ezúton kérjük azokat az időseket - házaspá
rokat vagy magányosokat - akik szeretnének
bejulIli az otthonba, hogy jelentkezzenek a
Református Lelkész Hivatalban (Gyoma, Hő
sök útja 44). Református Szociális Otthon lesz
ez, de valJásuktól - és annak gyakorlásától 
függetlenül is jelentkezhetnek az érdeklődól<.

Amennyiben a féról1elynél többen jelentkez
nének, úgy a jelentkezési sorrend és.a belépés
re felajánlott összeg is meghatározó lesz.

Az itt leírtakon kívüli további fel világosítás
sal is szívesen szolgálunk minden érdeklődő

nek hétköznaponként délelőtt 8-12 óráig a
fenti lelkészi hivatalban.

Sípos Tas Töhötöm lelkipásztor

A lelkész a tervekkel kapcso
latban elmondta, hogy ebb61 az
alkalomból egy emlékművet is
felavamának. Ugyanis a zsidó
ságnak ha nincs is Jeruzsálem
ben temploma, de van egy
siratófala ahová a világ külön
böző részein él6 zsidóság elza
rándokolva egy imában
elmondhatja Istennek az 6 fáj
dalmát., panaszát.

- A magyarság is átélte az
effajta szórvány-sorsot, a ma
gyar hazából szakadt ki, tántor
gott el több millió magyar. S
most miért ne lehetne lehetősé

ge a Felvidékr61, Kárpátaljáról,
Erdélyb6l, a Vajdaságból ide
eljönni a magyaroknak és egy
megemlékez6 istentisztelet ke
retében elmondani azt, ami ma
is fáj. Ez lenne az ünnep célja.
Ha ezt nem tesszük meg, az a
magyarság öngyilkosságát je
lenti, mert az identitásunkat ve-
szítjük el. ,

Deme Zoltán a tervezett
programmal kapcsolatban el
mondta, hogy a Szilágysom
lyón élő testvérgyülekezet
énekkara kezdené a műsort a
himnusszal, majd Banner Zol-

A Gyomai Református Egyház ez év folya
mán visszakapja egykori Főút 171. szám alatti
ingatlanát (volt Ipari iskola és Vincze dr. féle
ház). Az egyház prestitériuma úgy határozott,
hogy szociális otthont alakít ki és üzemeltet a
jövőben ott.

Az előzetes felmérések szerint 7 kétágyas és
3 négyágyas szobát lehet kialakítani az átala
kítások során. Jelenleg a részletes tervek elké
szíttetése van folyamatban. Szeretnénk a
munkákat már az idén megkezdeni és 1996. év
közepére be is fejezni. Ám ennek id6pontját
meghatározza az, hogy hányan jelentkeznek
és milyen anyagi támogatást tudn'ak biztosí
tani azok, akik beköltözni szándékoznak. Elő
zetes számítások szerint személyenként 500
ezer forint befizetésével, vagy ennek meg fele-

Ezt a magyarság számára
emlékezetes és fájdal
mas eseményt a ma él6

magyarok éppúgy átérzik, mint
akik annak idején átél ték ennek
az úgynevezeu békeszerződés

nek az ítéletét. Nagy feladatunk
nekünk itt a határainkon belül a
határai n kon kívül él6
magyarokért gondolkodni,
mint ahogy tette ezt Antall Jó
zsef miniszterelnökünk is. A
jelenlegi politikusaink eleve ki
mondják, hogy a határok meg
változtathatatlanok. Nem
tudom elképzelni, hogy miért ne
lehetne békés, diplomáciai úton
talán 25 év múlva változtatni a
határokon. Hiszen ez még nem
jelenthet háborús veszélyt. Ma
gyarország nem gondol arra,
hogy a határok miatt megtámad
ja Romániát. De Románia sem
'fog háborút kezdeni Magyaror
szág ellen azért, ha taffilllk egy
megemlékező istentiszteletet jú
nius 4-én - mondja Deme Zoltán.
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Szöllősi Istvánné képviselőta Pedagógus Szakszervezet Főtitkára

Szöllősi Istvánné (50 éves) az elmúlt ciklusban
harcos szakszervezeti vezetó'ként vétette észre ma
gát. Bár a választások óta MSZP-s országgyúlési
képviseló'k.ét tevékenykedik, a kormányzati politi
kához való hozzáállása nem sokat változott. (Az
interjú a Magyar Narancsban jelent meg.)

- Ön az elmúltnapokbanfeltű

nően nagy hévvel bírálta az új
pénzügyminiszter, Bokros Lajos
program vázlatát.

- Elképesztőnek tartom a 25
pont hetedik pontját, amely flZ
állarnhá.ztartás nagy elosztórend
szereinek, az oktatás-, az egész
ségügy, a szociális kiadásqk
pénzeinek a további szúKítését,
illetve a költségeknek a végső

feihasználóra, a mi esetünkben a
szülőre való áthárítását vetíti elő
re. Ez közönséges pénzelvonás
az oktatástól. Ez az fogjajelente
ni, bogy akinek lesz pénze, annak
tanul a gyereke, akinek nem lesz,
azé nem. Egy ilyen programot én
nem tudok támogatrü, s rajtam
kívül, azt hiszem, nagyon sokan
nem. A GDP-ból az oktatás ma 6
százalék körüli összeggel része
sü!. És hát milyen GDP 6'száza
lékáról van szó ... Az elmúlt
években 20-22 százalékkal csök
kent a nemzeti össztennék Ma
gyarországon. Egy ilyen
GDP-ből változatlan nagyság
renddel részesülni, már önmagá
ban véve az oktatásra szánt pénz
reálértékének a nagyarányú
csökkentését jelenti. Mivel gye
rekekről van szó, ez visszafordít
hatatlan folyamatot fog
elindítani. Az a gyerek, akit61 el
veszik a tanulás Iehetőségét az
zal, hogy azt a szülei anyagi
helyzetétőlteszik függővé, annak
tíz év múlva mindhiába fog virá
gozni a gazdaság - amit én egyéb
ként sem hiszek. Képzetlen
emberekkel nem lehet felvirá
goztatnia gazdaságot.

- Vannak elképzeléseik arról,
milyen formában jelenítik meg
álláspontjukat ez ügyben?

- Ez a kérdés nem a pedagógu
sok ügye: A Pedagógusok Szak
szervezetének meg végképp nem
az ügye. A szakszervezetnek az a
dolga, hogyabérekért harcoljon.
Az, hogy a gyerekek esélyegyen
lősége körvonalazódjon - bár
nem hiszem, hogy ez valaha is
meglesz -, vagy legalább a gyere
kek közötti különbség ne növe
kedjék tovább. ez valahol
társadalmi ügy. A legnagyobb fe
lelősség ebben a pillanatban a

Parlamentben van. Jó lenne, ha
azok, akik ilyen dolgokat beter
jesztenek koncepció gyanánt, ki
csit elmélyültebben forgatnák a
konnányprogramot. Nem kívá
nok én semmi mást, csak ami oda
le van írva.

- Úgy érzi tehát, hogyellentét
ben áll...

-Úgy érzem! Úgy. Úgy érzem.
A kormányprogramban nincsen
leírva, hogy ezen a téren tovább
kell szú1<íteni a kiadásokat. A
konnányprogram szerint éppen
az esélyegyenlőség megteremté
sét kellene megcélozni, a hátrá
nyos helyzetű térségeket kellene
fejleszteni. Kérdés, ha részei le
szünk az egységes nagy Európá
nak, akkor mi ott milyen szerepet
szánunk magunknak, vagy má
sok milyen szerepet szánnak ne
künk. Mert aszerint lesz a magyar
munkavállaló valaki, vagy nem
lesz éppen senki, a nagy egységes
Európában, hogy a fejében mi
van. Tízosztályos alapiskola vé
gére odabiggyesztett úgyneve
zett alapvizsga, ami az ég egy
adta világon semmire nem fog
képesíteni, ugyanakkor a tankö
teles kor végét jelenti, a képzet
len, olcsó tömegmunkaerő. .. ez
lehet, hogy sokkal olcsóbb. Per
sze. Még a jelenleginél is ol
csóbb, csak hát nem vezet
sehová.

- Lobbizni fog?
- Tennészetesen. Ez nem ti-

tok.
- És sikeres lesz?
- Ezt nem tudom, de abban

majdnem biztos vagyok, hogy ki
ki felelősséggel át kell gondolja,
hogy innen haza is kell mennie,
és a választóknak el kell monda
nia, hogyan szavazott. A válasz
tókat nem érdekli az, hogy a
Parlamentben milyen politikai
erővonalakvannak, és hol húzód
nak. A válsztó választott, a kép
viselőnek őt kell képviselnie.
Nem mást.

- Ön mint egyéni képviselő...
- Igen. Van még itt rajtam kí-

vül nagyon sok egyéni képviselő,
és a szemem sarkából rájuk szok
tam figyelni, és nem arra, 110gy a

másik padsorban mit gondolnak.
Aki listán jutott be, annak telje
sen más a helyzete. Nem szembe
sül azzal, amivel én naponta.
Legutóbb egy falugyűlésen két
százan voltak, rengeteg munka
nélküli, és nyolcvanéves
parasztemberek kérdezték meg
tőlem, hogy miből fognak az
unokáj uk után fizetni. Mit fogok
én nekik mondani? Ez a dolog
felelősségetjelent, meg hát lelki
ismeretet. Legfóljebb nem leszek
a következő ciklusban képviselő,

hát istenem I

-Az új Nemzeti A laptan tervről

sokan mondják azt, Iwgy finan
szírozhatatlan, például az a 800
millió...

- ... az a 800 millió a fejlesztési
programokra van...

- és bocsánat, azt szeret-
ném .

...c ••• na most a Nemzeti Alap
tanterv voltaképpen egyelőírási

minimumot tartalmaz, amit min
den gyereknek teljesíteni kell- és
az efölötti részt a helyi tantervek
ben sajátítaná el, csak itt az a
nagy büdös kérdés, hogy ha a
NAT-ot finanszírozza mondjuk
az állami költségvetés, akkor ki
fogja a helyi tantervet'? Megint
oda lyukadunk ki, ahová az elóbb.
Ha a jelenlegi pénzügyi kor
mányzat az államháztartás
kiadását kívánja csökkenteni, ab
ban benne vannak az önkro
mányzatok is. Vagyis a helyi
programokat ki fogja kifizetni? A
szülő?

Én nagyon tartok attól, hogy ha
a szülő sem, akkor csak az a tan
tervi minimum lesz ami nem ar
ról szól, hogy a gyerekek
képességeit a lehető legmaga
sabbra hozzuk. Ez teljességgel
elfogadhatalan. Ezt én mintpeda
gógus nem tudom elfogadni. Az
igazság az, hogy az én gondolko
dásomat alapvetően detenninálja
sok dolog, és ezek közül a leg
markánsabb az, hogy én hét évig
cigánygyerekeket tanítottam So
mogygesztin. Ez meghatározza
az ember érzésvilágát, gondola
tait. Én tehát nagyon nem szeret
ném, ha éppen egy szocialista
dominanciájú konnány homlok
egyenest az esélyegyenlőség el
lenében ható intézkedéseket
hozna, bármennyire nehéz is a
helyzet. Afeketegazdaságban
van éppen elég pénz, hát erre már
meg kellett volna csinálni egy in
tézkedési tervet, és én igen nagy
örömmelolvasnám itt a Parla
mentben, hogy kívánjuk megerő-

síteni a rendőrséget, fölszerelni a
Vám- és Pénzügyőrséget, hogy
kívánjuk megerősíteni az adóhi·
vatalokat, mert azért az valahol
nem megy ám, hogyegyesektól
levonják az adót, s akettesek meg
fizetnek, ha akarnak ... Én nem

. vonom kétségbe, hogy történnek
erre kísérletek, de az erőt oda kel
lene irányítani, frontálisan. Fron·
tálisan! Mindenki jövedelmének
megfelelően fizessen adót, és ak
kor lesz bevétel, akkor lehet majd
magas szintű oktatást csinálni.

- Szakmailag kompetensnek
tartja az új NAT-ot?

- Nem. Egyszerűen nem tu
domkövetni, hogy ... Nem értem.
Nagyon szép, hogy ismeretanya·
got úgy tanítunk, hogy különféle
területekben gondolkodj anak a
gyerekek: társadalmi ismeretek,
környezeti ismeretek. Ez mind
nagyon szép. Csak hát kérdés,
hogy ez a gyakorlatban milyen
tantárgyi áraszárnokat fog jelen·
teni, illetve, ha lesznek tantárgyi
óraszámok, ezek hogyan függnek
össze például a pedagógus köte
lező óraszámával. Ebben az
összefüggésben ez már kőke

mény foglalkoztatási kérdés, és
min ilyen, szakszervezeti kérdés
is. Másrészt nem szégyen ám az
egzakt tudás, az egyetemeken
ugyanis általában ezt követelik:
mérnek, és pontosan mémek. Is
merek én iskolakísérleteket, ahol
műveltségi területeket tanítottak
agyerekeknek... Hát... mit mond
jak...

- Ön szerint miért kell újra és
újra átdolgozni a NAT-ot?

- Ezt pénzügyi okok detenni
nálják, ez volt már az előző kor
mányzatnál is. A mostani
tervezet is keményen követi a
pénzügyi előírásokat. Ez a ve
szély. A 6+4+2 rendszer is erről

szó!. Hiszen a gyerekek kapná
nak egy tízosztályos alapképzést,
már ha kapnak, ebben sem va
gyok olyan biztos, mert az önkro
mányzatok intézményfenntartó
képessége determinálná ezt.
Hadd mondjam el, hogy nagyon
sokan alig váJják, hogy ez a tör
vénymódosítás megjelenjen, mert
dehogy fognak fenntartani több
osztályt, mint hatot a többit fönn
ta.I1ja majd a szomszéd falu. Hogy
a gyerekek hogyan fognak majd
átjárni? Új körzetesítési hullám
lesz, aztán agyerekeknek 15 éves
korában sem lesz semmilyen kép
zettsége, és bezárul előtte minden.
Az intézményen kívüli szakmun
kásképzésben részt vehetne ugyan,
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Húsvéti bevásárlásait kezdje az ÁFÉSZüzleteiben.
Minden kedves vásárlót tisztelettel várunk.

({J
MOBIL

CENTER

t6rök gyűrűjéból kiszolt a ko
zönségnek, hogy most jöjjön
ide az, akinek nem tetszik a
stíl usa. És tette ezt olyan
hangnemben, melyhez képest
a nyugati csatornák wrestling
bajnokának csatakiáltása csak
egy VIII, kerületi park6r ku
tyakerget6 próbálkozása.
Mert lehet valaki jó fej, de fe
lénk azt a kérdést, hogy le
nyúltad -e a csajom, vagy
nem, nem test6rök melló1
szokták vita tárgyává tenni.

(Blikk)

Tel: 66/386-357

Kókuszreszelék,
Vagdalthús, Májkrém,
Mosóporok, öblítők,
Mosogatószerek,
Samponok, krémek,
Liberó, babaápolók,
Borok, pezsgők.

pénzügyminiszter álláspont
jának megértésére. Egy diák
szemére vetette Bokrosnak,
hogy a stílusa bicskanyitoga
tó, sért6. Példának említette a
diáktüntetésen tett kijelenté
seit, illetve a műsorban e16a
dott pökhendi, öntelt
megjegyzéseit: "Ha már nem
leszek miniszter, visszame
gyek a privát szférába, ahol
ötször annyit keresek, mint
most". Azt, hogy a stílus maga
az ember, a vége f6cím után
bizonyította a miniszter. Tes-

~

ELBOKROSODA

" " ..
KELLEMES HUSVETI UNNEPEKET!

r ~RSZÁ-GO~ TAVASZI ÁFÉSZ NAPOK
I Értesítjük tagjainkat és vásárlóinkat, hogy 1995. április 3-15. között

HÚSVÉTIKERÉKPÁRVÁSÁR
ÁPRILIS 3-TÓL Gyomaendrődön a Fő út 202.

A MOBIL CENTERBEN!
Olasz kosaras kerékpárok már 17.800 Ft-tól.

Ha nálunk vásárol felnőtt kerékpárt,
ajándékot adunk!

Mountain Bike kerékpárok 18.900 Ft-tól
Gyermekkerékpárok 5.900 Ft-tól

Nyitva: Hétfőtől-péntekig 8-12 12.30-17.30
Szombaton 8-12 óráig

tartunk az ÁFÉSZ élelmiszerüzleteiben, diszkont áruházaiban és a
háztartási boltban. A vásár ideje alatt számos élelmiszer és vegyi áru

10-30 %-os árengedménnyel kapható:

A FIDESZ megütközéssel
fogadta Bokros Lajos pénz
ügyminiszter 1957 Marosán
ját idéz6, lekezel6 retorikáját
a diáktüntetésen. - Gr6sz jól
nevelt úrifíú volt néhány mai
MSZP-s politikushoz képest
jelentette ki a kormány aro
ganciájárólOrbán.

(Mai Nap)

Március 25-én szombaton·
este Juszt László Nyitott száj
című műsorában Bolctos, te
end6i mellett id6t szakított a

Finomliszt,

I
,Margarin, étolaj,

Citromlé, szürt és
rostos üdítők,

~ Kakaó, Édesség,
~~ Pudingok,
< Pirosarany, majonéz,

nagy pénzért, nyilván. Ez abszur
dum. Meg aztán a társadalonUlak
nincs erre a6~2 formára igénye.
Ezt azért merem ilyen kategoriJ...'U
san kijelenteni, mert anÚfe volt igé
nye a társadaloIlUlak, azt az elmúlt
években valamféle önfejlődéssel

kikövetelte magának. De itt sem
lehet tipikus sem a hat-, sem a
nyolcosztályos gimnázium- de leg
alább szórványosan előfordulnak.

De ez a változat sehol sem jelent
meg! Hát akkor hogy van ez? Nyil
ván felülről valakinek valamilyen
szempontok szerint ez nagyon fon
los. Aztán nézzem meg a tanítókép
zést. Az eddigi három évről négyre
emelték a képzés idejét Ez akár
még jó is lehetne. Csak hát ha a
mögöttest keressük, mert akkor azt
láljuk, hogy a négy év alatt képzett
13Jútókat a hat elemi végéig kíván
ják alkalmazni. Szép lesz, nem? Jö
vőkép... Hat elemi - egy tanító. Ha
ez szolgálja a minőséget...

- Korábban sokszor panasz
kodtakarra, hogy a szakszervezet
kapcsolata az előző kormány
nyal...

- (legyint) Elmúlt...
- ...és most?
- Rossz érzés látnom azt, hogy

a saját programjától távolodik az
a'párt, amelyik pedig ezzel sze
rezte meg a szavazatokat. Nem a
nevével, hanem a programjával.
Úgyhogy a szakszervezetek fel
adata most is ugyanaz, mint ami
az Antall-kormány alatt volt. Rá
adásul paradox módon azért a
programért kell küszködniük,
amelyik pedig a kormány prog
ramja. Az Antall-kormány okta
táspolitikai stratégiai kérdéseivel
se volt egyébként gondom, csak
amikor azt meg kellett volna csi
nálni, fizetni kellett volna, akkor
bizony húzódoztak, s lökdösték
ték ki a problémákat az önkor
mányzatoknak. Ez tehát nem új
keletű dolog. Az egész történet
már régen nem másról szól, mint
a rettenetes nagy külső és belső

eladóscdásunkról s arról, hogy
ennek napi kezelése fontosabb,
mült annak a lehetáségét megte
remteni, hogya nagyon okos
gyerekek szellemi exportja hoz
hassa majd egyszer a pénzt.

- Kapcsolatuk a Művelőd.ési

Minisztériummal rend.ezett?
-Nem sok bajunk van egymás

sal, merthogy érdekegyeztetést
nem csinálnak, látványos nagy
csattanások ezért nincsenek. De
hamarosan lesz, csak kerüljön ez
a koncepció törvényi formában.
Mi most is hozzuk majd a for
mánkat. Ök olyanok, mint általá
ban a művelődési tárcák, fél
szemmel a Pénzügy
minisztériumot figyelik, mi pe
dig, hát nagyjából ugyanazt
mondjuk, mint eddig.
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kező fontos tennivalókat és az
alábbi határozatot hozta:

"A két végrebajtó bizottság - a
gyoma-endrődiOperatív Bizottság
javaslatára - megtárgyaJta a két te·
lepülés nagyközségi szinten való
egyesítésének kérdését, melyben
egybehangzóan úgy foglalt állás~

hogy a két település nagyközségi
szinten való egyesítése indokolt és
célszerű. Az együttes vb. egyetért
abban, hogy az 1980-as tanácsi vá
lasztások során akét település "egy
tanácsot" válasszon, és abban,
hogy az egyesült község új nevé·
ben őrizze meg mindkét község
korábbi neveit..."

... Bizton reméijük, hogy a két
nagyközség lakossága, időseb·

bek és fiatalok, nők-férfiak, párt
tagok és páronkivüliek egyaránt
helyeslik az együttműködés to
vábbi erősítését, az urbanizációs
építőmunka felgyorsítását. Java·

_solja ezért a két nagyközség párt
végrehajtó bizottsága, hogya la
kosság, a különböző üzemi kol·
lektivák, nagyközségi tanácsok
vitassák meg Gyoma-Endrőd

egyesülésének tervét és mondják
ki egyetértésüket.

(Gyomai Híradó,
1979. július 10.)

Üzlet- és
irodahelysége

kiadók!
DV-WA Kft.

Gyomaendrőd,

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

MAI•
D

Ami összeköt...

GY
.HIR

Azt írta az újság...

A két nagyközség egyesülésére
mostmár annál is inkább ffiÍelóbb
szükség van, melt a még meglévő

közigazgatási határ felesleges pár
h uzamos fej lesztésére kény
szerítene bennünket, gáUává válik
a mindannyiunk érdekét szolgáló
városi fejlősésnek ...

A megyei állásfoglalást köve
tően a két nagyközség pártvégre
hajtó bizottsága is együttes
ülésen tekintette át a soronkövet-

A gyermekév
margójára

Az óvodai korhatár már egy ki
csit a társadalmi életet is jelenti a
gyerekeknek, hiszen ott kerülnek
először állandó közösségbe. Meg
felelő-e vajon Gyomán az óvodai
ellátás? A jelenleg működőöt óvo
da 390 féróbellyel rendelkezik, ami
kevés az igényekhez képest. Az
óvodai létszám 480, tehát j elIeffiZŐ
a zsúfoltság. Ezjárási, vagymegyei
összehasonlításban nem egyedül
álló. Sajnos ma még országos gon
dot jelent az óvodai féróbelyek
kevés száma. A foglalkoztatottság
az óvodákban eredményes. Rend
szeres és jó a kapcsolat a szülőkkel
és az iskolával.

Az iskolai ellátottság a Sallai
és a Vorosilov úti iskolák beindu
lásával sokat javult. Az I. és a II.
számú iskolák felszereltsége az
elmúlt időkben jó irányba válto
zott. Meg kell azonban állapítani,
hogy kevés a tornaterem, ami
szintén országos gond...

Ipari és háztartási
HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓ

SZEKRÉNYEK
ÉS VIDEOKÉSZÜLÉKEK

JAVÍTÁSA!

STOP SHOP
Gyomaendrőd

A TAVASZ SZÍNEI
ADIVATBAN!

Új tavaszi modellekkel
várom kedves
vásárlóimat!
Hegedűs József

divatáru kereskedő

FAR1\J\SllJS:!!1 LAJOS
POl~NYJ JÓZSEFNE
1l0:;RE SANDOR

István (23), Gyuricza Bálint
né Lapatinszki Veronika
(30), B. Kovács Lajos (24),
Mészáros Gyula (27), Polá
nyi Józsefné Fülöp Mária
(44) és Privóczki István (63).
A sortűz nyolcadik áldozata
a 43 éves Roó Gáspárné Di
nya Franciska néhány hó
nappal később a gyulai
kórházban halt bele sérülése
ibe.

Hibabejelentés: Gyomaendrődöna WATI

I GMK Fő út 124 szám alatti üzletében,
vagy telefonon Körösladány 192.

L~~w!:lut:n 3~tól vagy ~N~~,8-~~~zám~~~.~~.....$

EMLÉKEZüNK NEM FELEJTÜNKl

1935-t 55
l I

AKI A NEPE~T H ME
~ö.n~E E

AZ 1935 ~11:U:H 20" SENDÖR ORTUI
VÉlHANUl:

P~ISOVS!KI IsrvJ1!'
CYU::;IC:' 8ÁUNTNE
GELLA '57V~N

CiNYA

Vetőmag kukorica
kapható nagy
választékban

a Gyomafarm Kft.
üzleteiban

Pioneer 5160 Ft/zsák
Bella 3590 Ft/zsák

Kiskun 380
5230 Ft/zsák
Kiskun 240

3860 Ft/zsák
Dekalb 5570 Ft/zsák
A fenti mennyiségek

1,1-1,3 hektárra
legendök.
Gazdabolt,

ApponIJi u. 3.
Gazda K1Sáruház,
PásztorJ. u. 39.

Hatvan évvel ezelőtt

1935. március 20-án
délután 5 órakor Ba

ricz Károly csendőralhad

nagy beosztottjainak puskái
dördültek el Endrődön azon
a napon, amikor Andaházi
Kasnya Béla kisgazdapárti
képviselőjelölt tartott volna
bemutatkozó gYÚlést. A né
hány ezer ember erre az ese
ményre gyúlt össze, s bár a
helyi hatalom igyekezett
megakadályozni a gyúlés
megrendezését, végül mégis
engedélyezték. Időközben

azonban a közSégházáról ha- .
zamentek a hivatalos szemé
lyek, így nem volt aki
elrendelje a gyúlés kezdetét.
A mintegy 3000 ember pedig
továbbra is a téren várako
zott, s eldördültek a lövések.

A háromszor is megismé
telt sortűz után a golyók hét
ember halálát okozták: Far
kasinszki Lajos (38), Gellai



Kerékpárok
10 %

árengedménnyel!

Várjo kedves vásárlóit o

RADEWILL Kft.
VAS- rv'IŰSZAKI ÁRU HÁZA.

; .

AF!RI LLS l 0:.1 7;-IG
HUsVETI VAsARI

Gyomaendrőd, Kossuth u. 33.
Telefon: 66/386-383.

- GSM rádiótelefonok
nagy választékban nettó

67 500 Ft-tól 94 500 Ft-ig!
A Westel 900 kártya ugyanitt

. megvásárolható !

JI :Jarmerlíáz az örö/( áivat 6o[tja
Megérkeztek a tavaszi

és nyári modellek!
Nem csak Mustang, ...
5t :famteTfiáz vár mináenKjt!

(Gyomaendr6d, F6 út 181 / l ,)

.. ; ; ;;

AZ ORMENYKUTI PETOFI MG... ;

SZOVETKEZET AJANLATA:

TAVASZI ÁRPA VETŐMAG
.. '

BONAIRE FAJTA II. FOK
ÁRA:

1500 Ft+áfalmázsa"
azaz

1680 Ftlmázsa.
,~; ~

i!' ~.", Erdeklődniszemélyesen, vagy
~. telefonon a szövetkezet

.~/f/ központjában vagy géptelepén lehet.

;t'7 Telefon: 66/388-622
Paulovics Mihály ágazatvezető
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Szó-Beszéd SzerkesztőségénekCÍme:
5500 Gyomaendrőd, Pf: 48.

Felhívás

Húsvéti jellegű
ajándéktárgyak

nagy
választékban!

HÚSVÉTRA
AJÁNDÉKOT

vásároljon
a

Tímár
Virágboltban!

(Gyoma,
Bajcsy u. 69.)

HÚSVÉTRA sZÍNES FILMET
A LEGOLCSÓBBAN

a Deák utcai Fotóban!,
-Fényképezőgépek 1885 Ft-tól

-Polaroid 600-as és SX-70 fihnek
-Esküvői felvételek b~jelentésre
-Gyennek sorozatok 1200 Ft-tól

-Igazolványképek l perc aJatt
-Színesfilm kidol~ozás798 Ft +

ajándék filmek .
Nyit1x1 minden nap délután 13-18-ig

Héifőn és pénteken 8-IB-ig
Gyomaendrőd,Deák F. u. 15.

TAVASZI AKCIÓ!
ÖNm I..IIeHET•
~,~~

DIVATOT. TET.lZETGr. IzLáEr
VÁLTOZATOl" FAZONÚ

OI.Uó
ANGOL Ú MÁT IMPORT

KÉlZRUHÁK BÁRMELYIKE

NÉZZEN BE HOZZÁNK I
eiM: GYOMAENDRÓD FŐ ÚT 120.

kutyakiképz6 csoportja ku
tyás-bálat rendezett a Ligeti
Pavilonban, csodálatos kör
nyezetben, kitűn6vacsorával,
hangulatos zenével. Vendége
ink voltak az Orosházi Kutya
kiképz6 Iskola vezet6je
Vajtek Edit és Bogdán
György babérkoszorús mes
terkiképz6k. A bálon értékes
tombolatárgyakat sorsoltunk
ki, s a tombola bevételét a cso
port felszerelésére és a terüJe
tünk szebbé tételére fordítjuk.
Köszönjük támogatóink
nak!

A Gyomai Horgászegye
sület 1995. októberében ün
nepli alapítása 50.
évfordulóját. Kérjük jelenle
gi és volt tagjainkat, hogy
ezen évforduló méltó meg
ünnepléséhez ötleteikkel já
ruljanak hozzá. Fogadóórát
tartunk minden hétf6n 16
órától az egyesület irodájá
ban, a polgármesteri hivatal
pincehelyiségében.

Kutyás-bál
Március 18-án a MEOE

gyomaendr6di szervezetének

Köszönet
Az 1. számú Álta1ánoslsko

la alsó tagozatos nevel6i nevé
ben köszönetemet szeretném
kifejezni azoknak a vállaIko
zóknak, akik hozzásegítették
munkaközösségünket ahhoz,
hogy eljusson a budapesti Fa
zekas Mihály F6városi Gya
korló Általános Iskola és
Gimnázium alsó tagozatán
tartott továbbképzésre. E16a
dást ballgathattunk "TettekkeI
környezetünk megóvásáért"
címmel és bemutató órákat
láthattunk 1-4. osztályig. Na
gyon nagy szükség lenne arra,
hogy a neveló1<nek lehet6sé
geik nyílnának más iskolákba
e)jutni, véleményt cserélni.
Ugy gondolom, hogya vállal
kozók ez irányú segítsége nél
kül nem lett volna
lehet6ségünk arra, hogy egy
egész munkaközösség részt
vegyen egy ilyen magas szín
vonalú és hasznos továbbkép
zésen.

Köszönjük:
Orbán Józsefné, tanító

Ez év február 8-án és IS-én a városi véradónapon
187 donor jelentkezett véradásr~ és 183 véradásból
73,3 liter vért adtale A donorétkzetetést ez év elejétö1
éttenni melegéteIIel fogjuk megoldani, meIIyel a vér
adók jobb ellátását kívánjuk megvalósítani.

Február ll-én területi Véradó Ünnepséget tar
tottunk, ahol a 20-szoros vagy annál többszörös, de
kerek véradási számú donorjainkat és önkéntese-
inket láttuk vendégül. .

Március 17-én területi EgészségneveJési Versenyt
szerveztünk az. általános iskolai tanujók részére. A
versenyre nevezett a hunyai, a dévaványai, a gyoma
endrődi 1. számú és 3. számú iskolák hét csapata.

1. helyezett: Gyomaendrőd, 3. számú Általános
Iskola 8. 9. osztály Balázs Beáta, Tímár Klára,
~zakálosAgnes 2. helyezett: Gyomaendrőd, 3. sz.
Altalános Iskola 8.b osztály KL/lik Melinda, Hor
nak Orsolya, Sztanyik Rita.

Az 1. helyezett csapat március 25-én Orosházán
megyei versenyen mérheti fel ismét a tudását.

Szociális feladataink ellátásához lakossági fel
ajánlásokat kérünk: tiszta, jó állapotban lévő ruha
neműket, gyermekruhákat, csecsemőholmikat,

játékokat, lábbeliket, ágyneműt stb. Az adományo
kat a Vöröskereszthez (Gyomaendrőd, Fő út 2.)
várjuk hétfőtól csütörtökig 8-16 óra között.

1995. áprilís B-án Endrődön a Fő út 2. szám
alatt 8-11 óráig véradás lesz, ahová elsősorban az
endrődi véradóínkat várjuk.

A Vöröskereszt hírei

Naponta olykor tömegek
tolonganak az Áchim utcá
ban a Haller mögötti meleg
vizes kútnál. A rögtönzött
közvéleménykutatás szerint
az emberek ezrei nem a lábu
kat áztatják otthon a hazaci
pelt termálvízben, hanem
némi hűtés után ivóvíznek
használják. Nem csoda, hi
szen a csapból jolyó víz oly
kor ihatatlan, bár nem kevés
pénzbe kerül nekünk.

Van városunkban egy Var
ga Zoltán nevűjiatalember,

aki amerikai gyártmányú há
zi és üzemi víztisztító beren
dezéseket értékesít. Az
úgynevezett aktív szenes és
cink-réz granulátumszűrő

vel ellátott átfolyó rendszerű

víztisztító berendezések bu
dapestijorgalma.zója az üze
mi kapacitású készülékek
beépítése előtt vízmintát kér
a leendőjelhasmálótól a ga
rancia megállapítása végett.
Teljes garanciát ugyanis csak
akkor vállalnak a szűrőre, ha
az azon átfolyó víz szerves
aJ1yagtartalma O és 2 milli
gramm literenként. (Elvileg
szervesanyagnak nem sza
badna az ivóvízben lenni.) Ha
6 milligramm szervesaJ1yag
tartalom található a bevizs
gált vízben akkor, nem
vállalnak garanciát a víztisz
títóra.

Ez év januárjában Varga
Zoltán a lakás csapjából
eresztett vizet bevizsgáltatta
és az elemzés szerint literen
ként 7,27 milligramm szer
ves anyagat . leltek a
gyomaendődi ivóvízben.

Egészségünkre!

-•
••11.

~
Csapvíz
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ATLÉTIKA
1995. március 4-én az atlétika szakosztály megyei mezei

futóversenyen vett részt Békéscsabán.
Helyezettek: Stranszki Vik"1or (1982) 3000 m 1. helyezés

Fehér Csaba (1980) 4000 m 1. helyezés
Nagy Attila (1981) 3000 m 2 helyezés
Róza Gabriella (1982) 2000 m 3. helyezés
Orovecz Róbert (1983) 2000 m 3. helyezés

További résztvevó'k: Ötvös Zsanett, Koloh Alíz, fülöp
Emese, Kéri Roland, Újhelyi József. '

Minden résztvevőnek gratulálunk!

GYOMAI fC

Elment az edző

Gyuricza János
tudósítóKruchió Ilona edző

Eredményes játék
dön. Új igazolással került a
csapathoz Máté Sándor lab
darúgó. Tőle a szakosztály
vezetés elsősorban azt várja,
hogy higgadt, rutinos játé
kosként a csapat egyik
vezéregyéniségévé nője ki
magát. Az elsőkét mérkőzé
sen mutatott játéka alapján
erre minden remény meg
van. A szakvezetés továbbra
is a helybéli, tehát a gyoma
endrődi játékosokban látja
az eredményes futball zálo
gát.

A célkitűzés a bajnokság
végére az első öt hely vala
melyikének megszerzése,
bár a lelkes szurkolók re
ménykednek abban, hogy az
első három hely egyike aBa
rátságé lesz. Az ifjúsági csa
pat edzéseit továbbra is
Pelyva Miklós vezeti, I1Úg a
serdülők vezetője Bartolák
József.

A Barátság SE két fontos
győzelemmel kezdte a tava
szi idényt. A szakosztály
vezetés elégedett volt Kéki
Elek edz6 munkájával, így
továbbra is bizalmat élvez.
A Gyomai fC-veI történt
megegyezés alapján a Ba
rátság SE-től visszakerült
gyomára Holló János, aki
remélhetóleg játékával sok
kal több örömet szerez
majd Gyomán, mint Endr6-

Barátság SE

- Anyagi lehetőségeink kor
látozottak, de megpróbáljuk a
szükséges pénzt előteremteni,

elsősorban fővárosi és helyi
vállalkozóktól. Reméljük,
hogy az évek óta elkezdett
szakmai munka beérik, hiszen
jelenleg is van négy megyei
ifi- és egy serdülő megyei vá
logatott játékosunk, s ezekkel
a fiatalokkal hosszabb távon
megoldhatjuk a GYFCjátékos
gondjait - fejezte be Vass Ig
nác.

A Gyomai Futball Club a ta
vaszi szezont edzőváltással

kezdte. Az alapozást heti öt
edzéssel január 14-én még Plás
tyik János edző vezetésével in
dították. Új játékosként került a
csapathoz Szarvasról Halász a
kapus és visszajött a GYFC-hez
Holló a Barátság SE-t6l..

Március ó-án Plástyik János
, bejelentette, hogy az NB II-es

Szarvasi Vasas edzői posztját
ajánlották fel neki, amit szarvasi
lakos révén elfogadott. Helyére
Somogyi János került játékos
edz6ként. Somogyi eddig a ser-

, dill6k edzője volt. Homok Péter
technikai vezető segítségével So
mogyi továbbra is vállalta a ser
dülő csapat irányítását is.

- A serdülőcsapatunk bajnok
sélyes és nem szeretnénk, ha
'sapatunk lemaradna a ver

senyben. A felkészülést néhány
súlyosabb sérülés hátráltatta,
ettől függetlenül úgy érezzük,
hogy a kitűzött célt el tudjuk
érni a bajnokság végére, azaz az
1-3. hely valamelyikén vég
zünk - mondja Vass Ignác a
klub ügyvezetője.

Olitnpiai bajnok Vetró Péter,
a 3. helyezett Sch-waltn Gergő

Március 19-én Miskolcon rendezték meg
az országos Akorcsoportú diákolimpia dön
lŐjét, ahol judoban két fiatal képviselte Gyo
maendrődöt. Vetró Péter 35 kilogrammos
súlyc.soportban első lett, Schwalm Gergőpe
dig a harmadik helyen végzett a 49 kilogram
mosok között.

- Mindkét fiú nagyon szépen dolgozott,
tiszta ipponos dobásaikkal nyerték a
mérkőzések sorozatát. A harmadik he
lyezés számomra majdnem olyan érté
kes, mint az első hely, mert Gergó" még
most vett részt eló"ször országos verse-

I nyen, ahol szép eredményével felhívta
most magára a figyelmet - mondja Káro
lyi Antal edző.

- Május 23-án a csapat egy része Svédor
szágba utazik versenyre, Károlyi Antal évti
zedes sportkapcsolatának köszönhetően. A
hét-nyolc fiú remélhet6en méltóan képvise
lik külföldön Magyarországot, Gyomaend
rődöt.

Húsvéti
meglepetést a

DÓRA
BŐRDÍSZMŰBŐL

(Gyoma. Fő út 226.)

Női bőrtáskák

1370 Ft-tól
Övtáskák.
500 Ft-tól

Pénztárcák.
350 Ft-tól

Szemüvegtokok
290 Ft-tól

Kulcstartók
160 Ft-tól
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Hívja üzletkötőnket:

06-30/423-643

.. .,. .,.
AZ OR;~ENYKUTI

PETOFI MG.
•

SZOVETKEZET

A gépek megtekinthetó'k. a szövetkezet
3. számú üzemegységében.

Bővebb felvilágosítást ad
Palicska János műszaki vezető, valamint

Kepka György múllelyvezető.

Telefon: 66/388-622/4. mellék.

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-ro) 30 OOO forint
SKA adapter (E 280-ro) 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-ro szerelhető) 40 OOO

forint
2 darab állotfelhajtó 20 OOO forint/db
Csőszállító kocsi 30 OOO forint
Vetőmagfeltöltőfelépítmény VF-50 38 OOO

forint
Kerekes állotmérleg 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.

. .

.az alábbi gépeket
kínálja

eladásra:

;

Epítőipari Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614

Fax: 66/386-226

. 1 ÉVES
A WESTEL 900 GSM...

...1 ÉVES A WES EL 900 
FOTEX KAPCSOLAT

:;
~
~
~
~

~
~

~
~

~
~

~
~
~ Vállalkozunk magasépítési munkák
~ kivitelezésére.,
~ Osztályozott adalékanyagból bármilyen
t betonkeveréket előállítunk
x

~ és az építkezés helyszínére szállítjuk!
~ .Készletiinkön lévő különbözőszínű

~ bútorlapot méretre vágunk és élfóliázunk.
~ Hideg-meleg vízzel kocsimosást
~.~ vállalunk.
~ IKARUS 211-es 37 személyes
~ autóbuszunkat bérbe adjuk.
~ Hosszabb távú iO'énybevétel
~
~



, ,
INGYENES APROHIRDETESEK

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

Aláírás: .
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Ingyenes az apró!

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

4 db új. orosz gyártmányú Lada
külső-belső köppeny áron alul el
adó. 165/80 R 13. Érd.: Gyoma
endrőd. Hősök út 101.

Eladó egy szekrénysor. két !le
verő. egy dohányzóasztal és két fo
tel jó állapotban. Irányár: 25 ezer
Ft Tel: 66/386-795

Mozgássérültnek báromkerekű

kerékpár és egy sport gyerekkocsi
eladó. Érd.: Gyomanedrőd, Fő út
I f2.

Kisbálás szalma eladó. Érd.: Gyu
ricza Árpád. Gyomaendrőd. n. 482.

Nagyképernyős színes TV kitü
oő állapotban eladó. Érd.: Mezőtúr.
Badár B. út 4.

0.25 m3-es jó állapotban lévő

betonkeverőt vennék. Gyoma.
Pásztor út 2611.

Vegyestüzelésű kazán. bontott
csempe-kandalló jó állapotban. tar
tozékokkal eladó. Érd.: Gyoma.
Petőfi u. II/4.

3 és fél hektár lucerna föld kiadó.
Érd.: Gyomaendrőd. Vízmű sor 8.
BaI:iák András. ,..

70 milliméteres és 90 milliméte
res vascsövek eladók kerítésosz
lopnak. Érd.: Gyoma. Fáy u. 35.

Eladó traktorhoz való utánfutó.
kukoricamorzsoló. permetezőés üst
ház. Érd.: Gyomaendrőd. Dózsa u. 9.

vvv Go~ n. há5ó rugók Skoda
1102veteránautó motor. TS 250/1 mo
torkerékpár bontásra eladó. Érd.: Gyo
maendrőd. Mátyás Kir. u. 34.. délután.

Bálázott és ömlesztett lucerna
széna eladó. Érd.: Gyomaendrőd.

Gárdonyi Géza út 23. Kereki Antal.

EGYÉB

ÁLLAT

Vízmelegítős-mosógép centri
fugával. 8000 Ft-ért eladó. Érd.:
Hursán Pál Tel:66/388-086

Elektronikus Robotron S 1620
as írógépet (használt) keresek.
Érd.: Mezőtúr. Bem u. 3.

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
sóknak a lakossági apróhirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szelvé
nyen a megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget, és
a szelvényt levelez61apon vagy borítékban kell elküldeni
a következ6 címre: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felel6sséget nem vállalunk!

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

Eladó egy ráncológépfej "Pfaff'
tipusú. Érd.: Csabacsűd. Petőfi u. 49.

Hét ponton záródó biztonsági
bejárati ajtó eladó. Érd.: Gyoma.
Rákóczi u. 31/ I. 17 óra után.

Eladó egy négyzet alakú új do~

hányzóasztal. Érd.: este és vasár
nap Gyomaendrődön. Móricz Zs.
út 9. sz. alatt.

Kiskereskedók! Használtruha
egyedi válogatási lehetőséggel kap
ható. Cím: Gyomaendrőd. Főút 120.

57/162/65 özvegyember élettár
sat keres 50-55 év között. Cún:
Gyomaendrőd l.Posta.. Pf.: IO.

Angolul tanulóknak ingyen külclök
külföldi levelezőtárs címeket 5516
Körösladány. P.R. Focht Sándor

5 q tavaszi árpa. 5 q kukorica
eladó. Érd.: 66/386-015

Res.CAC-os tenyészszemlézett.
jó kiállású. szürke nápolyi masztiff
kan. sporttársi áron fedez. Érd.: 06
60/301-955.

Barna pöttyös dalmat kanku
tyám elveszett. Kérem a becsületes
megtalálót. hogy jutalom ellenében
bozza vissza. Várfi András Gyo
mae.. Damjanich 10/1.

JÁRMŰ

Eladó egy NECCHl: oszlopos
körvarrógép eredeti állapotban.
Érd.: Veres Lajos Gyomae., Köl
csey u. 2/1. Tel.: 66/386-498

.Asztali Neumann 16 programos
varrógép eladó. vagy egyszerűbb

Lucnik táskavalTógépre cserélhető.

Érd.: Gyomaendrőd. Fáy út 35.

Lada Níva eladó, 5 éves. friss
műszakival. vonólloroggal. Érd.:
Dévaványa. MezólÚri út 18.

T-5.-ös Pannónia eladó. Érd.:
Gyomaendrőd.Fő út 166.

250-es ETZ eladó. Érd.: Gyoma
endrőd. Szabó Dezső út 5.

Eladó 2 db 12')-DS MZmotorkerék
pár leadott rendszámmal, műszaki nél
kül. Érd.. Gyomaendrőd, Sallaiu. l.

Simsont és Babettát készpénzért
is veszünk a Mobil Centerben.
Gyomaendrőd. Fő út 202. Tel:
66/386-357

Polski 126-os 15 évesen. áplilisig
műszakivajeladó. Irányár: 36 ezer Ft.
Tel: 66/386-479. Gyomai József.

Kis Polski eladó. lejárt műszaki
val. sok bontott alkatrésszel. karos
szériázásra szorul. Irányár: 40 ezer
Ft Érd.: Gyomaendrőd. Lévai út 8.

Peugeot 405 GL ( J988-as, 1600
cm3 benzines. bronzmetál színű) ri
asztóval. rádió-magnóval eladó.
esetleg 200 ezer Ft-ig szemálygépko
csit beszámítok. Tel: 66/386-247,
hagyjon üzenetet és visszahívom.

Gyomán. Somogyi Béla utcán
600 négyszögöl beépíthetőtelek el
adó. Erd.: Bak János Gyoma. Sza
badság tér Traftk.

Gyomaendrődöna Dobó l~tván 35.
sz. alatti üdülőingatlan eladó. 1005 m2
gyÜffiölcsösben 2 x 25 m2 ikerfaház
ZaL közművesen bekerítve. horgászati
lehetőséggel. Irányár. 500.000 Ft Érd.:
Monor. Szélmalom út 223. Tel: 133
7036. Hannati Gáborné.

Gyomán. Keselyősön szántó
föld eladó. Érd.: dr. Szendrei Éva.
Tel:66/386-239

Endrődön 1800 négyzetméteres
vízparti kert műútmellett eladó. Érd.:
dr. Szendrei Éva., Tel: 661386-239

Békésszentandráson. a Holt-Kö
rös partján nyaraló májustól-szep
temberig 2 főnek kiadó. Víz.
villany van. Érd.: este, telefonon:
06-60/30 I-955
Gyomaendrődön a Pocosban

kert eladó. Irányár: 220 ezer Ft.
Érd.: Gyomaendrőd. Árpád út 17.

Gyomaendródön a Peres és a
Bónom-zugban vízparti telkek el
adók. Érd.: 66/386-479.

hető. Irányár: 1.600.000 Ft. Érd.:
Gyomaendrőd. Ady Endre u. 34.

GÉP

KERT,TELEK

RÁZ,LAKÁS
Gyomaendrődön az Ifjúsági ltp.

9/5 sz. alatti lakás kiadó. Érd.: a hely
színen Jehet hétköznap J7 órától.

Kütönbejáratú albérletet kere
sek. Ajánlatokat a szerkesztőségbe.

Gyomán. Munkácsy u. 13. sz.
alatt üdülőkörzetben, termálfürdő

mellett 3 szobás családi ház + kert
áron alul eladó. Érd.: a belyszínen.

Hunyán a Rákóczi u. 29. sz. alatt
gázfűtéses. fürdőszobás báz eladó
700 négyszögöl telekkel. Érd.: etse
06-11125-84219-es telefonon.

Új padlá.'Szobás családi ház eladó.
l:rányár: 6 millió FL Érd.: a helyszí
nen. Szarvas. Juhá~z Gy. út 7.
Gyomaendrőd, ifjúsági ltp. 12/5.

sz. alati laká~ garázzsal eladó. Érd.:
a helyszínen vagy a 66/386-274-es
telefonon.
Gyomaendrőd, Décsi út 17. sz.

alatti 2 szobás kertes ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Nap u. 9.

Gyomán a Zrínyi M. u. 29. sz.
alatt félkész alsóépület eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Nap u. 9.
Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.

611. SZánlÚ földszinti lakás eladó.
Érd.: a helyszínen.

Összkomfortos. három szobás
családi házam eladnám vagy elcse
rélném gyomaendrődi lakótelepi
lakásra. Erd.: Hunya. Rákóczi u.
44.. Tel: napközben- 66/388-0 l3.
este- 66/389-864

Telefonos 16 vagy 24 m2-es he
lyiség irodának, üzletnek vagy mű
belynek kiadó. Érd.:
Gyomaendrőd,Kossuth u. 811.

Eladó Gyomaendrődön.Zsák u.
8. sz. alatti ház. Érd.: Gyomaend
rőd. Ady Endre u. 24.

Ház eladó Gyomaendrőd.Mikes
u. 20. sz. alatt. Érd.: a helyszínen
17 óra után. vagy vasárnap.
Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.

22.A!ll.em.6.sz. alatti 2 szobás. er-.
kél yes lakás eladó. Érd.: a belyszí
nen.

Ház eladó Gyomaendrőd. B.
Molnáru. 6/2. sz. alatt. Érd.: a hely
színen szombat délelőtt.

Endrődön.Sugár u. 4. szám alatti
felújított összkomfortos családi
llázeladó. Érd.: a helyszínen 17 óra
után. vagy hétvégén egész nap.

Hunyán, Óvoda u. 19. szám alatt
3 szobás. gázfútéses. összkomfor
tos családi ház nagy kerttel áron
alul eladó. Érd.: a helyszínen.

Eladó Gyomán a Kolman ltp.-en
l+2 fél szobás. l emeleti lakás.
Érd.: Gyomaendrőd. Fő út 173
179. az esti órákban.

Hunyán gázfűtéses családi lláz
áron alul eladó. Érd.: egész nap a
66/386-330-as telefonon.

70 %-ba kész lakhatási engedély
nélküli családi ház (tetőtérki alakít
bató) eladó. szoc.pol. igénybe ve-



Nemzetközi Modem Kultúra Fesztivál
Békéscsaba, 1995. április 7.
- 19 órakor a színház el6tti utcaré

szen a debreceni központú ODRaDEK
akusztikus akciózenekar koncertje.

- 19.45-kor a színház el6csarnoká
ban Gubis Mihály Európán kívül is is
mert képz6művész performace-a, ezt
követ6en a színház Vigadó Galériájá
ban Baudhuin Simon belga, Mail Art
os művész és Palkó Tibor fest6művész
kiállításának megnyitása.

- 20.30-kor a színház nagytermében
divatbemutató, extrém, egyedi terve
zésű ruhákból, Illés Katalin iparmú
vész munkáiból.

- 21 órakor Kovács István, Vasad
Rótház, Derkovits ösztöndíjas papír
szobrász és performer produkciója.

- 21.30 órakor Dóra Attila szaxofon
szólója.

- 22 órakor az est sztárvendége, a
neonista Isten, Monty Canstin, a NEW
YORK-i LOWER EAST SIDE vezére,
popsztár, forradalmár az MTV music
televízióból is ismert "hardénekes".

- 22.30-tól THEATRE OPAL K.O.
zenei performance.

- 23.30-tól "Disznók közé" BMZ ak
ciódrámájának 6sbemutatója Gergely
László rendezésében.

Az est folyamán sor kerül K6rösi
Norbert BMX-világbajnok és barátai
bemutatójára is.

Jegyek a szerkeszt6ségben kapha
tók.

.. ;;

HULLO, "
KIALLITAS

Magyarországon az első profi
hü1l6 bemutató!

A világ misztikus csodái egzoti
kus hüllői terrnnészethű környezet
ben: viperák,csörgó1igyók,kobrák
és hasonló méregzsákok, aprócská
tól a meghökkentőig, pitonok, boák,
anakondák, siklók, gekkók, agá
mák, leguánok, varánuszok, kroko
dilok, szárazföldi és vizi teknős ök.
A kiállítás megtekinthető Gyoma
endrődön, a Városi Művelődési

Központban április 18-23-ig.

Disznók közé

Műsorukat 1995.
május 5-én 20 órától
Gyomaendrődön a
Művelődési Köz
pontban hallgathat
ják meg.

Hol?

Gospel

Mikor?

A Shirchadasj (HoIIand) Gospelkórus
Gyomaendr6dön!

GOSPEL - nincs igazán magyar megfele
lője a szónak, talán kortárs keresztyén
könnyűzenéneklehet leginkább lefordítani.

E zenei stOus alapvető kritériuma, hogy
evangéliumi üzenetet hordoz, ez minden
irányzatban feIIelhető.

Két irányzata van:
l. A néger (black gospel) - amely az ősi,

eredeti, a feketék spirituális jegyei találhatók
meg benne. Az irányzat "legnagyobb" kép
viselője: ARETHA FRANKLIN

2. A - fehér gospel, - amelyben a fehérek
összes zenei stl1usa fellelhető, így a country,
a heavy metál, a rock stb... Ennek az irány
zatnak a kiemelked6 alakja pl: PETRA a
94-es év Granuny díjasa.

A SHIRCHADASJ (Holland) gospelkó
rus p1ár tizenegyedik alkalonunal jár Ma
gyarországon.
Műsorukcíme: NEW HORIZON (Új Ho

rizont).
Ismert balladák, himnuszok, valamint új

modern énekek alkotják el6adásukat (magyar)
szöveggel, fény és hangeffektusokkal tarkítva.

A kórus létszáma: 130 fő. Az énekkart egy
10 tagú zenekar kíséri, amely a következő

hangszerekbó1 épül fel: dob, basszus és szó
lógitár, hegedű, szaxofon, harsona, trombita
és fuvola. Az énekkart Bert Leeuwis kar
nagy - billentyűs vezeti.

... - -.
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Déryné
MűvelődésiHáz

Május 1~ Majális Öregszó1ő
ben.

Városi Művelődési
Központ

programajánlata
Katona József
Művelődési

Központ
Április 10.18 órától GYÓGY

DA! Új szolgáltatás a Művelő
dési Központban! A REIKI-t
végzett hallgatók ingyen a lakos
ság szolgálatában energiatöltést
vállalnak! Jöjjön el és próbáljaki.

Április ll. 14 órától városi
vers- és prózamondó verseny
(13-18 éves korosztálynak).

Április 18-23. 9-18 óráig Ter
ráfium kiállítás: A világ miszti
kus csodái, egzotikus hüllői

természethűkörnyezetben.
Április. 18-21. J.N. Csisztya

kov prof. (csontkovács, aku
pesszőr) újra rendel
Gyomaendrődön. (de: 9-13 ó
ig, du: lS-ó-ig)

Április ~4-tól máj us 5-ig
"NYITNIKEK" - a világra! c.
rendezvénysorozat! Benne:

Április 24. Föld Napja (kiállí
tás, környezetvédelmi előadás,

faültetés) .
Április 25. A Komédiás Kör új

bemutatója: Görgei Gábor: Ko
mámasszony hol a stukker? cím
mel 18 órától.

Április 28. "Éneklő-Zenélő If
júság" találkoza.

Ápr. 30. este FÁKLYÁS FEL
VONULÁS - a béke jegyében 
majd kb. 21 órától rock koncert
és tűzijáték.

Május 5. Holland SHIRCHA
DASJ Gospel Kórus fellépése 20
órától.



Terlllelőszövetkezet alakult Endrődön
Az ez év márciusában Endrődön

megalakult Virágzó Föld Szövetke
zet elnöke, Kovács András levélben
fordult a város képviselő-testületé

hez. Kérték, hogy a város húsz darab
50 ezer forint névértékű részjegyet

vásároljon, s ezzel legyen az önkor
mányzat is résztulajdonos a szövet
kezetben. A Virágzó Föld ugyanis
meg akarja vásárolni a fölszámolás
alatt álló Endrődi Cipész Szövetke
zet épületeit és a benne lévő techno-

lógiát. Az önkormányzat azonban
pénz híján nem kíván a szövetkezet
résztulajdonosa lenni. Az új szövet
kezet megalakulásának körülmé
nyeiról és a tervekról a lap 8-9.
oldalán olvashatnak.

BETHLEN-NAPOK 4. ÉVF. 5. SZÁM 1995. ÁPRILIS ÁRA: 39 Ft

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Kikapott a GYOllla és a bíró

~

TAVASZI AKCIO!

fegyelmi tárgyaláson tanúsÍ
tott magatartása miatt. Az
ügy hátteréről szóló cikkür.
ket az újság 12. oldalán talál
ják.

DIVATOf. TET.lZETŐf. fZLÉ.I"EI"
VÁLTOZATOI FAZONÚ

OL~6
ANG-OL ÉJ MÁT IMPORT

KÉ$ZRUHÁK BÁRMELYIKE

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
elM: GYOMAENDRÓD FÓ ÚT 120.

függesztette, s ugyanakkor
Homok Pétert, a Gyomai
FC. technikai vezetőjét
írásbeli figyelmeztetésben
részesítette az április 25-ei

Az április 22-ei Gyomai
FC. - Kamut megyei I. osztá
lyú felnőtt bajnoki mérkőzés
után a játékvezetői hármas
sal szembeni bántalmazások
miatt négy, soron következő

hazai bajnoki mérkőzésének
a pályaválasztói jogát meg
vonta a gyomaiaktól a Békés
Megyei Labdarúgó Szövet
ség fegyelmi bizottsága. A
Gyomai FC. a négy soronkö
vetkező hazai mérkőzését

Szarvason fogja megrendez
ni. A fegyelmi bizottság
Gonda István játékjogát fel-

Gubucz József, a Beth
len Mezőgazdasági

Szakközép- és Szakmun
kásképző Iskola igazga
tója, Csuta György
festőművészés Cs. Tóth
János művészeti {ró a
Bethlen-napok megnyi
tóján a városi képtár
ban, ahol Csuta György
festményeibó7 nyílt kiál
lítás..

A Bethlen-napok ese
ményeiró7, az újság 13.
oldalán olvashatnak.

VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT A RADEWILL KFT. VAS- MŰSZAKI ÁRUHÁZA.

GSM rádiótelefonok nagy választékban
nettó 67 500 Ft-tól 94 500 Ft-ig!

A Westel 900 kártya ugyanitt megvásárolható!
Gyomaendrőd,Kossuth u. 33. Telefon: 66/386-383.
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A gyomai születésű Kállai Ferenc színmű

vész és Bacsó Péter filmrendező,Csányi Ist
vánné meghívására a Megint tanú című

film bemutatójára érkezett Gyomaendrőd
re április 24-én délután. A vasútállomáson

Csányi Istvánné, az Apolló mozi vezetője és
Hajdú László tanár fogadta a művészeket,

akik ezt követően szálláshelyükre a Szilvia
panzióba mentek. Kállai Ferenc (70 éves) itt
adott interjút elsó'ként a Szó-Beszédnek.

Húsz év után újra itthon
- Hány év után köszönthet

jük újra szülónelyén, Gyo
mán?

- Az öregséggel együtt a
memória is kisség silányab
ban működik. Nem tudok
pontos dátumot mondani, de
minimum 20 éve nem jártam
itthon.

- Az elmúlt 20 év alatt nem
volt módja Gyomára láto
gatni, vagy nem is akart?

- Több ízben kaptam meg
hívást, de nagyon nehéz a
színházi szezonban időpon

tot egyeztetnem. Nyaranta 
elég régóta - Gyulán vendég
szerepelek, szezon közben
pedig sokat játszottam, és je
lenleg is sokatjátszom. Azok
a dátumok, amelyeket meg
hívóim felajánlottak egysze
ruen nem jöttek össze és ezt
végtelenül sajnáltarn.

- Milyen érzés most újra
végigmenni a gyomai utcá- 
kon?

- Wlikor a vonat Gyomához
közeledett egészen különös
szívdobogást éreztem. Igaz,
nem egészen azt a tájat, falut
kapom vissza, amit annak
idején itthagytam. Az itt töl
tött fiatal éveimre viszont
mindig is noszptlgiával gon
dolok vissza. En nagyon so
kat élek Gyomából, mint
színész. A mai fiatal színé
szek ha nem születtek civili
zálatlanabb vidékeken, kis
falvakban, akkor képtelenek
visszaadni szerepeikben
azokat a bizonyos kü1ö~ös

ízeket. Például amikor az Uri
muriban Csörgő Csuri azt
mondja egy kis falusi ven
déglóben a komájának, hogy
"ne mozogjék kend mert ki
izzad~" Bennem vannak
azok a gyermekkori különös
érzések, élmények, amelye
ket egy pesti soha nem kap-

hat meg. Tulajdonképpen
köszönöm a sorsnak, hogy
vidéken, falun születtem.
Tehát én ebb61 táplálkozom
és tudom, hogy másfajta di
menzióval, habitussal él az
az ember, aki vidéki szárma
zású. A gyomai élményeket
a mai napig őrzöm. Szóval a
visszatérés egy ilyen hely
zetben különösen izgalmas.
Bár azok az emberek akiket
ismertem már sokan a más
világon vannak és én is októ
ber 4-én betöltöm a

hetvenedik évemet. Ötven
éve teszek-veszek a pályán
és, hogy egy általam nagyon
szeretett film gyomai bemu~
tatój ára idelátogathattam,
megint csak köszönetet kell
mondanom a sorsnak.

- Az 1969-ben készült és
sokáig betiltott Tanú című

film az ötvenes évekró7 szól.
A mostani, a Megint tanú a
rendszerváltás utáni helyze
tet próbálja tükrözni. Ez a
kétfilmfelöleti azt a korsza
kot amelynek ön is tanúja le
hetett. Melyikfilm áll Onhöz
közelebb?

- Meg kell mondanom,
hogy mind a kettő. Az egyik

egy veszett korban született,
annak elkészítése egy hősie

sebb dolog volt, így az első

filmnek különleges pátosza
van ma is. Most egy porha
nyósabb, egy nihilistább
korszakot élünk. Egy még
nem kigyakoroltdemokrácia
kinövéseibe harapdál bele ez
az új film a Megint tanú. Ez
egy kicsit szomorú film hi
szen amikor az emberek
óhajtották volt a változást,
most kicsit csal6dottak. Még
a legrealistább gondolkodá-

sú ember sem azt várta, ami
most van. Hogy a párbeszéd
helyett egymást eszik a poli
tikusok és csak azért is tud
nak nemet mondani, hogya
másiknak ne legyen igaza.
Ez egy nagyon nehéz, ve
szett korszak.

- Ön parlamenti képviselő
ként politizált a múlt rend
szérben. Gondolom a
jelenlegi politikai helyzetró1
is van véleménye. Fokozó
dik-e a helyzet?

- Nézze, én mostmár 70
éves vagyok. Nap mint nap
termelem magamban azt a
bölcsességet, amely miatt
megbocsátó vagyok a mos-

tani helyzettel kapcsolatban.
A véleményem jelenleg ag
gasztó. Félek! Egy dolog vi
gasztal - ha ez egyáltalán
vigasztaló lehet - hogy az
egész emberiség bajban van.
Bárhová nézek, arra jövök
rá, hogy az ember felgyorsí
totta a maga életét a pusztu
lás felé. A jelenlegi
civakodásck engem bor
zasztóan elkeserítenek. Eh
hez akigyakorlatlan
demokráciánkhoz az a 70
évem segít, amelyelóbbre
hozza azt a bölcsességet,
hogy én már ehhez nem tu
dok hozzászólni.

- És ha ma is parlamenti
képviselő lenne, akkor me
lyik párt padsorában üldö
gélne szívesebben?

- Köztudott, hogy én inkább
baloldali világnézetl1 ember
vagyok még akkor is, ha a
baloldaliság fogalma nagyon
összekócolódott. Az bennem
ragadt, hogy a kapitalizmus
vérrel, vassal jött. Félek, hogy
úgy isfog menni. Azérdekelt
ség, ezen belül adifferenciált
ság nem funkcionál ma sem.
Minden maradt egy kicsit
azon a mezsgyén, amit az em
ber szeretett vorna megvál
toztatni.

- Hetven évesen is sokat
szerepeL ..

- A Nemzetiben játszom
már ötven éve. Most nyáron
újra játszom Gyulán. Egy
biztos azért, hogy óvatosab
ban fogok vállalni szerepe
ket fel mérve mennyire bírja
az erőm. Túler61tetni nem
szeretném magam, mert eb
ben a korban már nagy ari
zikófaktor.

- De látom, jó eróoen van.
- Hát, a boncolásnál majd

kiderül...
Hornok Ernő
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Egy kis ajándék a polgármestertól

A látogatás
dezővelés a főszereplővel

találkozhatott a közönség.
Kállai Ferencet a publi
kum, felállva, vastapssal
köszöntötte. Másnap déle
lőtt a vendégek ellátogat
tak a városi képtárba és a
Kner Múzeumba, majd a
művelődési központban
megnézték a gyomaend
rődi Komédiás Kör főpró

báját. Kállai Ferencnek
aznap este mái fellépése
volt Budapesten, így Ba
csó Péterrel együtt 12 óra
előtt elutaztak.

Kállai Ferencet és Bacsó
Pétert megérkezésük után a
városháza irodájában fo
gadta dr. Frankó Károly
polgánnester, aki a vendé
gek tiszteletére pezsgőt

bontott A művészek dél
után rövid sétát tettek a vá
rosban és a Körös-parton.

Az este 6 órakor kezdő
dőBacsó rendezte Megint
tanú című filmet - mely
nek főszereplője Kállai
Ferenc - teir ház előtt vetí
tették az Apolló moziban.
A filmet követően a ren-A mozi előtt a nézólrre várva

Gyomán vagyunk? (Kállai Ferenc és Bacsó Péter)
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A Szó-Beszéd olvasóinak
szeretettel a gyomai

Kállai Ferenc



Dr. Frankó Károly:
"Ez a testület kiszámíthatóbb..."
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Komóczy Attila

Gyomaendrőd,Apponyi u. 17.
Tel: 386-338
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Csúsztatások
Rendkívüli örömmel tölt el;

hogy dr. Frankó Károly elége
dett az önkormányzat lapjának
- szerinte - tárgyilagos tartal
mával. Mi több, a polgármester
úrnak tetszik is az újság, annak
ellenére, hogy korábban - négy
szemközt is - jitymálóan nyilat
kozott saját újságjáról 
miszerint tele van mondatszer
kezeli hibákkal, és a tartalma is
kívanni valót hagy maga után,
ezért aztán egy hajítófát sem ér.
Ezzel szemben lapunk csodás
dicséreteket tehetett zsebre.

Most viszont, hogy a Szó-Be
széd legutóbbi számában nem
túl hízelgő véleményeket kapott
apolgármester apedagógusok
tól, úgy tűnik., változott a hata
lom véleménye. Dr. Frankó
még lapszemlét is tartott az ön
kormányzat április 6-i ülésén a
Szó-Beszéd cikkeiból. Általá
ban a lap hangvételét kifogá
solva mazsolázott az írásokból
és még olyan kijelentésekre is
ragadtatta magát, miszerint
egyes cikkekcsúsztatásokat tar
talmaznak. Régóta tudjuk azon
ban, hogya csúsztatás fogalma
a polgármester számára való
színú7egaztjelenti, hogynem az
ő véleményét tartalmazó írást
olvas.

Bennünket viszont a legke
vésbé sem érdekel, hogy a város
hatalmasságai milyen véle
ménnyel viseltetnek lapunk
iránt. Számunkra a közönség a
fontos, azok az olvasók., akik hó
napról hónapra megveszik a
Szó-Beszédet. Ez a lap ugyanis
az olvasóknak szól, nem pedig a
hatalomnak kíván tetszelegni.
Amennyiben bárki úgy gondol
ja, hogy egyes írások tartalma
nemfelel meg a valóságnak., ak
kor mód van az ügy jogi útra
való terelésének. Amíg ilyen
nem történik, addig köteles
ségünk visszautasítani a pol
gármester ilyen jellegű

megjegyzéseit.
S válaszul még egy gondolat:

Bizony az állatvilágban nem
csak ragadozók, hanem dög
evők is élnek. A dögevők

tudvalevően hasznos állatok:
eltakarítják a szemetet, a dögö
ket. Nyilvánvaló tehát, hogy
még mindig jobb dögevőnek

lenni, mint dögnek. .. H. E.

HÍREK

Az Alföld Rádió gyoma
endrődi adásában április
IS-én szombaton dr. Fran
kó Károly polgármestert
kérte mikrofon elé Baji
Miklós Zoltán riporter. Az
alábbiakban az interjú né
hány részletét adjuk közre.

- Polgármester Úr! On
már a második ciklust kezdte
el mint a város vezetője. Me
lyik képviselő-testülettel tu
dott jobban együtt dolgozni.
Miben különbözik a két testü
let?

- Nyilvánvalóan soha nem
lesz két egyforma testület, hi
szen mindig új és új laikusok
ból álló testület alakul
egy-egy választás után. Ne
kem megadatott, hogy az elő

ző és a mostani testület
tagjait is ismerhetem. Ez a
mostani testület lehet, hogy
jobb, bái lehet, hogy korai ezt
még most kimondanom. Ta
lán az a különbség, hogy ez a
testület kiszánúthatóbb, pon
tosabban lehet előre tudni,
hogy mit akarnak egyes kép
viselők. Ugyanis az nagyon
fontos, hogy az ember a tes
tületi ülések előtt a bizottsági
üléseken már látja a konkrét
véleményeket, s nem a testü
leti üléseken kell majd hábo
rúzni, várni miként alakulnak
a dolgok. A mostani testület
ben is vannak meghatározó
egyéniségek, kiemelkedóbb
képességűek ugyanúgy mint
az előző testületben. Talán
egy-két témakörben szeren
csésebb az összetétel: jó
pénzügyi bizottságunk van,
ugyanolyanjó a kulturális bi
zottságunk mint a régi volt,
jó ajogi bizottságunk, bár ott
már előfordult tévedés, ami
érthető.

- Mire gondol?
- A mostanában port kavart

alpolgármester-ügyre. Ami
kor mi annak idején dr. Ko
vács Béla gimnáziumi
igazgatót alpolgármestemek
választottuk, az egy jóhisze
mű tévedés volt, hiszen vala
kik nem olvasták pontosan
végig az önkormányzatr61
szóló módosított törvényt.
Persze a törvény szövege is
elég szerencsétlenül van ki
nyomtatva. Valahol egy ol
dal alján véget ér az erről

szóló szöveg, azután néhány

oldallal odébb egy más témá
nál folytatódik tovább. Tehát
valóban lehetett tévedni.
Most ezt egy pedagógus vet
te észre, így korrigáltuk a
dolgot. Viszont a gyakorlat
ban semmi törvénytelenség
nem történt, hiszen dr. Ko
vács Bélának semmiféle ha
tás- és feladatköre nem volt,
tehát nem is tudott volna tör
vényt sértően működni.

- A Szó-Beszéd legutóbbi
száma igen forró közhangu
latról számol be, már ami az
oktatásügyet illeti.

- A Szó-Beszédr61 van ne
kem most egy külön vélemé
nyem. A legutóbbi egy
pedagógiai Szó-Beszéd lett,
túl sokat foglalkozott a peda
gógusokkal. Én úgy érzem,
hogy nincsen olyan közhan
gulat, ami ezt indokolná. A
közhangulat a pedagógusok
között lehet rossz, de emiatt
nem hiszem, hogy alakosság
közhangulata is rossz lenne..
Hiszen ebben avárosban más
rétegek képviselŐI is élnek. A
pedagógusoknak elsősorban

azért rossz a közhangulata,
mert elképzelhető, hogy bi
zonyos százalékuk munka
nélkülivé válik. Ugyanakkor
Gyomaendr6dön 1500 em
ber munka nélkül van, nem
tudom, hogy ő értük mikor
hullattak könnyeket akár a
pedagógusok, akár mások.
Ez az ügy egy SZUK körnek
jogos problémája, de a város
ban nem ez a legnagyobb
gond.

- Ha már itt tartunk milyen
a polgármester úrkapcsola
ta a sajtóval?

- Az elmúlt négy és fél év
ben"amióta polgármester va
gyok id6nként vannak
összeütközéseim elsősorban

a Szó-Beszéddel. Ennek elle
nére úgy érzem, elfogadható,

1995. május

baráti kapcsolatban vagyunk
HornokEmővel.Úgy gondo
lom, hogyha ő a demokráciá
ra., a nyíltságra hivatkozva ír
cikkeket, akkor én nekemjo
gom van ezt egy kicsit tá
madnom, amikor úgy
veszem észre abban a hang
nemben ahogy ír nem biztos,
hogy tárgyilagos.

- De van itt egy másik vá
rosi lap, amely az önkor
mányzat újságja...

- Igen. Azért is ragaszko
dunk ehhez a laphoz, mert a
sajtónak joga van bármit írni,
de a tárgyilagosság alapvető

etikai feladat. A mi lapunk
úgy hiszem tárgyilagos és
annyiban önkormányzat pár
ti, hogy lehet61eg azt írja le
ami valóban megtörtént és
nem kiszínesítve, el ferdít
ve... Ez nem jelenti azt, hogy
a Szó-Beszéd nem mindig
tárgyilagos, de id6nként nem
szerencsés amit leír. Ugyanis
a legutóbbi lapban nagyon
sok csúsztatás van, sok olyan
tévedés, ami nem felel meg a
valóságnak. A legutóbbi tes
tületi ülésell is kértem, hogy
javítsanak ki egy hibát. Nem
az volt a gond, hogy az újság
bennünket leelvtársazott, ha
nem az, hogy mi soha senki
nek nem parancsoltunk meg
semmit, csupán kértük a pe
dagógusokat, hogy az iskola
átszervezések ügyér61 talán
még most nem kellene a saj
tóban írni. A most megjelent
cikkek is koraiak voltak,
mert csak május végén dönt
e témáról a testület.

- Ezek szerint a Szó-Beszéd
nagyonjriss volt!

- A Sz6-Beszéd szereti a
szenzációt, a baj csak az, ha
valaki csak ezt az újságot ol
vassa, akkor úgy gondolja,
hogy ilyen az önkormány
zat...
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Szükség van-e aszülőotthonra?

UFÓK MÁRPEDIG
VANNAK

Szurovecz Máténé,
Gyomaendr6d, Eötvös u. 2.

Tel.: 66/386-539

Mosószerek valóban a
legolcsóbban!

A bolti áraImáI jóval ked
vezóbb áron divatos férfi
nó1 és gyermek cipó1i:!

. dottak némileg más megvi
lágításba helyezték az ügyet.
A n6gyógyász, mint a me
gyei kamara alelnöke tájé
koztatta a jelenlév6ket a
téma hátterér61 is. Eszerint
az egészségügyi kormányzat
35 ezer kórházi ágy felszá
molását tűzte ki célul, s en
nek következtében 4500
orvost kell elhelyezni házi
orvosként, vagyrendel6inté
zetekben. Am, hogy ez
miként fog történni, azt ma
még senki sem tudja.

- Tény, hogy egyre keve
sebb a fizet6képes beteg a
kórházakban, s a nemrég
megyénkben járt külföldi
szakemberek döbbenten ta
pasztalták, hogy Békéscsa
bán és Gyulán, egymástól 15
kilométerre két azonos kapa
citású és azonos jellegű kór
ház működik. Az magyar
~gészségügyi minisztérium
az angol szakemberek segít
ségét kérte a hazai egész
ségügyi intézmények
gazdasági fe]ü~vizsgálatára.
A közelmúltban három an
gol szakember járt Békés
megyében, s azon is elcso
dálkoztak, hogy vajon miért
akarják megvonni a finan
szírozást a szülőotthonoktól,

amelyek gyakran feleannyi
ráfordítással is gazdaságo
sabban tudnak működni,

mint a kórházak. A gyomai
szü160tthon tavaly mintegy
700 ezer forint plusz pénzzel
zárta az esztend6t. Az angol
szakértó'K szerint az ilyen kis
intézményeket nem meg
szüntetni, hanem fejleszteni
kellene - mondta dr. Csaba
Kálmán, s hozzátette még,
hogy az országban 13 szül6
otthon működik és a tapasz
talatok azt mutatják, hogy
minden önkormányzat ra
gaszkodik az egészségügyi
intézményeihez.

anyag készít6i nem értenek
az egészségügyi szervezés
hez, és a betegek érde~eit

sem vették figyelembe. Igy
ez az anyag alkalmatlan arra,
hogy képvisel6-testület egy
távlati egészségügyi koncep
cióról döntsön.

Az ezt követ6 - személyes
kedésekt61 sem mentes vitá
ban az orvosok és a
városháza vezet6i bírálták
dr. Bánki Gyula f60rvos ér
dekképviseleti tevékenysé
gét, s az is kidelÜlt, hogy
hónapok óta nincs megfelel6
információcsere az egész
ségügyi dolgozók és az ön
kormányzat között. Az
orvosok bírálták az egész
ségügyi gondnokság munká
ját is, amely nem minden
esetben találja meg a megfe
lel6 hangot az orvosokkal.
Minderr6l azonban talán az
orvosok is tehetnek.

Tény azonban, hogy adr.
Csaba Kálmán által elmon-

melletti Balácapusztán lévő római-kori
ásatások szabadtéri múzeumában már
többszörjártak égi vendégek., már aportás
szerint. Egyszer az egyik sarokban egy tal
pig harci díszbe öltözött római katonát
pillantott meg, ám hiába uszította kutyáit
a mozdulatlan harcosra, az ebek nem mer
tek megmozdulni. Soós szerint az idegen
lények a hely szelleméhez méltó módon egy
katona hologramjával próbálták a múze
um-beli leszállóhelyük közelébó7 elijeszte
ni az érdeklődő éjjeliőrt, aki akkor úgy
megijedt, hogy azután eszébe nem jutott az
épületnek, a harcos által őrzött részéhez
menni.

Tehát az ufók ittjárnak közöttünk és Soós
szerint ennek az az oka, hogy veszélyben
van az emberiség. Remélhetó7eg az idege
nek segíteni szándékoznak az emberisé
gen, de most legfóKéppen a magyar népen.
Azért ravasz fickók ezek az ufók., mert em
berszerűformát is tudnak ölteni, ezért gya
nítható, hogy közöttünk is lehet néhány
földönkívüli... -oke-

esetleges megszüntetésér6l
szól. A város ugyanis túl so
kat fordit az ilyen jellegű in
tézmények mú'Ködtetésére.
Az idősek napközi otthonai
nak fenntartása évente több
mint 50 millió forintba kelÜl,
melyb6l 7,5 millió az önkor
mányzatot terheli. A szü16
otthonok működését eddig
teljes egészében a társada
lombiztosítás finanszírozta.
A tervek szerint ez megszű

nik, s ekkor az önkormányzat
vagy átveszi és műkö teti a
szül60tthont, vagy megszün
teti ezt az intézményt.

Az ülésen résztvev6 orvo
sok közül dr. Csaba Kálmán
kért szót el6ször, s elmondta,
hogy a város egészségügyét
érintő koncepció-tervezet
semmire sem alkalmas, tény
anyagában nem megfelel6,
mert nélkülözi az objektív
adatokat.

- Ennek oka - hangsúlyozta
dr. Csaba Kálmán - hogy az

Igazi izgalmakat nyújtott április 27-én
a művelődési központban Soós Tibor sze
gedi ufószakértő előadása a nagy vörös
fénygömbökró7, a földönkívüli látogatók
ról, akik mostanság előszeretettel riogat
ják a magyarnépet. Van nekünkpedigelég
bajunk ezzel a csóringer országgal, a Bok
ros-csomaggal, a Világbankkal meg az
egész liberálszoci kormánnyal. A dr. Fran
kó Károly polgármester nevévelfémjelzett
helybéli Galaktika Baráti Kör által szerve
zettelőadáson mintegy 60 érdeklődőjelent

meg.
Azt mondta Soós Tibor ufológus, hogy

hazánkban káosz van ufóügyben. Embe
rek ezrei találkoznak rejtélyes esetekkel,
más világokból érkező idegen lényekkel,
itthagyott nyomokkal, ám a tudományos
élet képviselői még most sem merik be
vallani, hogy az ufók itt cirkálnak a fe
jünkfölött.

A szegedi kutató filmeket készít az ufót
látott emberekkel, ezekbó7 játszott be rész
leteket a publikumnak. A Veszprém

A
zt mondják a városhá- '
zán, hogy Gyoma
endr6d iskola

átszervezésével kapcsolatos
vita csupán matiné előadás

volt ahhoz képest, amilyen
viharokat fog kiváltani az or
vosok körében a most készü
lő városi egészségügyi
koncepció kidolgozása. Nos,
a fenti megállapításban van
némi igazság, mint az az ön
kormányzat egészségügyi
bizottságának április 27-i
ülésén is kidelÜlt.

Hangya Lajosné képviselő,

a bizottság elnöke elmondta,
hogy országszerte, így váro
sunkban is gondot jelent az
egészségügyi és szociális in
tézmények finanszírozása.
Olyan takarékos megoldáso
kat kell találni, amely a lakos
ság érdekeit is szolgálja 
mondta a bizottság elnöke.

A bizottsági tagok meg
kapták az intézményirányítói
csoport vezet6je, Balog Ká
rolyné által elkészített vita
anyagot, amely az
egészségügyi és szociális in
tézmények átalakításáról,
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Több adóbevételre számít a város

'. ",
KEPVISELOI FORUM

Szöllősiné bírálta
a Bokros-programot

- Senki sem vitatja, hogy szükség van a március
12-én bejelentett megszorító intézkedésekre,
pontosabban valahonnan szükséges pénzt sze
reznünk, hiszen az abszurdum, hogy a 300 milli
árd forintos éves költségvetési hiány felét már az
első negyedévben teljesítettük - mondta Szöllősi

Istvánné, városunk országgyűlési képviselőjeáp
rilis 7-én a Katona József MűvelődésiKözpont
ban rendezett képviselői fórumon,. ahol
megjelentmég Földesi Zoltán szarvasi szocialista
képviselő is.

- Sajnos Gyomaendrőd az
adóbevételeket tekintve ne
héz helyzetben van, kevés a
munkahely, sokan fekete
munkából élnek adófizetés
nélkül. Igen nehéz olyan
mértékű adóbevételt elérni,
amely jelent6sen növelhetné
a város pénzeit. Minden
esetre a helyi adók mértékét
növeIni szükséges. Ne csak a
helybéliek fizessenek, ha
nem mindazok is járuljanak
hozzá közös ügyeink megol
dásához, akik élvezik a vá
ros infrastrukturális és
természeti adottságait.
Olyan adórendszert próbá
lunk kidolgozni, amely igaz
ságosabb lesz, és nagyobb
bevételt biztosít városunk
nak - mondta Katona Lajos.

mélyiségi jogok ide vagy
oda meg kell nézni a bank
betéteket. Az adótörvénye
ket pedig úgy kell
módosítani, hogy ne legyen
lehetőség a fondorlatos
csalásokra. Meggyőződé

sem, hogy ez a Bokros-féle
csomag átmegy a parla
menten, de az égvilágon
semmit sem fog megolda
ni-mondta Szöllősiné.

Üzlet- és
irodahelységek

kiadók!
DY-WAKft.

Gyomaendrőd,

Kossuth. 18.
Tel./fax: 66/386-479

számolt be a múlt évi munká
járól, s Pápai Pálné, az adó
csoport vezetője

hangsúlyozta, hogy a helyi
adókról szóló rendeletek
többsége jól végrehajtható,
ám az elmúlt három év ta
pasztalata azt mutatja, hogy
valamennyi adónemet szük
séges lenne megváltoztatni
azért, hogy arányosabb le
gyen az adózó polgárok köz
teherviselése, és hogy az adó
mértéke jobban kötődjön a
vagyon nagyságához.

Az önkormányzat a közel
jövőben új adókoncepciótkí
ván kidolgozni egyrészt az
igazságosabb köztehervise
lés érdekében, másrészt az
önkormányzat nagyobb be
vétele érdekében.

Katona Lajos a pénzügyi
bizottság vezet6je elmondta,
hogy a város éves költségve
tésében a helyi adókból befo
lyó összeg nem éri el a 10
millió forintot.

hogy túlfogyaszt az ország,
hanem a bevételek nem tel
jesülnek. Leállt a privatizá
ció, nincs bevétel, másrészt
az adókat sem fizetik. A
személyi jövedelemadók
80 százalékát a bérb61 éló1c,
a kisemberek fizetik meg.
Ez azért abszurdum! Sze-

forintot, míg a külföldiek en
nek dupláját fizetik idegen
forgalmi adóként.

Az önkormányzat 1992 jú
lius elsejétól rendelte el a he
lyi iparűzési adó
bevezetését. Az adó hatálya
alá csupán a pénznyer6 auto
matát üzemeltető vállalko
zók tartoznak. Az adó
mértéke a nettó árbevétel 8
ezreléke.

A felsorolt adónemekból
származó adóbevétel teljes
egészében a helyi önkor
mányzat bevételét gyarapítja,
sőt abeszedettidegenforgalmi
adó minden egy forinljára az
állami költségvetés plusz két
forintot utal az önkormány
zatnak. A városháza adócso
portjának hatáskörébe
tartozik még a gépjármű sú
lyadó beszedése is. Az ebból
származó bevétel fele illeti
meg az önkormányzatot

Az adócsoport a képvise
lő-testület április 6-i üIésén

Szöllősi Istvánné Bokros
pénzügyminiszter prog
ramját elemezte, s többek
között megjegyezte:

- A kormány a hiányok
okait nem abban jelölte
meg, amit Békesi volt
pénzügyminiszter szokott
volt mondani, nevezetesen,

- Világos tehát, hogy az
ország fizetó1cépessége ér
dekében valahonnan pénzt
kell szerezni - folytatta a
képviselőnő. - A szakszer
vezetek elsősorban onnan
szerettek volna pénzt elven
ni ahol van és nem onnan,
ahol a kormány azt hiszi,
hogy van. Ennek érdekében
a szakszervezetek ellenja
vaslatának lényege az volt,
hogy azonnali támadást kell
inditani a feketegazdaság el
len, a kintlévőségek behajtá
sáért, az adózatlan
jövedelmek azonnali felde
rítéséért, mert minden késle
kedés óriási károkat okoz,
másrészt akis pénzek össze
gereblyézésével semmit
sem érünk el.

Az önkormányzat 1992ja
nuárjában négy helyi adóne
met vezetett be.
Építményadót kell fizetni az
üdülésre, pihenésre szolgáló
építmények után. Az adó
mértéke 30 négyzetméter
alapterületig 100 forint, 30
45 négyzetméterig 120 fo
rint, 45 négyzetméteren
felüli alapterület esetén pe
dig 150 forint négyzetméte
renként A magánszemélyek
kommunális adót fizetnek a
lakóházak, lakások, telkek,
valamint a lakásbérleti jogvi
szony után. Az adó összege
adótárgyanként évi 1200 fo
rint. Ez fele a törvényben
szabályozott mértéknek. A
vállalkozók kommunális
adót fizetnek a foglalkozta
tottak létszámának megfele
l6en. Az egyvendégéjszakát
meghaladó üdülés céljából
való itt tartózkodás után a
magyar vendégek fejenként
és vendégéjszakánként 25
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Vizet
fakasztanának

Hivatali létszámleépítés

Megszüntetik az endrődi kirendeltséget?

A Bethlen iskola hírei ••
AF LD
NAPJA

H.E.

Gyomaendr6d iskolá
sai április 24-én ünnepel
ték a Föld napját. A
művel6dési központ még
márciusban pályázatot írt
ki az iskolások részére 
környezetvédelmi témá
ban - plakát és tanulmány
készítésére. A pályázatra
mintegy 70 munka érke
zett be, melyet zsűri bí
rált el.

Diószegi Editels6,
Kulcsár Gyt)rgyi máso
dik, Szilágyi Melinda
pedig harmadik helye
zést ért el a plakát készí
tés kategóriájában.
Mindhárman a Kner
Gimnázium tanulói. Az
l. számú Általános Is
kola ötödikes rajzszak
körösei a csoportos
munkával készített pla
káttal érdemelték ki az
els6 helyet.

A fotókkal illusztrált
környezetvédelmi tanul
mány kategóriában a 2.
számú Általános Iskola
hatodik osztályosa, Maráz
Aliz kapott els6 díjat "A
környezetszennyezés
Gyomán" című munkájá
ért. Osztálytársa Kulik
Zsuzsa lett a második, a
"Vizeink, vízpartjaink, ár
tereink pusztulása" című

tanulmányával. A zsűri

lcülöndíját kapta Horváth
Sándor, a Bethlen mez6
gazdasági iskola tanulója,
aki a "Torzsás zugi szelíd
gesztenye-sor" címmel írt
tanulmányt.

- Tudni kell, hogya kiren
deltség fenntartása évente 2
millió forintjába kerül a vá
rosnak s, a erre fordított
pénzt akár utak építésére is
fordíthatnánk. Mindenesetre
erról majd a képviselő-testü

letnek kell döntenie - tájé
koztatta lapunkat dr. Frankó
Károly polgármester.

63-an a közvetlen hivatali
ügyintézéssel foglalkoznak.
A következő két és fél évben
hatan mennek nyugdíjba, s
az üresen maradt állásokat
nem fogják betölteni.

Az önkormányzatnak rövi
desen el kell döntenie, hogy mi
legyen a hivatal endrődi kiren
deltségével, ahol jelenleg 4
dolgozót foglalkoztatnak.

jutalmat ajánlok fel,
annak, aki, a Köröspart
szabadstradndjáról eltu
lajdonított 4,5 m3-es
acáltartály nyomára ve
zet.

661386-035 (üzenet
rögzítő)

Ötezer forint

Ugyancsak áprilisban,
Töröksú~ntmiklóson ren
dezték meg az Országos
Szakmai Tanulmányi Ver
senyt, ahol a Bethlen 4. osz
tályos diákja Valyon László,
második lett a kisállatte
nyésztőés az állategészség
ügyi szakmá..<'ban. Valyon
Lászlót a versenyen elért
eredménye alapján felvet
ték a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetemre.

***
Április 23-án az iskola

résztvett a Hódmezővásár
helyen rendezett Országos
Juhászversenyen, ahol a
következő eredmények
születtek: a csapatver
senyben 16 csapat közül a
gyomaiak a harmadik he
lyen végeztek. Varjú Sza
bolcs 48 egyéni versenyző
közül a 2. lett. A Bethlen
diákjai még három külön
díjat is szereztek: Papp
Jmre, Kulik Róbert és Var
jú Szabolcs.

A kormány 15 százalé
kos hivatali létszámleépí
tést irányzott elő az
önkorrnányzatoknál. A be
töltetlen állásokat is meg
kell szüntetni. Hogyan
érinti ez az intézkedés a
gyomaendrődi polgármes
teri hivatalt?

Jelenleg a városházának
79 dolgozója van, melyből

Egy országos környezet
védelmi pályázaton Horváth
Sándor, az iskola tanulója
különdíjat kapott a Torzsás
zugi szelídgesztenye-sor cí
mú tanulmányáért

***
Az április közepén Eleken

megrendezett Szakma Ki
váló Tanulója elnevezésú
országos versenyen, az álta
lános állattenyésztő szak
mában György Károly
végzős tanuló 5. helyezést
ert el és külön elismeréstka
pott a legjobb szóbeli felele
téért. A versenyen elért
teljesítményük alapján 18
tanuló közül tizenketten
megkapták a szakmunkás
bizonyítványt.

***

:::::::::::::::::.:.:.:..... ~:~:~:~~:{::~:~:~:\:::::::.:.::::.: ...

Március 13-án dr. Farkas
István a Magyar Geológiai
Szolgálat főigazgatója és két
geológus tett látogatást dr.
Frankó Károly polgánnes
temél. A szolgálat részt kí
ván venni abban a
kutatásban, melynek célja
Gyomaendrőd ivóvíz minő

ségének javítása. A várostól
egyelőre a tanulmány terv el~

készítésének finanszírozását
kérték.

A szolgálat egy újfajta
módszertani kísérlettel te
szi kiaknázhatóvá a köze
pes mélységű - 100-300
méter mélyen fekvő - ivó
vízbázisokat. Ebben a
mélységben már nem
könnyű kutatni. A kísérlet
ben a középmély rétegek
ben fekvő víz utáni
nyomozást számítógéppel
modellezik. A kísérletek
nyomán állítólag olcsóbb,
gyorsabb lesz az alföldi te
lepülések iv6víz ellátásá
nak átállítás a. S aj nos a
geológus nem tudják ga
rantálni az igy talált víz jó
minőségét.
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VIRAGZO FOLD TERMELOSZOVETKEZET

A Körös Rádió gyomaendrődiműsorábanáp
rilis 14-én Dávid István a Munkáspárt önkor
mányzati képviselőjeés Gyuricza Lajos számolt
be arról" hogy Endrődön a közelmúltban meg
alakult a Virágzó Föld Termelőszövetkezet.Dá-

vid István mint a szövetkezet elnökhelyettese,
Gyuricza Lajos pedig az ellenőrző bizottság el
nökeként nyilatkozott Baji Miklós Zoltán ripor
ternek. (Az interjút a hangfelvétel alapján
tesszük közzé.)

Ir ~ ny az orosz piac
- Hogyanjöttlétre ezaszö

vetkezet?
Dávid István: - V áro

sunkban a termelőszövet

kezetek felbomlottak,
felszámolásra kerültek és ezt
követőentöbb szakemberrel,
jóbarátokkal találkoztunk.
Aggódva vettük tudomásul,
hogy Gyomaendrőd is azon
városok közé sodródott:, ahol
a munkahelyi lehetőségek

egyrejobban megszűntek. Így
arra döntöttünk, ha eljön az
idő megalakítjuk Gyomaend
rődön az új szövetkezetet,
amit több célú szövetkezetnek
gondoltunk. 1995. február 13
án teljesen önkéntes akaratuk
ból 25 gyomaendrődi polgár
aláírt egy jegyzőkönyvet,

amely azt sugallta, hogy létre
kívánjuk hozni az endrődi te
lepiliésrészen a többcélú ter
melőszövetkezetet melynek
neve: Virágzó Föld Tennelő

szövetkezet. '

Megvennék
azENCI-t

B. M. Z.: - Ez egy szép do
log, ám érdekes helyzetbenfo
gant meg az önök akarata. A
médiák korábban azza.! kür
tölték tele az országot, hogy az
emberek alig várják a kolhoz
típusú szövetkezetek megszű

nését. Ez a szövetkezet milyen
típusú Ifsz?

D. 1.: Na-na! Én nem fo
galmaznék úgy, hogy az em
berek alig várták a téeszek
megszűnésétl Voltak akik
várták, de a munkásság na
gyobb része aggódott. Tehát
én ezt gyökerében mindjárt
vissza is utasítom, hiszen a
város területén jelen pilla
natban is az aggódás és az
öröm mutatkozik afölött,
hogy munkahely létesül...

B. M. Z. : - Dávid úr a
gondolat mind szép, de egy'
gazdasági szervezet mú'köd
tetéséhez pénzre is szükség
van. Mi adja a szövetkezet
alaptóMjét?

D. 1.: - A szándéknyilatko
zat aláírása után létrehoztuk
a termelőszövetkezetben a
közgyűlés!. A közgyűlés

megválasztotta a szövetke
zet öttagú igazgatóságát,
melynek elnöke Kovács
András orosházi lakos lett.
Helyettese személyemben
Dávid István. Három vezető

ségi tagot is választottak és
az ellenőrző bizottság elnö
kére és két tagjára is szavaz
tak. Az alapszabályban
rögzítettük, ahhoz, hogy va
laki szövetkezeti tag legyen,
részjegyet kell írattatni, me
lyet ezen a közgyűlésen 25
ezer forint összegben határo
zott meg a tagság.

B. M. Z.: - Eddig hányan
léptek be a szövetkezetbe?

D.I.: - Eddig 25 fő a tagság
akiknek csak a részjegy 50
százalékát kellett befizetni, a
másik felét pedig 1995 de
cember 31-ig kell.

B.M.Z.: - Meg ne hara
gudjon, ez azért elég kevés
pénz.

D. 1.: - De mi úgy gondol
tuk, hogy a jelenlegi mező

gazdasági forrásokból élő

lakosok pénzügyi helyzete
olyan silány városunkban,
hogy azt hiszem ez is elég
nagy terhet ró egy-egy csa
ládra. Megpróbáltuk a lehe
tőségeket ki aknáz ni és
hozzásegíteni a családokat
ahhoz, hogy tudják a részje
gyet finanszírozni.

B. M. Z.: -Információim
szerint globális tervet dol
goztak ki a szövetkezet mű-

ködtetésére. A szövetkezet
több lábon állna, ehhez vi
szont tó'ke kell.

D. 1.:- Célunk elsősorban a
föld megművelésére irányul,
második részben pedig az
ipartejlesztésre. ,Ez már fi
gyelmeztető, hogy városun
kat figyelmesen próbáltuk
feltérképezni a munkaleh~t6

ségek szempontjából. Igy
gondoltunk, hogy megvásá
rolhatjuk az Endrődi Cipőipa

ri Szövetkezetet, ami
felszámolás alá került Így a
hét folyamán a vásárlási igé
nyünket ezekre az objektu
mokra is benyújtottuk. Itt mi
cip6t kívánunk gyártatni.

B. M. Z: - Nagyon szép
terv, de még mindig nem vá
laszolt a kérdésemre: kik
állnak önök mögött pénzzel,
hogy ezt a tervet megtudják
valósítani?

D. 1.: - Eddig csak mező

gazdasági részt mondtam el.
Igy most már ön aknázta a
dolgot, kénytelen vagyok az
ipari oldalát elmondani a do
lognak. Tulajdonképpen az
ENCI-ben dolgozóknak a
részjegye viszont 50 ezer fo
rint. Gondoltunk itt400 rész
jegy íratására. Nem titkoljuk
azt, hogy nemcsak a dolgo
zót, hanem az önkonnányza
ti szervet és más szerveket is

, meg kívánunk keresni azzal,
hogy célrészjegyet jegyez
zenek, ami fejenként 50 ezer
forint. Tehát a mi számítása
ink szerint 20 millió forintot
kívánunk részjegy alapként
összevásároitatni, és ez már
egy tőkét kovácsol.

B. M. Z.: - Van erre esély?
D. 1.: -Igen érdeklődésvan

a lakosság részéről, és hadd
ne mondjam, úgy az önkor
mányzatfelőlmint más szer-

vek fel61 pozitív hozzáállá
sokat tapasztalok.

B. M. Z.: - Részjegyet ál
talában azért vásárol az em
ber, hogy abból eló'bb-utóbb
hasznot lásson...

D. 1.: - oo. A gyomaendrődi

ember mindig előre gondol
kodású volt. Mi abban is
gondolkodunk némileg,
hogy úgy nekünk, mint utó
dainknak később munka
helyük legyen, tehát
megélhetést teremtőhétköz
napok várják az utókort.

A Munkáspárt
is segít

B. M. Z.:- Hány embemek
kívánnak munkát adni?

D. I.: - 350 embert kívá
nunk az ENCI-ben foglalkoz
tatni, ezt idén kívánjuk már
üzemeltetni, hisz jelen pilla
natban az ENCI-ben mintegy
napi nyolcszáz pár cipőre van
kapacitási lehetőség.

B. M. Z.: -A mezőgazda

sági profilhoz honnan van
földjük?

D. I.: - Az önkonnányzati
földterületekre adtunk be
igényt az önkormányzat felé,
tehát 1995. október l-tól bér
be kívánjuk venni ezeket a
földeket, s ezt kívánjuk meg
művelni.

B. M. Z.: - Hány hektárról·
van szó?

D. 1.: - Egyelőre 1800 hek
tár van kilátásban, de a tagok
magukkal hozzák a tulajdo
nukban lévc5földterületeketis.

B. M. Z.: - Dávid úr! Szá
momra még mindig nem vi
lágos a pénzügyi háttér. Ha
idén el akarnak indulni, ak
kor ehhez már jelentős tó'ke
kell! Ha a földeken valamit
termelni akarnak, akkor azt
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Aláírás: .
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Ingyenes az apró!

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

B. M. Z.: - Az önök terme
lőszövetkezete mennyiben
hasonlít majd a régebbi szö
vetkezetekhez?

D. I.: - Annyi változás
lesz, hogy nem gondolko
dunk semmiféle prémium
·ban. A munkás vigye haza
a tisztességes jövedelmét.
Nincs vezetői prémium.
Természetesen a vezet61c
nek kint a dolgozók között
a helyük. N em fogunk

. nagy létszámú apparátus
sal dolgozni, aki vezető

állású lesz annak is meg
kell dolgoznia a maga fo
rintjáért - mondta végül
Dávid István, a szövetke
zet elnökhelyettese.

árverezésének idej éról:
Hármas-Körös 35+913-58+000 szelv.között május 2.,

5~000-85+000 szelv. között május 8. (Gyomaendr6cli rész)
Békésszentandrás II. rendű védtöltés május 8.

Szarvas II. rendű védtöltés május 9.
D-l, D-ll önt. f6csat. (Mez6berény, Kamut) május 4.

Az árverezés naponta 8. órakor kezd{fdík.
Részletes tájékoztatást a területileg illetékes

gát- ill. csatoma6rök adnak.
. Megyeri Mihály szakaszmémök

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 levelez61apon vagy borítékban kell elküldeni
a követJcez6 címre: Gyomaendr6d. Kossuth u. 18. A
hirdetések szövegéért felelősségetnem vállalunk!

Egy apr6hirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(15) szónál többet!

amely a szövetkezeteket tá
mogatja, és 10-15 százaIé
kos kamatig tud
finanszírozni kölcsönt.
Ezekre a kölcsönökre alapo
zunk. Ez visszafizethetőegy
jó gazdálkodás esetén.

B. M. Z.:- Valóban nagyon
jó kapcsolataik lehetnek. En is
szeretnék ilyen kedvező felté
tellel hitelhezjutni. ..

D. 1.: - Mindösszesen 20
22 milliót kívánunk részjegy
ből jegyeztetni és ehhez
kívánunk kölcsönt felvenni ...
Mi el vagyunk készülve arra,
hogy ez egy nagy vásár lesz.
Szeretnénk ha ebből a vásár
ból közösen jó vásár:fiávaI tér
nénk haza mindaIll1yian.

A KÖVIZIG Szarvasi Sz~aszmémöJ(sége
értesíti a lakosságot a HARMAS-KOROS

bal oldali védtöltés
", , "

FUERTEKESITES

radtam. Én azt az elvet val
lom, hogy a munkást, a mun
kásértelmiséget, a paraszt
érdekeit mindenkor védeni
kell. Én nyugodtan kelek,
nyugodtan fekszek. Ha csak
azért nem lehet felelősségre

vonni életemben, hogy dol
goztam...

B. M. Z.: - Térjünk vissza
a gazdasághoz. Gyuricza úri
Dávid úr említette, hogy ön
ismeri a társadalmi hátterét
a szövetkezet kialakulásá
nak. Hogyan fogadták az
emberek ezt a kezdeménye
zést?

GY. L.: - Úgy érzem,
hogy amikor megalakult a
gYUlés, az emberek többen
megállítottak, hogy szeret
nének majd belépni. Kér
dezték, hogy mit akarunk
termelni és milyen mennyi
ségben. Mindenkit, aki eb
be a szövetkezetbe be akar
lépni nagyon szívesen vá
runk. Vannak akik még
stagnálnak, hogy van még
idő, de úgy érzem, akikkel
eddig beszélgettem azok
bíznak bennünk...

Nincs prémium
B. M. z.: - Dávid úr az

elóbb sóhajtott egy nagyot.
Mire föl ez a nagy sóhaj?

D. 1.: - Nem beszéltünk itt
a gépvásárlásról. Azt is szin
tén az orosz piacról szerez
zük be termékcsere
formájában. Nem árulok el
titkot, ha azt mondom, csak
új gépekben gondolkodunk,
Azután el tudjuk képzelni a
rizstermelést61 a naprafor
góig a cukorrépáig mindent
a földeken.

B. M. Z.: - Még mindig
nem látom ennek a konkrét
pénzügyi hátterét. Honnan
veszik ehhez a pénzt?

D. 1.: - Nem árulok el nagy
titkot, hogy számításaim
vannak az országgyűlési

képviselőnk segítségére és
más személyes kapcsolata
ink is vannak a bankok terén
amit hadd ne tegyek most
publikussá. Előrebocsátom,

hogy nem 30-35 százalékos
kamattal veIll1énk fel pénzt,
mert ezt kigazdálkodni eleve
lehetetlenség. A kormány
nak van olyan programja,

valamilyenpiacon, lehetó1eg
jó áron el is kell tudni adni.
Ugyanez a helyzet az ipar
nál. Ha cipőt akarnak gyár
tani, akkor annak
versenyképesnek kell lennie
minőségben és árban a pia
con...

D. I.: - Nem árulok el tit
kot, ha azt mondom, hogya
keleti piacot kerestük. Az
orosz piacon már dolgoznak
az embereink. Tehát nyitunk
keletre. Tárgyalásai nk jelen
leg olyan szférában vannak,
hogy bánnilyen árut, bármi
lyen mennyiségben guruló
dollárban azoIll1al fizetnek a
határon.

B. M. Z.: -Érdekes, eddig
úgy tudtuk, az oroszok nem
arról híresek, hogy azonnal
fizetnek méghozzá dollár
ban...

D. I.: - Kérem, jelen pilla
natban nem ígéretek vaIll1ak.
Nekünk egy kedvező üzlet
emberünk dolgozik a túlol
dalon.

B. M. Z: - Honnan van a
kapcsolat?

D. I.: - A kapcsolatok sze
mélyesek a Munkáspárton
keresztül.

B. M. Z: - Akartam már
említeni, hogy Ön egy politi- .
kai szervezetnek is elnöke.

D. 1.: - Büszke vagyok rá,
hogy a Munkáspárt endrődi

alapszervezetének a titkára
is vagyok. És a keleti piacot
a Munkáspárt segítségével is
kutatjuk... Mi bartell keres
kedelemben gondolkozunk.
Az oroszoktól a cipőgyártás

hoz nyersbőrt kívánunk be
hozni, 61c pedig értékesítik az
általunk gyártatott ci pót.
Olyan sok kiváló cipőipari

szakembert mint Gyoma
endrődön az országban csak
kevés helyen lehet találni.
Mi bizakodunk a jó szakem
berekben de a hétköznapok
hangulatár61, az emberek ér
deklődésér61 Gyuricza elv
társam többet tud mondani.

B. M. Z.: - Nagyon tetszett
nekem, hogy elvtársnak szó
lítja Gyuricza urat. Hadd
kérdezzem meg, ön koráb
ban is politizált, tagja volt a
kommunista pártnak?

D. 1.: - Igen, 1962 óta va
gyok a párt tagja, én ott ma-
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Tisztelt Polgármester Ur! NYELVTAN

LolDtalanítási akció
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II
Értesítjük a lakosságot, hogy 1995. május IS-én lomtalanítási akciót szerve

ZÜllk Gyomaendr6d egész területén. Kérjük, hogy május IS-én reggel 8 óráig a
kapuk elé készítsék ki a háztartási szemetet és lomot kötegelve illetve zsá~ok

ban. Eső esetGn szilárd burkolatú út mellé kérjük a szemetet elhelyezni. Om
lesztett anyagct, trágyát az akció keretében nem szállítunk el.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a legközelebbi lomtalanítási akció
1995 őszén lesz, a közbens6 id6pontban szemetet, lomot a közterületeken
elhelyezni tilos! A lomtalanítási akciót követ6en (május IS-tól) szemetet, lomot
a hatóság által meghatározott gyűjt6helyre lehet kiszállítani! A közterület-fel
ügyeló1<: fokozott ellenérzést végeznek és a tilalom megszeg6it pénzbírsággal
sújtják! Polgármesteri Hivatal

A tájékoztatásnak ezt a módját
kellett választanom, bár nem szíve
sen tettem, mert vallom, az embere
ket 50 éven felül már nem lehet
megváltoztatm. Április 6-án a testü
leti ülésen Ön nagyon dicsért "egy"
pedagógust, aki utánanézett és rájött,
hogy az alpolgármesternem egészen
jogszerűen tölti be a posztját. Ön
remélte, hogy ez az "egy" pedagó
gus most boldog, mert megtörtént a
lemondás.

Én viszont reméltem, hogya pol
gármester úr nem hagy kétségek
között, miszerint kinek kell meg
köszönm, hogy a jogban is járatos,
ki az aki feltárta a törvénysértést és
így Önök korrigálm tudták a sza
bálytalanságot. Mivel az az "egy"
pedagógus - akinek a neve az On
részéről elhangzott a hivatalban és
a testületi tagok előtt is - ott volt az
ülésen, akkor lett volna helyes, ha
nemcsak a háta mögött "dicséri" az
illető p(;dagógust, hanem szemt6l
szemben is meri vállalm az állítá
sát.

Többen nem csalódtak Önben,
mert az a véleményük, hogy mást
mond az emberek szemébe, mást
mögöttük. Itt és most nekem is csa
lódást kell okoznom, bár az én ne
vem hangzott el, engem tisztelt meg
azzal, hogy nemcsak a pedagógiá
nak vagyok értője, hanem a jognak
is. Sajnos nem én voltam, aki kiderí
tette ezt a törvénysértést. (Nem va
gyok sértődött sem, saját
akaratomból nem vállaltam el a Csa
ládsegítőSzolgálat vezetői állását.)

Szeretnék még egy nyilatkozatára
reagálm, miszerint a pedagógusok
csak pénzért tesznek amit t~sznek,

bezzeg a ... Polgármester Ur! Ezt
éppen Ön mondja?! Ismerek egy tör
ténetet, amit most megosztok má
sokkal is. Évekkel ezelőtt élt egy
idős ném. Megfáradt, de szép hosszú
élet jutott neki, sajnos egyre gyen
gébb lett. Kórházba került, majd ha
zajött, S jólesett volna egy biztató
szó, hogy meg tetszik erősödm,

meg fog gyógyulm. A család biz
tatta, próbált erőt adm neki, de ő a
hozzáértő embertől, az orvostól is
várta volna ezt. Az orvos a kérő,

hívó szóra azt válaszolta: szép kort
megélt a ném, egyszer mindenki
nek meg kell halma, ne haragudja
nak, de nem megyek ki a beteghez,
mert úgy sem tudok mit csinálm. A
ném nem volt orvoshoz járó, ritkán
kért, de adós soha nem maradt, és
a kötelezőt is honorál ta. A beteg,
megfáradt szív pár nap múlva meg
szűnt dobogm, meghalt egy drága,
a család számára pótolhatatlan em
ber. Mindenki tudta, hogy csodát
nem várhat, de reménykedett, hát
ha mégis...

Ezt a történetet nem kitaláltam,
nem másoktól hallottam. Ez a né
ni az én drága felejthetetlen
nagymamám volt, az orvos pedig
Ön volt polgármester úr! A peda
gógus hivatástudatára mindig le
het és lehetett számítani, nem
hiába tartották őket a nemzet nap
számosának.

Halászné dr. Balogh Erzsébet

Az alábbi olvasói észrevételemet a Gyo
maendrődi Híradóhoz juttattam el, ám a fő

szerkesztő úgy nyilatkozott, hogya kritikát
tartalmazó levelem közlésére nincs mód, mi
vel az személyes jellegű bírálatot tartalmaz.
Érthetetlen számomra, hogy miért csak az
újságot dicsérőmegérzések tartoznak a nyil
vánosságra - lásd például a Békés Megyei
Hírlap április 5-i számát - és a kritikus ész
revételeknek miért nem adnak helyet?

Az utóbbi id6ben többször hallottam a
Gyomaendrődi Híradó, azaz az önkor
mányzati lap egyrejavuló színvonaláról. A
sok dicséret kiváncsivá tett, megvettem hát
a márciusi számot.

Az újságot lapozgatva döbbentem meg,
vajon milyenek lehettek a korábbiak, ha ezt
nevezikjavuló színvonalnak? Azokban még
több volt a helyesírási és stilisztikai hiba,
mint ebben? Még nyolcadikos diákjaim is
észrevettek egy-két szarvashibát: hajtottak
végre, egyesével... A temérdek mondatközi
vesszó1úbát már nem is számoltam. Ezeket
egy nyomdai korrektor vagy egy jó számító
gépes program is kijavítja. A nyelvhelyessé
gi hibákon, a gyenge s1:l1uson azonban ó1<
sem tudnának segíteni, ahhoz. ugyarus az
egész cikket újra kellene alkotru. Csak né
hány különösen "szép" és "érdekes" monda
tot idézek szemIéltetésképpen:

"Igazi törvénysértés nemtörtént, ami ösz
szeegyeztethetetlen volt a tevékenységé
vel" - nyilatkozta a polgármester úr,
gondolom, nem így szó szerint. Ez ugyanis
aztjelentené, hogy az előző alpolgármester
tevékenységével a törvénysértést tartaná
összeegyeztethetőnek.

Ugyanebből a cikkból egy másik mon
dat: "A vállalkozók tudnának segítem, ha
valaki ide ipart és ezzel munkahelyet te
remtene itt." Egy ige és egy vessző kima
radt, a valaki pedig ugye a vállalkozó, tehát
fölösleges.

Szívhez szóló a Fogjon össze városunk
lakossága című cikk. Kérem, az írásmódját
azért a világért se adják tovább, ha nemcsak
a kertjükre, hanem az édes anyanyelvükre is
gondot szeretnének fordítani! Nem csa}< a
kertjében, de a nyelvében is él a nemzet Ime
a negyedikbekezdés csodálatos mondatának
utánozhatatlan szórendje: "az alföldi rész is
ki tud nézni szépen." Ez így teljességgel
idegen a magyar nyelvt6l.

Minden hiba felsorolásához, elemzéséhez
egy olvasói levél terjedelme nem elegendő,

ezért csak szemezgettem belőlük. Lehango
lónak találom, hogy ez az újság ilyen nyelvi
formában megjelenhet Hiába közöl sok in
formációt, ha nyelvi és stilisztikai szempont
ból gyenge, s ezzel a várost lejáratja

Dubis Ferencné
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A védelem jogán

Klári és Béla

Mi mindig a Farmerházba megyünk nadrágot venru. Teg
nap megvettük a nyári pólókat is!

Ne hagyja ki
ezt a lehetőséget!

Kezdje
bevásárlását
azÁFÉSZ
üzleteiben.

Minden Kedves
Vásárlót

tisztelettel
várunk.

;

MAJUSI, ,
AFESZ

; ;

VASAR
Értesítjük tagjainkat

és vásárlóinkat, hogy az
élelmiszelÜZleteinkben,
diszkont áruházaink
ban és a háztartási bolt
ban 1995. május 10-13.
között árengedményes
vásárt tartunk. A vásár
ideje alatt

150 FÉLE
TERMÉKET
10-30 %-os árenged

ménnyel árusítunk.

Kínálatunkból:
• Delma margarin
• Hús és májkonzervek
• Bef6ttek
• Paloma kávé
• Gyermelyi

száraztészták
• Édességek,

teasütemények,
pudingok

• Üdító1<, szörpök
• Mosóporok,

mosogatók
• Kozmetikumok
• Légfrissító1<
• Eü. papír

co
AFÉ6Z

gi bizottságnak, azzal acél
zattal, hogy valamilyen for
mában szüntessük meg. De
úgy látszik, hogy én csak
hisztériát keltek, hiszen
"nem történt igazi törvény
sértés" .

Szerintem a dolgot lehet
és bizonyára fogják is to
vább magyarázgatni. De a
tények attól még tények
maradnak. Nem csak az
fontos, hogy jól dolgoz
zunk, hanem az is, ahogy az
elkövetett hibákat kijavít
juk.

Szendrei Éva
képviselő,

a jogi bizottság elnöke

Szarka Zsolt és felesége
idén nyáron is szeretettel várják

a gyerekeket a lovastáborba.
Június 26-tóI3ü-ig és július 3-tól 7-ig napkö

zis tábor étkezéssel.
Július 31-től augusztus 6-ig, augusztus 7-től

l3-ig sátortábor szállással és étkezéssel.
felentkezní lehet a helyszínen.

s6sorban én mint jogász és
az ügyrendi bizottság fris
sen megválasztott elnöke
hibáztam, amikor néhány
perccel a tisztségre megvá
lasztásom után, az alpolgár
mester személyére történ6
szavazás e16tt nemjeleztem
a jogszabálysértést. De te
kintettel arra, hogy a dönté~

si mechanizmust egy
mindenre kiterjed6 el6ké
szítésnek kell mege16znie,
fel sem merült bennem an
nak gondolata, hogy valami
nincs rendben.

Amikor a törvénysértés t
észleltem, azonnaljeleztem
a polgármester úrnak és jo-

Az úgynevezett alpolgár
mester-üggyel kapcsolat
ban a március 30-i testületi
ülésen és a Körös Rádió áp
rilis 15-i adásnapján a pol
gármester úr és a tanácsnok
úr nyilatkozataiban elhang
zottakra, mint az els6dlege
sen megszólított személy
az alábbi észrevételt szeret
ném tenni.

A helyi önkormányzatok
ról szóló törvény 1994. évi
módosítása szerint nem le~

het alpolgármester az, aid
ugyanannál az önkormány
zatnál intézményvezet6 is.
A törvény semmi egyéb kö
rülmény együttes fennállá
sát nem úja e16, pusztán az
a tény, hogy valaId egy sze
mélyben mindkét funkciót
betölti megvalósítja a tör
vénysértést.

A polgármester úr szerint
"igazi törvénysértés nem
történt". Bár én fiatal, ennél
fogva tapasztalatlan va
gyok, azonban eddig sem
jogi tanulmányaim, sem rö
vidke joggyakorlatom alatt
ilyen jogi kategóriával nem
találkoztam. Valami vagy
törvényes, vagy törvény
sért6.

A tanácsnok úr elmondta,
hogy beszélt képzett jogá
szokkal, akik úgy tájékoz
tatták, hogy ittjoghézag áll
fenn. Dr. Szotáczky Mihály
egyetemi tanár az állam- és
jogtudományok kandidátu
sa szeiÍnt joghézagról ak
kor beszélünk, ha "adott
egyedi esetre nincs megfe
le16 jogszabály, azaz az
adott esetet sernrnilyen jo~
szabály nem rendezi." En
az idézett tankönyvbó1 ál
lamvizsgáztam. N em tu
dom, hogy elég képzett
jogásznak tekinthet6-e az
említett személy ahhoz,
hogy álláspontját még a ta
nácsnok úr is elfogadható
nak tartsa.

Végül a mulasztókról. A
képvise16-testület decem
ber 22-i alakuló ülésén el-
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A játékvezetóKnek ki ad
piros lapot?
Gyomai fC - Kamut 1:2

Társastáncos események

A mérkőzés befejezése
után a rendezők és a helyi
sportvezetőkkíséretében vo
nultakle ajátékvezetók a pá
lyáról a mintegy 300
felháborodott szurkoló gyű

rűjében. Akkor szabadultak
el az indulatok, amikor az
egyik partjelz6 a zászlóval
fejbe vágott egy hazai rende
zőt. Ekkor már a jelen lévő

nagy létszámú rendez6gárda
sem tudta megfékezni aszur
kolókat, akik közül néhá
nyan tettlegességre is
ragadtatták magukat. Ajelen
lévő rendőr és a rendezóK
azonban rövidesen helyreál
lították a rendet, így elkez
dődhetett az ifjúsági
mérkőzés,melyet a gyomai
ak 8:0-ra nyertek.

Vass Ignác ügyvezető la
punknak elmondta, hogya
13. helyen álló Kamut

együttesét agyomaiaknak
gólokkal kellett volna meg
verni.

- Sajnos nem bírtunk pénz
zel aháttérben működő eróK
kel.

- Mire gondol?
- Úgy vélem, hogy aki a

fociban kissé is jártas, az
tudja értelmezni az előbbi

megjegyzésemet. A szur
kolókat nem lehet becsap
ni. Egy bírái, játékvezet6i
kijelölésnél a megyei lab
darúgó-szövetségnek a
látszatát is el kell kerülnie
annak, hogya játékveze
tői hármas ténykedése
részrehajló lehessen. Ad
dig amíg három ember
büntetlenül befolyásolhat
ja egy mérkőzés eredmé
nyét, addig ne várja senki
a hazai foci felemelkedé
sét - mondta Vass Ignác.

ben a táncágban a döntős 6. helyezést
érte el. A latin-amerikai táncok katóri
ájában Tímár Krisztián-Pólus Rita pá
ros szintén a döntóoe jutott és ott
szintén a 6. helyezést érte el.

Május 6-án a táncklub valamennyi
táncosa részt vesz Békéscsabán az "A"
osztályos táncosok országos bajnoksá
gán, ahol a békéscsabai táncklub meg
hívására műsorral színesítik e nagyon
rangos rendezvényt.

A táncisko-
lák és táncklu
bok évzáró be
mutatójára
Endrődön má
jus 14-én, Gyo
mán május
21-én kerül
megrendezés
re.

A "RUMBA" Táncsport Klub az el
múI két hónapban több rangos rendez
vényen szerepelt sikeresen.·

1995. március 4-én - 12 év után ismét
- részt vett Miskolcon az Országos For
mációs Bajnokságon 9-9 párból álló két
csapattal is. A junior korosztályú csapat
egy Country-Polkával, míg a felnőtt csa
pat Bécsi keringő fonnációval indult a
társasági táncok kategóriájában. A na
gyon erős mezőnyben szépen helyt áll
tak a táncosok és műsorszámukkal

méltán érdemelték ki a közönség és a
zsűri elismerését.

Április 22-én 3 párral vettek részt a
"C" osztályosok magyar bajnokságán
junior II. és felnőtt korcsoportban. A
népes mezőnyben a standard táncok
kateg6riájában Tímár Krisztián-Pólus
Rita páros a 7. helyezést érte el. Barta
Péter-Farkas Viktória páros ugyaneb-

szurkolókat a rendezóKnek
ekkor még sikerült megfé
keznie. Ettól a perct61 kezd
ve viszont a bírói hármas
sorozatban tévedett a veo
dégcsapat kárára, valószínű
leg próbálták korrigálni
hibáikat.

Április 22-én délelőtt
10 órakor, tehát nem a
szokásos időpontban,

hanem megegyezés
alapján korábban
kezdték a Gyoma- Ka
mut meccset. A játék
vezető a békéscsabai
Scsitovics volt, két se
gítője pedig Benyovsz
ki, volt kamuti focista
és a másik pedig az
endrődró1 elszárma
zott Hangya Béla.

Az első félidő 35. percé
ben Erdei góljával a Gyoma
mcgszerezte a vezetést, a
vendégek pedig a 45. perc
ben egyenlítettek. A máso
dik félidőben a játékvezet6i
hármas mintha elfelejtette
volna a korrekt bíráskodást.
Úgy tűnt, mindent megtesz
nek annak érdekében, hogya
kiesési helyen álló Kamut
megszerezze a három pon
tot. A hetvenedik percben
egy hazai szöglet után Dem
jén fejér61 a labda a vendé
gek kapujába, agólvonalon
túlra keruit, amikor is egy
kamuti védő a kapuból - a
hálóba kapaszkodva - fejelte
ki a labdát a 16-oson kívülre.
A labda gyomai játékoshoz,
Kocsishoz keruIt, akit a lö
vés pillanatában 100 száza
lékosgólhelyzetben a védóK
felvágtak. A bírói síp azon
ban néma maradt. CA meccs
végén még avendégcsapat
edzője is elismerte a ll-es
jogosságát.)

A 74. percben a kamuti ille
tőségű, de Mezőberényben la
kó partjelző, egy óriási lest
elfelejtett beinteni, melynek
eredményeként a vendégcsa
pat megszerezte a vezetést.
Már ekkor elszabadultak az
indulatok a nézőtéren, ám a
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MEZŐGAZDASÁGI TANULÓK NEMZETKÖZI
SPORTVERSENYE

Dr. Frankó Károly polgár
mester nyitotta meg a Beth
len Gábor Mez6gazdasági
Szakközép- és Szakmunkás
képző Iskola által rendezett
Bethlen-napokat április 28
án délután a gyomaendrődi

képtárban, ahol Csuta
György békési festőművész

kiállitását is megtekinthették
a meghívott vendégek. A
Bethlen napok keretében
másnap kezdődöttmeg a me
zőgazdasági tanulók nem
zetközi sportversenye,
melyen Gyomaendrőd há
rom középiskolájának tanu
lóin kívül még hat hazai
iskola, valamint szlovák, ro
mániai és lengyelországi is
kolák is részt vettek.

Április 29-én szombaton es
te a gyomai refoIVIátus temp
lomban Botkáné EgetőMária,

Szél Bernadett és Bánhegyi
László adott hangversenyt,

majd városunk polgármeste
re fogadáson látta vendégül a
csapatok vezet6it és a ver
seny támogatóit. Másnap a
sportversenyek eredmény
hirdetésével és a díjak átadá
sával zárták a programot.

Eredmények:

Atlétikai összetett (lány):
1. Kner Gimnázium, 2. Bé
kés, 3. Czernichów.

Atlétikai összetett (fiú): l.
Kétegyháza, 2. Kner Gimná
zium, 3. Elek.

Háromtusa (lány): 1. 617.
sz. Ipari Iskola (Gyomaend-

rőd), 2. Czernichów, 3. Kner
Gimnázium.

Háromtusa (fiú): 1. Két
egyháza, 2. Czernichów, 3.
Mezőhegyes.

Kispályás labdarúgás: l.
Békés, 2. Mezőhegyes, 3.
Bethlen Iskola.
Női kézilabda: 1. Czerni

chów, 2. Székelyudvarhely,
3. Bethlen Iskola.

Összetett verseny (fiúk): 1.
Kétegyháza, 2. Békés, 3.
Mez6hegyes.

Összetett verseny (lá
nyok): 1. Czeniichów, 2.
Kner Gimnázium, 3. Békés.

A versenyt rendező iskola
által felajánlott különdíjat Na
gyenyed és Elek csapata kapta.

Az Országos Testnevelési
és Sporthivatal két tisztelet
díja közül az egyiket Szé-.
kelyudvarhely kapta, a
másikat a Bethlen Iskola.

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

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

* Alapítva 1957. május 18. *

Meglepetés!
A takarékszövetkezet alapításának

38. évfordulójára tagjainak
az 1995. május l-től elhelyezett alábbi
betétekre a meghirdetett kamaton felül

3% prémiumot fizetünk.
Hozam takarékbetét: a kamat már 3 havon

ta felvehető! Prémiummal évi 28%.
Profit takarékbetét: lekötés nélkül is magas

kamat.
95/3 jelű Profit takarékbetét: 3 havi lekötés

sei évi 24% kamat. Prémiummal évi 27%.
95/6 jelű Profit takarékbetét: 6 havi lekötés

sei évi 26% kamat. Prémiummal évi 29%.
95/12 jelű takarékbetét: 12 havi lekötéssel

évi 28% kamat. Prémiummal évi 31 % kamat.
Legyen a Takarékszövetkezet tagja!

Várjuk Önt!
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Ertesítjük kedves
vásárlóinkat,

hogy
megnyitottuk új

VIRÁGB OLTUNKAT
Nagy választékban kaphatók cserepes virágok, vágott virá

gok, selyem virágok, száraz virágok, alkalmi és menyasszonyi
csokrok, koszorúk, sírcsokrok, asztali és falidíszek.

Szolgáltatás: üzlethelyiségek, irodák és középületek bels6
növénydekorációja. Komplett kompozíciók készítése. Rendez
vények, kiállítások helyiségeinek díszít6 berendezése. Selyem
virág kölcsönzés.

Flóra virágbo It
Gyomaendr6d, F6 út 230.

(a Glória Bútorbolt mögött)
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pítőipari Szövetkezet

5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614

Fax: 66/386-226

Mondtam
a szüleimnek,

hogy vagy
a Farmerházban

veszik meg nekem
az inget, vagy sehol!

Tamás-,
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MEGNYITOTTAM! 5
Ajánlatom: fehérnemű; fürd6ruha, 5
népművészeti ajándékok, bizsuk.

Patentozást vállalok. ,;:,;m
A legkorszerűbb technológiával működ6 -
SZÖNYEGTISzríTÓ ÉS PADLOFÉNYEZÖGÉP ,,!~

kölcsönzése. NEM ÁZTATJA :;
hanem TISZTíTJA sz6nyegét! ~

Ezen hirdetés felmutatója május 31-ig 30 :ciii
százalék árkedvezményt kap

a tisztítógép kölcsönzése esetén. ~
Gyomaendr6d, Kossuth u. 34. 1"1lSi

Telefon 66/386-503.
Nyitva: Hétf6t6I péntekig 9- 17.30,

szombaton 8- 13 óráig. "

ii"il" ~lIlllina.ii"ilnaJI

r'~HERNI

Rába-250 tip. erőgép 800.000 Ft
IFA W50 /bill.l AVG-298 300.000:;;'t
Barkas-l000 BPM-904 160.000 Ft
UNIRAK-600 rakodó 400.000 Ft

BH-rakodó 400.000 Ft
RCW-5 műtrágyaszóró160.000 Ft

Pótkocsi 4 to PM-4 52.000 Ft
MZ-125 mkp. VES-798 8000 Ft
MZ-125 mkp VES-797 7000 Ft

MZ-125 VEM-099 10.000 Ft
MZ-125 VEC-0441000 Ft

MZ-125 mkp. OX-93-07 4000 Ft
ROMET segédmotor 1000 Ft

BETONKEVERŐBMK-5000 20.000 Ft
Commodore számítógép 20.000 Ft

,.. , ,
AZ ORMENYKUTI

"PETOFI MG.
••

SZOV TKEZET
az alábbi gépeket,

eszközöket '
kínálja eladásra:

Az árak az á/át nem tartalmazzák!

Érdeklődni lehet: 661388-622-es
telefonszámon.

Vállalkozunk magasépítési munkák
kivitelezésére.

Osztályozott adalékanyagból bármilyen
betonkeveréket előállítunk

és az építkezés helyszínére szállí~uk!

Készletünkön lévő különbözőszínű

bútorlapot méretre vágunk és élfóliázunk.
Hideg-meleg vízzel kocsimosást

vállalunk.
IKARUS 211-es 37 személyes
autóbuszunkat bérbe adjuk.
Hosszabb távú igénybevétel'

is lehetséges.

I
I
I



·'. ,IN'GVENES APRÓHIRDETÉSEK . " .'.
HÁZ, LAKÁS

Gyomán az Erkel u. 12/1. alatt
üdülőövezetben eladó egy 3 szobás
tetőtérbeépítéses,összkomfortos csa
ládi ház, melléképülette, garázzsal.
Érd: 66/386-265.

Ház eladó a Rózsa F. út 3. sz. alatt.
Érd.: Kiss B. út 20., Papp Sándorné

Gyomaendrőd,Árpád út 6. sz. alatti
kertes ház és kiilönbözőberendezési tár
gyak eladók. Érd.: naponta 17 óra után,
Gyoma, Kossuth út 15., tel: 386405.

Lakás kiadó Szarvason és bontás
ból építőanyagot vásárolnék. Skoda
105 eladó. Érd.: 389-154.

Kövesút mellett tanya eladó Pusz
tabánréve 14. sz. alatt. Víz, villany
van. Érd.: Mezőtúr, lX. u. 23.

Gyomán a Hősök út 105. sz. alatti ház
eladó. Érd.: Gyoma, Kiss Bálint út 3.

Gyomaendrőd, Gyóni G. út 3811. sz.
alatt4 szobás összkomfortos, gázfűtéses,
alápincézett ikeffiáz eladó vagy kisebb
ingatlanra cserélhető. Érd.: a helyszínen.

Ház eladó Gyomaendrőd.B. Mol
nárút 612. sz. alatt. Érd.: a helyszínen
szombat délelőtt.

Kétszobás kertes családi ház sür
gősen eladó. Gáz az udvarban. Érd.:
hétvégén, Kovács Sándorné Gyoma
endrőd, Ifj. ltp. XVL ép. m.l15.

Gyulán a fürdőhöz közel megoszt
ható 4 szobás. 2 konyhás, 2 fürdőszo

bás ház eladó. TeL: 66/362-637
Eladó Gyomán, Vásártéri ltp.

34/B. IIII9. 2 szobás, gázfűtéses la
kás. Irányár: 1.000.000 Ft. Érd.: a
helyszínen minden nap 19 óra után.

Három és fél szobás nagy konyhás,
parabolás, gázfűtése.~4. emeleti lakás
eladó. Érd.: Gyomaendrőd,Október
6. ltp. IID. 4/13.

Gyomaendrőd, Ifjúsági ltp. 714. sz.
alatti lakás garázzsal eladó. Érd.: a
helyszínen vagy a 661386-907-es te
lefonszámon.

Eladó két család részére is alkal
mas családi ház garázzsal. mellék
épülettel központi helyen. Érd.:
Gyomaendrőd,Esze T. út 3.

Gyoma, GárdonyG. út35. sz. alat
ti kertes ház eladó. Érd.: a helyszínen.

Sátortetős ház eladó Gyomaend
rőd, Körgát út 21!. sz. alatt. Érd.:
Gyomaendrőd.Munkácsy út 18.

Nagylapos, Csejti u. 12. sz. ~atti

ház nagy portával' eladó. Erd.:
66/386-69 I vagy 301451-897-es tele
fonszámon.
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 611.

sz. alatti lakás eladó. Érd.: a helyszí
nen.

Gyoma Vásártéri ltp. BIA, 3/lO.
szám alatti lakás eladó. Nagyméretű
munkás lakókocsi eladó. Érd: Gyoma
Kisfaludy 5.

Gyomán. Csokonai u. 10. sz. alatt
90 m2-es sarki ház 310 négysz55göl
kerttel, melléképülettel eladó. Erd.:
az 561426-994-es telefonszámon.

Mezőtúr,Székeskert 31. sz. alatti csa
ládi ház eladó. Irányár: 500.000Fl Érd.:
Mezőtúr, Túrkevei út 69. Csider Zs.

Endrődön, Décsi u. 17. sz. alatti
lakóház eladó vagy lakótelepire cse
rélhető. Gyomán, Zrínyi út 29. sz.

alatti félkész ház eladó. Endrődön,

Nap út 9. sz. alatti lakóház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd,Nap u. 9. 17 óra
után.

Holt-Körös partján nyaraló 2 fő

nek olcsón, májustól-szeptemberig
kiadó. Pihenésre, horgászásra alkal
mas hely. Érd.: 06-60/301-955-ös te
lefonszámon.

Csodálatos környezetben a Bükk
lábánál, a Varbói víztározónál, kóbó1
épült 49 m2-es hétvégi ház eladó.
TeL: 46/360-923

Szarvason, Zrínyi u. 42. sz. alatt
családi ház eladó. Erd.: Szarvas, Sza
badság u. 78. B. WIl. TeL: 06
111622-183

Gyomán, Hősök u. 99/1. sz. alatt
gázközponti fűtéses ház eladó. Érd.:
minden nap 16-18 óráig, a helyszínen.

Gyomán, Munkácsy u. 13. sz. alat
ti kertes ház üdülőnek is kiválóan al
kalmas, sürgősen eladó. É~d.: a
helyszínen.

70 %-ban kész lakhatási engedély
nélküli családi ház (tetőtérkialakítha
tó) eladó. Szoc. pol. igénybe vehető.

irányár: 1.600.000 Ft. Érd.: Gyoma
endrőd, Ady Endre u. 34.

KERT, TELEK
Gyomán, a Sirató-holtág mellett

vízparti beépítetlen telek 960 m2 eladó.
Érd.: Bosnyákné, Tel: 661386-479

Mezőtúron, Szolnoki úton lévő20

fás termő őszibarackos sürgősen el
adó. Érd.: hétvégén, Kovács Sándor
né Mezőtúr, Ifj. ltp. XVI. ép. III/15.

Siratóban öntözhető, 495 m2_es
kert eladó. Horgászhely közel, hétvé
gi ház építhető. Érd.: Gyomaéndrőd,
Ady Endre u. ll.

Gyomaendrődön,Dan-zugban 884
m2

_es vízparti telek eladó. Érd.: este, a
06-66/327-166-os telefonszámon.

Dévaványán a Bartók úton 350
négyszögöl közművesített telek el
adó. Érd.: Herczeg Lajos Dévaványa,
Szeghalmi út 81.

Gyomaendrőd,Dobó I. út 35. sz. alatt
1004 m2 telek, 2 x 25 m2 ikerfaházzal,
közművesítve, bekerítve, vÍzparthoz
100 m-re eladó. Érd.: öZV. Harmati Gá
borné Monor, Szélmalom út 223.

Nagylapos belterületén gyü
mölcsöskert hétvégi kisbázzal eladó.
Víz, villany van. Érd.: Mezótúr, Cso
konai út 90.

Siratóban 800 négyszögöl telek ol
csón eladó. Érd.: Dévaványa, Radnó
ti u. 8.

JÁRMŰ
Alfa Rómeó 75-ös 2000 cm3-es

benzines 1986. decemberi, extrákkal
eldó. Irányár: 495. OOO Ft. Érd.: Gyo
maendrőd,Zrínyi M. 3311.

Kétütemű üzemképes Wartburg
műszaki nélkül. és Trabant főtengely

olcsón eladó. Erd.: Mezőtúr, Benkő

Gyula út 27., Kádár Sándor.

Simson segédmotor és kétütemű

Trabant eladó. Érd.: 386-287.
N-25-ös Zetors~agfűrésszel,tar

tozékaival eladó. Erd.: este 18 óra
után, Dévaványa, Széchenyi u. 18.

I 500-as Polski Fiat működ6képes

á}lapotban egyben vagy bontvaeladó.
Erd.: Kondoros, József A. út 25/1.
Tel: 388-195

NégyüteműWartburg eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Bartók B. út 2211.

Komár segédrnotor-kel'ék.--pár eladó.
Érd.: Tóth, Gyomaendrőd,Budai u. 211.

ETZ friss múszakival eladó. Érd.:
Szarvas, Medvegy u. 5.

ÁLLAT
A RévlaposiTarka-Barka Ken nel

bó1. eredményes szülők.'tó1 Bobtail
(Óangol juhász) kiskutyák eladók.
Ugyanitt l db törzskönyvezett német
juhász kiskutya eladó. Érd: Putnoki,
Gyomaendrőd, Munkácsy 20. Tel.:
06-601388-734.

Törzskönvvezett2 éves Rottweiler
kan kutyael<idó. Érd.: Gyomaendrőd,
Ady Endre u. 48/1.

Egyesben járó 6 éves, 850 kg-os,
deres, enyhén sodrott, 100 %-ban biz
tos igásló gumiskocsival, szer
számmal eladó. Érd.: hétvégeken,
Gyomaendrőd,Katona J. u. 44.

GÉP
6 és 3,5 kW-os villanykályha eladó.

Érd.: Kiszely, Szarvas, Árpás u. 5.

Használt Niagara típusú elektromos
szivattyú hozzátartozó fémcsövekkel
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Fő út 159.

Robi 55-ös kerti traktor, alig hasz
nált, eladó. Érd.: Gyomaendrőd,Kos
suth u. 27. GeUai István

Eladó faipari páros körfűrész,

Hondazagyszivattyú,3 m2-es szállít
ható vasbeton útlapok. Érd.: Mező

túr, Kert út 7., Tel: 674, Sipos Sándor
Eladó 80 l-es Hidroform felszerel

ten, valamint használt bútorok. Érd.:
Gyomaendrőd,Balassi B. u. 34.

Egy új japéin robbanóm~toros üt
vefúrógép áron alul eladó. Erd.: Me
zőtúr, Tarcsai u. 50., Sziráczki

Nagy teljesítményűpajtás vÍzszi
vattyú eladó. Érd.: Sipos Sándor Me
zőtúr, Kert u. 7., Tel: 674

EGYiB
Szántóföldeket bérel nék 5-6 hek

tárfeletti teIiileteket. Eladó 200 q szá
rított kukorica. Érd.: Brlás János
Örménykút, VI. ker. 168.

Használt kiscserepet veszek. Gyoma,
Kisréti u. 13. Tel: 661386-293 (este).

Ácsszerszámok használtan. olaj
kályha, férfikerékpár eladó. Érd.:
Gyoma, Kazinczy u. l.

Egy lovas eke-kapa eladó. Érd.:
Gyoma, Kiss B. u. 28.

Kisbálás füves hereszéna és here
dara eladó. Ugyanitt 5 hektár füves
hereföld bérelhető. Érd.: Mezőtúr,
Szabadság tér 25. I. 311 O., Tel:876

Eladó trakiorhoz való utánfutó,
ej;y kukoricamorzsoló és egy üstház.
Erd.: Gyomaendrőd,Dózsa u. 9.

Személyszállitást vállalok 20 főig.

Érd.: Dévaványa, De.ák F. út 1515.
Eladó 200 l-es villanybojler. Érd.:

Mezőtúr, Erkel F. út 50., Tel: 06
66/387-379

Napi több ezer forintot kereshet
otthonában, szaktudást nem igénylő

munkával. Válaszborítékért tájékoz
tatom. Cím: Kővári Endréné Mező

túr, Kertész u. 68.
4 db kisipari ágynemú'tartós heve

rő, l db kétszemélyes rekamié, 2 db
fotel eladó. Érd.: Mezőtúr,Kertész u.
7., Tel: 674, Sipos Sándor

Bőrgyógyászati magánrendelés
hétfőnés csütörtökön 16.30-18.30-ig
a Szarvasi Bőrgondozóban.Dr. Gu
lyás Mária

2oo0/q 6,5 q fehér terranuva ne
mes-vakolat eladó. Érd.: Tóth Ká
roly, Körösladány, Arany J. 23. sz.

Bontásból való jó minőségűsárga
vályog és cserép le.adó. Érd: Gyoma
endrőd, Szabadság u. 26.

Eladó egy kukoricamorzsoló.
Érd.: Gyomaendrőd,Toronyi u. 21.

Koszorúsiány- és menyecskeruha
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Vörös
marty u. 18. Zilahiné (egész nap)

E1őreláthatólagkb.júniusban 2 db ik
reknek is öszekapcsolható "Hauck" két
funkciós babakocsi lesz eladó. Érd.: Joó
Gábor Gyomaendrőd,Vidovszk.)' u. 6.

Multikár adagoló, DiziI (kis Dac)
adagoló, 55 Ah akkumulátor. UAZ
fékmunkahengerek újonnan eladók.
Érd.: a 661386-318-as telefonszámon.

Panasonic telefon 8.400 Ft-ért,
MlA dízelmotor 30.000 Ft-ért eladó.
Érd.: a 661386318-as telefonszámon.

Eladó l db háztartási hűtőszek

rény, használt IFA-ponyva és 2-es
antenna. Érd.: Gyomaendrőd,Petőfi
u. 33., Te1:66/386-538 17-15 óráig/.

l db 12 m2.es előteres faház, l db
24-es női kerékpár, I db olajkályha, I
db Tomas vízszivattyú + szívó-nyo
mócsőeladó.

Eladó 2 db tévéjáték. Érd.: 06·
66/386-465

Vennék régi lemezjátszót. Kis- és
nagylemezek eladók. Érd.: Gyoma
endrőd,Toronyi u. 5./hétvégén 16-17
óráig/.

Polgári gyászszertartáson bú·
csúztatást vállalok 1995. május 12
tól. Cím: Horváth Mihály
Gyomaendrőd,Páskwni u. 7.

Kétszemélyes rekamié és egy 50
cm3-es JAWA motorkerékpár eladó
Érd.: Gyomaendrőd,Selyem út 115.

Lovas ekekapa, kerti traktor, Sko
da kuplung és hengerek eladók. Érd.:
Gyomaendrőd.Kulich Gy. u. 12.

Kivont Skoda 105-ös bontásra el·
adó. Érd.: Mezőtúr,Szabadság tér 28.
III/9., Tel: 33811 6-os mellék.

Beépített bontott csempekályhael
adó. Mérete 60 x 80 x 200 cm. Érd.:
Gyomaendrőd,Petőfi u. IliI.

Eladó 2 db egyforma "Hauck" két
funkciós babakocsi. Érd.: Gyoma
endrőd, Color-Shop papírboltban
egész nap.

30 hektár legelő vágásra kiadó.
Érd.: Kepenyes Mihály, 5551 CSaba
csűd, Szabadság 79.

Jól jövedelmezőotthon végezhető

másolási munkát ajánlok heti 6-7 ezer
forint keresettel. Erd.: Fábián Csilla,
Körösladány, Damjanich 4. (Válasz
borítékkal.)
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Motoros balesetek

Húsvéti
fekete tojások

Lopják
az

alumíniumot

ffirdetésfelvétel
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
TeL/fax:

66/386-479

zó- Beszéd

TIyenkor tavasszal rendkí
vül kapós szajré az aluuúni
um. Aprilis 13-r61 14-re
virradó éjszaka a Titász ud
varáról loptak el 120 kilo
gramm aluuúniumvezetéket,
40 ezer forint értékben. Más
nap éjjel az endrődi Tüzép
éjjeli6re észrevette, hogy
négy fiatalember kerékpáron
próbál odébb tolni valami
lyen anyagot. A rendőrök a
polgárőrök segítségével né
hány perc múlva elfogták a
közeli temet60en megbúvó
tetteseket, akiknél összesen
257 kilogramm aluuúniumot
találtak.

Jó fogást csinált az a betö
r6, aki április 17-r61 l8-ra
virradó éjjel betört Endrődön
a Varjú fészekbe. A kocsmá
ból cigarettát és édességet
vitt el, s6t a falipáncélszek
rény kulcsát meglelve még
300 ezer forinttal is gazda
gabban távozott.

A gyomai Kishajó kocs
mában és a közelben lév6, a
volt Győzelem Tsz udvarán
lév6 boltban április 6-án éj
szaka jártak hívatlan vendé
gek. Cigarettát és édességet

. loptak núndkét helyról és a
kocsmában a játékgépeket is
összetörték.

tettlegességre került sor. Az
egyik "vendég" tökön rúgta
a házigazda fiát, s ezzel az
ügyel is lett intézve. Az
altájon sértett fiatalember
elaludt, ám másnap riadtan
vette észre, hogy az ütést
szenvedett testrész befeke
tedett. Néhány órával ké
s6bb a gyulai kórház
urológiai osztályán derült
ki, hogy műtétre nincs
szükség, csupán a hereve
zeték sérült meg. •

személygépkocsi elé esett A
fiatalembert nyDt lábszártö
réssel vitték kórházba.

Április l4-én a Bajcsy
utca és a Fő út keresztező
désében történt baleset.
Egy ittas kerékpáros nem
adott els6bbséget a F6
úton haladó Trabantnak. A
biciklis nyolc napon belül
gyógyuló sérülést szenve
dett.

Békés húsvétnak indult
az ünnep április l6-án
Öregszól6ben az egyik ház
nál. Fogyott az ital rende
sen, s mikor a hangulat és a
vita a tet6fokára hágott, az
urak a kölnis üveg helyett a
fél téglát vették e16. Az
egyik kedves rokon segítsé
gért szaladt ki az utcára,
ahonnan két jóvágású le
gényt hívott be a házba. A
családi perpatvar azonban
nem csillapodott, s újabb

Gyomaendr6d és Körösla
dány között április 4-én dél
előtt egy kölcsönkapott
motorkerékpárral eddig is
meretlen ok miatt elesett egy
fiatalember, aki súlyos sérü
léseket szenvedett. Másnap
délután aFőúton az Október
6. lakótelep lejárójánál egy
motorkerékpáros nekiütkö
zött egy teherautónak, s a
motoros a szemb61 érkez6

Késelés
Április l5-éneste V. András

szegedi lakos látogatást tett a
Gyomaendr6dön él6 volt élet
társánáL Az ittas úr elvette a
hölgy kocsijának kulcsát,
majd ajárművel útnak indult.
A szegedi polgár ellen magán
laksértés, könnyű testi sértés,
ittas vezetés és jármű önké
nyes elvételének bűntette mi
att kezdeményezett eljárást a
rend6rség.

Április l5-én este 1. L szó
váltásba keveredett Cz. B.-vel,
aki a vita hevében késsel vállon
szúrta 1. L-t. A kés hegye a tüd6t
is megsértette. A rend6rségi el
járás folyamatban van.
. A gyomai piactéren április
19-én szenlln két koros barát
n6 szólalkozott össze, s mivel
egyik sem adott igazat a má
siknak, egymás hajának estek.
Eayik6jük nyomatékul még

b .

gázsprayt is permetezett vlta-
partnere felé. Rövidesen
mindketten jelentkeztek a
rend6rségen és panaszt tettek
egymás ellen.

Vannak még rendes, becsü
letes emberek. Sz. Lajosné áp
rilis 20-án a rend6rségen
átadott. egy talált autóstáskát,
melyben a tulajdonos iratain
kívül mintegy 100 ezer forint
volt.



Megtalálták
Attila sírját Endrődön

Az inga pontosan
megmutatta a helyet

A képviselő-testület má
jus 3l-i ülésén összevon
ták egy intézménnyé az 1.
és 2. számú általános isko
lákat. Erról szóló írásun
kat és az ezzel kapcsolatos
véleményeket lapunk 2-4.
oldalán olvashatják.

1995. JÚNIUS.:.JÚllUS ÁRA: 39 Ft

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

4. ÉVF. 6-7. SZÁM

Holland
oromzene

Ha minden igaz, rövidesen világhírű lesz kicsiny városunk.
Persányi István (77 éves) nyugdíjas budapesti pedagógus
ugyanis nem kevesebbet állít, m.int hogy megtalálta a Faze
kas-zugban, a Hármas Körös hullámterében Attila sírját. Per
sányi úr a radiesztézia tudományának segítségével egy
ingával pontosan megállapította Attila nyugvóhelyét június
8-án.

A sír Endrődtőlm.integy három kilométerre a hullámtérben,
a gáttól 40 méterre, 3,2 méter mélyen található. Az inga a
gáttól mintegy 3 és fél kilométernyire Öregszólő irányában
egy tömegsírt is jelzett, ahová 62 embert temettek el. Persányi
István szerint az Attila temetését végző embereket a szertar
tást követően lenyilazták és ebbe a tömegsírba helyezték el.
A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság elviekben már hozzájá
ruIt az ásatáshoz és a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal is
segítséget kiván nyújtani a sír feltárásához. A munkálatokat
rövidesen elkezdik. H. E.

Csak azért is
összevonták
a két iskolát

Lóláb
Kilógott a lóláb a kép

viselő-testület május 31-i
ülésén, amikor is az end
rődi képviselők megsza
vazták a gyomai 1. és 2.
számú általános iskolák
összevonását. Gyatra in
dola1ak tűnt az évi 3 mil
liós megtakarítás,
különösen akkor, alnikor
az évente 2 milliót fel
emésztőmarhalevél- kiál
lító négy fős endrődi

kirendeltség működtetése

mellett döntöttek. Az is
kola összevonásról való
döntést követő szünetben
önelégült ábrázatú endrő

di képviselőket láttunk a
folyosón. Ugye, milyen
fájdalmas az elsorvasztás!
- jegyezte meg egyik6jük.

" Hiszem, hogy ha ránk
l1em is, de gyermekeinkre
szebb jövő vár. Az ország
keleti régiója minden vo
natkozásban leszakadt.
Ha a jövő az ifjúság, a jól
képzett ifjúság, akkor
nem tűrhető, hogy gyer
mekeink már eleve hát
ránnyal induljanak
fővárosi, dunántúli társa
ikkal szemben. Eddig
azért dolgoztam, lobbiz
tam, és megválasztásom
esetén is azon leszek,
hogy a gyomaendrődi fia
talság színvonalas isko
lákban tanulhasson saját
szillővárosában." Az al
polgármesterb61 az okta
tás- és iskolaügyek
tallácsnokává lett dr. Ko
vács Béla képviselő, az is
kolaösszevonás bősz híve
ígérte a fenti gondolatokat
az önkormányzati válasz
tások előtt 1994. decem
berében. No comment!

H.E.

A Seból< & Sebó1<
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. megrlyitotta

VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLETÉT
Gyomoendrődön a Bajcsy u. 82. alatt.

- Villanyszerelési anyagok bő választékban.
- Villanyszerelési munkákat válla/unk.

Gyomaendrődöna legkedvezőbb árokkal várjuk ked
ves vásárlöinkat és megrendelőinket!

Telefon/fax: 66-386-118, 386-782.
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Igazolványképek
egy perc alatt
Uhrin Erzsébet
fényképésznél

Gyomán a Grácia
Cipőboltban

és Endrődön a
Deák u. 15. sz.

alatt.
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sak azért is összevonták
a két gyomai iskolát

"ugye milyen fájdalmas az
elsorvasztás? !" - jegyezte
meg az egyik endrődi kép
viselőaz önkormányzat
május 3l-i ülésének
szünetében, amikor
a testület endrődi érzelmű
képviselm igent mondtak
az 1. és 2. számú általános
iskolák összevonására.
Tény, hogy ezzel a döntéssel
mintegy 3 millió forintos
megtakarítás érhető el,
de a szavazást megelőző
három órás vitában
mintha nem is ez lett volna
a fő szempont. Pusztán
takarékossági okokkal
indolkolták többen a két
iskola összevonásának
szükségességét, ám amikor
egy másik napirendi pont
kapcsán az endrődi volt
községházán mú'ködő

kirendeltség megszüntetése
került szóba, akkor
ugyanezek a képviseló'k
nagy vehemenciával
indokolták az endrődi

kirendelL'iég szükségességét.
Még az sem számított
a takarékosságra törekvő

endrődi képviseló'knek,
hogy az endrődiek

szimbólumának tekintett
községházán 4 dolgozóval
mú'ködőkirendeltség
évente mintegy 2
millióba kerül évente.

De térjünk vissza az iskolaügyre. Az
ülésen részt vett Szöllősi Istvánné váro
sunk parlamenti képviselője, aki most
inkább mint a Pedagógusok Szakszer
vezetének főtitkáraként jelent meg, s
hangsúlyozta, hogy csak a 3 milliós
megtakarítás miatt ne tegyen a testület
visszafordíthatatlan és jóvátehetetlen
dolgot, hiszen azzal, hogy ha összevon
nak két iskolát, még nem lesz több pén
ze a városnak.

Dr. Kovács Béla képviselőés az isko
la ügyekkel megbízott tanácsnok azon
ban kifejtette, hogy a város az anyagi
csőd elkerülése érdekében próbál taka
rékoskodni. - Ha minden területen ezt a
megtakarítást végre tudjuk hajtani, ak
kor Gyomaendrőd megmenekülhet a
csődtól - mondta a tanácsnok. A város
háza pénzügyi csoportjának vezetője

Nagy Istvánné tájékoztatta a jelenlévő- .
ket, hogy a városnak majdnem 100 mil
liós adóssága van és az e16ző testület
mintegy 40 milliós hitelt vett föl 1992
ben a szennyvíztisztító telep b6vítésé
hez, ami kidobott pénznek tűnik, hiszen
az így megemelt kapacitású telep több
núnt fele kihasználatlan.

Szöllősi Istvánné szerint tehát az ön
kormányzat belement egy fizethetetlen
beruházásba, melynek árát most az ok
tatásüggyel akarják megüzettetni. - Ha
ez így van, akkor nincs szükség arra,
hogy szakmai érveket soroljak az ösz
szevonás ellen, mert ezek szerint a város
csődhelyzetben van.

Katona Lajos képviselő, a pénzügyi
bizottság elnöke is a csődhelyzettel fe
nyegetett. Kifejtette, hogy csupán azis
kolák szervezeti átalakításáról, egyfajta
takarékossági megoldásról van szó.

Dr. Szendrei Éva képviselőnő a testü
let elé kerülő anyag tárgyilagosságát
vonta kétségbe, s felhívta a képviselők

ügyelmét arra, hogy ha mégis a két is
kola összevonása mellett dönt a testület
takarékossági okokra hivatkozva, akkor
legyenek ugyanilyen következetesek a
kirendeltség megszüntetése ügyében is.

Szöllősiné szerint az iskolaösszevo
nás nem old meg semmit, csupán tűzol-

tó munkáról van szó - A szülőnek pedig
joga van megválasztani gyermeke okta
tási körülményeit, s én azt tapasztal om,
hogy önök nem kívánják tlgyelembe
venni a szülők véleményét.

Az 1. számú Általános Iskola szülői
munkaközössége május 8-án 182 szülő

aláírásával tiltakozott a két iskola egye
sítésének terve ailatt. Dr. Frankó Ká
roly polgármester szintén az
összevonás ellen szólt. Mint mondta
számára ez erkölcsi kérdés és koránt
sem biztos, hogy ez a néhány milliós
megtakarítás rántja ki a bajból a várost.

A három órás vita végén név szerinti
szavazáson döntöttek a képvisel6k,
akik közül l2-en a két iskola összevo
nása mellett voksoltak: Bátori Gyula,
Balázs Imre, dr. Kovács Béla, Várti
András, Katona Lajos, R. Nagy János,
Knapcsek Béla, Czibulka György, dr.
Valach Béla, Tótka Sándor, Hanyecz
Margit és Dávid István. Nemmel szava
zott dr. Szendrei Éva, Hangya Lajosné.
dr. Frankó Károly, Garai János, Nag)'
Pál és Kovács Kálmán.

Eszerint tehát az önkormányzat 1995
július 31-el összevonja a két iskolát oly
módon, hogy az 1. számú beleolvad a2.
számú iskolába. Szöllősi Istvánné a sza
vazást követőenbejelentette, hogyape·
dagógus szakszervezet jogi úton
megtámadja a testület döntését, meI1a
képvise16k alapvető emberi jogokat
nem vettek figyelembe.

H.E.

, , ,
KUTFURAS

IVÓ- ÉS ÖNTÖZÖm
KUTAK

FÚRÁSA 200 MÉTER
TALPMÉLYSÉGIG.

Komóczy Attila
Gyomaendrőd, Apponyi

u. 17. Tel: 386-338
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A Belügyminisztérium szerint több ökormány
zat mú'Ködtet intézményt alacsony kihasznált
sággal, az átlagos költségek gyakran kétszeresét
is meghaladó ráfordítással. Hogyajövőévi költ
ségvetési kiadások csökkenthetőek legyenek,
ezért a központi költségvetési szerveknél és az
önkormányzatoknál is 15 százalékos létszám-

csökkentés t kell végrehajtani. Csorba Csaba
jegyző mint munkáltató 11 fővel kívánja csök
kenteni a hivatal dolgozóinak létszámát úgy,
hogy az endrődi kirendeltség négy dolgozója kö
zül kettő átkerül a gyomai városházára, s kettő

nek pedig felmondanak, ezzel megszüntetnék a
kirendeltséget.

"Zárják be afürdöt és a sportcsamokot!"

Megmentették Endrőd szimbólumát

dr. Frankó: Az endrődi túlsúly nem szerencsés.
óhajának változatlanul bagytam volna mindent. Me
net közben azonban fordult a kocka. Amikor láttam,
hogy a képviselők lesöpörték az iskolaösszevonás
elleni akciómaL akkor azt hittem, bogya takarékos
ságért harcoló testület az endrődi kirendeltséget is
megfogja szüntetni. Kiderült. bogy a kirendeltség
viszont érzelmi ügy, annak ellenére - s ezt többen
elismerték - hogy működtetése szakmailag teljesen
indokolatlan. Azt a két milliót, amit akirendeltségre
költünk évente fellebetne basználni Endrőd fej lesz
tésére. A kirendeltség végül megmaradt, ezért ma
gamat és az ügyet is vesztesnek tartom. Meg vagyok
lepődve. hogy igazán egyetlen egy gyomai képvise
lő sem akadt. aki kiállt volna az iskolák ügyéért.
Attól tartok, bogy ez az eluralkodott szellemiség, ez
az endrődi túlsúly nem lesz szerencsés a jövőben.

- Ezért javasolta Ön. hogy alakuljon egy endró'di
részönkormányzal. ..

- Igen erre a törvény lebetőséget ad. Endrőd meg
kaphatná aráesőévi költségvetési pénzét, amivel az
endrődi képviselőkből álló részönkormányzat sza
badon rendelkezbetne. Ez esetben nem mutogat
nánk egymásra, hogy ki kit sorvaszt el. Tudvalevő,
hogy a gyomai városrész. abol a lakosság kétbarma
da lakik, bozza a v<íros költségvetésébe a pénz két
harmadát. Ebből finanszírozzuk a szegényebb,
kisebb Endrődöt, de ez nem ügy. Ez csak akkor ügy,
ha arról beszélnek egyesek. hogy én intézményeket
szüntetek meg Endrődön.Egy mozi megszüntetésén
kívül csak vittünk Endrődre az elmúlt négy év alatt:
családsegítő központot, tűzoltóságot,orvosi ügyele
tet, ügyeletes patikát. Kérdezem, akkor ígazságos-e
az, hogya gyomai kétlJarmad résznyi lakosságnak
kell átj <írni betegen Endrőclre. Úgy érzem. lJogy az
a tendencia. ami a képviselők többsége között kezd
eluralkodni. az a lebető legrosszabb irányba viszi
Gyoma és Endrőd együttmaradásának lehetőségét.

Dr. Frankó Károly polgármester biába győzködte
a képviselőket a két iskola összevonásának és az
endrődi kirendeltség fenntartásának szükségtelen
ségér6L A testület többsége nem vette figyelembe
a polg<írmester óhaját.

- Ön korábban az iskolaösszevonás mellett volt.
Miért változott meg a véleménye ebben a kérdés
ben?

- Régebben is ellene voltam. Az a bizonyos dr.
Kovács Béla-féle elgondolás lehet, hogy jó lett vol
na, mert akkor megmarad külön-külön a két általá
nos iskola. Ez azonban nemjött össze. s ettől kezdve
már egyáltalán nem voltam az összevonás híve.

-Az egyik képviselőaz oktatásügy átszervezéséról
készült anyagot úgy lllinó:~Í!ette. /zogy az nem tárgyi
lagos...

- Azegész iskola-koncepcióról az a véleményem,
hogy ez igazán nem koncepció. Nem is vagyok
abban biztos, hogy. az önkormányzatnak kell alap
vető pedagógiai elvekbe beleszólni. Nekünk aITól
kellene csupán dönteni, 110gy mit tudunk és mit nem
tudunk finanszírozni. A gond ott kezdődik, bogyha
a Dégáz privatizációjából nem kaptuk meg az ez
évre márbetervezett30 millió forintot, akkor ugyan
ennyi mínuszunk lesz, s mivel több hitelt már nem
tudunk felvenni, ezért csődl1elyzetbekerülhet a vá
ros. Ennek tudatában azt gondoltam, bogy minden
testületi tag felel6ssége teUes tudatában következe
tesen szavaz.

- Ön a testületi ülés elején a kirendeltség megma
radása mellel! szólt, cím végül mégis ellene szavC!
ZOli.

- Úgy gondoltam. LlOgy - figyelembe véve a szü
lők és a pedagógusok nagyobb részének ellenérzését
az iskolaösszevonás miatt - maradjon meg külön
külön a két intézmény. Ugyanakkor az endr6diek
érzelemvilág<ír,a l1allgatva a kirendeltséget is meg
kell menteni. En engedve mindkét városrész lakói

A vitában kiderült, hogy az
endrődi képvisel61< - az endrő

di választópolgárok akaratára
hivatkozva - semmiképp sem
akarják a kirendeltség meg
szüntetését. Ezzel kapcsolatban
különböző vélemények hang
zottak el. Czibulka György sze
rint, ha megszüntetik a
kirendeltséget, akkor az endrő

di házasulandólG1ak át kell jön
niük Gyomára a polgári
esküvőre, majd visszarnennek
Endrődreegyházi esküvőre. Ez
pedig - Czbiulka szerÍllt - fölös
leges utazgatást jelent. - Ha
megswntetik a kirendeltséget,
akkor' az endrődi ember úgy
érezné, hogya sámlit is kirúg
ják a lába alól - mondta Czibul
ka.

Vátfi András hangsúlyozta,
hogy endr6dnek a volt község
háza egyfajta szimbóluma is és
ha kevés az ott dolgozók mun
kája, akkor a jegyző gondos
kodjon elegendő feladatról.

Hanyecz Margit álláspontja
az volt, hogy azért mert Gyoma
túlköltekezett, még nem kell
mindent megszüntetni Endr6
dön. Erre kontrázott rá Dávid
ls/ván. aki emlékeztette a testü
letet arra, hogy az egyesülés
előtt azt ígérte az akkori veze
tés, hogy a két községházát ad
dig működtetik, amíg a két
telepU!ésrész között fel nem
épül az új városháza.

- Becsaptak bennünket, s
most folytatják az elsorvasz
tást! Ha takarékoskodni aka
runk, akkor zárjuk be inkább a
deficites képtárat, sportcsarno
kot és a fürdőt. A kirendeltség
léte mindennél fontosabb, eh
hez képest a két iskola összevo
nása csupán tizedrangú kérdés 
mondta Dávid.

Dr. Valach Béla kifejtette,
hogy mint képvisel6nek nem a
hivatal érdekeit, hanem a lakos
ság érdekeit figyelembevéve
kell dönteni.

KaronaLajos a következőket

mondta:
- Ha az iskolaösszevonást

olyan nagy vehemenciával kép
viseltem, akkor most e témával
kapcsolatban is ezt kell tennem.
Viszont figyelembe kell ven
nem, hogy a kirendeltség meg
szüntetése találkozik-e a
többség akaratávaL Régi sebe
ket tennénk elmérgesedetté és
az együttes munkát lehetetlení
tenénk el a megszüntetéssel.
Tény azonban, hogy ez Gsupán
egy szimbólikus hivatal, külö
nösebb funkci6k nélkül.

A polgármester figyelmez
tette a képviselőket, hogy a
városnak minden fillérre
~zükségevan, ezért a képvise
lők a döntés során legyenek
következetesek. Arra a kér
désre, hogya város megszün
tesse-e az endrődi

kirendeltséget a következő

képviselők szavaztak nem
mel: Bátori Gyula, Balázs Im
re, Várfi András, Hangya
Lajosné, Knapcsek Béla, Czi
bulka György, Valach Béla,
Nagy Pál, T6tka Sándor, Ha
nyecz Margit, Dávid Istváll.

Négyen tartózkodtak, s ezzel a
nemmel szavaz6k táborát gya
rapították: dr. Kovács Béla, Ka
tona Lajos, R. Nagy János,
Kovács Kálmán.

A kirendeltség megszünte
tését javasolta dr. Frankó Ká
roly, .Szendrei Éva és Garai
János. Így megmaradt a kiren
deltség, ahol továbbra is inté
zik az átmeneti szociális
segélyezési és anyakönyvi
ügyeket, valamint kiállítják a
marhaleveleket is.

H.E.
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Tiltakozás! Holland örömzene

Iliiiiiiii
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nemcsak reformátusok,
hanem más feleke
zetűek is énekelnek az
együttesben, amelynek
tagjai egy-egy koncer
ten szolgálatot teljesí
tenek, s céljuk Jézus
Krisztus evangéliumá
nak hirdetése.

Akik meghallgatták
az együttest, igazolhat
ják, hogy rendkivüli te
hetségű szólistákat és
összeszokott kulturált
kórust és profi zenekart
ismerhettünk meg.

A HUNGÁRIA
BIZTOSÍTÓ

megbízásából
üzletkötői

tevékenységemet
június l-től

megkezdtem.
Tóth Imréné
Gyomaendrőd,

Fáy András utca 6.

evangéliumból eredő

igazi örömzenéthallha
tott a közönség.

Bert Leeuwis a kórus
vezetője elmondta,
hogy 1985-ben koncer
teztek először Magyar
országon, ám
akkoriban még csak
templomokban mutat
hatták be műsorukat.

Az együttes egyébként
húsz évvel ezelőtt ala
kult egy holland kisvá
ros református
főiskoláján. Ma már

tevékenységem,
benne könyvvezetési,

mérlegfelülvizsgálati, adózási
vizsgálatot.

Hívjon, vagy írjon!
Korrekt együttműködést ajánlok.

Cím: 5600 Békéscsaba,
Petőfi u. 2. II. 15.

TeJ/fax: 66/322-430.

Józsa Béla okleveles
könyvvizsgáló

Gazdasági társaságok,
vállalkozások!

Ha tevékenységükben gazdasági,
pénzügyi, számviteli gondjaik

vannak, felajánlom

KQNYVVIZSG~LÓI,
KONYVVIZSGALATI

A holland Shircha
dasj gospelkórus és ze
nekar az elmúlt évek
legnagyobb közönség
sikerét aratta május S
én este
Gyomaendrődöna Ka
tona JózsefMűvelődési
Központban. A 85 tagú,
holland fiatalokból álló
együttes egy hét alatt
12 koncertet adott az
országban, s a turné
utolsó állomása Gyoma
volt. Az Új horizont CÍ

mű műsorukban az

Ügyvivőtestület

A GYOMAKÖR Egyesület Ügyvivő Tes
~lete ezúton is tiltakozását fejezi ki a Városi
Onkonnányzat május 31-én hozott határozata
ellen, melyben az 1. sz. Általános Iskolát be
olvasztotta a 2. sz. Általános Iskolába. A dön
tést többszörösen megalapozatlannak,
szubjekűvnek,elhamarkodottnak, gyomai vá
rosrész ellenesnek, jogellenesnék tartjuk első

sorban azért, mert:
- nem ismeretesek az oktatást konkrétan

érintő központi döntések,
- nem ismeretes a beiskolázás alaulása, mert

az egyházi iskolába még a tanév lezárása után
is lesz beiskolázás,

- 4-5 éven belül nem várható a gyenneklét
számban lényeges változás.

Egyoldalú a döntés, mert csak a "pénzügyi"
szempontokat vették figyelembeés figyelmen
kivül hagyták a szakmai szempontokat, va
gyis agyennekek érdekét.

Jogellenesnek is tartjuk a döntést, mivel az
érintett szülŐK véleményét nem igényelték,
holott a törvény előírja megkérdezésüket. Az
iskolaszék, a tantestület és a szakszervezet
egységes elutasító véleményét figyelmen ki
vül hagyták. Elfogadhatatlan a döntés, mert az
"alapját képező", várható 3 millió forint meg
takarítás nincs arányban a keletkező konflik
tusokkal.

Megalázó a döntés az 1. sz. iskola tantestü
letére és tanulóira is, mert az egyenrangú
egyesülés helyett az önkormányzat az azon
nali beolvasztást választotta. Megfosztottaez
által az l. sz. Általános Iskola tantestületét
attól a lehetőségtól, hogy véleményt mond
hasson az összevont intézmény vezet6inek
személyéról és a demokratikusan választandó
érdekvédelmi testületek összetételéről.

Önérzetében is sért6 a döntés a tantestületre
mert közismert, hogy az 1.sz. Általános Iskola
a város másik két jó színvonalú iskolája közül
is kiemelkedő eredményeket ért el hosszú
évek óta és az elmúlt 1994/95-ös tanévben is.
Ezt bizonyítják felvételi eredményei és a ta
nulmányi versenyek is.

Végül kommentár nélkül - ezúttal még 
annyit, hogyanév szerinti szavazáson az end
rődi kötődésű képviselők egységesen a beol
vasztásra és annak legembertelenebb
fonnájára szavaztak, még a gyomai kötődésű
ek többsége - de nem egységesen - elutasította
az összevonás szükségességét.

Mivel az intézkedés előkészítése, lebonyo
lítása túlmutat a tiltakozásunk témáját érintő

iskolaügyön is, ezért Egyesületünk tagjaival
és szimpatizánsainkkal együtt néhány héten
belül több kérdésben határozott állásfoglalás
kiadását készítjük elő.
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Helyreigazítás
~

Uj melegvizes kút

Minden, ami a mezőgazdasági

termeléshez szükséges!
Szántóföldi, nagyüzemi növényvédelemhez információt

és beszerzést biztosít VárfiAlldrás Mvényvédőagránnérnök.
Gazda Kisáruház Gyomaendrőd,Pásztor u. 39., Apponyi u. 3.

Dávid a képviselői
fizetéséből él

Ünnepi
istentisztelet

tesítsenek egy közkifolyót a
környéken lakók számára a
fürdő kerítésén kívül. A la
kosság ugyanis igényli a ter
málvizet, de hogy ne kelljen
a Holler melletti közkifolyó
hoz járni, célszeruob lenne a
fürdő mellett is egy kifolyót
építeni.

Vass Ignác elmondta,
hogy az elmúlt években töb
ben bejártak a környéken la
kók közül a kemping
területére melegvízért. Most
azonban megszigorították a
kemping őrzését, így az em
berek ettől a lehetőségtől

elestek.
A lakók kérését tett kö

vette. Összeadták a pénzt
és a fürdő tározótartályá
ba visszatérő vezetéksza
kaszról egy leágazás
készült és a fürdő kapuján
kívül, a virágkertészet
mellett egy utcai kutat sze
reltek fel, amelyből 40-45
fokos vízhet juthat a la
kosság.

A Gyomai Evan
gélikus Egyházköz
ség június 5-én,
Pünkösd másodnap
ján délelőtt ünnepi
istentiszteleten em
lékezett meg 160
tagjáról, akiket ötven
évvel ezelőtt ártatla
nul deportáltak. Az
istentisztelet szolgá
latát Táborszky
László esperes, püs
pökhelyettes végez
te. A megemlékezés
a temet6ben folyta
tódott Weigert Jó
zsef, a gyülekezet
felügyelőjének be
szédével, majd az
egybegyúltek közös
ebéden vettek részt a
Hollerban.

Kutyaverseny
Munkakutya verseny lesz

június 17-én Endrődön a
közúti híd mellett a Körös
parton. Az egész napos ren
dezvényen sportkutya
bemutatót, ügyességi- és őr

ző-védő gyakorlatokat láthat
a közönség.

- Mindenki tudja, hogy én
munkanélküliként kerültem
a testületbe. Én a képviselői
fizetésemb61 élek. Ha erról
le kell mondanom, akkor két
hónapig hová menjek enni,
. "?Illlill ..

Dávid javasolta, hogy ha
már mindenképpen takaré
koskodni kell, akkor a peda
gógusok és a gyerekek ne
nyáron menjenek hosszú va
kációra, hanem a téli hóna
pokban, s így megtakarítható
lenne az iskolák fűtési költ
sége.

A pénzügyi bizottság ja
vaslatával egyébként min
den felszólaló képviselő

egyetértett, s Dávid István
tól négy hónap alatt részle
tekben vonják le a két havi
tiszteletdíjat.

A gyomai fürdő melletti
terület lakóinak önkor
mányzati képvise16je
Nagy Pál azzal a kéréssel
kereste fel Vass Ignácot, a
strand vezet6jét, hogy lé-

csoportot is létrehoznak, s
ezen túl nem kell majd Szar
vasra átjárni például térkép
másolatokért. A Kossuth úti
épület megvásárlása és a fel
újítás 10 millió forintba ke
rült és mindezt a
FöldművelésügyMiniszté

rium és a Békés Megyei
Földhivatal finanszírozta.

A takarékosság terén az
. önkormányzati testület is
igyekszik példát mutatni. A
pénzügyi bizottság javasol
ta, hogya képviselő-testület

tagjai mondjanak le két havi
tiszteletdíjukról, hiszen júli
usban és augusztusban úgy
sem üléseznek. A két havi
tiszteletdíjak összegével és
az ezt terhelő társada
lombiztosítási járulékkal 1,2
millió forintot takarítana
meg a város.

Katona Lajos a pénzügyi
bizottság elnöke hangsú
lyozta, hogy a képviselői

tisztséget valószínűleg senki
sem az ezzel járó tiszteletdí
jért vállalta el. Ekkor emel
kedett szólásra Dávid István
munkáspárti képviselő és ki
fogásolta a javaslatot

Lapunk 1995 januári számában Alma címmel jelent
meg egy olvasói levél, melynek tartalma miatt az érin
tettó1 Gonda Edittól, aVárosi Gondozási Központ veze
tőjétó1 szerkesztőségünk elnézést kér, mivel a levél a
valóságtól eltérő gondolatokat tartalmaz.

Új helyen
a földhivatal

A Hősök úti régi épület
ból új helyre a Kossuth út
ra, a volt Győzelem Tsz
felújított székházába köl
tözik a gyomaendrődi

földhivatal. Július 3-tól
már itt fogadják az ügyfe
leket. Gulyás Mihály, a
földhivatal vezetője el
mondta, hogy egy műszaki

Apró
Elveszett június 4-én Gyomán a

szabadstrandról egy kis termetű, feke
te-barna rajzos, másfél éves kan né
metjuhász k'utya, nyakában fekete bőr

nyakörv van és Bizsu névre hallgat.
5000 Ft a becsületes megtalálónak. Je
lentkezést várunk: Gyomán a Kossuth
úti Háztartási Boltban Zelenáknénál,
vagy Gácsi: 29/320-182.

Heredara leadó, 1100 Ft/mázsa,
qgyanitt kisbálás lucemaszéna eladó.
Erdeklődni: 66/386-591.

Szecskázógép villanymotorral és
~lfaLavalfejőgépalkatrészekeladók.

Erdeklődni: 66/386-591.
Zastava szgk. II éves, lejárt műsza

Isival, üzemképes állapotban eladó.
Erdeklődni: 66/386-591.

Trabant kombit vennék. Telefon:
66/386-591.

Polski Fiat l300-as.lejártműs~
val, üzemképes állapotban eladó. Er
deklődni: Gyomaendrőd,Fő út 80.

Vásártéri !kt. 27/A III. 10. sz. Kü
lönbejáratú 2 szobás lakás eladó. Ér
deklődni 17 óra után.

Használt szivattyúk eladók: l colos
5 lépcsős 2db, 2 colos 5 lépcsős 2db,
l db 7 kW-os, l db lIkW-os villany
motorra) l db 0,5 colos robbanómoto
ros. Erd.: Mezőtúr, Piactéri
fodrászüzletben a délutáni órákban.
Gyomaendrődön a Sugár út 73.

szám alatt porta eladó. Erdeklődni

egész nap a helyszínen Dógi József
nél lehet.
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Új stratégia a takarékszövetkezetnél

Miniszter
a gazdakörben

"INVESTFORUM

Május 26-án a Hídfő étteremben tartotta küldöttgyúlését
az Endrődés Vidéke Takarékszövetkezet. A bank mÚlt év
májusában megválasztott igazgatósága beszámolt az el
múlt év munkájáról. Az 1994-es évet veszteséggel zárta a
szövetkezet, melynek oka, hogy a 90-es évek elején az
akkori vezetésnek köszönhetőena bank elsősorbanBékés
megyén kívüli váIlalkozásokkal állt üzleti kapcsolatban, s
ennek eredményeként a hitelezési üzletágban jelentős

veszteségek haJmozódtak fel. A helyzet kialakulásában
szerepet játszó egykori vezetóK felelősségrevonását kez
deményezik. A takarékszövetkezet állami konszolidáció
jára is sor került az országos takarékszövetkezeti
intézményvédelmi alapon keresztül. .

Dr. Hunya Miklós a szö
vetkezet ügyvezetője el
mondta, hogy a
konszolidáció múlt év de
cemberében fejeződöttbe, s
ezzel vált biztonságossá a
bank működése. Ezzel egyi
dóoen kidolgozták a taka
rékszövetkezet új
stratégiáját is, melynek lé
nyege, hogy a szövetkezet
tevékenységét a hagyomá
nyos működési terü1etén,
tehát Békés megyében gya
korolja úgy, hogy ügyfélkö
rében megkülönböztetett
figyelemben részesíti az itt
élőlakosságot,és az itt mű
ködő kisebb vállalkozáso
kat. Jelentősebb szerepet
kapott a tagsági viszony,
melyet a tagoknak nyújtott
különböző kedvezmények
kel is erősíteni kiván a taka
rékszövetkezet.

- Az igazgatóság feltárta a
veszteséges gazdálkodás
okait, s ennek megszünteté
sére drasztikus intézkedése
ket is foganasítottunk. Múlt
év novemberében 20 száza
lékos létszámleépítésthajtot
tunk végre és csökkentettük
a pénzintézeti tevékenység
költségeit is. Míg 1993-ban
125 millió forint volt ez a

költség, addig az idei év üz
leti tervében csak 85 milliót
szánunk erre a célra - tájé
koztatta lapunkat dr. Hunya
Miklós.

Az Állami Bankfelügyelet
ez év elején egyébként átfo
gó ellenőrzést tartott, s meg
állapítása szerint a
pénzintézet biztonságos mű
ködési feltétel ei most már

adottak a takarékszövetke
zetnél.

A küldöttgyúlés elfogadta
az idei év üzletpolitikai cél
kitűzés eit is, melynek lénye
ge, hogy a szövetkezet idén
55-60 milliós adózás előtti

eredményt érjen el.
- E célkitűzés realitását az

első negyedév eredményei
is igazolták, hiszen 17 mil
lió forintos eredményt ért el
a bank az év első három hó
napjában. A szövetkezet
úgynevezett tó1<emegfele
lési útmutatója a pénzinté
zetek számára kötelezően

előírt nyolc százalékkal
szemben múlt év végén
9,81 százalék volt, most az
első negyedév végére ez a
szám 13,16 százalékra
emelkedett - mondta az
ügyvezető.

H.E.

A május 23. és 27. kö
zött a budapesti vásárköz
pontban megrendezett
Industria '95 nemcsak az
ipar fontosabb ágazatai
számára nyújtott bemu
tatkozási lehetőséget.

Az Invest Fórum nevet
viselőbefektetési találko
zón több régió, köztük
május 25-én Békés me
gye ajánlhatta az üzlet
em bereknek a
befektetési ötleteket.

A fórumon részt vett
lapunk kiadója, a Rekline
Studió, s így Gyomaend
rőd is jelen volt a vásáron,
ahol az üzletemberek leg
inkább a gyógy-idegen
forgalomrnal kapcsolatos
befektetési lehetőségek

iránt érdeklődtek, igaz a
városnak ezzel kapcsolat
ban sincs semmiféle be
fektetési ajánlata és a
helybéli vállalkozók is
kevés érdeklődéstmutat
tak a lehetőség iránt.

Június 5-én megyénk ven
dége volt Lakos László föld
művelésügyi miniszter, aki a
Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége által Gyulán szer
vezett megyei gazdafórumon
szólt a mezőgazdaság idősze

rű kérdéseiró1. Az érdeklődő

ket dr. Kulcsár László aBékés
Megyei Gazdakörök Szövet
ségének elnöke köszöntötte,
majd a gazdakörök munkájá
ról té\jékoztatta a hallgatósá
got.
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Szabálytalan szeméttelep
métkezelési és ártalmatlanítási díj
gyakorlatilag csak elteregetést takar.

A környezetvédelmi felügyelőség

két évvel ezelőttkét figyelóKút kiépí
tését írta elő, a felszín alatti vizek
szennyezésének figyelemmel kíséré
sére. A kutak elkészültek, ám a mű

szaki átadásuk még nem történt meg.
A képviselő-testület utasította az üze

meltetőt, hogy június IS-ig a kezelési és
ártalmatlanítási feladatból adódó hiá
nyosságokat szüntesse meg és írásban
közölje az önkormányzattal, mint a sze
méttelep tulajdonosával a telep telitődé

sének várható időpontját. A testület
ugyanakkor utasította a polgármestert,
hogy kezdjen tárgyalásokat a környező

települések önkormányzataival egy ké
sóob időpontban kialakítandó közös
szeméttelep megvalósításáról.

Elgondolkodtató, hogy ha egy vá
ros tulajdonában lévő cég nem tartja
be a szabályokat, akkor miként várj ák
ezt el az állampolgároktól.

A városi szeméttelep mú"Ködésével
kapcsolatban a városüzemeltető bi
zottság felmérést végzett. A szemét
telep kezelője, a Gyomaszolg Kft.
ügyvezetőigazgatója múlt év júniu
sában úgy nyilatkozott, hogy még
körülbelül 77 ezer köbméter szemét
fér el a volt téglagyári gödörben, s ez
még 5-6 évre elegendőkapacitást je
lent. Alig egy hónap múl va a Gyoma
szolg műszaki vezetője úgy
tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy "ismerve a jelenleg mú"Ködő

szeméttelep befogad6képességét
várhatóan 1996-ban megtelik." A
még rendelkezésre álló szabad kapa
citás mértékének tisztázása érdeké
ben az önkormányzat kérte a
Gyomaszolg Kft-t, hogy hivatalosan
is nyilatkozzon a telep kapacitásáról.

A vizsgálat során az is kiderült,
hogya mostani szeméttelep helyét ~

1987. június 22-én jelölték ki, ám
üzemeltetési engedélyt nem adtak ki
rá, így a telep engedély nélkül üze
mel. A városfenntartó bizottság a
helyszíni tapasztalatok alapján a kö
vetkezó"Ket tartotta fontosnak megje
gyezni: Nem fogja körül kerítés a
szeméttelepet, bár ezt a köztisztasági
rendelet előírja. A környezetvédelmi
felügyelőség által előírt három soros
védőerdő telepítése nem történt meg
a szeméttelep körül. A szemét leraká
sa nem tervszerűen történik, és mivel
a szemétdombok teteje már a bánya
gödör peremével megegyezőmagas
ságú, így a szél a hull adékot a
kerítésen túlra is elhordja. Régóta
nem történik meg a rendeletben kö
telezően előírt folyamatos takarás. A
köbméterenként 256 forintos sze-

Szemét a föld alatt
Magyarországon évente kö

rülbelül 20 millió köbméter,
mintegy 4 milli6 tonna szemé
lyenként évente 400 kilog
ramm hulladék keletkezik. A
veszélyes komponensek 
használt elemek, gyógyszerek,
olajszármazékok - mennyisége
évente 14-16 ezer tonna. Alig
0,4 százalékát alkotják a tele
pülési hulladéknak. Mivel az
országban a dorogi veszélyes-

hulladék-égető mellett csu
pán egyetlen égetőmű üze
mel Budapesten, a sok milli6
tonnányi szemét elhelyezése
egyre nagyobb gondot okoz.
A begyűjtött települési hulla
dék 91 százalékát lerak6kban
helyezik el. Napjaink egyik
legsúlyosabb környezeti
gondja, hogy a 2682 telep
mintegy kétharmada nem fe
lel meg az előírásoknak. Kö-

rülbelül 30 százalékuk víz
járta területen található. A
hazai lerakók többségének
nincs fenék szigetelése, csa··
tornahálózata, így elsősor

ban a veszélyes anyagok
kiold6dása jelent problémát.
Gyomaendrőd környékén

és országszerte is sok helyen
gyakori az illegális szemétle
rakás. A legtöbb település
határában, helyenkéint ter-

mészetvédelmi területeken is
kialakulnak engedély nélküli
szeméttelepek, ahol külön
bözőhulladékokrombolják a
környezetet. Halaszthatatlan
feladat új, korszerű, a kör
nyezetvédelmi szempontok
nak megfelelőszeméttelepek
létesítése. A probléma meg
oldása azonban alapvetően a
pénzhiánnyal küszködő ön
kormányzatokra vár.
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dezést, (minimum 50.000 Ft
egy összegben, vagy elU1ek
megfelel6 értékű tárgyak)
azok nevét az iskola falán
emléktáblába vésve megörö
kítjük. Természetesen ki
sebb adományokat is hálás
köszönettel fogadunk, hisz
cseppekb61 lesz a tenger. Ha
a kisebb adakozók neve nem
is kerül fel a táblára, Isten
el6tt ez is kedves. A gyomai
OTP 629-562-es számlaszá
mán lehet befizetni, vagy
személyesen az endr6di plé
bánián. Segítségét a gyoma
endr6di gyerekek nevében is
előre köszönjükl

Még sok mindenról kell
gondoskodnunk. A kápol
nába berendezési tárgyak,
kellékek. Az iskolába búto
rok, és egyéb felszerelések.
Kell iskolakönyvtár is. Bi
zonyára sok helyen valU1ak
olyan könyvek, melyek ott
hon már nem kellenek, mert
feln6ttek a gyerekek, és szí
vesen oda~ándékoznának

az iskolának. Gondolunk
elsősorban gyerekek köte
lező vagy ajánlott olvasmá
nyaira, irodalmi
ismeretterjeszt6 könyvek
re, ifjúsági regényekre, szó
tárakra. Használt
tankönyveket nem kérünk,
mert ezek változnak. Kö
szönettel fogadjuk a mégjó
állapotban lév6 könyveket
a plébánián - mondta Iványi
László.

Jelentkezés: MIKOSZOFTBT.

Szarvas. Szabadság u. 30.
1. e. 5. TeUfax: 66/3 12- I 17

VENDÉGLÁTÓIPARI
ÜZLETVEZETŐIÉS

KERESKEDELMI BOLTVEZETŐI
tanfolyamok indulnak Szarvason.

Időtartam: 4 hónap (240 óra)
Foglalkozások: hetente kétszer. a délutáni órákban.
A tanfolyam helye: SzakmunkásképzőIntézet Szarvas.

Kossuth L. u. 7.
Jelentkezhet: akinek az általános iskolán kívül valamilyen szak

képesítése. egyéb iskolai tanfolyami végzettsége van.
Irányár: 34000- 39 OOO Ft
Jelentkezéskor 10 OOO Ft tandíj elóleget kell fizetni. utána a

vizsgáig részletfizetés.
Munkanélküliek egyéni képzési támogatást kérhetnek a Munka

ügyi Központ KU'endeltségénél!

A plébános úr lapunknak
beszámolt arról is, hogya pe
dagógusok közül többen is
jelentkeztek munkára, ám a
leend6 alkalmazottak azt
kérték, hogy az iskolaév be
fejeztéig ne hozzák nevüket
nyilvánosságra.

- Akik nagyobb összeggel
segítik az építést és a beren-

csolatban a plébános úgy
nyilatkozott, hogy ez az épít
kezés kezdett6I fogva hiva
talos volt.

- Az új iskoláról a minisze
relnöki hivatalban született
döntés, s6t az ügyet az ön
kormányzat is támogatta.
Az, hogy nem volt meg ide
jében minden papír, csupán
formai kérdés. Az alapító
okirat már azóta megérkezett
Gyulay Endre püspök úr alá
írásával - mondta Iványi
László.

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

Egyházi iskola

Van már alapító okirat...
Az épülő egyházi

iskolába 41 leendőel
ső osztályos iratko
zott be, amely azt
jelenti, hogy szep
temberben két első

osztállyai indul az új
oktatási intézmény.
Az építkezés a ter
veknek megfelelően

halad - tudtuk meg
Iványi László plébá
nostól, aki elmondta
azt is, hogy augusz
tus l-ére kell elké
szülnie az épületnek,
s utána még egy hó
nap van az iskola be
rendezésére.

Balogh László a Békés
Megyei Pedagógiai Inté
zet tanácsosa szerint az
egyház törvénytelensé
get követett el, amikor
alapító okirat nélkül, te
hát egy nem létez6 egy
házi iskolába írattatta be
a gyerekeket. Ezzel kap-



"Minden városnak olyan díszpolgára
van, amilyet megérdemel"
Határ Győző látogatása Gyomaendrődön

Diószeginé Bíró Ilona ajándéka Határ Győzőnek

- Író úgy lesz az emberből, pénznek számított akkori
hogy elkezd írni. Már 14 ban. Amikorlediplomáztam,
éves koromban naplótírtam. akkor legszívesebben azt
Később jöttem rá, hogya csináltam, hogy elvállaltam
naplóírás angol szokás, pe- pályázatok készítését, S ez
dig az angolokat nem is sze- zel a munkával három hónap
rettem, azaz' inkább alatt összeszedtem annyi
közömbösek voltak szá- pénzt, hogy utána kilenc hó
momra. 18-19 évesen már napig csak írtam. Az ember
tudatosan írtam és akkorra sosem tudja, hogy mi lesz
ezek a naplószerű firkálmá- belőle. Csak később derül ki
nyok műformátkezdtekölte- az, hogy miben lesz igazán
ni. A műegyetemen miután mester. Én a zenéhez is von
elégjó kezem volt, úgyneve- zódtam, jártam zeneakadé
zett f6z6rajzokat, perspektí- miára is, de festettem is. A
vákat rajzoltam épületekról. műegyetemen a professzo-

HaJiír Győző (81) gyomai
születésű, Angliában élő

Kossuth-díjas író június 11
én Gyomaendrődre látoga
tott feleségével Piroska
asszonnyal. Szálláshelyü
kön a Szilvia Panzióban be
szélgettünk az íróval, akit
1994-ben városunk díszpol
gárává avattak.

- A fiatalabb nemzedék ke
vésbé ismeri Határ Győző

nevét. Miként mutatkozna be
nekik?

- Gondolja el, hogy ha a
versailles-i kastély pompás
homlokzatát kellene bemu
tatnom. Ez persze nagyzolás,
de nagyon nehéz lenne csu
pán szavakkal elmondanom
hogyan fest ez az óriási kas
tély. Nekem is nagy életmű

vem van és igencsak
hányatott életről. tudnék be
számolni. Gyomáról elég ha
tározott emlékeim vannak,
annak ellenére, hogy hat
éves koromban elkefÜltem
szüleimrnel Budapestre. Ezt
követ6en még II éves koro
mig minden nyáron hazajár
tam . nagynénémhez
vakációzni. Ezután többé
nem láttam Gyomát.

- Hogyan kerültek el Gyo
máról?

- Szüleim szerencsét pró
bálni költöztek fel Pestre.
Édesapám megpróbált sza
tócsboItot nyitni. Nekem
mint parasztgyereknek sok
bajom volt akiejtésemmel,
meg a habitusom és a ruház
atom miatt is. Megpróbáltam
barátkozni a pesti fiúkkal.
Volt egy kis bárányb6r süve
gem és ezek egyszer bele
köptek. Sírva mentem haza
és bepanaszoltam őket

apámnál. Apám megkérdez
te: "Igen, beleköptek, és te
mit csináltál? " Hát idesza
ladtam hozzád. " Nem jó 
mondta apám. Van öklöd?!
Üss vissza, hiszenjó vereke
d6 vagy!" Attól kezdve én is
verekedős lettem, így aztán
nem köptek bele többet a

kucsmámba. Az elemi után a
Bólyai főreálba kerültem
műszaki vonzalmaim miatt.

- Hogyan lesz egy műszaki

érdeklődésűemberbó7 író?

Ezekkel próbáltuk megfőzni

az építtetó1<:et. ilyenért sokan
és szívesen fordultak hoz
zám. Vállaltam terveket 60
90 pengőért, ami nagy

rom agitált, menjek adjunk
tusnak mellé. Csábított,
hogy ad majd önálló munká
kat, de engem semmivel nem
lehetett eltántorítani attól az
életformától, hogy gyorsan
nagy pénzt keresek, azután
elvonulok a csöndes ma
gányba és írok.

- Említette, hogy közöm
bös nép az ön számára az
angol. Mégis Angliában ta
lált otthonra...

- Annak idején a magyar
mentalitáshoz hozzátarto
zott, hogy, Párizs volt a világ
közepe. En is így gondol
kodtam, és belebolondultam
a francia irodalomba. Tiszte
letbeli, fogadott gyermek
ének tekintettem magam.
Amikor 1956 végén kimene
kültünkBécsbe, megkeresett
az angol rádió és állást aján
lottak. Gondolja el, hogy az
ember ott áll Bécsben egy
szál ruhában egy asszonnyal,
akiről gondoskodni kellene
és egyszer csak állást kínál
nak. El is fogadtam az aján
latot. Kés6bb csábítottak
Amerikába, jó állást ígértek
neke= és a feleségemnek,
házat kaptunk volna két ko
csival de nem mentünk. Az
volt az elgondolásom, hogy
Európa mindig legyen kéz
nyújtásnyira.

- Az elmúlt esztendóoen
Önt díszpolgárává fogadta
szüló'helye, Gyomaendrőd.

Milyen érzésekkel értesült a
kitüntetőGÍmró7?

- Most szarkasztikus le
szek. Azt szokták mondani,
hogy minden nemzetnek
olyan kormánya van, ami
lyet érdemel. Ezt úgy is for
díthatnám, hogy minden
városnak olyan díszpolgára
van, amilyet megérdemel. A
feleségem szokta mondani:
ezt a virágot sz~kítottad,

mostmár szagold !En mindig
szeretettel gondoltam Gyo
mára és sok versemben meg
csillannak a gyermekkori
gyomai emlékek.



Határ Győző:Életút
(a kérdező

Kabdebó Lóránt volt)

újíthatom a kérvényemet.
Elgondolhatod, hogy 46-ban
nemigen lehetett ilyesminek
utánamászni s amúgy is, ha
marosan nem volt ajánlatos,
hogy valakinek cé-zé-ipszi
Ionos neve legyen. Belenyu-

godtam a "Határba" és letet
tem a "MedveczkyrőI"; pe
dig székely nagyanyámra
még emlékszem: magához
emelt a magasba és mindig
úgy becézett:

~ Egyem! Egyelek meg!
Eszemadta! ... Egyem! Egye
lek meg! Eszemadta! ....

"Határ" volt (egy bánáti
nagynéném után), a harma
dikra nem emlékszem. A
döntés a Medveczkyt eluta
sította azzal, hogy az védett
név és ha a lengyel grófi ágá
tól engedélyt szerzek, meg-
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zetét meg lekoptatta az angol
élet.

- Mikor vettedfel a Határt?
- Hihetetlen, hogy ma már

milyen kacifántos idegen ne
veken jelentkeznek írók, köl
tők a magyar irodalomban.
VaIamikor ilyen névvel ko
pogtatni az irodalom ajtaján
9álunk elképzelhetetlen volt
Igy lett SteingassnerbőI Tö
mörkény, Zieglerb61 Gárdo
nyi, Herzogból Herczeg,
Neumannból Molnár, Marton
csikból Mécs, Grosschmidtb61
Márai és Makkó Lajosból Tűz
Tamás. 1946-ban adtam be
magyarosítási kérvényemet:
három nevet kellett javasolni,
az első a "Medveczky" volt
(gyergyószentmiklósi székely
nagyanyám után), a második a

Apai nagyapám, Hack Fe
renc Temesvárott volt kala
pos, boltja-műhelye volt.
Apám Temesvár mellett,
Csáktornyán született 1881
beni onnan ment Poprádfe1
kára, majd bécsi kitéréssel 
Gyomára. Hack volt a csalá
di nevünk, szépen csengő

szász-gennán név.
- Úgy tudom, első köteted

még Hack Győző név alatt
jelent meg

- Jól tudod. Ha törté
netesen nem magyarosítok,
igencsak jól jártam volna a
Hack családnévvel: kurrens
angol név is egyúttal, a lon
doni telefonkönyvben vanjó
oldalnyi bel61e s el sem tu
dod képzelni, mekkora előny
angol névvel eltűnni az an
gol társadalo'mban (NB., no
men est omen: maga a sz6,
hogy hack Dr. Johnson ide
jén skrib~ertjelentett).

- Most is betűznöm kellett
a neved a Bevándorlási Hi
vatalban, jövet.

- Mert van egy hasonló
hangzású angol vezetéknév,
a Hayter. Sir William Hayter
volt Nagy-Britannia moszk
vai nagykövete 1953-tól
1957-ig; nekem is betűznöm
kell a nevem, az á betű éke-

Audio- és videokazetták nagy választékban!
Kapcsolódjon be Ön is a Multichoice hálózatba!

A FilmNet egy szórakoztató tv-csatorna, an1ely színvonalas válogatást nyújt
a legsikeresebb filmekbőImagyar nyelvű felirattal, és ezen felül Európa

legjobb focimeccseit is közvetíti.

II
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A dekóder és a kártya az üzletünkben
megvásárolható

Rádiósmagnók:
PHILIPS 2 kazettás 11.900 Ft

DAEWOO CD + 2 kazettás 24.900 Ft
SONY 13.900 Ft

Walkman:
PHILIPS 3.900 Ft
SHARP 3.500 Ft

PANASONIC 4.200 Ft
OHAYO 1.980 Ft

ROADSTAR 3.500 Ft

Televíziók
DAEWOO 37 cm 33.900 Ft

AKAI 55 cm 47.900 Ft
DAEWOO TXT 55 cm 54.900 Ft

Gépkocsi akkumulátorról is üzemeltethető

Roadstar TV rádióval 19.000 Ft

Videomagnók:
AIWA lejátszó 25.400 Ft

SHARP recorder 39.900 Ft
DAEWOO 4 fejes 47.900 Ft

Múnoldvevó1<:
22.900- 32.900 Ft

..I...fi) HÍRADÁSTECHNIKAIei)\ És BŐRDÍSZMű BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 226. Telefon: 06-30/456-394

A program
Határ Győzőfeleségét

június ll-én, vasárnap
délben dr. Frankó Károly
polgánnester, Diószegi
né Bíró Dona festőmú

vész és Hajdú László
tanár fogadta A vendé
gek délután ellátogattak
a városi képtárba és a
Kner Múzeumba., majd
öt órától a gyomai
könyvtárban az iroda
lomkedvelóKkel talál
koztak.

Másnap a vendéglá
tók az endrődi tájházba
és a régészeti kiállítás
ra kalauzolták el a ven
dégeket, akik kedd
reggel utaztak el Gyo
maendrődró1.
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Május végén francia ven
dégei voltak a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközép
és Szakmunkásképző Isko
lának. A francia földművelé

sügyi minisztérium
szakoktatási főosztályveze

tője Besancon úr és az egyik
regionális átképző központ
igazgatója Gastowt úr egy
Magyarországon még új
gazdaképzési programot is
mertetett a pedagógusoknak.

Besancon úr a 80-as évek
. közepén egy mezőgazdasági

iskola igazgatójaként kidol
gozott egy új gazdaképzési
programot, amit a francia
szakminisztérium akkoriban a
kötelező szakoktatás mellett
alternatívaként ajánlott a me
zőgazdasági iskoláknak. Ez
az o0..atási program az évek
során odáig fejlődött, hogy je
lenleg Franciaországban
mind a 350 mezőgazdasági is
kola e program szerint oktat.
A korábbi és az új prograril
között az a különbség, hogy
nem tantárgyorientált, hanem
azokat az ismereteket tanítja
meg, an1elyre az embernek
szüksége van, hogy gazdasá
gát hatékonyan tudja működ

tetni. Célokat és részcélokat
fogalmaz meg, és emellé állit
ja a követelményeket A prog
ram csak azt tanítja, ami a
mindenkori viszonyok között
szükséges a mezőgazdasági

tevékenységből élők számára

Gazdaképzés francia módszerrel

. Czibulka alpolgármester a városházán fogadta a francia szakembereket

- A franciák meggyőződé- hogy a későbbiekben alkal- nyitottak az új dolgok befo
se, hogy hamarosan Magyar- mazhassák is. Ha ez sikerrel gadására és elsajátítására.
ország is az Európai jár, akkor országszerte ajánl- - A tantestület tagjai több
Közösség tagja lesz. Segíteni hatják a mezőgazdasági is- kísérleti szakma tantervének
kívánnak abban, hogy akkor- koláknak- mondta Gubucz megírásában vettek részt, és
ra a magyar gazdák is elsajá- Józse! a Bethlen iskola közreműködtek különböző·

títsák azokat a korszerű igazgatója. szakmák követelményrend
ismereteket, amelyek segítsé- Vác, Velence, Kenderes, szerének kidolgozásában is 
gével Magyarországnak az Budapest és Gyomaendrőd mondta Maknics Zoltán.
Európai Közösségbe való mezőgazdasági iskoláit jelöl- Május 27-től július l-ig
befogadása válik könnyeb- ték ki e progranrra. MaJozÍGs adott otthont a Bethlen isko
bé. A francia földművelé- Zoltán a fóldművelésügyi mi- la a kísérletben részt vevő öt
sügyi minisztéri um nisztériumszaktanácsadójael- iskola pedagógusainak és a
finanszírozza azt a kísérleti mondta, hogy azért is esett a programot irányító francia
programot, melynek kere- választás a gyomaendrődi is- magyar szakértő csoportnak
tében öt magyarországi is- kolára, mert az elmúlt években a későbbiekben alkalama
kola pedagógusainak azt tapasztalta, hogy az iskola zandó gazdaképzési prog
oktatják ezt a programot, vezetése és a pedagógusok ram együttes kidolgozására.

Maradnak
a középiskolák

Gyomaendr6d városa tavaly mintegy a három középiskolának az
úgynevezett állami normatíván felül 2 millió forint támogatást
nyújtott. A pénztelenség azonban a középiskoláink működésének

felülvizsg,Uatát követelte meg. A törvény szerint lehetoség nyílik a
városok által működtetett középiskolák megyei önkormányzathoz
történó átadása az épületek használatba adásával, vagy az iskolák
teljes vagyonával együtt.

A kulturális, valamint a pénzügyi bizottság a középiskolák me
gyéhez történo átadását elvetette, s ezt a következőkkel indokolták:
ha a középfokú intézmények teljes vagyonátadással kerülnének a
megyéhez, akkor az önkormányzat vagyonajelentósen csökkenne.
Használatba adás esetén az iskolák felújítási, karbantartási költsége
változatlanul az önkormányzatot terhel né. A megyéhez történo
átadás esetén elófordulhat, hogy az iskolát fokozatosan leépítik. Az
önkormányzat szerint amennyiben a középiskoI'ák valamilyen mó
don csökkentik költségvetésüket, akkor az átadás feleslegessé vá
lik. A testület ennek alapján május 31-én úgy határozott, hogya
gimnáziumot, az ipari iskolát és a mezógazdasági iskolát továbbra
is saját oktatási intézményeiként kívánja működtetni.

"Ha jól
látom,

••

On is
Mustang
farmert vett
a Farmer
házban!"
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Elfogták a gyermekrablókat
atyja, Árpád és Albert C6k
ketten egyébként testvérek)
aktivan közreműködtek az
elrablásban, Csendes a duna
haraszti motel kertésze pedig
a szállásnál segítette 6ket.
Mind a négyen tartózkodási,
és munkavállalási engedély
nélkül voltak itt, és termé
szetesen dolgoztak is. Mind
hárman Ildikó édesapjának
építkezésén hordták a mal
tert. A gondolat régen mo
toszkált a fejükben: talán
Homok Lajostól lehetne
pénzt szerezni. Azóta alapo
san felkészültek. Térképen
berajzolták az útvonalat.
Ment is minden mint a kari
kacsapás. Legalábbis az el
rabláskor. Aztán
jelentkeztek a gondok: a saj
tó miatt egyre forróbbnak
érezték a lábuk alatt a talajt,
elfogyott a pénzük, amit éle
lemre, szállásra szántak.
Döntöttek: eltüntetnek min
den nyomot, a kislányt is. il
dikó mégis megmenekült,
mert okosan viselkedett, és
nyugodt volt. Úgy gondol
ták, nem árthat nekik.

Miutána a Boráros téren
kitették a gyereket, a rablók
a VIII. kerületi Nagyfuvar9s
utca 26. földszint 3 szám
alatti bérelt lakásukra men
tek. Itt fogta el öket másnap
a rendörség...

N.SZ.
(Kurír, 1995. június 6.)

Hiába álldogáltak, lapultak,
majd' két órán keresztül a
rablók nem jelentkeztek.
Úgy gondolták túl sok gya
nús ember tartózkodik a kör
nyéken. A meghiúsult
pénzátadás után megenged
ték Ildikónak, hogy beszél
jen a szülei vel, ezzel is
nyomást akartak gyakorolni
rájuk.

Másnap a rablók új helyet
és id6pontot jelöltek meg.
Kikötötték: a család valame
lyik nötagjának kell átadni a
pénzt, a gyereket csak ké
sóbb engedik szabadon. A
pénteki, törökbálinti váltság
díj-átadás is elmaradt. A pá
nik teljes volt.

Ám aznap este a fogvatar
tók elengedték Ildikót. Kitet
ték a Boráros téren. A
kislány lesétált az ÜlIöi úton
és onnan felhivta szüleit,
akik érte mentek. Homok TI
dikó épen és egészségesen
került haza. Kiváló emléke
z6tehetsége új abb lendületet
adott a nyomozásnak, amely
végül eredményre vezetett.

Június 4-én elfogták a
bűncselekmény elkövetésé
vel alaposan gyanúsítható
Mihály Árpád (alias Tulok)
23, Mihály Levente 20, és
Mihály Albert 21, valamint
Csendes Elemér 25 éves ro
mán állampolgárokat. Mi
hály Levente volt
valószínú1eg az ötlet szül6-

MI ÓVJUK SZEME FÉNYÉT!

~
KATÓ FOTÓ-OPTIKA

SZTK SZEMÜVEG YÉNYBEVÁLTÁS
Szarvas, Szabadság út 28/2.

(A központi ABC mögött) Tel./Fax: 66/312-886
• Optikai kiegészítő cik- vékonyított fényre sötéte

kek (tokok. törlők, szemü- dő lencsék)
vegláncok) • Az elkészült szemü-

• Kontaktlencse ápoló- vegek postázását vállaI-
szerek teljes választéka juk

• Különleges szemü- • Márkás napszemüve-
veglencsék rendelését vál- gek (Polaroid, Look. Lacos-
laljuk (multifokális, te. Kaleido)

Nyitva: naponta 9-17-ig, szombaton 9-12-ig

Az emberrablók útja Du
naharasztibaegy motelba ve
zetett. Miel6tt a recepcióhoz
hajtottak, a gyereket a cso
magtartóba rakták. A 32-es
jelű faházba költöztek. Még
aznap este felhivták a 14
éves kislány szüleit. Közöl
ték: Ildikó szabadon bocsátá
sáért 10 mjJlió forintot
kérnek.

A pénz átadásának a he
lyét június l-én csütörtökön
kora délután telefonon
mondták el. A váltságdíjat Il
dikó édesanyjának vagy n6
vérének kellett volna átadnia
a Gellért szálló melletti té
ren. A lány mamája és a 10
milliót tartalmazó táska mel
lett természetesen ott volt a
rendörség is, láthatatlanul.

Knorr
levesporok,
Sió és Top Joy
ÜdítóK,
Új Tomi kristály
mosópor,
Pur mosogató,
Clorox hypó,
Fa tusfürdóKt
Pampers Unit
Papírzsebkendő,

Befőzésifólia.

~.
IIII-IIII~
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ISMÉT KEDVEZMÉNYES

VÁSÁR
AZ ÁFÉSZ ÜZLETEIBEN

Kíllálatullkból:
Favorit, Paloma,
Wiener Extra
kávék,
21-es Pepsi
ÜdítóK,
Száraztészták,
Vagdalthúsok,
sertésmájkrém,
Sűrített

. paradicsom,
Delikát,

Értesítjük ta gja injca t: és vásárlóinkat, hogya soron
következő havi AFESZ vásárt június 8-10. között
tartjuk az élelmiszerÜ2leteinkbe, diszkont áruhá
zainkban és a háztartási boltban. A vásár ideje ala tt
számos terméket 10-30 %-os árengedménnyel áru
sítunk.

A június havi bevásár1ását is kezdje az ÁFÉsz
üzleteiben. Minden kedves Vásárlót tisztelettel vá
runk.

Őrizetbe vették a május
31-én Budapest III. kerüle
tében eltűnt Homok Ildikó
elrablásával gyanúsított
négy román állampolgárt.
A bűnözóK a kihallgatáson
beismerték tettüket.

Homok Ildikó május 31
én délután az iskolából jött
ki, amikor egy személy
autóba kényszerítette há
rom férfi. A gyerek fejét
lenyomták, ne lássa, merre
mennek. Húsz percnyi.autó
zás után a kocsi megállt
egy keresztez6désben. Egy·
ismeretlen férfi beszólt az
ablakon, nincs e szükségük
segitségre, hiszen a kislány
rosszul van. CA segítökész
úriember csak a lehajtott fe
jet látta.)
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ReménYik Sándor
acélgyűrűt csinálta
tott magának, amibe

belevésette: 1920. június 4.
Tette, mert mindig és minde
nütt érezni akarta az égetést,
amit ez a gyűríí jelentett, és
mert "Én megállok e sírkő
dátumon,/ Én nem megyek
egy lépést se tovább". Neki
sikerült is, egyéni és dicső

teljesítményként, de a Nap
I csak nem akart megállni az

égen, Magyarország órája
tovább kattogott, és úgy lé
pett túl ezen a napon is, mint
a megelőző évezred bárme
lyikén. Ma pedig már 75
éves, de fiatalabb, erősebb

és ránctalanabb, mint Reiné
nyik korában volt - a trianoni
békediktátum.

Ez a három nemzedéknyi
időt megélt szerződés bizo
nyítja, hogy a Xx. század Eu
rópájáball semmi sem
lehetetlen. Ők, a gyűrűs Re
ményik kortársai, a trianoni
sokk elsőérintettjei elképzel
ni sem tudták, hogya 75. év
forduló valaha is elérkezhet.
Gondolni sem merték, hogy
akár egy évig, vagy kettőig

fennmarad/wt ez a képtelen
ség, e.z a gyalázat, ez az égbe
ordító igazságtalanság, ez a
minden józan ésszel és euró
pai hagyománnyal össze
egyeztethetetlen rossz vicc!
Mert első zavarukban csak
valamiféle szimbolikus tré
faként, idétlen politikai vicc
ként voltak képesek
értelmezni a tényt: az ország
területének kétharmadát az
ott élőnwgyarokkal, a nem
zeti múlttal együtt megkap
ták szomszédaink; a
szlovákok, a szerbek, a ro
mánok, de még az osztrák só
gorok is, akikkel együtt
veszítettük el háborút. Lehet
ez más, mint valami abszurd
tréfa, lehet ez más, mint egy
egészen rövid időre szóló,
átmeneti állapot? - kérdezték
egymástől és önmaguktól.
Azután, ahogy teltek-múltak
az esztendó'k, kezdtek rájön
ni, hogy lehet. Nagyon is le
het.

1920-ban nem létezett ma
gyar család, amelyet nem

érintett volna a nemzetdara
bolás: egyiknak a testvére
lett más állampolgárává,
másilazak az anyja vagy a vő

legénye, harmadiknak a bir
toka, negyediknek az
örökségeszakadtelvégérvé
nyesen. Majd, ha ténylege
sen nem is, de lélekben
minden magyar lassan elké
szítette, és egész életében vi
selte a maga acélgyűrííjét.

Így lettünk Európa meggyű
ríízott népévé.

Mindezt- elvileg - akauza
litásra hivatkozva tették ve-

lühk a Magas SzerződőFel
ek, mondván, hogyabékega
lambnak álcázott
dögkeselyűegyenes okozata
az oknak: a magyarokfékte
len nacionalizmusának.
Ezért aztán, hogy "felszaba
dítsanak" 7 490 OOO nem
magyar, de történelmi korok
óta Magyarország területén
élt nemzetiségit - ami még
rendben is lett volna -, velük
együtt elcsatoltak az ország
tól 5 831 OOO magyart is, elő
re gondolva rá, hogy
másodrendű lakosságra is
szükség lesz az utódállamok
ban. És talán az sem egészen
véletlen, hogy az elraboltak
között keresendőa történel
mi magyar középosztály kö
zel száz százaléka. Mert az is
volt nekünk valaha: nemzeti
középosztályunk! És dátu
mos gyűrűide vagy oda, en
nek ma már az emléke sem
létezik. Pedig a nemzetközi
maffia-diplomácia csak em-

bert, földet, városokat, va
gyont vitt el, a tudatunkat ak
kor még épen hagyta. Ezt
már csak az utóbbifél évszá
zad hígítottafel, de annyira,
hogy általa végképp megko
ronáztatott Trianon szelle
me. A nemzeti tudat, önérzet
és tartás olyan fokú, patolo
gikus hiánya, ami minketjel
lemez, utólag igazolja a
szabadkőművesség 1920-as
rendcsinálását: egy ilyen él
hetetlen nemzet nem is alkal
mas az önálló létre, ezt
nálánál vitálisabb, virulen-

sebb népeknek kell vezemi.
Mint a szlovák, a román vagy
a szerb. Vagy azoknak, akik
még nincsenek itt, de már ké
szülnek az érkezésre.

Honfitársaim! Minket már
oda juttattak az elhülyítés
ben, hogy már azt sem tud
juk, mit vettek el tó1ünk! Már
nem tudjuk, hogy mink volt,
hogy milyenek voltunk, éle
tünkkel, örömeinkkel, ma
gyar hangszerelésű

vágyainkkal, hogy milyen is
volt emeltfővel, büszkén élni
Magyarországon. Mi már
úgy vagyunk, mintArany ká
bahőse: "Nézafiú...nemlát
ja többé/ Elméje bódult,
szeme vak."

Ellenségeink győztek, de
nem akkor, 75 éve, amikor
aláíratták velünk azt a pa
pírt, hanem késó1Jb, amikor
sikerült kiszakítani beló1ünk
a tudatunkat is. Ma már
össze se tudnánk állítani a
listát, ellopott hajdani java-

ink leltárát, mert sikerült el
érni, hogy három nemzedék
váltás után az unokáknak
márfogalmuk sincs a nagya
pák világáról. A magyar vi
lágról, az ősiró1, az erősró1,

a csodálatosról, Európa leg
termó1Jb, legmélyebb kultú
rájának világáról.

Mi lettünk volna nacio
nalisták, mi veszélyeztet
tük létük ben a
nemzetiségeket? Hiszen
mi teremtük ki, mi dajkál
tuk, mi hoztuk létre őket:

Szent István országában
azért élhetett oly sok kis
kultúra, mert védtük, őriz

tük, bátorítottuk fejlődé

süket. Szlovákiának,
Romániának, Horvátor
szágnak a "leánykori ne
ve" egyaránt:
Magyarország! Tudom,
hogy a politikában hálát
sosem szabad várni. De
azért emlékeztetnék rá,
ezen a napon, hogya há
látlanságnak is lehetné
nek etikai normái.

Reményik gyűrűje régen
elveszett. A többieké, akik
csak a lelkükben hordták,
elfelejtődött. Így jutottunk
el a 75. évig. De jókor szó
lok: 100. évforduló már
biztosan nem lesz! Mert, ha
nem csináltatjuk vissza ad
digra a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak ellenünk
elkövetett gyalázatát, 25 év
múlva nem lesz ember eb
ben a hazában, aki megér
tené, hogy tulajdonképpen
mi bajunk volt nekünk a
versailles-iak amúgy na
gyon bájos kastélyával, a
Kis-Trianonnal?

D icstelen nemzedé
künk pedig csak
egyet tehet: remény-

. kedhet, hogy nem lesz hoz
zánk túl szigorú a [iirténelmi
utókor. Ugyanis minden bí
róság előtt enyhítő körül
mény, ha a vádlott
bizonyíthatóan nincs a tuda
tában annak, ami vele törté
nik.

Szőcs Zoltán
(Magyar Fórum,

l 995. június l.)



SPORT

,
SPORTPENZEK

Utak, parkolók, leállósávok,
szennyvízcsatomák,

vízbekötések
TERVEZÉSE

KIVITELEZÉSE.
Földutak karbantartása,

kisfelületűaszfaltburkolatok
készítése.

1995. június-július

~ -=Jí?orJINENJ
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT
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TEL./FAX: 0660/384-225

vállalkoz6, amely ösztönzóleg hat a tel
jesítményre is.

R. Nagy János képviselő nem értett
egyet a differenciált támogatással, s azt
mondta, hogy ne csak az eredmény fi
gyelembevételével történjen az elosz
tás, hanem legyenek tekintettel a
szakosztályokban, sportkörökben spor
tol6k létszámára is. Ezzel viszont dr.
Valach Béla nem értett egyet, mert sze
rinte ha kihagyják a differenciálást, ak
kor megszűnik az a hajtóerő, hogy a
csapat a legjobb helyen végezzen a ver
senyben.

Dávid István nem tartotta szerencsés
nek, hogy az önkormányzat támogatja a
Gyomai Futball Clubot, amely egy önál
16 szakosztály, önmagukat finanszíroz
zák, ráadásul még a város nevét sem
viselik, csupán a gyomai telepillésré
szét.

Katona Lajos a pénzügyi bizottság
elnöke zárta le a vitát azzal, hogy erre az
évre már úgyis eldöntötték a sportra for
dított támogatások összegét, sőt azt is,
hogy idén póttámogatásra nincs lehető

ség. - Hogy jövőre mennyi támogatást
tudunk nyújtani a sportnak, még korai
vitatkozni - mondta Katona.

A testület úgy döntött, hogya két
focicsapatnak nem differenciát, míg a
sportkörnek és a sportegyesületeknek
jövőre differenciált támogatást nyújt.
Utasították a jegyzőt, hogy készítse elő

a sportpályák vállalkozásba történő ki
adását.
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A szú"kös gazdasági lehetőségekmi
att kényszerült a város kidolgozni
Gyomaendrőd spol'tkoncepcióját,
amely tulajdonképpen csupán a pénz
ügyi támogatások mértékéról, s azok
szakosztályok közötti elosztásáról
szól.

A május 31-i testületi ülésen e témá
ban is fellángoltak az indulatok különö
sen a focicsapatok támogatása ügyében.
Dávid István képviselő szerint felül kel
lene bírálni a két labdarúgó szakosztály
mú1<ödését. Ezt azzal indokolta, hogy
míg az endrődi csapatban helybéli játé
kosok foci znak, addig a gyomai csapat
ban más településekről való sportolók
játszanak nem kevés anyagi ellenszol
gáltatás fejében.

Dr. Frankó Károly polgármester el
mondta, hogy a város szűkös gazdasági
helyzete miatt idén nincs lehetőség

plusz támogatást nyújtani a sport
egyesületek részére. Dr. Frankó éssze
fŰ.-nek látná a két focicsapatot felkérni az
egyesülésre. Várfi András képviselő

fontosnak tartotta, hogy az ifjúság szá
mára megfelelő sportolási lehetőséget

biztosítson a város, ám szerinte az ered
mény függvényében nyújtott támogatás
megoldaná azokat a problémákat, ame
lyeket az előbbiekben Dávid István fel
vetett.

A polgármester a maga részér6l ab
. ball látja a gyomai focicsapat hátrányát,
hogy nincs igazi szponzoruk, ezzel
szemben az endrődi csapatot segíti egy

Körbefutotta a tnegyét

A sportcsrnok igazgatónőjegratulál
Szarvas Mátyásnak

PROMINENT BT.
Cégtulajdonos: Tótka Sándor,
okl. mélyépítő üzemmérnök

Döntés előttkérje
referencia-lisfánkaf!

Prominent Bt. - 4 éve
megrendelőink szolgálatában!

Homok, homokos kavics,
útépítési kövek,

zúzalékok szállitása
kis mennyiségben is.

Cégünk gépei bérelhetők is:
úthenger, autógréder,

Skoda billencs.

(

resse a mozgást, az egészséges
életmódot. -Szívügyemnek érzem,
hogy az újabb és újabb generációk
minden segítséget megkapjanak
ahhoz, hogy egészségesen nőjje

nek fel.

A Körösök Völgye Turista Egye
sület megszervezte az atlantai
olimpia jegyében a Békés Megyei
Olimpiai ötpróba akciómozgal
mat, amelyhez minden sportolást
kedveI6 fiatal csatlakozhat. Az ak
ciót Szarvas Mátyás az
egyesület elnöke, békés
csabai magyar-orosz sza
kos pedagógus
propagandafu tással nép
szerűsítette. Május 13-án
indult el Póstelekről és
összesen 34 település
érintésével június 2-án ér
kezett vissza a kiindulási
ponthoz, úgy, hogya 21
nap alatt pontosan 432 ki
lométert futott.

A 33 éves fiatalember
május 21-én vasárnap dé
lelőtt érkezett Gyoma
endrődre. Lapunknak
elmondta, hogy nem kell
testnevelőnek lenni ah
hoz, hogy az ember sze-



Külön is ajánljuk kiváló
min6ségűhal- és vadétele

inket egyéb tájjellegű

ételválaszté1..'UJlkat.

Az ételválaszték mellett
többféle csapolt sör, egri
és soltvadkerti termelŐ!

borok, színvonalas sze-
szes és szeszmeutes italok

várják Kedves
Vendégeinket.

20 fó'íg kiilönleremben,
200főig szabadtéren

vállaljuk rendezvények
lebonyolítását is.

(Telefon: 386-906)

A déli órákban menii
kiszolgálás 130 foríntért.

Meghatározott napokon
zeneszolgáltatás!

Parkoljollllálunk
meglátja megéri!

Cégt.: Jenei László

Főszakács:Binges Iml'e

Régi névvel, de
megújult feltételekkel

várjuk
Kedves Vendégeinket

Gyomaendrődön

a Liget fürd6ben
üzeme16

PARK VENDÉGLŐ
ÉS

GYORSÉTKEZŐ BEN

Egytálételeinken kivül a
gyorsétkez61< ételválasztékát
kedvel6knek ajánljuk grill

ételeinket, pizzákat,
hamburgereket, hot-dogot

és egyéb ételeillket.

Gyomán a Bajcsy és Eötv~s utca sarkán!
Sütemények, fagyiaitok, üdítők, kávé!

Torla- és süteményrendelést
felveszünk!

Nyitva mindennap 10-21 óráig.
Várjuk kedves vendégeinket!

Zöld Endre cukrász

Linda Sport
Gyomaendrőd,Fő út 181/ l .

Melegítök,
szabadidöruhák

20%
engedménnyel
június 20-ig!

00 Megnyíl! a
ZOLD CUKRASZDA

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

* Alapítva 1957. május 18. *

Prémium júniusban is!
TA GJAINKNAK a l]7eghirde/etf kama/on

felül J %PREMIUMOTfize/ünk.
- HOZAM takarékbetét kamata 3 havonta felvehető

- 95/3. jelű PROFIT takarékbetét 3 havi lekötéssel
évi 24 % kamat

- 95/6. jelű PROFIT takarékbetét 6 havi lekötéssel
évi 26 % kamat

- 95/12. jelű PROFIT takarékbetét 12 havi lekötéssel
évi 28 /% kamat

VEZESSE NÁLUNK SZÁMLÁJÁT!
Átutalási betét

- 3 havi lekötés esetén évi 21 %
- 6 havi lekötés esetén évi 22 %
- 12 havi lekötés esetén évi 23 %

Bankszámlabetét
- 3 havi lekötés esetén évi 20 %
- 6 havi lekötés esetén évi 21 %
- 9 havi lekötés esetén évi 22 %

- 12 havi lekötés esetén évi 23 %
KAMATPRÉMIUM ÖSSZEGTŐl FÜGGŐEN.

Új
gumiköpenyek:
KUMHO, STOMIL,

BARUM,
MATADOR,

UKRAN, SAVA,
GOODYEAR,

PIRELLl,
MICHELlN

Futózott és nyugoti
használt

gumiköpenyek
minden méretben.

Új helyen az
AUTÓ-ÉS

GUMISZERELŐ

MŰHELYEM.
Gyoma,

Fő út 140/1.
(A volt vízügy műhelye)

Telefon:
66/386-089.
Varga Béla
- Keleti és
nyugati

típusú autók
javítása,

- Olajszervíz
MOBIL olajokkal

- Karosszéria
javítás,

fényezés
és alvázvédelem

- Gumijavítás,
szerelés,

centírozás.



A Csárdaszállási I
Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet. ~

1995. évben is kedvezőfeltételekkel(22kg/ak) bérel ri ;
mezőgazdasági földterületet, valamint egész évben II
az egyéni és társas vállalkozások rendelkezésére áll t.~

l "bb . l "lt t" . l ,.*az a a t szo ga a asatva : *~~

* mezőgazdasági gépi munkák (szántás, talajelőkészítés, vetés, il
betakarítás, stb.) e

* vetőmag-értékesítés (tavaszi árpa, őszi búza) iJ
* növényvédelrrli szolgáltatás, mütrágyaszórás li

* szállítás, rakodás l~
* ipari és mezőgazdasági takarmányok §~l
kis- és nagykereskedelmi értékesítése. ~~i

fq
~~~

Várjuk megrendeléseiketf ,~
Cíinűnk:5621Csárdaszállás, Kossuth u 13. Telefon: 66/357-022.

Nyitva: hétfőtől péntekig
7 .30 - 16 óráig.

TURULClpö
S

•~
~ A TURUL CIPŐ
f cipővásárt rendez
II .,. l t"llt: Junlus - o ·
.,,/ TAVASZIÉSNYÁRlMODEIJEK

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN
RENDKÍVÜL KEDVEZŐ

ÁRON KAPHATÓK
a Turul Cipóboltban !

(Gyomaendrőd, Fő út 187.)

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK:
női- férfi-és gyermek

bioszandálok és papucsok.

-I
igyelem! iI

I
I Értesítem a kedves vásárlókat,
II hogy a Körös Gépker Kft. megkezdte ~

az MTZ-50. MTZ-SO és MTZ-S2 I
I erő- és munkagépek új alkatrésze- II inek forgalmazását. valamint ék-I
I szíjak. csapágyak. szimeringek. ésI egyéb anyagok. alkatrészek árusí-
; tását. A hiányzó alkatrészek beszer- I
. zését 2-3 napon belül vállaljuk. I.

I

l

I
l
I Gyomaendrőd, VI. kerület 540.
! (A Győzelem Tsz. volt gépbontója.) I
I Telefon: 66/386-760.
L.....~.....JI'.......~_.........".'"J'.l!.o""".........,..........-"""~......._ ..............-....._ ..."....-...-_......~.~_••Y'••J'~....--.."....---.•........".,"...~..J



Ház, lakás
Gyomaendrőd,Csillagos u. 6.

sz. alatt 2 szobás ház eladó. Érd.:
a helyszínen, szombati napokon
10-12 óráig.

Gyomaendrődön, a Deák F. u.
20. sz. alatt 150 m2 alapterületű

komfort nélküli kertes családi
báz eladó. Érd.: 8- I 8 óráig a 386
325-ös telefonszámon.

Gyomán, a Vásártéri ltp-en 2
szobás, első emeleti erkélyes la
kás kiadó. Érd.: Gyomaendrőd,
Hősök u. 34.

Gycmaendrődön, 70 ru-es 2
szobás, ebédlős, konyha + fürdő

szobás, központifűtéses családi
ház eladó. Érd.: 386-212-es tele
fonszámon, 8-16 óráig.

Gyomaendrődön, 127 ru-es
félkész családi ház eladó, víz,
szelUlyvíz, gáz a kerítésen belül.
Érd.: 386-212-es telefonszámon,
8-16 óráig.

Hunyán 3 szobás, gázkonvek
toros családi ház eladó. Érd.: 06
66/386-330-as telefonszámon.

Gyomaendrődön Erkel út 10.
sz. alatti 3 szobás, kertes csalidi
ház eladó' Érd.: egész nap a hely
színen.

Háromszobás, fürdőszobás

családiház eladó nagy portával.
Érd.: Mezőtúr, XlII. út 23. Nap
közben telefon 252.

Gyomaendrődön 3 szobás
kertes'ház eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Kálvin J. u. 51. sz. alatt.

Körösladány központj ában
üzletnek, u'odának, raktárnak és
üzernnek helyiségek bérbeadók.
Érd.: 60/384-300.

Gyomán fürdőszobás nagy
paraszth~gazdasági épü tetekkel
eladó. AlIattartásra alkalmas.
Érd.: Mikszáth út 23.

2 szobás, központi fűtésescsa
ládi ház eladó. Irányár: 1.100.000
Ft. Szoc. pol. igénybe vehető.

Táncsics u. 14. sz.
Hunyán gázfűtéses családi

[láz áron alul eladó. Érd.: egész
nap a 06-66/386-330. telefonon.

360 négyszögöles telken há
rom szobás, gázfűtéses családi
ház eladó. Két generációnak is.
Érd.: 06-1/1622-183.

Eladó 1,5 szobás, összkom
fortos lakás igényeseknek, és egy
javításra szoruló fehér Magrini &
Sobn pianínó. Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 32/A. 3. em. 9.
Kertes ház eladó Dévaványán

80 négyzetméteres, összkomfor
tos, 440 négyzetméter kerttel.
Dévaványa, Kinizsi u. 4.

Körösladányban Arany J. u.
50. sz. alatt 2,5 szobás, fürdőszo
bás parasztház eladó. 311 négy
szögöles telekkel. Irányár:
700.000 Ft. Érd.: a helyszínen.

Gyomán a Hunyadi u. l. szám
alatt 3 és fél szobás összkomfor-

tos kertes, családi ház garázzsal
eladó. Érd.: a helyszínen.

Gyomán a Vásártéri lakótelep
BIB 3. emelet 9 szám alatt egyedi
gázfűtéses kétszobás lakás eladó,
vagy kertes házra cserélhető.

Érd.: a helyszínen 17 óra után.
Gyomán a Gyóni G. u. 38/1.

sz. alatt 4 szobás összkomfortos,
gázfűtéses, alápincézett, ikerház
rész eladó, vagy j(isebb családi
házra cserélhető. Erd.: a helyszí
nen.

Garázs eladó. Gyomaendrőd,

Okt. 6. ltP-ll. Érd.: Fő út 162,
vagy 06-56/431-592-cs telefo
non.

Sürgősen eladó Gyomaend
rőd, Diófa út 12. sz. alatti ház
melléképületekkel, 1200 négy
szögöl szántóval. Érd.: a helyszí
nen.

Eladnám. vagy elcserélném 3
szobás lakótelepi lakásra kertes
házamat. Érd.: Gyomaendrőd,
Vidovszky u. 3.

Gyomaendrődön az Árpád u.
6. alatt mezőgazdasági foglalko
zásúak számára alkalmas kertes.
családi lláz eladó. Érd.: Kossuth
u. 15., minden nap 17 órától vagy
a 386-405-ös telefonon.

Kert, telek
Gyomán a Somogyi Béla úton

600 négyszögöl belkert, telepJtett
fenyőfával áron alul eladó. Erd.:
Bak János Gyomaendrőd, Sza
badság tér, trafik.

Mezőtúron 16 fás vegyes gyü
mölcsös olc~ón eladó. Irányár:
10.000 Ft. Erd.: 56/374-l55-ös
telefonszámon.

Gyomán a Budai u. 13. alatt
lebontásra alkalmas báz osztbató
portával eladó. Érd.: Kisréti u.
26.

Liliom út 3. sz. alatti telek
alap+lábazattal eladó. Irányár:
380.000 Ft. Érd.: Gyomaendrőd,
Kárász u. 2.

Gyomaendrődön eladó a Do
bó Istvárl u. 35. üdülőtelek 2x25
m2 ikerfaházzal közművesen be
kerítve 1004 ru, a Köröshöz 100
méten'e horgászati lebetőséggel.

A telek megosztható. Irányár:
700.000 Ft. Postacím: Monor,
Szélmalom u. 223. sz. Özv. Har
mati Gáborné. Telefon 133
7036.

Jármű

ETZ, 1500 Polski Fiat műkö
dőképes állapotban egyben vagy
bontva eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Vörösmarty út 3.

Gép
Vízmelegítősmosógép centri

fugával eladó. Érd.: 388-086. esti
órákban. Irárlyár: 8000 Ft.

MTZ után 3 fejes eke és szán
tóföldi kultivátor eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Móra F. út 20.

Eladó 380 Volt-os 2 hengeres,
vízhűtéses, nagy teljesítményű,

(estő kompresszor (kisipari).
Erd.: Gyomaendrőd, Toronyi u.
7.

Eladó AMIGA 600-as szárrú
tógép, játékokkal, joystikkal és
ugyanitt eladó egy mikrohulJámú
sütő is. Érd.: Gyomaendrőd, B.
Molnár u. ll.

Állat
20 db 7 hetes malac és egy

ekekapa eladó. Érd.: Gyoma,
Kiss Bálint u. 28.

Befa gadnék tiszta fekete.
vagy tiszta fehér fiú kiscicát:
Nagyné, Gyoma, Pásztor út 26/1.

Egyéb
Bálázott lucernaszéna eladó.

Érd.: Gyoma, Gár'donyi G. u. 23.
Bontott cserépkályha eladó.

Mérete 200 x 80 x 80 cm, 95 db
elemból álJó, + rostély és ajtók.
Érd.: Gyoma, Petőfi u. I Ill.

Mezőtúron Express? 64 m2
es üzlethelység kiadó. Erd.: Ven
déglátó Kft. Mezőtúr, Kossuth tér
8. Tel: 34

Búza eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Jókai u. 9. Tel: 386-043 este
8 óra után.

Eladó 125 l-es LEHEL hűtő

szekrény, irányár: 10.000 ft, va
Jamint 75-ös és 85-ös festett
ajtólapok. Érd.: Mezőtúr, Föld
vári út 5.

Bontott vályogtégla és 300 db
új, csabai mázas cserép eladó.
Erd.: Kondoros, József A. u. 78.
Rák György

Olasz többfunkciós jó álJapot
ban lévő babakocsi eladó. Gyo
ma. Hantoskerti u. 18.

Combi pelenkázó kiságyat
vennék. Kondoros; Klapka u. 6.

Lebontott háztetób6117 pár ho
rogfa, koszorú fákkal jó állapotban
eladó. Ugyanitt beüvegezett ajtók,
ablakok újszerű állapotban eladók.
Endrőd, Alkotmány u. 15. (az end
rődi ligetben)

Befőttesüvegek, üvegbalJon,
szobai rokkantkocsi, kézikocsi,
antik függönytal1ók eladók. Szi
getelőport veszek! Érd.: Gyoma
endrőd, Vörösmarty 28.

Búza, tengeri, lucernaszéna
kedvező áron eladó, Gyoma, Fő
út 214. Varga Kár·oly.

Használt méhkaptá,rak eladók.
Irányár: 2000 Fl/db. Erdeklődni:
Zsófiamajori gátőrház, telefon:
386/972

Cipőfelsőrészbérmunkát válla
lok, ugyanitt kapható mezőgazda

sági fólia, kis ki szerelésű műtrágya
és poltasakok. Vadász Imréné,
Gyomaendrőd,B. Molnár u. 10/1.

Középiskolás lány vállal an
gol nyelvből korrepetálást alsó
osztályosok részére. Érd.: Gyo
maendrőd, Vásártéri ltp. 34/A.

Magyarból korrepetálás t, pót
vizsgára való felkészítést válJa
lok. Gyomaendrőd, Tulipán u. 2.
Jáksó Nóra.

Eladó traktorhoz való utánfu
tó, kukoricamorzsoló és üstház.
Gyomaendrőd, Dózsa u. 9.

Kombinált hűtőszekrény el
adó (285 literes). Gyomaendrőd,
Damjanich u. ll.

Hidraulika-, fék-, üzem
anyagcsövek gyártása, javítása,
szolgáltatása szombat, vasárnap
is Varga Istvánnál, Gyomaendrő
dön a Fő út 161. sz. alatt.

Kombinált gyermek ágy
15.000 Ft, Mik.rohulJámú sütő

16.000 Ft-én eladó. Gyoma,
Kántorkert sor 3.

Eladó I db 12m2 faház, I db
Tomos vízszivattyú, l db 24-es női

kerék.-pár. Vásártéli ltp. 27/Ai8
154 cm magas, 100 cm lombát

mérőjű, szép formájú szobafenyő

eladó. Gyoma: Pásztor J. u. 26/i.
Jó állapotban lévő gáztűzhely

eladó. Érd.: Gyoma reggeli órák
ban, Bajcsy út 54.

Eladó, vagy videolejátszóra
~lcserélném Pbilips parabolám
Erd.: Zrínyi I. Il. este 8 után.

"Hanik" kétfunkciós babako
csi megkímélt állapotban 12.000
Ft-ért eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Color-Shop papú'bolt, Fő út 218.

Bevezető áron a Britannica
Hungarica ViJágenciklopédia I. kö
tet 4.6ooFthelyett 3.700 Ft, II. kötet
4.600 Ft helyett 3.700 Ft. Megren
deUlető Fő út 186. (Andi Divat)

$pítési tégla törmelék kapha
tó. Erdeklődni: bétvégén vagy es
ténként a Fő út 19/1. sz. alatt.

Bontásból nagy mennyi
ségben is tégla, cserép, fa
anyagok (pl. szaru fák,
gerendák, lécek, deszkák) és
nagy mennyiségű békéscsa
bai Bohn-cserép olcsón el
adó. Ecseg,fal va,
Kenderes-szigeti Allami
Gazdaság. Érd~kJődni min
den nap.

Ez a h.ajó csak egyszer áll
meg az On életében! Ha most
nem száll fel rá, örökre búcsút
inthet élete talán legnagyobb
esélyének. A világ egyik ve
zető pénzügyi szolgáltató
vállalata kínál különleges le
hetőségetÖnnek! Jelentkezés
rövid önéletrajzzal Karrier
2001 jeligére a következő

címre: 5600 Békéscsaba, Pf.
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ló kocsmába betörtek és álta
lában cigarettát, italt és édes
séget zsákmányoltak.

I I

I

, "Edeklodni:
DV-WA Kft.

Kossuth u. 18.
Tel./fax:

66/386-479.

Ha letolom ís
jól áll, mert a
Farmerházban

vettem

Üzlet- és
irodahelyiségek

KIADÓK

WATT GMK
villamossági
szaküzlete.

Címünk:
Endrőd,

Fő út 10.
Telefon:

06/386-358

Villany
szerelési
anyagok,
háztartási

gépek,
kábelek.

Megnyílt
Endrődönis a

Furcsa eset történt május
19-én Öregsz6l61>en a Vake
gér sörözőelőtt. Az úr a ven
déglátóipari egységben
múlatta az időt, majd egy idő

után megindult hazafelé. A
kocsmaajtón kilépve eldólt
és nekiesett az ott parkoló
autónak. Az embert a men
tó1< szállították kórházba.

Endr6dön május 20-án
rendőrthívtak a Makk Hetes
kocsmából. Történt, hogy
egy igen ittas embert már
nem akartak kiszolgálni, erre
a részeg polgár benyúlt a pult
mögé, magához vette a tulaj
mú1<ödési engedélyét és tá
vozott. A rendőrök a Napke
letinél fogták el a szomjas
urat

Az elmúlt négy hétben
szinte minden valamireva-

kondorosi úton egy személy
kocsi egy 6zzel ütközött,
személyi sérülés szerencsére
nem történt. A balesetek so
rozata éjjel fél tizenegykor
ért véget. Gyomán a Fő úton
egy személygépkocsi előzés

közben az előtte haladó 10
vaskocsinak ütközött. Az au
tó utasa súlyosan megsérült.

Két nappal később a szar
vasi úton a kanyarban gyalo
gost gázolt egy
személygépkocsi. Május 26
án a Tompa és Pásztor utcák
kereszteződésében két Opel
ütközött össze az els6bbség
meg nem adása miatt. Június
3-án a Zrínyi és Tompa utcák
kereszteződésében egy autó
nem adott elsó1>bséget egy
motorosnak,így összeütköz
tek.

szakképzett, tlatal
villanyszerelőtkeres.

Jelentkezni személyesen
a Fő út 214. alatt lehet.

AWATTGMK

Május l7-én egymást ér
ték a közlekedési balesetek.
Egy asszony állítólag ön
gyilkossági szándékkal ug
rott a gépkocsik elé a Bajcsy
úton, s egy autó el is ütötte.
Az asszonyt könnyebb sérü
lésekkel szálIították kórház
ba. Ugyanezen a napon' a
Hősök úton egy Wartburg
éppen balra kanyarodott,
amikor egy mögötte haladó
segédmotoros a bal hátsó aj
tónak csapódott. Amotorost
kórházba száUították. Este a



Megtiltják az állattartást
a holtágak mellett Nincs meg

Attila!
Az endrődi belterületi holtágak közül a Ligeti és a Csókási-zugi holtágak

állapota a legrosszabb. A városfenntartó és környezetvédelmi bizottságjavasla
tot dolgozott ki az említett holtágak megmentésére.A képviselő-testület július
29-i ülésén többen azt javasolták, hogyavízszennyezés legfőbb okozóját, az
állattartást tiltsák meg a holtágak partjain 1997. január l-tól.

Jó nagy gödröt ástak
a GyomaszolgKft. dol
gozói július ll-én
EndrődönaKörös hul
lámterében.Am hiába!
NemhogyAttila kopor
sóját, de még csak egy
árva csontvázat sem

. leltek afold alatt. Mint
arról lapunk előzőszá
mában beszámoltunk
Persányi István (77
éves) budapesti peda
gógus ingajával még
júniusban pontosan
megjelölte a Fazekas
zugban a nagy hun
nyugvohelyét, a föld
felszíntől több mint há
rom méter mélyen.

Dr. Frankó Károly
polgármester ajánlott
segítséget az ásatás
megkezdéséhez. Min
den hírverés nélküljú
lius ll-én délelőtt a
markoló belesüliyesz
tette kanalát a lágy ta
lajba. Néhány óra
múlva medencényi gö
dör tátongott a hul
l ámt é rb en, de se
sírhelyet, se koporsót,
se csontokat nem ta
láltak. Azaz hogy fe Ifi
gyeltek néhány
kemény csődarabra.

Az ingás ember szerint
fémcsöveket találtak,
a helyszínen lévővízü
gyi szakemberek sze
rint csupán
megkövesedett nád
maradványok kerültek
napvílágra.
Jövőre újabb gödröt

ásnak, a mo stanit
amolyan próbafúrás
nak tekinthetjük. Per
sányi úr ugyanis
állítja, hogy ott vanAt
tila sírhelye.

(2. oldal)

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

4. ÉVF. 8. SZÁM 1995.AUGUSZTUS ÁRA: 39 Ft

az aki tavaly nyáron rock
koncertet rendezett a kft.
nagylaposi farmján. Ezzel
hagyományt is teremtett,
hiszen július 29-én, szom
baton délután újra várta a
közönséget a nagylaposi
Popfarm. (8. oldal)

Önkormányzati földek

Az árverés elmarad
Az 1995. augusztus l8-án a Gyomaendrődi Déryné Művelődési Házban megren

dezésre keru lő árverés elmarad, ugyanis a hasznosítandó földeket a kárpótlási alapba
kijelölték. Az árverésen az önkormányzati kültetületi földtetületek keruItek volna
hasznosításra. . Csorba Csaba jegyző

~z önkormányzati földek hasznosításáról augusztus 10-én döntöttek a képviselák; ám
nehány nappalkésdbb a mintegy 2200hektárnyi területet kárpótlásrajelöltékki. A vitában
mindenesetre érdekes javaslatok hangzottak el, er.ró1 a lap3. oldalán olvashatnak

NAGYLAPOSI
POPFARM

Motoros buli

" Ör ültpesti ember" - így
emlegetik városunkban
néhányan az endrődi szü- .
letésű Erdősi Istvánt (47),
a fővárosban éló építési
vállalkozót, az endrődi

székhelyű Kilenc Farmer
Kft. egyik tulajdonosát. ()
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N yv n millió k I ene a kotrásra

az 1 ttartást
.........ak melle t

Gyoma, Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359

már most megvásárolhatja
a Gazda lGsáruházban

Jász Szövetkezet , s annak
horgászegyesü1ete, a Temp.
lom-zugi , a B ónorn-zugi, Si
ratói egyesületek, a
Holtágaknak Élni KeH Ala
pítvány és a Gyomaendrődi

Holtági és Horgászegyesüle
ti Szövets ég képviselői. A
szervezetek bemutatkoztak,
s beszámoltak müköd ésük.
ről.

Csorba Csaba jegyző el
mondta, hogy az önkor
mányzat ezeket a civil
szerveződéseket támogatni
kívánja.

- Néhány éven belül min
den - önkormányzati tulajdon
ban lévő - holtágra létrejön
egy-egy holtági egyesület A
két klasszikus horgászegyesü
let tagjainak kellene vízterüle
tet találni, amit sajátjukként is
kezelhetnének. Ebben segíteni
próbál azönkormányzat, ámaz
egyeztetésbe be kell vonni a
halászati szövetkezetet, mert
jelenleg a halászati jog a szö
vetkezetet illeti. A résztvevé
szervezetek megállapodtak
abban , hogy egymás munkáját
segíteni és támogatní fogják
tájékoztatta lapunkat Csorba
Csaba jegyző.

A STOP
BUTIKSORON

A FEHÉRNEMŰ
UZLETBEN

Felina új kollekciója, habselyem
kombinétok (46-6ü-ig), pamut hálóingek

(46-6ü-ig), köntösök, női alsók, badyk
és topok, csípőszorítók és kombidresszek.

.fe
Férfi pizsamák,

o • I-I n köntösök, alsók
és zoknik.

Augusztus 8-án a városhá
zári. a hóltágakkal kapcsola
tos tanácskozást rendeztek.
Részt vettek a Mohosz, a
Megyei Horgász Szövets ég,
a Gyomai és Endrődi HOl'gá
szegyesületek a Körösi Ha-

- A kotrás reménytelen
ügy, hiszen erre jelenleg
nincs pénze a városnak, rá
adásul a holtágak vízcseréj é
re szánt összeg is kidobott
pénz, ha a szennyezés forrá
sát, az állattartást nem tiltjuk
meg - mondta Katona Lajos,
aki javasolta, hogy 1997 ja
nuár l-tól tiltsa meg az ön 
kormányzat az állattartást a
belterületi holtágak partjain.

A testület úgy határozott,
hogy a jegyző kötelezze a"
vízparti telektulajdonosokat
zárt szennyvfzgyűjlőakna és
szabályos trágyatárolók ki
építésére és azok használatá
ra. Az endr ódí Ligeti holtág
vízutánpótlását a többi hal-

o tág vízcseréjére tervezett
költségekből biztosítják.
Ugyancsak a Ligeti holtág öt
év alatti iszaptalanítására a
jövő esztendőtól évi 4 milli ó
forintot biztosít a város.

***

A javaslat szerint ezt a mun
kát öt év alatt lehetne elvé
gezni évi 8 milli ó toriritos
költséggel.

o Mivel a holtágak jelen
legi állapotát egyrészt a hol
tág partj án lévő házak lakói,
az állattartás helytelen m ód
ja idézte elő, ezért felmerült
az állattattás megtiltása, va
lamint az érintett lakóknak a
szennyvfzrendszerhez való
kötelező csatlakozása. A
polgármester szerint a hely
zet azonnali intézkedést kö
vetel és a város összes
belterületi holtága mellett
meg kellene tiltaní az állat
tart ást. Ez ugyan népszerűt

len döntés lenne, de legalább
hatásos. Dr. Frankó kétség
be vonta, hogy az Iszaptala
nít ás költsége csupán az
eml ített összegból kijönne.

Várfi András képviselő

szerint a megoldás az lenne,
ha a vízparton élő gazdák
ügyelnének az állattartás so
r án keletkezőtrágya elhelye
zésére és különbséget
kellene tenni rendes és ren 
detlen porták között.

Katona Lajos, a pénzügyi
bizottság elnöke kifejtette,
hogy a holtágak rendszeres
vízut ánpótl ását mindenkép-
pen meg kell oldani.

Az őszi búza csávázásához szükséges, , ,
C AVAZOANYAGOKAT

AKCIOSARON

Az endrődi belteriileti
holtágak köziil a Ligeti
és a Csókási-zugi holtá
gak állapota a legrósz
szabb. A városfenntartó
és környezetvédelmi bi
zottság javaslatot dolgo
zott ki az, említett
holtágak megmentésére.

A képviselő-testület július
29-i üléséndr. ValachBéla a
v árosfejleszt ó bizottság el
nöke tájékoztatta a képvise
lőket, hogy el sősorban
egészségügyi és járványügyi
veszély elhárításáról lenne
szö.

Ideiglenes megoldás
lenne a holt ágak évenkénti
legalább két alkalommal tör
ténő vízcser éje. Ez kevesebb
kiadással is járna. A hosszú-

. távú megoldás a meder
iszaptalanítása lenne. A múlt

. év ósszel végzett vizsgálatok
alapján az iszap vastagsága
helyenként a másfél métertis
eléri. A Csókási holtág ese
tében 80 ezer, a Ligeti holtág
esetében pedig 100 ezer köb
méter iszapot kellene kiter
melni. Ez összesen 36 milli ó
formtos költséget jelent, va-

. Iarnint külön költs égként je
lentkezik a kitermelt iszap
elhelyezésére szolgáló úgy
nevezett zagytér kialakítása.
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Önkormányzati földek
3.

A város tulajdonában lévő földek hasznosításá
ról döntött a képviselő-testület augusztus IO-én.
A földek haszonbérletbe adhatók és a bérbeadás
Jicitálással történik augusztus IS-án. A haszon-

bérleti díj kikiáltási ára aranykoronánként net
tó húsz kilogramni búza a júliusi tőzsdeáron

számítva. A döntést megelőzőminteg y két órás
vita során több módosító javaslat is elhangzott.

em kapnak szántót a szegények
Hanyecz Margit azt java

solta, hogy a város tíz he ktár
nyi fö ldet b iz to s í tson a
gaz dálkodni vágyó, de sze
gén y em bereknek. A képvi
selóasszony szerint annak a

: licitálónak, aki nek már több
szá z hektár földje van, ne ad
janak töb b sz ántót, inkább
azok kapjanak önkormány
zati területet, akik helyb élíek
és munkan élküliek.

Várfi András képviselő, a
mez ógazdas ági bizottság el
nöke szeri nt a szociálpo liti 
kát és a földek haszn osítását
nem szabad összekeverni .
Ezzel értett egyet Katona
Lajos is. Vélem én ye az volt,
hogy a haszonb érb ól sz ár
mazó bevételekből kell tá
mogatni a rászorulókat.

Csorba Csaba jegyz ő el
mondta, hogy a szegények
nek adott fö ld ek a vá ros
szocíálís go ndjait nem old
j ák meg, sőt fölösleges fe 
szü ltségeket gerjeszthet az
ilyen j ellegű földosztás.

Dági János a cigányön
kormányzat k épvi sel ője kér
te, hogy szá mára továbbra is
legyen l ehetőség négy hek
tárnyi fö ld b érl és ére. mert
ezzel cigánycsaládo k megél
hetését tudja segíteni.

Valach Béla se m tarto tta j ó
megold ásnak a tíz hektá rnyi
fö ld szociálís j ut ta tá ské nt
való odattélését, ehelyett azt
javasolta, hogy ezt a tíz hek
tárt inkább adják oda a ci
gány önkormányzatnak.

Vaszkó Imre a Béke Va
dásztársaság kép visele tébe n
kerte a testületet, hogya tár
saság számára, a vadgazdál
kod ás érdekében a város
biztosítsonmiJltegy 120 hek
tárnyi földet. Bátori Gyula

. képviselő ezzel kapcsola t
ban azt javasolta, hogya tes-

tület várja meg a licital ások
eredményét és a kimarad t
földekkel jótékon ykodjon az
önkormányzat. A vadászok
kérésesem talált megértésre.
Az volt a kérdés , hogy a lici
tálásta váró te rül etnek 1,
vagy 3 százalékát adják -e a
vad ásztársaságnak. Egyik
változat sem kapott elegendő
szavazatot a k épvisel ókt ól,
így a vad ásztársaságok is
csak licitálás útján juthatnak
földterületh ez. A k épvisel ök
14 hektárn yi földet megsza
vaz tak a cigány önkormá ny
za t szá már a , a mi t a
szoci álisan rászoru lt polgá
raknak adnak oda haszn osí
tásra.

Hanyecz M argit javaslata
sem kapott elegendő szava
zatot. A bizottsági elnökök
álláspontja az volt, hogy szo
ci ális alapon ne cs ökken tse k
a lici t álásra váró földe ket.
Ha a Iícit áláson nem kell el
minden szá ntó , akkor sz óle
het a hasznosítás más formá
j áról is.

Az árve rés augusztus 18
án lett volna Endrödön a
Déryné M úvel ódési Házban.
Lapzártakor kaptuk ahirt,
hogy a Kárpótlási Hivatal a
hasznosításra szá nt földeket
időközben kárpótlásra jelölte
ki , így az árve rés elmaradt.

A postás
házhoz megy
Nagylapo son a po lgárok

nak évek ig a 46-os út mellé
kellett nap mint nap kimen
niük a leve lekért és más pos
tai k üldemények érL.
Augusztus l-étől a postának
köszönhetően a kézbes ítő

min de n házhoz személye
sen viszi ki a pos tai kü lde
ményeket.

Antik bútort
szekrényt sublót, kredenc,
konyhaszekrény/kanapé

vásárolold

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,
Erkel u. 29. Telefon: 06-30/533-594.
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SZÓ-BESZÉD HÍREK '

Az érintett ne szavazzon
Dr. Szendrei Éva képviselőnő, ajogi- és ügyrendi

bizottság elnöke az önkormányzat június 29-i ülé
sén felhívta a képviselök figyeimét arra, hogya
módosított önkormányzati törvény szerint a testület
kizárhatja a döntéshozatalból azt a képviselőt, aki
személyesen, :vagy hozzátartozói révén érintett a
tárgyalt témában. Amennyiben ilyen elófordul, ak
kor ezt a tényt az érintett képviseló köteles a testület
tudomására hozni. .

A dolog aktualitását az adhatta, hogy az elmúlt
testületi üléseken még senki sem jelentkezett, hogy
érintett lenne egy-egy témában. Oktatási ügyekben
például érintettek lehetnek azok a képviselők, akik
civilben iskolaigazgatók. De a legszembetünöbb
volt az az eset, amikor az egyik endrődi képviselö
kézzel lábbal igyekezett kicsikarni önkormányzati
támogatást az általa megalakítandó szövetkezet
nek. ..

A tűzoltók
•napja

Vizsga
Akik fegyverismereti vizsgát kívánnak tenni,

azok jelentkezését várja személyesen a városházán
Kiss Lajos, de lehet érdeklődni a 386-l22-es tele
fonszámon is.

Amúr fogási tilalom
Az önkormányzat tulajdonában lévó holtágak kö

zül amúrfogási tilalom van a Kecsegésben, a Tor
zsásban, a Templomzugban, a Sóczó-, a Bónom- és
a Pap zugban. A tilalom minden méretre vonatko
zik és egész évben tart. A növényevő halat az
önkormányzat helyezte el az említett holtágakban a
vízminőség javítása érdekében.

Tűzoltónapotrendezett
augusztus 4-én Gyoma
endredön az Október 6.
lakótelep mellett a helyi
önkéntes tűzoltóegyesü

let (ÖTE). A város veze
tói t és az egyesületet
támogató vállalkozókat
délelőtt Tímár Vince a
helyi tűzoltók parancs
noka fogadta és látta
vendégül az ipari iskolá
ban. A délután két órakor
kezdódó gazdag prog
ramra sokan voltak kí
váncsiak. Tímár Vince

elmondta, hogy ezzel a
rendezvénnyel is szeret
nék szorosabbra fűzni a
város lakosságával. az
egyesületet támogató vál
lalkozókkal a kapcsolatot.
A gyomaendrődi tűzoltóe

gyesület múlt év szeptem
bere óta állandó készenléti
szolgálatot múködtet és az
önkormányzat, valamint a
vállalkozók anyagi segít
ségével megvan minden
olyan felszerelésük, ami a
hatékony és gyors tűzoltó

munkához szükséges.•

Kertes a gazdajegyző

Június 30-ával megszűnt a falugazdász-hálózat,
amely a megyei földművelésügyihivatalok irányí
tásával működött. A tevékenység a gazdajegyzők

révén viszont július 1-tó1 az agrárkamarák vezeté
sével folytatódik. Békés megyében az eddigi 42
falugazda helyett 30 gazdajegyző dolgozik, s közü
lük 26-an korábbi falugazdaként nyerték el a gaz
dajegyzói megbízatást. Várfi András városunk
falugazdásza nem pályázott. Az új gazdajegyze
Kertes Imre lett, aki minden héten szerdán a polgár
mesteri hivatal épületében 8 órától 12 óráig tart
ügyfélfogadást. A gazdajegyzök segítségét egyéb
ként nemcsak kamarai tagok vehetik igénybe, ha
nem minden termelő is.

FAIPARI SZAKÜZLET
- Laminános natur forgácslapok, farostlernezek
- Bútoripari szerelvények, konyhai munkalapok

- Megrendelésre szárított fűrészáru
- Méretre vágás HOLZ-HER minóségben

- Élfóliázás
- Faipari kivitelezés

- Felületkezeló anyagok.
Cím: Szarvas, Csabai u. 7. Tel/fax: 661312-317

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig
Dévaványa, Kisújszállási út

(RONA Szövetkezet telepén).
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VITA AGRICOLAE '95

Mezőgazdasági

kiállítás és vásár
A Vita Agricolae '95 elne

vezésű országos kiállításso
rozat részeként augusztus
31. és szeptember 9. között
mez6gazdasági szakkiállí
tásra és vásárra kerül sor
Gyomaendr6döna sport
csarnokban és környékén, il
letve ezzel párhuzamosan
szakmai rendezvényeket tar
tanak a Bethlen Gábor Me
z6gazdasági Szakközép- és
Szakmunk ásk épz ő Iskolá
ban. A Szekszárdon, Hajdú
szoboszlón már megtartott,
és a Gyomaendr6dön, Gyön
gyösön és Kaposváron ez
után megtartandó kiállítások
célja, hogy reprezentálják:
az ország gazdasagpolitiká
jának stratégiai ágazata a
mez6gazdaság, illetve az
ezen résztvev ő cégeknek le
hetöségetszeretnének bizto
sítani arra, hogy értö
közönség el őtt bernutatkoz
hassanak. A rendezvényso
rozatot a Magyarországi
Gazdákörök Szövetsége, a
Földművelésügyi Miniszté
ríum, a Békés megyeí és
gyomaendr6di önkormány
zatok és a megyei agrárka
mara, valamint a Békés
Megyei V állalkoz ásfejlesz
tési Alapítvány segítségével
a szekszárdi Mark-Kornm
Kft. szervezi, a mezőgazda

sági szakközépiskola közre
működésével. A
rendezvényrebemutatkozási
lehet6séggel eddig 40 kiállí
tójelentkezett, afennmaradó
szabad helyeken kézműves

kirakodóvásárt tartanak . A
szakmai rendezvényekról
GubuczJózsefa mez6gazda
ságí iskola igazgatója el
mondta, augusztus 31-én
Csütörtökön öt megye szak
középiskolai igazgatóinak
részvételével szakoktatási
konferenciára kerül sor, ahol
azintézményvezeWka Mun
kaügyiMinísztérium illeték
esét()J kapnak táiékoztat ást.
SZeptemberl-én: pénteken a

táj- és telep ül ésvédelemről.

illetve a mez6gazdasági ter
melés szerkezetváltásáról
lesz szó, valamint szeptem
ber 2-án, szornbatona sertés
tenyésztés helyzetéról és a
fajtakiválasztás fontosságá
ról tartanak előadást.

Látogatás
a belga

iskolánál
GubuczJózsef, aBeth

len Gábor Mezőgazdasá
gi Szakközép- és
Szakmunkásképzőiskola

igazgatója, illetve Ördög
József, a Bethlen Alapít
vány elnöke belga part
neriskolájuk igazgatója
meghívására a napokban
Liége-be látogatott. Mint
azt Gubucz József el
mondta, a francia nyelvte
rületen lévő iskolával két
évvel ezel6tt vették fel a
kapcsolatot, akkor ta
vasszal a belga diákok lá
togattak Gyomaendr6d,
majd nyáron a gyomaend
rődi tanulők Liége-be.
Mostabban egyeztek meg,
hogy jövő tavasszal Belgi
umbál jön egy felnőtt de-
legáció szakmai
pedagógiai tanul-
mányútra, majd azérettsé
gi szünetben vagy a tanév
után a látogatást a magyar
iskola viszonozza.

Az iskolaigazgató
megemlítette azt is, hogy
ellátogattak eg családi
alapon működ ő farmer
gazdaságba is, szakmai
programként lehetöségük
nyílotta belga-luxembur
gi határ mentén egy
nagyszabású országos
mezőgazdasági kiállítást
és vásárt megtekinteni.
Belga partneriskolájuk 
amely elsősorban kerté
szetéről híres - szintén
egy országos ki állít ásra
készül.

Készül a szobor
Múlt év decemberében a felújított gyomai Er

zsébet hídon átadták Kiss György sz.o b
rászművész Nepomuki Szent Jánost ábrázoló
szobrát. Jövő év tavaszára a szobrász elkészíti a
szobor testvérét Szent Kristófot is, melyet a
szemben lévő pilléren helyeznének el.

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus 300 ezer
forinttal támogatja a szobor elkészítését, a teljes
költséghez a városnak még 400 ezer forintot kell
biztosítania jövő évi kifizetéssel. A képviselő

testület hozzájárult a szobor elkészítéséhez és
elhelyezéséhez.

Magánpatika '
Hegedús Jánosné körösiadanyi szakgyógysze

rész az önkormányzat jóváhagyásával rövidesen
magángyógyszertárat nyit Gyomán a Hősök út
ján.

Igazgató
A képviselő-testület ez év elején pályázatot írt

ki a Kner Gimnázium igazgatói állására. A har
minc napos határidőn belül, május 2-án dr. Ko
vács Béla igazgató pályázata érkezett meg. A
gimnázium nevelőtestületiés alkalmazotti közös
sége dr. Kovács Béla pályázatát elfogadta. A
diákönkormányzat lemondott véleményezési jo
gáról. A képvisel ökaz oktatási bizottságjavaslata
alapján újabb öt évre, 2000. július 31-ig kinevez
ték dr. Kovács Bélát a Kner Gimnázium igazga
tójának.

Diákszínjátszók
A Diákszínjátszók II. országos találkozójának

augusztus 14-tó1 20-ig Gyomaendrőd adott ott
hont. A találkozón kisújszállási, vásárosnaményi,
mezóhegyesi, szeghalmi, csabai, budapesti és ter
mészetesen a helybéli fiatalok vettek részt.

Német törnászok
Augusztus 6-ától 23-ig a németországi Essen

bó1 12 utánpótlás-korú tornász edzőtáborozott

Gyomaendrődön Kakuk Józse! vezetőedző irá
nyításával, aki aktív versenyzőkorábanaz Újpes
ti Dózsával városunkban készült a versenyekre.
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Nőnek a hely i adők
A város önkormányzatajövőévelejétól új helyi
adórendeletet kíván bevezetni. A város kiadá
sai, az intézmények működtetése egyre na
gyobb terhet jelent. Az 1992. januárjától
bevezetett öt féle adónemból tavaly 8,5 millió
forint bevétele volt a városnak. A képviselő

testület június 29-i ülésén döntött arró), hogy
bővíti a helyi adók körét és emeli azok mérté
két. Elkészült az új adórendelet-tervezet, me
lyet az alábbiakban ismertetünk.

Várható változások:
Építményadó: a jelenleg

is adóköteles építmények
mellett adóköteles lesz az
önkormányzat illetékességi
termetén található vala
mennyi nem lakás céljára
szolg ál ó építmény, amely
ben a tulajdonosa gazdasági
tevékenységet folytat, kivé
ve az állattart ást szolgál ó
épületek (ólak, raktárak, tá
rol ók), valamint a növény
termesztéshez kapcsolódó
magtárak, műtrágyatárolók,

továbbá ismét adókötelessé
válnak a gépjárművek táro
lására szolg áló építmények,
garázsok.

Az építményadó várható
adótételei : az üdülő, hétvégi
házak esetében maradnak a
régi tételek (a hasznos alap
terület után 100 Ft, 120 Ft,
illetve ISO Ft négyzetméte
renként) azzal az eltéréssel,
hogya belterületen lévő épít
ményeknél 20 százalékos .
mért ékú emelkedés várható.

Egyéb gazdasági célú épít
mények esetében

- bank, biztosítási és egyéb
pénzügyi szolgáltatás, i talki
mérés és szerencsejáték cél
jára szolgáló építmények
után 300 Ft négyzetméteren
ként,

- iroda, műterem céljára
szolg ál ó építmények után
100 Ft négyzetméterenként,

- gazdasági épület, üzlet,
múhely, raktár, pince stb .
céljára szolgáló építmény
után 50 Ft négyzetméteren
ként.

Telekadó: ez egy újonnan
bevezetésre kerülő adónem.
A jelenleg hatályban lévő

helyi ad órendeletben a be
építetlen belterületi földrész
letekért magánszemélyek
kommunális ad ój át fizetik a
tulajdonosok.

Az új elképzelés szerint ja
nuár hó elsejétől a telkek
(beépítetlen belterületi föl
dek, földrészletek) ut án te
lekad ót fognak fizetni a
tulajdonosok. Az adó alapja
a telek négyzetméterben
meghatározott területe.

A telekadó várhat ó ad óté
telei:

- beépítetlen lakótelek ese
tén, ha az teljesen k özrnüve
sített 10 Ft/m2

, ha
részl~gesenközművesített7
Ft/m , ha nincs közműlesí

t és, akkor pedig 5 FI/m
- beépítetle~ üd ül őtelek

esetén 25 FI/m
- egyéb belterületi telek

(beépítetlen belterüJeti föld ,
földr észlet) esetén, ha a tu
lajdo11Os magánszemély 150
Ft/m , ha a tula~donos jogi
személy 20 FI/m .

Magánszemélyek kom
munális adója: A jelenleg
hatályban lévő rendelethez
képest változást jelent, hogy
várhatóan a telkek kikerül 
nek a hatálya alól, továbbá
változás lesz az is, hogy a
jelenlegi adótételek módosí
tásra kerülnek. Ez a várható
m ódosít ás az ad óalanyok
egy részénél nem jelent majd
változást, egy részénél vi
szont növekedni fog a tizeté
si kötelezettség, de talán a
sávosan megállapítandó
adótétel valamelyest díffe
renciálni fog annak függvé
nyében, hogy az ingatlan a
közpo ntban, ahhoz közel

vagy a város szélén, estleg
tanyán helyezkedik el, illet
ve, hogy az ingatlan alapte
rülete nagyobb vagy kisebb.

Ennél az adónemnél vár
ható az, hogy ezentúl azok a
lakástulajdonosok is fognak
adót fizeuli , akik ez idáig ún.
mentes lakás tulajdonosai ,
emiatt ad órnentesek voltak.

Ennek indoka az, hogya
kommunális célú szolgálta
tásokat mindenki egyformán
igénybe veszi, igénybe vehe
ti, ezért indokolt az is, hogy
ezek költségeihez (pl. szú
nyogirtás, lomtalanítás)
mindenki hozzájáruljon.

Vállalkozók kommunális
adója: Ennél az adónemnél a
jelenleg hatályos rendelethez
képest a várható változás az,
hogy a javaslat az ad óalanyi
ságot az évi 500 OOO Ft-os
nettó árbevétel eléréséhez kö
ti. Az a vállalkozó, akinek az
éves nettó árbevétele az 500
OOO Ft-ot nem haladja meg, az
vállalkozók kommunális adó
ját fogja fizetni , aki a jelzett
összeghatárt eléri, ilIetve
meghaladja, át fog kekrülni a
helyi iparúzési adó hatálya
alá.

A vállalkozók kommuná
lis adójának várható adótéte
le: 2000 Ft/fő/év.

Idegenforgalmi adó: Ez .
az adónem a helyi ad ófizetó
állampolgárokat, adóalanyo
kat nem érinti. Változás az
adótétel ek emelésében vár
ható. 1996. január elseje után
az adó beszedésére kötele
zettnek belföldi vendégtől

50 Ft-ot, külföldi vendégtől

pedig 100 Ft-ot kelJ majd be
szednie szem élyenk ént és
vendégéjszakánként.

Helyi iparűzési adó: Aje
lenleg hatályos rendelethez
képest a várható változás az,
hogy az igen szűk adóalanyi
kör (pénznyerőautomatákat
üzemeltetők) ki fog bővülni

úgy , hogy az adó alanya lesz
valamennyi vállalkozó, aki
saját nevében és saját kocká
zatára, haszonszerzés céljá
h ól üzl etszerű gazdasági
tevékenységet folytat és az

éves nettó árbevétele az évi
500 OOO Ft-ot eléri, illetve
meghaladja.

A helyi iparűzési adó vár
ható mértéke: az éves nettó
árbevétel 8 ezreléke.

A Gépjárműadóval (sú
lyadóval) kapcsolatos vál
tozások:

1996.január h óelseje után
a gépjárműadó alapja TE
HERGÉPJÁRMŰ esetében
- ide nem értve a nyerges
vontatót - a forgalmi enge
délyben feltüntetett saját
tömeg (önsúly), növelve a
terhelhet ős ég (raksúly) 50
%-ával.

Az évi adótétel a fentiek
szerint meghatározott adó
alap minden megkezdett 100
kílogrammja után 200 Ft.

A fenti in ódon számított
gépjárműadóból azok az
adóalanyok. akik tehergép
járművükkel kombinált áru 
szállítást végeznek és ezt
fuvarokm ánnyal igazolják,
hogy Magyarország terüle
tén járatonként 100 kilom é
tern él hosszabb utat lettek
meg vasúton vagy vízen, a
teljesítettjáratszámtól füg
g óen 20-tól 50 %-ig terjedő

adókedvezményben .része
sülhetnek. A kedvezmény
iránti kérelmet az ad ó évj űli

us hó l , napjától nyújthatja
be ahhoz az adóhatósághoz,
ahol a gépjárműadóját fizeti.

A helyi adóval kapcsolatos
változásokról elkészített
szabályozási javaslatok a
polgármesteri hivatalban
megtekinthetók, továbbá a
végleges elfogadás előtt tar
talmuk közrneghallgatáson
az érde kl ódókkel ismertetés
re kerül.

A közmeghallgatás idő

pontja 1995. szeptember hó
IL, ahol az új szabályozási
javaslatokkal kapcsolatos
véleményüket, javaslataikat
a képviseló-test ülettel is
mertethetik.

A g épj árm űad ó-t örv ény

változásairól az adóhatóság
nál érdeklődhetnek az érin
tett ad óalanyok.

Polgármesteri hivatal
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A Gyomafarm Kft.
Gyomán a F6 út

melletti telephelyén

bérbeadásra
kínál:

• üzlet- ~.
,! !j ! i !~ ; helyiségeket..
;;WdjF í=·!i

- • szabad
területrészt

• hűfőkamrót

a
ménnyel együtt, egymást se
gítve, támogatva szeretnénk
dolgozni. Szerencsére jóin
dulatot tapasztalok a város
más iskol ainak pedagógusai
és az önkormányzat részéről

is. Köszönjük a szü1őknek,

hogy hozz ánk íratták be
gyermekeiket a másik két jól
működő iskola mellett. Ez
egy keresztény szellemiségű

iskola lesz. Azt tapasztalom ,
hogya szül ók kezdenek rá
jö nni arra, hogy a mai eldur
vult világban egyre nagyobb
súlyt kell helyezni gyerme
keink erkölcsi nevelésére.
Mindezt egy egyházi iskola
talánjobban megadj a a fiata
loknak. Hittan óra is lesz az
órarendben, de nem kötelező

jelleggel - tájéko ztatta la
punkat Kiss Pálné.

A gyomaendrődi Katoli
kus Altalános Iskol a szep
tember 2-án, l S órától tartja
a tanévn yitó ünnep élyt.

rült az új oktatási intézmény
be.

- Örömmel fog adtam el
Iványi plébános úr felk éré
sét, hiszen nem mindennapi
feladat ott lenni egy új iskola
bölcsőjénél. Amikor nyug
díjba mentem idén j únius
ban, úgy éreztem, hogy nem
tudok otthon maradni, szá
momra a tanítás jelenti az
életet. Megszü1etettegy új is
kola és a többi oktatási intéz-

Tanévnyi
a kafolik is

Szeptemberben tehát két
els ő osztály indul, délutá
nonként pedig egy napközis
csoport lesz. A katolikus is
kola egyelőre két osztályta
nítót - Kiss Pálné, Molnárné
Majoros Katalin - alkalmaz,
a napközis nevelő pedig a
szintén tanító képesítésű Ke
rekin éKovács Klára lesz.

Kiss Pálné, aki tanítóként
az iskola igazgatói teendőit

is ellátja, nyugdfjasként ke-

Az új egyházi iskola építése a befejezéshez köze
ledik. Igyekezni is kell, hogy a szeptemberi isko
lakezdésre minden rendben legyen. Elkészül
addigra a kerítés is, és az épület előtt járdát és
parkolót építenek. Most az első tanévben az épü
letnek csak az egyik része lesz kihasználva, hi
szen összesen 41 leendő első osztályos íratkozott
be. (2.,3.,4. osztályra nem volt annyi jelentkező,
hogy ezeket az osztályokat gazdaságosan indít
hatták volna be.)

Megszüntették
az öregszó1ői iskolát

- Én, mint az öreg szólói te
rület önkormányzati képvise
lője, nem fogadom cl, hogy a
testület egy tollvonással meg
szüntesse az öregszöl ói isko
lát. Oregszőlő elsorvasztasán
fáradozunk?! - tette fel-a kér
dést Dávid István az önkor
mányzati testület augusztus
lO-i ülésen. A vita arról folyt,
vajon indokolt-e megszüntet
ni az 1991-ben újraélesztett
öregszől6i iskolát.

Idén tavasszal ugyanis
mindössze két elsőosztályos
gyermeket írattak ebbe az is
kolába, ahol az iskola létszá
maösszesen9tanuló. Többen
az új egyházi, illetve a 3. sza
~nú is~olá,?a íratták gyermeke
iket. Igy Oregsz ólóben nincs
meg a törvényben eloírt mini
mális létszám az osztály indí
tásához.

Hat szüló aláírásával kére
lem érkezett a városházára,
melyben továbbra is kérik az
qregszől6i iskola fenntartását.
Eppen ezért a városháza és a

képvisel ó-testület vezetői júli
us 20-án szülői értekezletre
hívták meg az érintetteket.

. Mindössze két szülóvett részt
az értekezleten. Az augusztus
lO-i önkormányzati ülésre vi
szont már öt asszony jött el
tiltakozni az iskola megszün
tetése miatt.

Dr. Kovács Béla képviselő,

oktatási tanácsnok megértette
Dávid István érzelmeit, de az
üggyel kapcsolatban elmond
ta, hogy az iskolát nem a tes
tület, hanem az Öregsz ól ób en
élók sorvasztják el, hiszen in
kább az egyházi iskolába írat
ták be gyermekeiket.

Hanyec: Margit egyéni öt
lettel állt e16: szerinte az öreg
sz616i sz ül öket köt elezni
kellene arra, hogy alsó tago
zatba az öregsz ólói iskolába
jarassák gyermekeiket. Az öt
letből nem lett módosító indít
vány, s a testület úgy döntött,
hogy szeptember l- ével a kül 
területi általános iskolai okta
tást megszüntetí.

Iskolaösszevonás
Törvényes vagy törvénytelen

Lapunk előző számában írtunk arról, hogya képviselő

testület május 31-i ülésén összevonta az l. és 2. szánni
iskolákat. A döntés ellen levélben tiltakóztak az l. számu
Általános Iskola tanulóinak szülei és az intézmény pedagó
gusai. A testületi ülésen résztvevő Szöllősi Istv ánn éország
gyűlési képviselő és a Pedagógus Szakszervezetfőtitkára a
szavaz ást követően bejelentette, hogy a szakszervezet jogi
úton megtámadjaa testület döntését

A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal júliu s végén
tette meg észrevételei t az iskolák összevonásával kap
csolatban. A közigazgatási hivatal az önkormányzat ha
tározatát törvénysértőnek minősítette. A négy pontban
megfogalmazott kifogások azonban nem t úl l ényegiek,
ugyanis ezeket az önkormányzat harminc napon belül
korrigálhatja. A városháza egyébként a közigazg atási
hi vatal törvényességi észrevételével kapcsolatban állás
foglalást kért a Közoktatási Minisztérium jogi főosztá

lyától és a Belügyminisztér ium önko rmányz ati
főosztályától. Mindkét intézmény - a megyei közigaz
gatási hivatal véleményével szemben . .törvényesnek
ítélte a két iskola összevonásának módját. .

Csorba Csaba jegyző rninderr ól augusztus lO-én tá
jékoztatta a képviselő-testül et tagjait, akik úgy határoz
tak, hogy a közigazgatási hivatal többi észrevételével
kapcsolatban augusztu s 26-ig egyeztetik álláspontjaikat
a közigazgatási hivatallal.
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··NAGYLAPO S-! POPFARM

Viki és Erdősi úr a koncert előtt

"Őrült pesti ember" - így
emlegetik városunkban né
hány an az endrődi szület és ú
Erdősi Istvánt (47), a fővá

rosban élő építési vállalko
zót, az endrődi székhelyű

Kilen c Farmer Kft. egyik tu
lajdonosát. Ő az aki tavaly
nyáron rock-koncertet ren
dezett a kft . nagylaposi farm
ján . Ezzel hagyományt is
teremtett, hiszen július 29
én, szombaton délután újra
várta a közönséget a nagyla
posi Popfarm, me lynek szín
padán Delhusa Gjon, Viki, a
Manhattan és a Pompadour
eg yütt es sz6rakoztatta a
nagyérdeműt.

- Nem hiszem, hogy őrült

ség az, ha valaki támogatja a
kultúrát, akönnyúzenét. Ter
mészetesen ráfizetéses a ren
dezvény, hiszen itt nem
kérhetünk el ezer forintot a
belépőért. Tavaly, amikor a
farm elkészült, úgy gondol-

tuk, hogy ezt az eseményt
egy birkavacsorával ünne
peljük meg az üzlettársakkal ,
kollégákkal. Aztánjött az öt
let , hogy csináljunk egy sza
badtéri színpadot, hívjunk
valamilyen zenekart és ter
mészete sen közönséget is. A

kultúra, a könnyűzene nehe
zen jut el ide a Viharsarokba
és ezzel a popfarmmal ezt a
lehetőséget kívánom megad
ni az itt élő embereknek -me
s él az előzményekr61 Erdősi

úr, aki rnost is több mint száz
üzlettársát, koll égáját hívta

megjúlius utolsó szo mbatjá·
ra a nagylaposi farmra.
Erdősi úr inkább a dalla.

mos, lírai k önny üzenet ked.
veli, és mint mondja, ha
Máté Péter élne, minden bio
zonnyal ezen a koncerten is
a Pop farm színpadán ülne a
zong órá nál.

Vajon mit sz6lnak a városi
kon certtermekhez szokou
zenészek, hogy itt a nagy
magyar puszta középén kell
színpadra lépniük? Ugy tű·

nik kellemes kaland ez a szá
mukra . Tudj ák , hogya
színpad háta mög ött diszn ó
ólak és sz énabogly ák van
nak , de ez sem őket, sem a
közönséget nem zava rta. A
fővárosi pop-kötökben híre
mehetett a .nagylaposi kon
certpusztának, mert már
újabb és újabb zenekarokje
lentkeztek a jövő évi kon
certr e. H.E.

Ifjúsági klub
Gyomaendrőd lfjúságáért néven alapítvány jö tt létre, melynek

célja, egy olyan szervezet, ifjúsági klub létrehoz ása és műk ödte

tése, amely programj aival biztosítan á a fiatalok részére a szabadi
dőkulturált eltöltését. Az alapítvány emellett segítheti a tehetséges
gyomaendrődi fiatalok továbbtanul ását is. Az önkormányzat 10
ezer forinttal támogatta az alapítvány létrehozását.

A Hősök útján,
a Glória Bútorbolt mellett

váTjakedves vásárlóit
a Flóra virágbolt

és a Papír- Ajándékbolt. ·

., .,
MEGHIVO

A Mozgáskorlátozottak Békés Megy ei Egyesület ének Gyoma
endrődi csoportjának vezetősége .értes íti tagjait, hogy 1995. október
14·én 19 órai kezdettel évvégi nagyvacsorát rendez a Körös Étte
rem bell. A vacsora ára tagoknak 260 Ft, a nem tagoknak 400 Ft.
Jelentkezés mind en kedden este a Múvel ódési Házban 17 órától 20
óráig Cs61<e Ján os titkárn ál okt óber ll-ig. A vacsorára minden
kedves sorstársunkat tis ztelettel és szeretettel hívunk és várunk.
Ki tűn6 zen e, tánc és tombola.

***************'~ .Augusztusi áresés ~* a Linda Sportban! ** (Gyoma, Fő út 181/1.) *** Divatos olasz női- és férfi ~
napszemüvegek 695 forint ** helyett 499, amíg a készlet tart. *** Melegítők, joggingok, *

szabadidőruhák* kedvezményes vására ** 2790 forinttól ** augusztus 31 -ig. ** Megérkeztek a tornadresszek, ** sportalsók és tornazsákokt *
***************
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A helyi adókról

" .. ' ;

szerint megsz ólaltak a
környékbeli vend églök ri
asztói is .

Sok helyen megfordul
tunk már a férjemmel.
Voltunk hazai és külföldi
kempingekben is, de sehol
sem engedélyezik a han
gos zenét. A diszkóknak
pedig tudomásom szerint
zárt, hangszigetelt helyi-o
ség ekben van a helye, nem
pedig kempingek mellett a
kerthel yi s égekben. Mi
nem jövünk ide többet ,
mert itt nem lehet pihen
ni ...

Név és cím a szerkeszui
ségben.

. ,. ~' . , ~ .
( ; . .

'.,
Vállalkozunk magasépítési munkák

kivitelezésére.
• Osztályozott adalékanyagból bármilyen
betonkeveréket előállítunk és az építkezés

helyszínére szállítjuk !
• Készletünkön lévő különböző színű

bútorlapot méretre vágunk és élfóliázunk.
• Hideg-meleg vízzel kocsimosást vállalunk.

• IKARUS 211-es 37 személyes
autóbuszunkat bérbe adjuk.

Hosszabb távú igénybevétel is lehetséges.

"-" , ""COLOR SHOP Popir- es Iroszer Bolt
Gyoma, Fő út 218. Tel.: 66/386-748

Még mindig nincs késő megvásárolni
gyermeke tanszereit.

Minden 1000 Ft felett sorsjegyet adunk.
Sorsolás: augusztus 31 -én

17 órakor a boltban.
Főnyeremény 2 db belépőjegy

a Hungária koncertre.

Építőipari Szövetkezet
5500 Gyomaendrőd,

Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614

.Fax: 66/386-226

Júliusban először jártam
az Önök városában Gyo
maendródön.Ismeróseím
től hall ottam jó hírét a
gy ógyfürdőnek . A kem
ping is gyönyörű, ám a
kéthetesre tervezett nyara
lásunkból csak alig egy
hetettudtunkitt tölteni .Mi
és gond olom mások is pi
henni jö nnénk ide , ebb e a
csodál atos környezetbe ,
nem pedig a hajnalig tartó
diszkózenét hall gatni és
rész eg fi atalok randalíro
zás át látni a strandon. A
zajtól szinte egy nyugodt
éjszakánk sem volt. Rá
adásként hajnalban rend-

Tisztelt Szerkesztőség!

THER.NI

ged ély kéreimének az idő

pontja legyen az adókötele
zettség kezdete , hanem az
engedély megadásának az
időpontja . Az adómentesség
ne csak a nevelési , oktatási in
tézményekre terjedjen ki , ha
nem a magánvállalkozásként
rmlködó, fó1eg szakmai kép
zés t, átkép zést, továbbképzést
biztosító iskolák építményei
re, múhel yeire, tangazdasága
ira és tanpályáira is. Ezek a
vállalk ozó iskolák esetenként
gazdasági tevékeny séget is
folytatnak, amelyek non profit
jellegűek , amit szint én nem
szabad megadóztatni.

A gépjármű adózással kap
cso latosan is értelemszerűen

ugyanaz a véleményem mint
amit eddig leírtam. A fuvaro
zókat sújtó újabb rendelkezé
sekkel kapcsolatosan érdemes
len ne elgo ndolkozni azon ,
hogy nem lenne-e jobb egy
közös telephelyet létrehozni ,
fuvarvállaló irodát működtet
ni, esetleg szá llítmányo zással,
gépj arrn üvezet ó-k épz éssel ,
továbbképzéssel bővíteni az
eddigi tevékenységet. Táj é
koztatásul k özlöm, hogya fu
varozók váll alkoz ó i
tanfolyama városunkban is
megszervezhetó kellő számú
jelentkező eseién. Végezetül
én is arra kérek mindenkit ,
hogy jöjj enek el a szeptem
berk ll-i közrrieghallgatásra,
és mondják el a véleményü
ket. Ezen írásomat vitaindító
nak szántam, azt hiszem, hogy
az általam leírottak megfonto
lásra érdemesek.

Budai János

Szerkesztőségünk

levélcíme:
" "SZO-BESZED

.Szerkesztősé~e
Gyomaendrod

Pf.: 48.

4\,...
.t7;;::-

. . ' :~ .
....

Általánossá gban az a véle
ményem az ad óernelésekról,
hogy a központi népnyúzó in
tézkedéseket nem lenne sza
bad helyiekkel kiegészíteni.
Azt hiszem, hogy a jelenlegi
adórendszer meghagyása több
tényleges bevételt jelentene
mínt a több bevételt rem él ő új
adók kivet ése. Az adót nem
fizetökkel szemben a központi
hatóságok is te he tetlenek ,
nem hiszem, hogy városunk
ban más lenne a helyzet. Ahol
a családokban az egy főre eső

havi jövedelem nem éri el a
mindenkori létminimum egy
hav i összegé t (ami jelenl eg
havi 20 OOO forint) azoknak a
családoknak mentesülni kelle
ne még az adó bevallása alól
is.

Az előz őeket alátámasztja
az a tény, hogy az alkotmá
nyunk biztosítja minden ma
gy ar á ll am po lg á rna k az
emberhez mélt ó megélhetési
jogot. Most is érvényesülnie
kell annak a régi alapigazság
nak,amelyet ajogrendszerünk
alapját képező római jog is ki 
mondott: "ahol nincs ott ne ke
ress !" Tehát a létminimum
alatt él ók megadóztatását em
bertelennek, erkölcstelennek,
jogtalannak és alkotmányelle
nesnek tartom. Ugyanezeknek
tartom a jelenleg adómentes
séget él vező lakástulajdono
sok megadóztatasát is.

Be kellene vezetni minden
helyi adónemnél - kivéve az
idegenforgalmi adót - az adó
szüneteltetésének a fogalmát,
mert előfordulhat olyan ese t,
amíkor az adózó önhibáján kí
vülálló okok miatt nem hasz
nálhatja tartósan ingatl anát
pédául súlyos elemi kár - vagy
hatósági intézkedés folytán.
Ilyenkor mélt ánytalan lenne
az adó megfizettet ése. Nem
szabad me gemelt adótételt
kérni azoktól sem, akik nem
kevés munk ával és any agi
hozzájárulással élen jártak a
közművek létesítéséb en . A
kukás szemétsz állítás egyéb
ként is szolgáltatás, amelyért
dijat fizetünk, - ha jól emlék
szem jelenleg majdnem két
szer annyit mint az év e lső

negyedében.
A vállalkozók kommunális

adójánál ne a vállalkozói en-
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,
GONDOLJA MEG, MEGERI!

.... .. ,
JOL JAR HA NALUNK JARI

Külföldi
vendégszereplések

II. Gyomaendrődi Nemzetközi
Művésztelep

Ajándék a !)a~yenyedi
festoktol

Glória
Bút orbolt

Engedményes vásár a Budapesti
Faipari Kft. által gyártott

bútorokból!
10-30 alÓ árengedmény .

szeptember 30-ig!

AJÁNLATUNKBÓL:
- Patrícia szekrénysor:

60 800 Ft helyett 48 .640 Ft
- Krisztina szekrénysor:

54400 Ft helyett 46240 Ft
- Panda szekrényelemek

30 % engedménnyel
Válja kedves vásárlóit

a Glória Bútorbolt
Gyomaendrődön

a Fő út 230. szám alatt.

Gyomaendrödön a Bethlen Alapítvány j únius 24- e és
augusztu s 6-a között rendezte meg a II. Gyomaendrődi

Nemzetközi M úvésztelepet, melyet el ősz ör tavaly szer
veztek meg.

Ausztri ából. Bulg ári ából, Romani ából és Kín ából
összesen 13 művész érkezett. A vendéglátó országot
pedig 12 résztvevő képviselte.

A testvérváros Nagyenyed három festője : Natalia
Bardi, Balog István és Victori Ioan Cocoveanu egy-egy
festm ény ét ajándékozta a városn ak. Az ajándékok at dr.
FrankáK ároty polgármester és Czibulka Gyö rgy alpol
gármester vette át a városházán.

A múvésztábomak a Bethl en Gábor Mezőgazdasági

Szakközép- és Szakmunkásképző Iskol a adott ottho nt,
vezetője és szakmai ir ányítója Csuta Gyö rgy békési
festőművész vol t.

A táborzáró kiállítást szeptember 3-án vasárnap déle
lőtt tíz órakor nyitj ák me g a mez ógazdas ági szakközép
iskola tornaterm ébenés szeptember lO-ig lesz l áthat ó.
A művésztel epről készült szrnes, képes kiadványunkat
lapunk szeptemberi sz ámában talál j ák meg olvasói nk.

fes zti válon vett részt, ahol
spanyol, bulg ar, román ,
sz erb és görög együttesek
mell ett nag y sikerre l szere
peltek.

A gyer mek-t áncescport. a
Gyomika is k ülföldön turné-
zott. Augusztus közepén
Olaszor sz ágban jártak a 2 .
sz ámű Által ános Iskola Ze
neiskol ájának, a néptánc o
so k al apítván yának és a
helybéli v állalkoz ók anyagi
t ámogatásával.

Tagjainknak a meghirdetett kamaton
felül kamatprémiumot biztosítunk.

Megtakarításainak elhelyezésére
ajánlatunk: '

95/3. jelű Profit takarékbetét évi 24%
95/6. jelű Profit takarékbetét évi 26 %

95/12. jelű Profit takarékbetét évi 28 %

HOZAM takarékbetét
6 havi lekötésnél évi 24 %

12 hav i lekötésnél évi 25 %
(kamatfizetés h árom havonta)

Átutalási betét
3 havi lekötés esetén évi 21 %
6 havi lekötés esetén évi 22 %
12 havi lekötés esetén évi 23 %

Bankszámla betét
1 havi lekötés esetén évi 19 %
3 havi lekötés esetén évi 20 %
6 havi lekötés esetén évi 21 %
9 havi lekötés esetén évi 22 %
12 havi lekötés eset én évi 23 %

Piramis látraszóló takarékbetét
továbbra is váltható kamata

évi 13-18,5 %

A Körösmenti Nép tánce
gyü ttes nek g azd ag nyári
programja volt. Június kö
zepé n 16 táncos utazott
Svédországba egy nemzet
közi kultur ális találkozóra.
A gyomaendrődieket a svéd
Kikap oo együttes hívta
meg. A svéd fiatalok eg yé b
k ént múlt é v máju s ában
vend é gszerepeltek váro
sunkban. A Vadvirág tánc
eg yüttes Gör ögors zágban
eg y nemzetközi néptánc-
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Botrányakempingben
, ~

Hiaba van csendrendelet? .
Nemcsak szerkesztőségünkhöz, hanem az ön
kormányzathoz és a rendőrséghez is rengeteg
panasz érkezett az elmúlt hetekben a liget kör
nyékén lakóktól és a kempingező vendégektól az
éjszakai hangos diszkók miatt.

.. ~

UZLETLANC!
Amely nem egy a sok közül.

Értesítjük tagjainkat
és vósórlóinkat hogya Hősök

úti ABC-ben a Coop üzletlónc
tagjaként 1995. augusztus 25 -

szeptember 2. között.. .. ..
ENGEDMENYES VASART

TARTUNK.

CaJP

Ajánlatunkból:
Kristálycukor lkg 79,90 Ft
Vénus étolaj Iliter 145 Ft

Sertészsír 0,5 kg 57 Ft
Ráma margarin 500 gr 125 Ft

Finomliszt lkg 29,90 Ft
Negró Classic 200 gr 67 Ft
Tchibó Bistro őrölt kávé

250 gr 305 Ft
Tomi Kristály mosópor

3,6 kg 669 Ft
Crepto eü. papír 2 tek. 40 Ft

és még szómos órucikk
kapható kedvező óron.

Kérjük keresse fel
a Coop feliratú üzletünket... ..

Afesz
Gyomaendrőd

- A vendéglősök is belátták,
hogy a hangos éjjeli zenével a
város idegenforgalm át teszik .
tönkre. Pár nap múlva azonban
kiderült, hogyígéreteikből

semmit sem tartanak be. A zene
még hangosabban szól és egyes
vendéglősök visszaélnek j óin
dúlatunkkal. Úgy látom, hogy
tehetetlenek vagyunk mindad
dig, amíg a törvény nem ad le
he tősége t arra, hogy ilyen
vendéglátó egységeket hezárat
hassunk. Addig pedig még na
gyon sok erkölcsi és anyagi kárt
okoz városunknak ez a maga
tartás - mondta dr. Frankó.

lett a vége. Elgondolkodtató,
hogy a fürdő esti bezárása után
illegálisan fürdózók ellen sem
miféle jogszabály, vagy önkor
mán yzati rendelet nem ad
l ehetőséget valamiféle haté
kony eljárásra. Ez a mindenne
m ü kompromi sszum ot
nél kül öző magatartás sokat ár
tott a kemping egyébkéntjó hír
nevének. A megoldás az lenne,
ha éjfé l után már semmiféle ze
ne nem zavarná a környék lakó
it és az itt pihenő vendégeket 
mondta Vass Ignác.

A város polg ármcstere dr.
Frankó Károly július közép én
beszélgetésre hívta meg azokat
a vend églátósokat, akik diszkót
rmlködtetnek. A két órás talál
kozón a rendőrök is részt vet
tek.

- Kértük a diszkók rendezői t,
hogy tarts ák be a szabályokat.
A V<1rOS önkormányzata ugyan
is h oz ott egy úgyn evezett
csendrendeletet, melynek értel
mében este 10 után tilos a han
gos sz a ba d tér i zen e . A
vendéglősök szerint a gond ott
kezdődik, hogya fiatalok este
11 órától körülbelül hajnal 3-ig
igénylik a diszkót - tájékoztatta
lapunkat dr. Frankó Károly.

A polgármester elmondta azt
is, megállapodtak abban, hogy
mindenütt egy időpontban feje
ződik be a diszkó és a kerthely
ségekben l egkésőbb éjje l egy
órakor véget vetnek a zenének.

Üzlet- és
irodahelyiségek

kiadók!
DY-WAKft.

Gyomaendrőd,

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

Vass Ignác a fürdő vezetőj e

lapunknak ezzel kapcsolatban
elmondta, hogyaHalászkert tu
lajdonosával még a szezonkez
det előtt megegyeztek abban,
hogy csak olyan hangerővel

szó l majd a diszkózene. amely
nem zavarja a kempingezőven
dégek nyugalmát.

- Július 29-én hajnalban el
szabadult a pokol. ' Éjjel egy
óráig viszonylag halkan szól t a
zene, ekkor azonban a bezárt
presszóból a halászkertbe érke
zett egy nagyobb vendégsereg
ésel kezdődött a hajnali 3/4 4-ig
tartó diszkóőrület. A kemping
őrei kénytelenek voltak kihívni
a rend örséget. a felháborodott
kompingezök pedig megakar
ták Iincselni aHalászkert sze
mélyzetét. Olaj volt a tűzre,

hogy a diszkós viccből közölte
az illuminált vend égseregge l .
hogya diszkó végeztével meg
lehet márt őzni a fürdő meden
célben. A rendőrök nem kis ne
hézség árán vetettek véget a
randalírozásnak, amelyn ek a
csendháborítás miatt feljelentés
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Ketten húzták ki a vízből

Félmázsás harcsa akadt horogra

Készlet- és eszköz-
.értékesítéskedvezö .áron .

augusztus 28-29--ig ( hétfő, kedd)
8-II óra között

lát. Hetedszerre azonban
sikerült az akasztás és a
harcsa - némi birkózás
után - a csónakban fe
küdt.

Idén Gyomaendrődön

ez volt a legnagyobb pél
dány, ami' horogra
akadt: a harcsa 215 centi
hosszú volt és 52 kilót
nyomott.

a Piros malomnál.
Tapéták, horgászcikkek, gyermekjátékok,

bolti berendezések, raktárállványok,
íróasztalok, 380 V betonkeverő,

ponthegesztő, állványos köszörű.

Fémipari munkaasztalok és egyéb eszközök,
kötegelt fahulladék, vágott túzlto.

Érdeklődni a 386-649-es telefonszámon
a reggeli órákban.

dóságot nem mutatott
arra.hogy a felszínre jöj
jön. Ot alkalommal sike
rült a vízfelszín közelébe
húzni, ám a vágóhorog
gal nem tudták elérni,
mert a harcsa túl messze
volt a csónaktól. Hatod
szorra beleakadt az állá
ba a vágóhorog, de az
csak végighasította az ál-

r- --~------ --------------------- - -- ---- --------------- - - - - __~. .
·····,·,·,·,. ,

tem meg, hogy szóljon
neki. Jött is Bandi, de ek
kor már este 8 óra volt 
mesél a nem mindenna
pi eseményről Izsó An
tal.

Ezután már ketten fá
rasztották a halat, ami
azonban semmi hajlan-

Izsó Antal
és a 215 centis harcsa

Augusztus 6-án késő

délután Izsó Antal gyo
maendrődi horgász har
csázni indult a
Hármas-Körösre. Az Ilo
natelepi kanyarban fel
akasztott a horogra egy
csokor gilisztát és bele
eresztette a vízbe. Este
hét óra előtt öt perccel
először úgy érezte mint
ha megakadt volna vala
miben a horog, ám
néhány pillanat múlva
nem volt kétsége afelől,

hogy egy megtermett
harcsa akadhatott a ho
rogra.

- Mái" jó félóra is eltelt,
ám a hal alig-alig moz
dult meg, s ekkor már
tudtam, hogy ezt a hatal
mas jószágot egyedül
nem tudom a csónakba
emelni. Ráadásul vágó
horog sem volt nálam.
Tudtam, hogy Dusek
Bandi tőlem 600-700 mé
terre odébb horgászik.
Egy motorcsónakostkér-

Munkakufya-verseny
Gyomaendrődi győzelem

Ifjú pecások

A négy fordulós me
gyei munkaktitya-ver
seny 3, fordulóját a
gyomaendrődi kutya
kiképző iskola rendez
te meg Eud r dd ön
június 17-én. A verse
nyen 14 kutya jelent
meg gazdájával. A két
tagú fővárosi verseny
bizottság az elérhető

100 pontból 93-al ju
talmazta a gyomaend
rődi Szeueli Évát és
kuty áját, így a negye
dik forduló előtt az
összesített pontok
alapján Szetteli Éva
vezette a mezónyt né
metjuhász kutyájával.

A július l-én Békés
csabán megrendezett

utolsó versenyen a gyo
maendrődiek ismét bi
zonyítottak, s ezt a
végeredmények is mu-

A közelmúltban ren
dezte meg Szarvason a
Békés Megyei Horgász
Szövets ég az ifjú horga
szok egyéni versenyét,
melyre 16 egyesület
küldte el mintegy száz
résztvevőj ét. Az összesí
tett pontszámok alapján
gyermek kategóriában
az első három helyet az
endrődi horgászegyesü-

tatják: első lett Szetteli
Éva, második helyen pe
dig a szintén gyomaend
rődi Szabd Evanyert.

let tagjai hozták el. Első
helyen végzett ifj.
Kmellár Bela, második
lettijj. BálintLászló, har
madik pedig Maninák
András.Az ifj úsági kate
góriában egy békéscsa
bai versenyző mögött
második helyezést érte el
ugyancsak az endrődi

egyesület tagja, Fekées
Gábor.

Gazdasági társaságok,
vállalkozások!

Ha tevékenységükben gazdasági,
pénzügyi, számviteli gondjaik

vannak, felajánlom.. ,. ,
KONYVVIZSGALOI,.. ~

KONYVVIZSGALATI
tevékenységem,

benne könyvvezetési,
mérlegfelülvizsgálati, adózási

vizsgálatot.

Hívjon, vagy írjon!
Korrekt együttműködést ajánlok.

Cím: 5600 Békéscsaba,
Petőfi u. 2. II. 15.

Tel/fax: 66/322-430.
Józsa Béla okleveles

könyvvizsgáló
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Bajnok lesz a Baratsag SE
Az 1995/96-os bajnokság augusztus 13-i kezdete

előtt mindkét gyomaendrődifocicsapat háza táján történtek változások.

, Gyomai Futball Club Barátság SE
Vass Ignác, a klub ügy- nyár közepén úgy tűnt,

vezetőjeelmondta, hogya hogya GYFC a kezdődő

csapat jelentős személyi bajnoki évben nemigen
változáson esett át, első- tud labdába rúgni a me
sorban a Barátság SE jó- gyei első osztályban. Vé
voltából. gül is az utolsó

- Ugyanis Kovács Lajos pillanatokban sikerült a
úr, a Barátság SE főszpon- csapatot feltölteni olyan
zorának igen megnyerő játékosokkal, akik meg
invitálására hat játékos határozói lehetnek a baj
(Halás.z, .:Il lyé>$; Kocsis;· ::noki -szereplésnek .i.Így
Katona, Csikás, Téglási) került a csapathoz Udva
átigazolt a Barátságba. ri, Mazán, Igrice; Földe
Bányai visszatért Dévavá- si, valamint Illés és újra
nyára, Demjén Szarvasra elkezdte az edzéseket
ment át, Tatárt pedig köl- Holló és a két leszerelt
csönad tuk a J ászalsó- katona Hunya és Tímár.
szentgyörgyre december Új edző, Durucskó Péter
31-ig. Ugyanakkor még irányítja a csapatot, So
két további játékosunkat. mogyi János az eddigi
VataitésKovácsotismeg- megbízott edző pedig az
lehetősen csábító ajánlá- ifjúsági és a serdülőcsa

tokkal próbálták a patot vezeti - mondta
Barátsághoz igazolni. A Vass Ignác.

A Barátság SE. klubveze
tése a megyei I. osztályú baj
nokság megnyerését és az
utánpótlás terén adódó lehe
tőségek kihasználását tűzte

ki célul. Ennek érdekében új
játékosokkal erősítettékmeg
a csapatot. Janis Szarvasról,
Bélteki Gyuláról, Halász,
Kocsis és Illyés pedig a Gyo
mai FC-tól igazolt át. A gyo
mai csapattól került a
Barátsághoz az ifjúsági korú
Katona, Téglási és Csikós.

Kovács Lajos a Gyomaend
rődi Barátság SE elnöke visz
szautasította azt a híresztelést,
miszerint az endrődi csapat
azért vásárolt játékosokat a
GYFC-tól, hogy a gyomai klu
bot ezzel is ellehetetlenítse.

- A három játékosra szük
sége vol t csapatunknak, a há
rom gyomai fiatal pedig 1-2
éven belül kerülhet a nagy
csapatba. A focistákért

egyébként a határidő lejárta
előtt kifizette a vételárat a
Barátság SE. Több mint har
minc játékosunk van és az
utánpótlás töretlen fejlődése

érdekében a klub vezetése
úgy döntött, hogy a megyei
III. osztályban is indít csapa
tot- tájékoztatta lapunkat az
elnök.

Kéki Elek edző helyére
Bélteki János került, akinek
játékos múltja és emberi
hozzáállása sokat segíthet az
említett célok elérésében.
Legalábbis ezt remélik a
klub vezetői. Kovács Lajos
elmondta, hogy Kéki Elek
ben emberileg nem csaló
dott, de még tanulnia kell az
edzői mesterséget. Bélteki
Jánossal kapcsolatban az el
nök biztos abban, hogy a
környék legjobb futball
szakértőtállították edzőként

a csapat élére.

Cselgáncs edzötábor KoronglövóK
versenye

Július 31 és augusztus ll-e
között a Bethlen Gábor Mezö
gazdasági Szakközép és Szak
munkásképz6 Iskola adott
otthont egy nemzetközi csel
gáncs-edz6tábornak. Az elmúlt
esztendoben még csak öt klub
versenyzei vettek részt a gyo
maendr6di edzótáborban, idén
pedig mártíz klub és a németor
szági Erfurt város csapata
edzett városunkban.

Kovács Gábor a Magyar Ju
da Szövetség versenysport bi
zottságának vezetője elmondta,
hogya 184 résztvevő két cso
~?rtban felváltvadolgozott, kü
Ion a 10-13 éves korúakból álló
utánpótlás korosztály, külön a
serdülőjuniorok, akik 13-19

évesek. Gyomaendrődön edzett
a junior válogatott tíz tagja is.

Károlyi Antal, a Gyomaend
rődi Spartacus SE elnöke, a
cselgáncs-szakosztály edzője

elmondta, hogy a helyi klub há
rom évvel ezelőtt kereste meg a
szövetséget,hogy szeretnékfel
venni a kapcsolatot más klu
bokkal. Ennek köszönhetoen
alakult ki jó kapcsolatuk a Sza
jol-Bodex Judo Klubbal, mely
nek Kovács Gábor a
vezetőedzője.

- Szeretnénk megköszönni a
gyomendrődiek segítségét, s
bizton állíthatom, hogy minden
résztvevő ideális feltételeket ta
lált a munkához - mondta végül
Kovács Gábor.

A Gyomaendrődi Körös
menti Vadásztársaság ko
ronglövő pályáján rendezte
meg az idei "Bakonyi István
Vadász Háromtusa Ver
senyt". A verseny nyolc csa
pat és 72 egyéni induló
résztvételével három pályán
zajlott. Aversenyszínvonalát
emelte, hogy az indulók kö
zött egy Európa-bajnok is
volt.

Az emlékversenyt idén
ötödik alkalommal rendezték
meg, s kétszer a Szolnok me-

gyei csapat, kétszer pedig a
Körösmenti Vadásztársaság
csapata nyerte a" vándorserle
get. Idén is a helyi csapat
nyerte a versenyt, rnelynek
tagjai: Dávid Gábor, Hajdú
Józse!és KissSándor. Máso
dik helyen a Szolnok megyei
csapat, a harmadik helyen a
hajdúnánásiKossuthVadász
társaság végzett. Egyéniben
első lett Kontra Imre,a máso
dik Lázár Tamás a harmadik
pedig Gombos Károly lett.

K.S.
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Motoros
találkozó

1995

MOTOROSOK

Több sZéíz motoros érkezett
augusztus l l-én a Körös-part
ra, ahol a helybéli Ghost ' sMo
tor Fanatic Club rendezte meg
imm áron második alkalom
mal a nemzetközi motoros ta
l álkoz ót,

Az ország nunden tájáról ér:
keztek vendégek, de eljöttek
szlovák és olasz motorosok is.
A rendezvényen képviseltette

.magát Magyarország legneve
sebb motoros klubja a Gere ni
mo is, mel ynek tag j a i
elismer6en széltak a gyomalak
által szervezett tal álkoz ór ól.

A három naposr endezvényen motoros
ügyességi versenyeken és más sz örakoz-

-tat ö programokon vehettek részt az egy
begyúltek, akik k öz ül nagyon so kan
látogattak el a messze földön is ismert
gyomaendr édi motormúzeumba is.

A vendégek vasárnap összecsomagol
tak, nyeregbe pattantak és aKawasakik,
Hond ák. Harley Davidsonok és Yama
h ák elindultak újabb kalandok felé .

1995, augusztus

CÉDRUS
NAPOK

a Glória
Bútorboltban

1995. ouousztus 21
- szeptem ber 2-iQ

Bemutatásra
kerülnek a

GYÖRICÉDRUS
BÚTORGYÁR
óltol gyártott
HÁLÓSZOBÁK,

NAPPALI
SZEKRÉNYEK,

ÜLÖGARNITÚRÁK
ÉS MÁS

KISBÚTOROK.

A vásár ideje
alatt rövid
szállítási
határidőre

megrendelést
is felveszünk.
Tekintsék meg
bemutatónkat.
Gyomaendrőd,

Fő ú t 230. sz.
Nyitvatartás :

hétfőtől-péntekig

9-18-ig
szombaton

8-12-ig. .

FIGYELEM!
MÉG TART

A BÚTORCSERE
AKCiÓI
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szövegszerkeszt ós végzettség
gel Gyoma körzetében 4-6-8
órás munk át keres. Érd.: Gyo-

. ma, Katona J. u. 2/l
Eladó 4 db festett ajt ólap.

125 l-es ~EHEL h útöszekréuy
8000Ft. Erd.:Mez ótúr Földvári
út 5. Roszik Pálné.

Eladó haszn ált fürdőkád ,

vi l lauyboj ler , mosd ókagyl ó.
Érd.: 15 óra után, Gyomaend
rőd Katona J. u. 14. sz.

Hálószobabútor és egy 231i
teres Elekta mikrohullámú sütő

eladó. Érd.: dr. Szendrei Éva,
Gyomaendrőd , Áchi rn ll . 18.
Tel.: 386-034.

Névtáblák. ki tűz6k, kutya
macska bil éták készítését gra
vírozás sa l vá lla lom . Érd .:
Gyomaendrőd, Főú t 186.

300 mázsa lucernasz éna el
.ad ö. Irányár: 700 Fl/mázsa.Te
lefon: 386-591, 16 óra után.

Ezúton monduuk köszönetet mindazon 1'0
konoknak. bará toknak, munkatársaknak,
akik Varga Gyuláné (Domokos Katalin)
temetésén július 14-én megjelentek és sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

•••••••·•
Aláírás: :L ••••• ••• __ ._ ••• • •• ._~

I ngyenes az apró!

Köszönetnyilvánítás

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

behúzós,38 OOO Ft. Érd: Komá
romi,Mezőtúr, Munkácsi út 13.
Tel: 440 délután 15 h-tól

EGYÉB

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. 18. A
hirdetések szövegéért felelösséget nem vállalunkl

Egy apr6hirdetés szövege nem tartalmazhat tizenöt
(15) szönál többet!

EDITÉS TÁRSABT. Köny
velés, tanácsadás, hitelpályázat
készílés. Tel: Körösladány 77.

Gombatenyésztésre alkal
mas mell ék épület kiadó. Érd.:
este 06-66/386-653.

FÉG falikazán C-18-as típu
sú, ú j szer ű állapotban eladó.
Gyoma, Vásártéri ltp. l/l. Tel:
66/386-336.

Kárpótlási jegyeladó. Érd.:
a Szerkeszt öségben

Eladó egy Favorit Tv és egy 2
méteres datolyapálma. Wartburg
hoz értő nyugdíjas gépkocsiveze
tőt ker esek. Érd.:
06-661386-81 5-ös telefonszámon.

Érettségizettnő adminisztrá
ciós gyakorlattal számítógépes

rázs bérbe kiadó. Érd.: 06
66/386-653.

20 fás ószibarackos termés
sel együtt sürg ósen eladó. Érd.:
Kovács Sándorné (hétvégén)
Mez ótúr Ifjúsági ltp. XVL ép.
lIIIlS . Tel.: 56/374-155

Harcsáshoz közel,tanya sür
gősen eladó, Érd.: Mezőtúr ,
Vfzközi kert 1.
Gyomaendrődön eladó a

Dobó úti üdülőtelek 1004 m2,
50 m2 ikerfaházzal. közmúve
sen bekerítve. Ért: 500 OOO Ft.
Cím : Monor, Szé lmalom u.
223. sz. Özv, Harmati Gáborné.

JÁRMŰ
1980-as é vj áratű "Opel As

cona" érvényes m úszaki val el
adó . Traban t csere érde kel.
Érd.: Joó Gábor 06-30/461-053

IFAW 50L. csukott, voltmű
helykocsi üzemképes állapotban
eladó. Érd.: telefonon: Körösla
dány295., vagy ProllicsMátyás,
Körösladány, Kossuth ll. 4411.

Kitűnő állapotú S-51 Sim
sont keresek megvételre. Érd.:
Gyomaend rőd , Vásártéri ltp.
20/A. IIn .esti órákban.

AUDI 80-hoz, 100-hoz se
bességváltó, új Mcserélővel el
adó. Érd'.: Km ellár,
Gyomaendr6d, Micsurin u.
28/1. (Csókási),

1500 cur', automata valtos
VOLVO 66, friss műszakival
eladó. Tel.: 66/386-039.

Mazda 626-os kintelt áJlapot
ban met álszurkeszinben eladó.
Tel.:66/386-105,este19óraután.

ÁLLAT

GÉP

Ezüst szíml itáliai és ham
burgi pettyes díszbaromfi te
nyésztoj ás eladó. Fülöp Elek,
Hunya, Táncsics u. 25. Tel.:
66/389-669

Te nyészszeml ézett dober
mann szuka eladó. (Egyszer fi
alt) Érd .: G y o m aendr őd,
Besenyszegi u. 4.

Németjuhász kiskutyák el
adók. Érd.: Gyomaendrőd, Rá
kóczi u. 8.

Lajta vetőgép, 32 soros el
adó. Érd.: Gyomaend rőd , Ál
mos u. 1811 . Tel:
06-30/407-350.

Eladó MTZ-50 traktor, mű
szaki 2000-ig.Irányár: 270 OOO
Ft., Briggs áramfejlesztő 2 kW

HÁZ,LAKÁS

KERT,TELEK

Padl ásszebas ház eladó,
vagy L emeletire cseré l hető

megegyezés szerint. Erd.: min
den nap, Gyom aen drőd, B.
Molnár út 612.

Lakás kiadó Gyomaendő

dön, Kolman ltp. mellett. Érd.:
a 66/386-927-es telefo nsza
mon.
Gyomaendrődön, az Októ

ber 6. ltp. IV. emeleti, 2 szobás,
parabolás lakás eladó. Érd.:
6613 86-691

Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
31. Bill. sz. alatti lakás eladó.
Érd.: 18 óra után,

Gy ornaend r ód ön, Erkel út
10.sz. alatti3 szebas kertes csa
hídi ház eladó. Érd.: egész nap
a helyszínen.

Bútorozott szeba sürgősen

kiadó. Erd.: Keresztesi Antalné
Gyomaendrőd , Ságvári E. u. 3.

2 szobás, g ázközpontifúté
ses, egyedi vízórás, tehermen
tes IL emeleti lakás elad ójövő
nyári kiköltözéssel. Erd.: Gyo
maendrőd, Vásártéri ltp. 29/A
II/8. Tel.: 66/386-375

Gyomaendr ödön az Árpád
u. 6. sz. alatt mez ógazdaságí
foglalkozásúak számára alkal
mas kertes, családi ház eladó.
Érd.:Gyomaendrőd , Kossuthu.
15. minden nap 17 órától vagy
a 66/386-405-ös telefo nsza
mon,

Gyemán a Vásártéri lakóte
lepen garázs eladó vagy bérbe
vehető. Érd.: Tel: 66/386-336,
386-105 (az esti órákban)

Gyomán a Vásártér i ltp .
33/A1/5. szám alatti g ázfütéses
3 szobás lakás garázzsal együtt
eladó. Erd.: a helyszínen.

Gyo rnaenród, Gárdonyi Gé
za út 35 sz. alatti családi ház
eladó. Érd.: a helyszínen.

Gyemán a Kecsegésben víz
parti telek eladó. Érd.: Gyorn án
aLigetFürdöben a 66/386-039
es telefonon.

840 négysz ögöl t erü letű

gyümölcsöskert eladó kis fa
házzal, sok fával. A fele is el
adó. Érd.: Dom okos Im re,
Gyomaendrőd , Vásártéri ltp.
2612.

Gyom án, a Siratóban 240
n.~gyszögöl vízparti üdü l őtelek
Surgősen eladó. Ugyanott ga-
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villamossági
szaküzlete. .

Címünk:
Endrőd,

Főút 10.
Telefon:

06/386-358

Régi,
használt,

kopott
bútorait
felújítj a

Vass Csaba
KÁRPITOS
Gyoma
Hősök

útja 10.

Megnyílt
Endrődön is a

WATT GMK

Villany
szerelési
anyagok,
háztartási

gépek,
kábelek.

fiatalember otthonról ello
pott két gázpalackot, amit az
apja még aznap megtalált a
kocsmában. A fiatalember
kedvét mindez azonban nem
vette el. Néhány nap múlva a
nagymama mosógépbe eldu
gott ötezer fo rintj át lopta el.

Augusztus 4-én bejelentés
érkezett a rendőrségre, hogy
egy férfi két pofont adott az
asszonyának, ugyanis a nő

suttyomban megitta az úr sö
rét. A rendőrök nem tudtak
mit kezdeni az esettel.

Augusztus 9-én megtal ál
ták annak a férfinak a holt
testét, aki augusztus 7-én a
Hármas-K örös vizében für
dött, majd elmerült és meg
fulladt. K.L. 32 éves okányi
fiatalember holttestét a tra
gédia helyszínétól 100 mé
terre vetette felszínre a víz.

tonsági felszereléssel is ellá
tott - képtár. A 17 ellopott
Corini -kép értéke akkor
mintegy no ezer forint volt .
A tettesek kevés nyomot
hagytak maguk után, hiszen
a helyiségeket az ott talált
poroltó készülékekkel fes
tették fehérre.

A rendőrség egyelőre

csak az orgazdát lelte
meg, a békéscsabai illető

ségű Püski személyében,
aki az említett három fest
ményt Budapesten adta el.
Remélhetőleg a nyomo
zók rátalálnak a többi ti
zennégy ellopott képre is .
Paraizs Endre szarvasi
rendórtiszt lapunknak el
mondta, hogy a nyomozás
érdekében egyelőre még
nem kíván nyilátkozni az
ügyben .

1992 július l O-én este 10
órakor zárták be az intéz
mény ajtajait, és a takarítónő

másnap, szombat reggel fe
dezte fel, hogy az udvar fel
óli bejárati ajtót feltörték . A
tettesek ezután befeszített ék
az irodaajtót, megtalálták a
klubterem kulcsát, majd ki
nyitották a helyiség ajtaját.
Tehették mindezt azért is,
mert az épületet és a festmé
nyeket semmiféle bizton
sági berendezés sem védte
az illetéktelen "m úpártol ók
tól". A város tulajdonában
lévő 50 Corini-festményre
egyébként biztosítást sem
kötöttek.

Az ügy annál is inkább
bosszantó volt, mert a mű

velédésiközpont szomsz éd
ságában már félkész
állapotban volt az új - biz-

Augusztus ll-én Gyomán
a Bajcsy és a Tompa utca
kereszteződésében történt
baleset. Egy Volkswagen
Golf a Tompa utcár ól kihaj
tott a Bajcsy útra úgy, hogy
nem adta meg azelsőbbséget
a Bajcsyn közlekedő moto
rosnak, s emiatt a két jármű
összeütközött. A motorost és
utasat súlyos sérülésekkel
vitték kórházba.

Ittas járművezetés miatt
kezdeményeztek eljárást egy
békéscsabai férfi ellen, aki
nek motorcsónakját augusz
tus ll-én a . szarvasi
vízijárőrök állították meg a
Hármas-Körösön.

Vannak olyan polgártársa
ink, akik kínjukban arra ve
temednek, hogy saját

.sz üleikt ól, nagyszü!eiktől

lopjanak . Egy öregszél ősi

A rendőrség orgazdaság
alapos gyanúja miatt nyo
mozást indított Püski .Ist
ván békéscsabai lakos
ellen, aki a három évvel
ezetou eIIopott Corini-fest
mények közül hármat ez év
februárjában egy budapesti
lakosnak eladott. Mint ak
koriban beszámoltunk róla,
a Katona József M úveló
dési Központ klubtermé
ben kiállított és - nem túl
hatékonyari - őrzött Corini
képekb61 1992 július 10
r61 ll-re virradó éjszaka
elloptak 17 festményt. A
kolozsvári születésú, 1982
ben Gyomán elhunyt Cori
ni Margit a településnek
ajándékozta 50 müvét, me
lyet annak idején a művelő

dési központban állítottak
ki.

CrJ:iim~~. ~.

~~
A biciklis elütötte a Toyotát

Ellopott Corini-képek nyomában

Előkerülthárom festmény

Augusztus l-én délután egy
ittas mezótúrí biciklis nekihaj
tott egy - azút szélén parkoló 
Toyotanak. A kocsiban mint
egy 10 ezer formtos kár kelet
kezett. A kerékpáros este már
Endrödön a Hídfő étteremben
mulatott és mert a pincérek
nem akarták kiszolgálni, ga
rázdálkodni kezdett.

Augusztus 2-án délelőtt

Gyemán a Fő úton a szelgála
tos rendőr két nagy sebesség
gel k özeled ö,bukósisak n élkül
motorózöfiataltakartleállitani.
Egyikőjük kikerülte a rendőrt ..
és elhajtott, a másik motoros
pedig elütöttegy rendőrt, majd
egyensúlyát vesztette, nekiüt
között két - az útszélén parkoló
- személyautónak és elesett. A
motoros nyolc napon túl,a ren
dőr pedig nyolc napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett.
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INépnyúzás vagy igazságos
közteherviselés

Az önkonnányzatkidolgozta ajöv6 év januárj ától beve
, zetend6 helyi adók tervezetét, amelyró1 kérte a vállalko
zók és a lakosság véleményét. A helyi adók mértéke 1992
óta változatlan. Ha az iní1ációt vesszük csak figyelembe,

már akkor is duplájára kellett volna emelni az adók ösz
szegét. A hannadik oldalon olvasható Írásainkból az is
kidelÜl, hogy a legtöbben méltánytalannak tartják a helyi
adók összegének 20-30-szoros emelését.

A szekszárdi Mark-Komm
Kft. a Bethlen mezőgazdasági

iskola segítségéve! szervezte
meg a Vita Agricolae mezőgaz

dasági szak.kiállítást augusztus
31. és szeptember 3-a között
Gyomaendrődön a sportcsar
nokban. A mintegy 40 kiállító
között találtuk a nagyenyedi
Metalurgica és az MPL bútor
gyár termékeit is. Képünkön dr.
Simon Imre, a megyei önkor
mányzat elnöke nyitja meg a ki
állítást. Vásári összeállításunk a
8-9 és a 17. oldalakon található.

4. ÉVF. 9. SZÁM 1995. SZEPTEMBER ÁRA: 39 Ft

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Óriási választékból
válogathat

és rendkívül
kedvező áron

vásárolhat női-,
férfi- és gyermek

lábbelit!
Őszi modellek!

, '~

mint három hónapja nincs vezérigazgatója, de
még csak fó1<önyvelője sem az állami tulajdonú
cégnek. Az Állami Vagyonügynökség, illetve ez
év közepétől mostmár Állami Privatizációs és
VagyonkezelőRt. (ÁPV Rt.) mint tulajdonos hó
napról hónapra csak ígérget, de sem vezetőt nem
nevez ki, sőt mintha a privatizáció befejezését is
inkább késleltetné. (2. oldal)

"TURUL CIPOBOLT
Gyomaendrőd, Fő út 187.

TURULCIPÖ~

RITA
MARI

~
~

i
I
~

I
a gyomai I
fotómodell I

(14. oldal) I
~

:..~d

Az egykoron hatszáz dolgozót foglalkoztató
gyomaendrődi központú Körösi Sütőipari Válla
lat - miután a privatizáció során megválni kény
szerült nyereségesen működő vidéki pékségeitól
- múlt év december l-vel Körösi Kenyér néven
részvénytársasággá alakult. A társasághoz tarto
zó gyomai és szarvasi kenyérgyárakban jelenleg
83 dolgozó sütögeti a kenyeret úgy, hogy több

Körösi Kenyér Rt.

Sikertelen privatizáció
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A felszámolást várják
Az egykoron
hatszáz dolgozót
foglalkoztató
gyomaendrődi

központú Körösi
Sütólpari Vállalat 
miután
a privatizáció során
megválni kényszerült
nyereségesen
mú'Ködővidéki
pékségeitól - múlt
év december l-vel
Körösi Kenyér néven
részvénytársasággá
alakult.
A társasághoz
tartozó gyomai
és szarvasi
kenyérgyárakban
jelenleg 83 dolgozó
sütögeti a kenyeret
úgy, hogy több mint
három hónapja
nincs
vezérigazgatója,
de még csak
fó'könyvelője sem
az állami tul.-ajdonú
cégnek. Az Allami
Vagyonügynökség,
illetve
ez év közepétól
mostmár Allami
Privatizációs
é~ VagyonkezelőRt.
(APV Rt.) mint
tulajdonos hónapról
hónapra csak
ígérget, de sem
vezetőt nem nevez
ki, sőt mintha
aprivatizáció
befejezését is
inkább késleltetné.

- Hogy három és fél hóna
pig se szakmai, se pénzügyi
vezetője ne legyen egy áll
lami részvénytársaságnak 
amely éppen átszervezés
alatt van -, nem elfogadható
és nagymértékű' lebecsülé
se az itt dolgozó emberek
nek - mondja AlmásiAndor
hódmezővásárhelyi agrár
mérnök a Körösi Kenyér
Rt. igazgat6tanácsának
egyik tagja.

Az Állami Vagyonügy
nökség 1993. december l
én három tagú
igazgatótanácsot nevezett
ki, melynek másikkéttagja
dr. Varga Imre békéscsabai
jogász és a társaság vezér
igazgatója Farkasinszky
György lett. Farkasinszky
azonban ez év májusában
lemondott igazgatótanácsi
tagságáról, sőt a m~jus 31
én lejár6 munkaszerződé

sét sem kívánta megújítani,
így távozott a Körösi élér61.
Ot követte június 30-án a
fő1<:önyvelő is, azóta Köles
Istvánné,a cég pénzügyi
csoportvezetője kénytelen
intézni a napi ügyeket, és a
kéttagúvá csökkent igazga
tótanács segíti a munk~ját.

A Körösi Kenyér Rt.-t
1995. július 4-i határidővel

meghirdették eladásra, A
társaságot. egyben, a gyo
mai üzemmel, irodaépület
tel, a ligeti nyaralóval és a
szarvasi gyárral együtt kí
nálták a vevó1<:nek 39 mil
lió forintos áron. A hírek
szerint az ÁPv Rt-tól 8 ér
deklődő vitte el a tender ki
írást, ám határidőre

egyik6jük semjelezte véte
li szándékát. Ezen Farka-

sinszky György a volt ve
zérigazgató nem is csodál
kozik:

- Annak idején kértem az
ÁVÜ-t, hogy ne acéget, ha
nem az épületeket, ingat
lanokat külön-külön, mint
vagyontárgyakat értékesít
sük. A gyomai üzerrue há
romszor is jelezte vételi
szándékát egy édesipari
magáncég, amely ajánlatot
is tett. A f6városban széke
IC) privatizátorok azonban
ehhez nem járultak hozzá.
Tudni kell, hogy például
Gyomaendrődön naponta
40-45 mázsa kenyeret lehet
eladni. Míg például 1990
ben csak a kenyérgyár on
totta Ll kenyeret, addig most
1995-hen Gyomaendrődön

összesen négy pékség mű

ködik, sőt Csabacsűdról,

Békéscsabáról és Mezőrur

ról is szállítanak a városba
kenyeret. Szarvason pedig
összesen nyolc pékség ver
senyez tennékeivel a vevó1<:
kegyeiélt. Aki ezt a piac
vesztett társaságot 39 mil
lióért megvásárolja, az a
nyakába veszi még a cég
csak az idén felhalmozott
mintegy 20 millió forintos
adósságát is. Véleményem
szerint az ÁPv Rt. munkája
nélkülöz minden szaksze
rűséget, süket maradt a
gyomai cégnek a privatizá
ció gyorsítását célzó törek
vései iránt.

Köles Istvánné szerint is
a Körösi Kenyér Rt.-t ta
valy még külön-külön ren
des ár'on el lehetett volna
adni.

A cég napi pénzügyi gon
dokkal küzd, társada-

lombiztosítási és adótarto
zásai meghaladják a 20 mil
lió forintot s így az adósság
már a cég vagyonának felét
teszi ki. Mi már itt nem re
ménykedünk semmiben,
várjuk a végelszámolást, a
felszámolóbiztost. Mind
annyian szeretnénk már
megszabadulni a hónapok
óta tartó bizonytalanságtól
- mondja Kölesné.

A július eleji sikertelen
pályázat után az ÁPV Rt.
úgy döntött, hogy a Körösit
nem hirdetik meQ: újra. Az
ÁPV Rt. -nél léU-ej(1!l egy
úgynevezett egyszerűsíten

privatizJciós igazgatóság,
amelyhez immáron a Körö
si Kenyér is tartozik. Az
ilyen és ehhez hasonló 
vélhet6en kevésbé kelendCí
- cégeket igyekeznek gyor
san értékesíteni a legtöbbet
ajánló vevőnek.

Aki azt hiszi, hogy ezzel
gyorsan pont kelül a ke
nyérgyár' privatizációjának
végére, az valószÍnú1eg té
ved, Az ÁPV Rt. szeptem
ber elején a Körösi ügyét
átadta egy Priman nevű hu
dapesti tanácsadó kft-nek,
amely azt a feladatot kapta,
hogy készítsen tanulmányt
arról, mi is történjen a Kö
rösi Kenyér Rt-vel. Itt pe
dig addig is sütik a kenyeret
és év végére az adósságukat
is megduplázzák...

H.E.

Hirdetés
felvétel:

66/386-479

\~- ~ IIe .~- ~d
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Ipar(el)űzési adó

A vállalkozók bírálták
az adótervezetet

Népnyúzás. -'vagy Igazsagos
közteherviselés

Az önkormányzat az általa kidolgozott, és január l-tól
bevezetendő helyi adók emeléséról szóló tervezetét
megküldte a városban mú'ködő cégek és jelentősebb

vállalkozások vezetőinek, azzal, hogy véleményüket le
hetóleg írásban juttassák vissza. A városházára mind
össze három cégtól érkezett írásos vélemény. A város
vezetése szeptember 7-én úgynevezett vállalkozói fóru
mot rendezett a városházán, melyre furcsa módon csu
pán azt a három cégvezetőt hívták meg, akik már
írásban reagáltak az adótervezetre. Hogy mégis több
mint harminc vállalkozó jelent meg a fórumon, az Gon
da Károlynak, a Bútoripari Szövetkezet elnö,kének kö
szönhető, aki értesítette a város vállalkozóit. Igy azok is
elmondhatták véleményüket, akik ezt írásban nem tet
ték meg.

Nincs jutalék

képviselő-testül.eetagjait: - Vé
gig gondolták Onök, hogy mi
lesz itt jövőre, amikor 25 száza
lékkal emelik az energiaárakat,
és talán még a nyugdijakal is
megadóztatják. Még Onök is
pénzt akarnak kivenni a zse
bünkb61? Mi nem azért válasz
tottuk meg Önöket, hogy egyre
nagyobb adókat vessenek ki
ránk ...

A 17 6rakor kezdődőés este
8 óra után befejeződőközmeg
hallgatáson elhangzott lakossá
gi véleményeket valószínú1eg
figyelembe veszi majd a pénz
ügyi bizottság. mielőtt a végle
ges tervezet szeptember végén
a képviselő-testület elé kerül.
Ha ugyanis a lakosságat nem
adóztatják meg, csak a cégekre
és a vállalkozókra veúk ki a he
lyi iparuzési adót, már akkor is
több mint 30 millió forinttal
lenne gazdagabb a város.

H.E.

adóhatóság megtestesítő

je részesü1t.
Egy évvel később,

1992-ben amikor az új
helyi adókat bevezet
ték, a testület ilyen ren
deletet nem hozott, így
ezen a címen azóta nem
kapnak jutalékot sem az
adócsoport dolgozói,
sem pedig a jegyző. A
helyi adókról szóló tör
vény egyébként lehető

séget ad ilyen jutalékok
kifizetésére, de csak ab
ban az esetben, ha erről
a képviselő-testület

rendeletet alkot.

~ég a korábbi jegyző

kezdeményezésére ahelyi
adók bevezetése előtt,

1991-ben alkotott egy
rendeletet a képviselő

testület, amely az adói
gazgatási feladatokat
végző hivatali dolgozók
anyagi érdkeltségi rend
szeréról szólt. Eszerint
1991-ben fizettek ki úgy
nevezett adóalap kimun
kálásijutalékot abehajtott
- akkor még tanácsi adók
ból. A nettó 160 ezer fo
rint jutalékból akkor 8
adóügyi dolgozó és a
jegyző, mint az első fokú

Bár a szeptember ll-i közmeghallgatás témája a jövő évtól
bevezetendőújabb helyi adók voltak, mégis a jelenlévó1< közül
többen panasznapot tartottak és bírálták az önkormányzat
tevékenységét. Volt aki nyilvános vécét követelt a gyomai busz
állomás mellé, volt aki a fakivágások miatt méltatlankodott,
mások pedig amiatt panaszkodtak, hogy a múltkor esett az eső

és állt a víz az új piactéren.

Az adóemelés témájában
azért többen is kifejtették vé
leményüket. Dr. WeigerL Jó
zsef adta meg az alaphangot,
amikor az önkormányzat adó
kivetését népnyúzásnak minő

sítette. KMár PéLer elmondta,
hogya tervezetbol nem derült
ki, hogy bevezetése esetén
mekkora lesz az adó bevétel. 
Ha Önöknekjoga van találom
ra kivetni az adót. akkor ne
kem jogom van sokall ni az
adót - jegyezte meg Kádár Pé
ter, akinek - mint mondta - az
építményadó miatt jövőre har
mincszorosára emelkedik a
befizetendő helyi adója.

Tóth Géza szerint a képvise
lÓKnek valószínú1eg nincsenek
anyagi gondjai, ezért aztán nem
is mérték feL hogy milyen kö
rülmények között élnek Gyo
maendrődpolgárai.

Szabó Ince megkérdezte a
közmeghallgatáson résztvevő

csökkenteni a kiadásokat ugyan
akkor a bevételeket helyi adók
kivetésével is igyekeznek növel
ni.

- A korábbi adórendszert igaz
ságtalannak ta.rtottuk, hiszen so
kan kibújtak alóla, így nem
érvényesült az egyenlő közteher
viselés. Ezt most megpróbáljuk.
igazságosabbá tenni, azzal is,
hogy mindenki adózni fog vala
milyen címen. A négy évvel eze
lőtt bevezetett l1elyi adók.
mértéke ezidáig nem emelkedett,
és ha csak az inflációt követnénk,
már akkor is duplájára kellett vol
na emelni az adók összegét -indo
kolta az adó emelés
szükségességét Katona Lajos.

Dr. Frankó Károly kifejtette,
hogy 1993 óta az önkormányza
tok változatlan összegben kap
nak állami pénzt, ugyanakkor az
infláció és aköltségekjelentősen

megemelkedtek. A helyi adókból
évente eddig befolyt 7-8 millió
forint helyett jóval többre lenne
szüksége a városnak ahhoz, hogy
az intézményeket működtetni

tudja és fejlesztésre is jusson va
lamennyi pénz.

Tény azonban, hogy az adóter
vezet elfogadásával a vállalko
zók és a lakosok adóterhei
20-30-szorosára nőnének. Az
egyik gyomaendrődi cég eddig
252 ezer forint adót fizetett a vá
ros kasszájába, jövőre pedig 5,2
millió forinttól szabadítaná meg
az önkormányzat. így az ipar
űzési adó inkább ipar(el)űzési
adó lenne.

H.E.

A helyi adók kör~oek kibővíté

s~ről és az adók mértékének eme
léséről szinte minden hozzászóló
dutasítóan nyilatkozott. A terve
zet szerint ugyanis egy átlagos
helybéli vállalkozó kilenc címen
adózna az önkormányzatnak,
amellett, hogy az országos költ
ségvetésnek nyereségadót, általá
nos forgalmi adót, személyi
jövedelemadót, munkaadói- és
TB-járulékot és kamarai tagsági
díjat is fizetnie kell.

Gonda Károly kételkedett ab
ban, hogy az adótervezet készítői
tisztában volnának a bevezetendő
adókból befolyó pénzek összegé
vel. Gonda 12 vállalkozás árbe
v~telét, azaz adóalapját vette
figyelembe, s eszerint 16 millió
forint adó folyna be a város
kasszájába, s ezen kívül még öt
száz vállalkozó fizetné az ipar
űzési adót. Ugyanakkor az
adó tervezet összesen 6,4 millió
forint adóbevételt feltételez.

Jenei Bálint, a helyi szociálde
mokraták nevében bírálta az adó
tervezetet. - Amennyiben a
tervezetet elfogadják, akkor igaz
ságtalan közteherviselést fog je
lenteni, hiszen többszörös címen
adóztatná a cégeket és a város
polgárait.

Katona Lajos képviselő a
pénzügyi bizottság elnöke el
mondta, hogy a város pénzügyi
helyzete indokoUa a helyi adók
növelését. A jelenlegi 90 milliós
hitel mellé újabb kölcsönöket
nem vehet már fel a város. A ta
karékosság jegyében az önkor
mányzat megpróbálj a
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25 éves a mÚZeum

Kertbarátok kiállítása

az építkezéshez, s alig egy
esztendő alatt elkészültek a
66 millió forintos bemhá
zással. Iványi László plébá
nos elmondta, hogya
kápolna és az iskola ünne
pélyes felszentelésére jövő
re a városi
millecentenáriumi ünnep
ség részeként kerül sor.

A tanévnyitón megjelent
Szöllősi Istvánné ország
gyú1ési képviselő is, aki
egyhavi képviselői tiszte
letdíját adományozta a diá
koknak iskolakönyvtár
létrehozásához. Dr. Frankó
Károly polgármester pedig
felajánlotta, hogyajövőévi
felszentelésre az önkor
mányzat oltárképet ajándé
koz az iskola kápolnájába.

- Szigor és igényesség
fogja jellemezni az iskola
munkáj át - hangsúlyozta
többek között Kis Pálné, az
új iskola igazgatónője.

-------_...............- .........=-~-----'

Lesz telefon
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- A katolikus iskola oeda
gógusai amellett hogy tu
dást adnak a gyerekeknek, a
törvények tiszteletére is ne
velik öket, s egyben olyan
vallásos emberekké, akik
magukban érzik a felelős

séget és Isten törvénye iga
zítja ó1<:et - mondta Gyulay
Endre szeged-csanádi me
gyés püspük, a Gyomaend
r(idi Katolikus Altalános
Iskola első tanévnyitó ün
nepségén szeptember 2-án.

A katolikus egyház 14 in
gatlant igényelt volna
vissza, de a régi, többnyire
rossz állapotú épületekben
nehéz lett volna iskolát mű
ködtetni. Ezért az ingat
lanokról lemondtak és az
államtól kártérítést kértek
egy új iskola építésére. Az
önkormányzat ingyenes te~

lekkel támogatta 9- beruhá
zást A Thermix Epít6ipari
Szövetkezet múlt év szep
tember 12-én kezdett hozzá

I

Lotz Károly, közlekedési és hírközlési miniszter
valamint a békéscsabai, orosházi és a pápai tele- I
fonkörzetek koncessziós nyertese, a Hungarotel
és a Pápatel vezetői augusztus 31-én írták alá a
körzetek fejlesztéséröl szóló megállapodást. Mint
az köztudott a békéscsabai körzethez tartozik
Gyomaendrőd is. A szerződés szerint a három
érdekelt körzetben l milliárd forintos összeg áll
majd rendelkezésre a telefonfejlesztések decembe
Ii elindításához.

kön Tóth István gyoma
endrődi kistermel() 20 és
fél kilós sütőtökét tartja
Valuska Lajos a ket1barát
kör elnöke.

gos Halfőző Versenyen is,
ahol ismét Kovács László
volt a legeredményesebb.
A igényes zsűd nem győzte

kóstolgatni a busahúsból
készült töltött káposztát és
az ugyancsak halból készí
tett füstölt kolbászt. A ver
senyhez egyébként az
alapanyagot, a halat a szar
vasi HAKI adta saját neme
sített állományából.

A Katona József Műve
l()dési Központ adott ott
hont a szeptember 9-étó1
ll-ig megrendezett kerté
szeti kiállításnak, melyet
immáron hagyományosan
a Gyomaendrődi Kertba
rát Kör szervezett. A hely
béli kistelmeló1<:ön kívül
elhozták terméseiket a
Kondorosi Kertbarát Kör
tagjai is és résztvett a be
mutatón Lizák István vi
rágkertész, valamint a
Bethlen Gábor mezőgaz

dasági iskola is. Képün-

Halfőzőkversenye

Gyomai győztes

A Kner Nyomdaipari Múzeum felújítási munkálatok miatt
augusztus 20-tól nem látogatható. Az ország egyetlen nyomda
ipari múzeuma ebben az évben ünnepli alapításának 25. évfor
dulóját. A felújítási munkák befejezése után új állandó kiállítás
készül - amit a múzeum jubileumi ünnepségén, 1995. október
20-án nyitunk meg a látogatók előtt.

Már a sokat tapasztalt és
hozzáértő szakácsmeste
rek sem lepődnek meg
azon, ha egy rangos halfő

zőversenyen a gyomai Ko
vács László főztje

bizonyul a legízletesebb
nek. Igy történt ez most 
szeptember 9-én - Szarva
son, a Haltenyésztők Or
szágos Szövetsége által
megrendezett XXI. Orszá-
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ra, szánútógépes színkeverés,
beégetéses festés és környe
zetbarát technológia jellemzi
a szetvíznek ezt a részlegét.

Az Opel-Klíma szerviz
egyébként teljes körű szol
gáltatást nyújt. A biztosí
tónak helyszíni kárfelvevői

dolgoznak a szervizben, te-
. hát a kárbejelentés, a ká'rfel
vétel is a szervi zben
történik. Az Opel gépkocsik
mellett egyébként minden
nyugati és keleti típust javí
tanak és vizsgáztatnak is a
mezőtúri szervizbeu.

OPEL-KLÍMA

Az Opel-Klíma mezőtúri

Euroszervize biztosítja az
Opel gépkocsik alkatrész ellá
tását, garanciális és garancián
túli javítását. A szervízben ka
rosszéria javítással is foglal
koznak. Lézeres húzópad,
gyári technológiás fest6kam-

Várja Ont is az Opel-Klima Autószalonja Mezőlúron

a Kossuth tér 3-5. szám alatt.

HALMOZZUK A KEDVEZMÉNYEKET!
INGYENES CASCO EGY ÉVIG
az Astra és a Corsa modellekhez a Hungária Biztosító közre

mú1:ödésével. Flotta vásárlóknak is.
RUGALMAS RÉSZLETFIZETÉS!
Akár kamatmentesen a Flex-lízingtól 1 Az Astra és a Corsa

típusok esetében most (50 % el61eg esetén) csak jövőre kell
elkezdeni a törlesztést.

ITT AZ OLCSÓBB ASTRA SEDAN!
A hazai Astra Sedan már az ötajtós kivitel árához közeli

összegért kapható.
A 2. ÉS 3. ÉV IS INGYENES!
Opel Assistance 3 évig ingyen a most vásárolt Astrákhoz és

Vectrákhoz. Flottavásárlóknak is I

RÁDIÓS MAGNÓ ALAPFELSZERELÉSKÉNT!
Mostantól a rádiósmagnó hat hangszóróval szériatartozék.
VECTRA - KEVESEBBÉRT!
A '95-ös Vectra modeJek akciós áron kaphatók, arrug a

készlet tart.
Akciónk október 31-ig tart. Kérjük, a részletekről érdeklődjön

az Opel-Klíma Aurószalonban. Telefon: 06-30/457-385

~~~R~iMA
llll~~
~~

5400 Mezőtúr, Szolnoki út 5.
Telefon/fax: 56/361-911.

Agro-Klíma, Mezőtúr,

Szolnoki út 5. Tel.:06
30/457-384

túl szervizeléssel is foglalko
zik. Lakossági szolgáltatásaik
egyik fontos része a kerti kis
gépek garanciális és azon túli
javítása, alkatrész elJátása. Az
Agro-Klíma a haszonjárművek

javításán túl a vizsgáztatást is
helyben végzi. Vállalják autó
buszok teljes felújítását is.

csik és talajmarók közül válo
gathatnak a vásárlók.

Az Agro-Klíma kompiett
erőgépek, mezőgazdasági- és
munkagépek forgalmaLásán

A Klíma Ipari Centrum
Részvénytársaság a közel
múltban nyitotta meg Mezőtú

ron az Agro-Klíma Áruházat,
ahol 600 négyzetméteren a
mezőgazdasághoz kapcsoló
dó valamennyi áruval, szakta
nácsadással és egyéb
szolgáltatással várják a vevő

ket, a kistermel6któl, a nagy
gazdaságokig.

Bolti kínálalukban megta
1á11latók: vetőmagvak, vegy
szerek, műtrágyák,

virágföldek, kisgépek, szi
vattyúk, villanymotorok, au
tóápolási cikkek, háztartási
gépek, stb. Az áruházhoz tar
tozó udvaron pedig traktorok,
vetőgépek, ekék, talajművelő

eszközök, műtrágyaszórók,

permetezó1<, tárcsák, pótko-

_.._-- ......-.-
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Éleifa egy igaz életért
Vaszkó Irén nemrégiben ma
gas kormánykitüntetést,
Eletfa-díjat kapott. A nyugal- .
mazott tanárnő alapította és
vezeti az Endrődi Tájházat,
évtizedekig játszott aktív kö
zéleti szerepet településén. Az
interjúban arról kérdezem,
vallásos hittel hogyan őrizte

meg önmagát az elmúlt ötven
évben, hogyan lett azEurópa
szerte ismert tudós, dr. Erdé
lyi Zsuzsanna munkatársa, és
milyen esélyt jósol Gyoma és
Endrőd végleges együttma
radásának.
- Őn nemréf5iben kormányki
tüntetést, Eletfadíjclt kapott.
Ezt a díjat rendszerváltás kör
nyékénalapították, évente két
három, arra érdemes polgárt
jutalmaznak vele. Az (Jn szá
mára mit jelenI ez az elisme
rés?
- Az életfa 6si magyar motí
vum, bár a fogalom ismert a
fejlettebb vallásrendszerek
ben. A tájházban található lá
da, amelyet életfa ábrázolás
díszít. Az életfa -szimbólum
hűen fejezi ki azt, amit vallok.
B6vebben így jellemezném
ezt a szellemiséget: Isten, Ha
za, Nép, ezek szolgálata. Ezért
a mtmkáért céltudatosan ál
doztamegy életet. Vállaltam a
nehézséget, mert a kommu
nizmus éppen azon nézeteket
üldözte, amelyek érvényesü
léséért harcoltam. Rosszaka
rat gyakran nehezítette
ténykedésemet, láttam és fájt,
hogy tudatosan tették tönkre a
tanyavilágot. Tudtam a pa
rasztság 6rzi 6si kultúráját,
nyelvét, amely megmentend6
érték. Köztük életm. Megta
pasztaltam a csodát, népmű

vészek hogyan készítenek
hegedűt, citerát. Elámultam
ügyességükön, az asszonyok
türelmén. Ami kezükbe akadt,
kinccsé vált. Szegényen, oko
san, takarékosan éltek. A hit,
amely a parasztságban meg
volt, lassan kivész. Nem úgy
hittek ezek az emberek, hogy
folyton-folyvást a templomot
bújták. A hit bennük élt,
mondhatni életmódjuk volt.
Úgy ettek, ittak, dolgoztak,
hogy az mind Istennel kezd6
dött. Fiatalként keserűséggel

tapasztaltam, hogy ezt a mély

hitet Rákosi kiirtani szeretné.
Lékai bíboros szerint a lenye
sett fa kizöldül - igen ám, de a
szocializmusban sokáig tö
vestül vágták. A romlást és
rombolást látva néhányan
mentettük, ami menthet6.
Gondolom, most f6leg ezért a
díj. A mentés nem ment
könnyen, s6t büntetéssel járt.
Kés6bb ez a munka lelki
ügyévé vált azoknak, akiknek
volt valami a szívükbe oltva.
Akadt tanítványom, aki haj
nalban Hunyán kapált, de ha
zafelé táskáj ában régészeti
leleteket hozott. Sokak lelké
ben ébresztettem fel a szül6
föld iránti szeretet vágyát, bár
ez ne tűnjék dicsekvésnek. A
Kádár-korban nem volt koc
kázatmentes vállalkozás kül
földre szakadt endrd6iekkel
levelezni, mégis megérte.
- Tanárként indult, közben
néprajzi gyűjtésbefogou. Mi,
vagy ki adta az első lökést,
indíttatást ehhez a munkához?
- A hetvenes években levelet
kaptam dr. Erdélyi Zsuzsanna
tudóstól, aki a négy gyermek
nevelése mellett felfedezte az
archaikus imákat, amely mű

faj nálunk a török által elpusz
tított krónikákban halt ki,
szerencsére nem végleg. Zsu
zsa néprajzi gyűjtésbe fog a
Trianon óta elszakított terüle
teken, Erdélyben, Kárpátalján
is, ezért szálka a hatalom sze
mében. 6 Olaszországban vé
gezte az egyetemet,
anyanyelvi sznten beszél ola
szul, ezért módjában állt
összehasonlítani a honi anya
got a latin imákkal. Kérdezte
tólem, válJalom-e, hogy az
ávósok utódai várhatóan nem
nézik majd jó szemmel kuta
kodásainkat. Azt feleltem, ha

. te mered négy gyerek mellett,
akkor nekem kötelességem.
Beteg, id6s szüleim vártak ott
hon, de belevágtunk. Zsuzsa
Endr6dre utazott, ahol két ka
zettára való archaikus imát
mentettünk meg. Els6 gyűjté

sét "Hegyet hágék, L6t6t lé
pék" címmel könvalakban
adta ki, az endr6di anyag

. nyomtatásra vár. Megmentet
tük az endr6di szent öregek
kultúráj ának egy darabját,
akik azóta a Szarvasvégi,

Gyomavégi temet6ben nyug
szanak. A párttitkárok nem dí
csérték meg érte, de nem
beszélek meghurcoltatásról.
- Vallásos hittel, katolikus
meggyőződésselnem lehetett
könnyűsorsa annak, akipeda
g6gusként zserepet vállalt, a
tiltott kategóriáb6l olykor
olykor átkerült a tűrtbe. Ho
gyan tekint vissza utólag erre
az időre? Megérte?
- Olykorfurcsaságokat produ
kál az élet. Akik egykor felje
lentgettek, most a
damaszkuszi úton tolonga
nak. S6t a damaszkuszi úton
körforgalom van. Az utóbbi
években sokan szeg6dtak az
egyház mellé olyanok is, akik
valaha vörös drapéria mögül
papoltak. Nekem nincs szük
ségem hamuszórásra, mert
mindig kiálltam egyházam és
vallásom mellett. A legva
dabb id6kben is templomba
jártam, megszenvedtem a hi
temért. Cserébe a tantestület
amolyan hátsó ki kul1ogója,
megvetettje voltam, gyúlése
ken negatív példaként állítot
tak a többiek elé. Fájt ez
nekem, hogyne fájt volna, plá
ne, mikor beteg édesanyám,
édesapám hírét vette szárnki
vetettségemnek. Nekik az
esett rosszul, hogy tudták, mit
adtak gyermekük szívébe, és
hogy ezért szenvedni kell.
Apám gyakran mondta: nem
baj, odaát megkapod, amit
ígért az Úr. Apám idős ember
létére férfiasan kiállt mellet
tem, pedig ötvehat után a ba
rátok közül is elkerültek
egyesek, úgy tettek az utcán,
mintha nem látnának. Sartre
ral vallottam és vallom: "B ár
milyenek is a körülmények,
semmi sem magyarázza meg,
hogy árulók tegyünk." Én
nem lettem áruló. Akadtak
környezetmben, akik pénzt
fogadtak el becsületükért cse
rébe, pedig Júdás sorsa örök
példa. A júdáspénz elolvad a
jós kezében, mint Madách: Az
Ember tragédiája műve egyik
jelenetében Luciferé.
Munkámért sohasem vártam
hálát, köszönetet, fizetséget.
Ennek ellenére rengeteg gra
tuláció fogadhattam, közöttük
neves emberekét, Kunkovács

Lászlótól, Gergely Ágnestől,
dr. Tímár Esztertól, Erdélyi
Zsuzsától. Nem kell egy ki
tüntetésb6l olyan nagy csin
nadrattát csinálni.
- Az előbb Madáchot említet
te. Gyomaendrődön legendák
keringenek egy bizonyos párt
állambeli Madách-bemutató
ról, amikoris egyes
funkcionáriusok inkognitó
ban érkeztek a tájházba. Ho
gyan is történt?
- Az elsóK között kaptunk dí
jat a Madách-bemutatóra a
Soros AlapítvánYtól, mikor az
alapítvány Magyarországon
egyálatalán megjelenhetett. A
bemutató ürügyén híre ter
jedt, hogy itt mise van, jöttek
is sietve az elvtársak ellenő

rizni. Nem tudtunk mit tenni,
Madách Imre a darabba bele
írta az Urat, az angyalokat,
Lucifert is. SZÚ1ültig megtelt
a tájház, a pártbizottságról be
súgókat küldtek. Termé
szetesen folytattuk és
befejeztük az el6adást, mél
tatlan lett volna hozzánk az
ellenkez6je. Ez a nyolcvanas
évek közepén esett meg, vidé;
ken még er6s bástyaként áll
tak helyükön a politikai
munkatársak. Mégis, ekkor
már többet mertünk. Emlék
szem, a hetvenes években
szomszédom hátsó kapuján
settenkedtek be hozzám idős

nénik, hogy Erdélyi Zsuzsa
magnójára mondják szövege
iket...
- Ha Endrőd kulturális, szel
lemi ereje nem is, gazdasági
jelentőségenémileg megcsap
pant. Évtizedekkel ezelőtt 14
15 ezren éltek itt, ma 6-7
ezren. Értékmentő munkája
hogyan függ össze a sajnála
tos leépülésekkel?
- Annak idején megsemmisí
tették a gazdag tanyavilágot,
amely a megmaradás letéte
ményese volt. Beszűkültek az
itteni lehet6ségek, a munkás
vonatok elvitték a legjobb
er6inket. A f6város és kömyé-

. ke elszívta, beszippantotta a
munkabíró endr6dieket. Más
részt, a pártállam helyi veze
t6i nem láttak tovább az
orruknál. Egy művelt kulák
megjegyezte, nem elvenni
kellene a földjét, hanem hely-
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Békés ~egyei Vízművek
GyomaendrődiUzemmérnöksége

Vásároljon részletre!

" ;

HITELLEHETOSEGI

Parabolák:
Telemax 22.400.c
Titánia 23.900.
Multichojce dekoder
24.900.-
(kártya) 16.920.-

Philips 2 kazettás rádió
smagnó 21.900.-
Sanyo porszívó 11.600.
Aud..io- és videokazetták,
elemek, antennák
és tartozékok
nagy választékban!

Televíziók:
VIDEOTON TV 51 cm
49.700.-
SAMSUNG TV 51 cm
TXT 57.900.
DAEWOO TV 55 cm
TXT 64.600.-
Videók:
SAMSUNG VIDEO
42.900.-
SHARP VIDEO 41.900.
DAEWOO 31.700.-
FUN AI (lej átszó)
25.400.-

HÍRADÁSTECHNIKA!
ÉS BŐRDÍSZMŰBOLT

Gyoma, Fő út 226. Tel: 06-30/456-394.

Tisztelt Fogyasztókl
Gyomaendrőd város szennyvízelvezetőrendszerének

bővítése során a csatornabekötő vezetékek js kiépültek.
Az ingatlanokon épülő, m. már kiépített házi csatornák
összekötését a bekötő vezetékkel, a szolgáltató előzetes

hozzájárulása után lehet elvégezni Ellenőrzéseinkal
kalmával azonban több esetben tapasztaltuk, hogy a
rákötések, szennyvízbevezetések, hozzájárulásunk mel
lőzésével történnek meg. Még az utólagos bejelentések
is elmaradnak.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy
szeptember hónapban a közműves vízeUátásról és a
közműves szennyvízelvezetésr61 szóló 38/1995. (IV.5.)
Korm.rendelet alapján ellenőrizzükaz ingatlanokon lé
vŐ házi és csatlakoz6 víziközmű hálózatokat. Kérjük
ezen elJenőrzésekelősegítését,lehetővé tételét.

Az ellenőrzés elsődleges célja a hozzájárulás nélkül
történő, megális szennyvízbevezetések feltárása. Fel
hívjuk Tisztelt Fogyasztóink fjgyelmét, hogy az ellen
őrzés időponjájg - amennyiben a fennt leírt,
hozzájárulásuk nélküli rácsatlakozással rendelkeznek 
mjnden következmény nélkül az üzzemmémökségün
kön megtehetik az utólagos bejelentést. Abban az eset
ben, ha az ellenőrzéskor megális szennyvízbevezetést
tárunk fel, úgy a hivatkozott rendelet értelmében járunk
el, továbbá visszamenóleg csatornadíjatis fel számítunk.

Szolgáltató szervezetünk minden fogyasztóval kor
rekt üzleti kapcsolatot és a Korm. rendelet szerinti jog
viszonyt kíván létesíteni.

Fehér József
(Heti Délkelet,

1995. szeptember 3.)

gyomai általános iskolát end
rődi városatyák szava
zatainak köszönhetően

egyesítették, miközben értel
metlenül ragaszkodnak a pol
gármesleri hivatal
kirendeltségéhez. A kél tele
pülésrész közölt 66 millió fo
rintért felépült az egyházi
iskola, pedig a szegény End
rődÖl ajobb m6dú gyomai cé
gek, vállalkozások, adózók
tartják el. Mi erről a vélemé
nye?
- Ezek inkább pletykák, mint
valósá:g. A szüló1<. beíratják az
egyházi iskolába gyermekei
ket, ők döntenek. Ki mit
mond? Engedjünk el egy zsák
pelyhet a toronyból, és kérjük
meg a lakosságot, hogy szed
jék össze. Nem vagyok már
igazán aktív közéleti ember,
ezért óvatosan bírálok. Aki
tenni nem tud, ne kritizál ion.
Márton Áron püspök -azt
mondta, Erdélyt a magyar
anyák veszítették el, mert csak
egy gyermeket szültek. Így
vagyunk ezzel itt is. Néhány
éve több ezer, a válást szorgal
mazó aláírást gyűjtöttünk

össze, az elképzelést akkor ki
vitelezhettük volna. Azóta
megnyugodtak az endrődiek,

nemtémaaszakítás. Aki szítja
a tüzet, nem egyenes úton jár.
Sötétebb fellegek gyúlnek az
ország felett - nézzünk immár
nagyobbra is.

béli gazdálkodóknak kioszta
ni. Öregsz61ő felé terjeszked
hettünk volna, hiszen a Körös
gátat szab. Egyébként az elvá-

. dorlás országos jelenségnek
számított, nem helyi sajátos
ságnak. Az is igaz, hogy Gyo
ma ügyesen szipkázta el az
~ndrődieket. Ha a gyomai ne
veket megvakarnánk, talán
egyenlő volna a lélekszám. A
tanyáról beköltözők Endr6
dön nem kaptak portát, ezért
odaát építkeztek. Hogy az el
vádorlás, mint társadalmi je
lenség mit okozott?
Elkeseredést, alkoholizmust,
gyökértelenséget. Néhány
mezőgazdaságimunkához va
ló eszköz, három borotvatok,
fából faragott kegytárgyak
maradtak írmagnak, amelyet
elhagyott, porig lerombolt ta
nyákból hoztunk ki. A múltat
nem támaszthatjuk fel, csupán
ernlékeztethetünk rá. Lelkiis
mer~tfurdalásra a felelősök

nek lehet okuk.
- Gyomát és Endrődöl lízegy
nehány éve egyesÍlették, cl te
lepülés hat éve város. Sokáig
úgy élr a közrudatban, hogy
ebben a házasságban Enddfd
a szegény menyasszony, ezért
ennek megfelelően illik visel
kednie. Mil gondol erről ön,
aki ismert közéle li szereplő a
városban .~

- A józan paraszti ész nálunk
sohasem hibádzott, csak a tu
lajdonosát elfelejtették meg
kérdezni. A két tanácselnök
összedugta a fejét, de sok jó
nem sült ki bel61e. A nagy
összevonások ideje óta szám
talan, er()szakkal összeboro
nllit település elvált egymástól
mj maradtunk. A bajok forrá
sa, hogy nem egyforma kultú
rákat kapcsoltak össze,
Endrőd katolikus, Gyoma re
formátus, Ha a gazdagabb
testvér nundig többet kap, a
szegényebb megsértődik. Ezt
nem lehet az ittenieknek meg
magyarázn..i, az irigység, félté
kenység ősi emberi
tulajdonság. Mindezzel a fia
talok keveset törődnek, 61<. in
kább házasodnak. Endrőd

öregszik, tíz-húsz év, és kihalt
utcák, bezárt házak jellemzik
majd. Sajnálom, hogy hatal
mas érték megy veszend6oe.
- Mindenesenlre lény, hogy
manapság is elég egy köröm
nyi gyufaláng, veszélyben a
puskakpor. Sokak szerint a két
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í\GRO-KLÍMA
-- --ARUHAZ

AGROSZOLÉRT
KFT.

Mezőtúr,

Szolnoki u. 6.
Tel/Fax:

56/361-627
AGRÁRUDVAR

Mezőtúr,

46-os főút

23 km-nél
Tel: 60/303-321

AGROSZOLÉRT
Mezőtúr

Gazdálkodákl

Ekék már 55 OOO Ft + Áfa-tól, orosz, román,
Agrikon és Vogel-Noot tipusválaszték
Gabonavető gépek 197600 Ft + Áfa-tól

SC 2.6, SC 3.6 SUP 21, Lajta, Vogel-Noot
tipusok csúszó- és tárcsás csoroszlyával

Korongos fűkaszák 155 OOO Ft + Áfa-tól
140 és 210 cm-es vágószélességgel
Permetezőgépek függesztett és vonta

tott kivitelben 175 OOO Ft + Afa-tól RAU,
GAMBETTI, Vogel-Noot tipusok

Ezen kívül az Agrikon és a Szolnoki Mez6
gép teljes termékskáláját kínáljuk.
Erőgépek: ZETOR, MTZ, T-251ipusokból vá

laszthatók.
Őszi kalászosok vetőmagjait kínáljuk

5 tonna megrendelés esetén házhoz szállít
va, és akár csávázva is:

ószí árpa - Botond2000 Ft/ 100 kg
6sz1búza - GKÖthalom 2.300 Ft/ l 00 kg
MV-2J2300 Ft/lOO kg
MV-252300 Ft/ 100 kg
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 5. Telefon/fO}{.:

56/361-911 , 60/386-540, 20/430-978 _.-----~

L------V

Már a bruttó vételár 30%-val (45-180 LE)
ZETOR és ZTS TRAKTORHOZjuthat.

Az Agrárudvar készletéból nagy választékban
ajánlunk ekéket, tárcsákat,
vetőgépeket,kombájnokat...

"ami egy sikeres gazdálkodáshoz szükséges".

ARGOS-Z

Helyi képviselőnk: Fülöp
Zoltán. Címe: Gyomaend
rő~ Szabadság u. 412. Tele
fon: 06-60-305-137

Otthona védelmére szol
gál a Fészek Otthon Biztosí
tási módozatunk!

"Az én házam az én vá
ram!" -mondják az angolok.

Mindenkinek -az egész
sége után- legnagyobb kin
cse az otthona, amelyet
félteni, óvni kell!

Az Argosz Biztosító Rt.
ebben a módozatban kocká
zatot vállal a biztosított tulaj
donát képező lakás, épület,
háztartási ingóság:

-tűz

-villámcsapás
-robbanás
-idegen tárgyak rádőlése

-ismeretlen közlekedési
eszköz okozta károkra

alapbiztosításként.
Ez az alapbiztosítás kiegé

szítő módozatok igénybevé
telével kiterjeszthető:

-földmozgás
-víz
-vihar
-betöréses lopás, rablás
-felelősség

-baleset és
-mezőgazdasági munka-

eszközök, készletek vala
mint

-állatok betegségéből és
balesetéb61 származó kárai
ra!

Argosz, az igény szerinti
. biztonság!

Egyéb ajánlataink:
-Váll alkozói vagyonbizto-

sitás
-Növények biztosítása
-Állatok biztosítása
-Felelősségbiztosítás

-Csoportos személybizto-
sítás

-Vadász felelősség- és ba
lesetbiztosítás

A gazdatáp eió"keveréket
gyártja:

Bábolna Takarmányipari
Kft. 2942 Nagyigmánd,
Pf:16. Telefon: (34)356
624
Megrendelhető a bábol

na takarmányipari kft.
ügynökeinél:

FÜLÖP IMRE Békés
csaba, Jókai út 18. IV/l4.
Telefon:(66)447-457

FÜLÖP ZOLTÁN Gyo
maendrőd, Szabadság út
412. Telefon:(60)30S-137

G~ZDATÁP
ELOKEVEREK

Kedves sertéstartó
partnerünk!

Bizonyított tény: a Bábol
na Takarmányipar termék
család felhasználásával a
tápok fehérjetartalmát bizo
nyos határokig csökkenthet
jük akkor, ha az állat
igényeinek megfelelő ami
nosavszintet optimális
arányban adjuk.

Így három eredménytis el
érünk:

1. Olcsóbb eló7ceverékbó1
olcsóbb tápot keverhetünk.

2. Az optimális aminosav
ellátással gyorsabb, jobb
húsarányt érhetünk el.

3. A relatívan kevesebb fe
hérje kílJ1.éli az emésztőrend
szert. Igy tökéletesebb a
felszívódás, nincs hasmenés,
javul a betegségekkel szem
beni ellenállóképesség.

A Bábolna Takarmányipar
termékcsaládjával olyan
programot j avasIunk partne
reinknek, mely a háztáji és
kisüzemi állattartásnál is ol
csó, korszerű, az intenzív
tartásnak és hizlalásnak
megfelelő takarmányozást
nyújt. A gazdatáp előkeve

rék ezen túl tartalmazza az
állat korának és hasznosítá-

. sának megfelelő összes
szükséges anyagokat (vita
minokat, ásványi anyagokat,
aminosavakat).

A GAZDATÁP ELŐKE
VERÉK SEGÍTSÉGÉVEL
CSÖKKEN AZ ETETETT
GABONA MENNYISÉGE,
LERÖVIDÜL A HIZLA
LÁS IDEJE.
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Környezetkímélo növényvédoszerek Japánból

Az országban 50 szerződéses

SUMMIT-AGRO márkabolt
áll a termelól.< rendelkezésére.

Ilyen a BÉKÉSCSABAI
AGROKOMBI is!

Információ:
Mándoki András SUMMIT

AGRO M. képviselő

Tel.: (62)345-192

őszi

KORNYUETl(IMELó, gyapottok bagolylepke ellen,
JAPA" / ak "'d N O 1 ,ilii ._t"YVEllÖSZEREK var ozasll o: - nap.

- APPLAUD (környezetbarát
i i:·m rovarölőszer) üvegházi molyte
a tű (lisztecske) ellen
:!'t _ SUMILEX GF füstölő

(gombaölőszer) hajtatott zöld
i ségfélékben, paradicsomban

(. . szürke- és fehérpenész, vala-
. mint alternária ellen.

..
'UMMIT AGRO HUNGÁRIA KFT.A Japán környezetbarát nö

vényvédőszereket immár több
éve a SUMITOMO CORPORA
TION JAPÁN KERESKEDŐ
HÁZ leányvállalata a
SUMMIT-AGRO képviseli és
forgalmazza a hazai piacon.

Ez mintegy 25 növényvédő

szertjelent, így aSUMMIT-AG
RO szinte lninden kultúrában
komlex technológiát kínál.

Elmondható, hogy ezen
növényvédőszerek közül
immár több készítmény is köz
kedveltté vált Magyarországon.
Gondoljunk csak a BANCOL,
PADAN ,DANITOL,APPLA
UD rovarölőszerekre,vagy a
TOPSIN-NETIL, BRAVO, SU
MILEX, POL YOXIN gomba
ÖJŐszerekre.

Érdeklődni:
66/386-359
8-17 óráig

AGyomafarm
Kft.

Gyomán a Fő út
melletti

telephelyén

bérbeadásra
kínál:

• üzlet
helyiségeket

;: ~~ • szabad ':':,:',.. ,- ~.." ,

-.' területrészt ...

• hűtőkamrót

• bevezetett
gazdaboltot

Villany
szerelési
anyagok,
háztartási

gépek,
kábelek

Címünk:
Endrőd,

Főút 10.
Telefon:

06/386-358

villamossági
szaküzlete

Megnyílt
Endrődön is a

WATT GMK

I®TOYOTAI
A KARCAGI TOYOTA MÁRKAKERESKEDÉS

ÉS SZERVíz SZERETETTEL VÁR MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT ÉS VÁSÁRLÓT.

Szolgáltatásaink: szalon, szervíz, alkatrészértékesí
tés, biztosítási ügyintézés, helybeni hitelügyintézés.

Már 10% befizetésével Öné lehet a Toyota.
Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig 8- 18 óráig, Szom

baton 8- 12 óráig.
5300 Karcag, Eötvös u. 10.

Telefon: 59/312-588, 312-346
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Társastáncosaink zánkai sikere

Darvas Roland és
Jenei Éva

A standard tá.ncok versenyé
ben szépen kimunkált stíluS<Í
val és technikai tudás ával
mindkét párosunk méltán
szolgált rá a sikerre és elisme
résre. Barw Pé/er-Farkas
VikTória a 3., Tír/uir Kris:./ iún
PeJlus Rita páros az 5., helye
zést érték el. A latin-amerikai
táncok versenye sajnos !lem a
várt eredményt hozta. A két
említett párosunk kevéssel
maradt le a döntőr(íl és a 7.. 8.
helyezést érték el. Egyes Sl.ak
mai vélemények szeriJll II TÍ
már-Pólus párOSllak helye ktt
volna nemcsak a döntőben, de
a dobogón is.

A zárónap gá1aestje kereté
ben megrendezett "szuper
döntőben" a két harmadik
helyezést elért párunk is tán
colt több színvonalas bemuta
tó műsorszám mellett. A
gálaesten adták át a h.'iilÖnböző

különdíjakat is. Itt, mint (( leg
[öbb párost ind/tó klub mi ve
hettük át a GoldStar ajándékát
egy színes telCVÍziót. Ugy ,Ul

csak különdíjat kapott a nézól<:
le~szimpatikusabb pciJja Ti
m~ír Kriszticin-P(ílus Ri/(.(. (Sk
jövő év szeptemheréig az álta
luk kiválasztott id6ponth,m
egy Iletet tölthetnek Z{mkáJl.
A versenyek mérlege még,
hogya 19. táJlcklubböI - pOI1l
számainkat tekintve - az 5 he
lyen végeztünk.

Ez az egy hét eddigi zá.L l.ka i
tartózkodásaink legszebb !letét
hozta. Nemcsak azért mert az
elő három nap igazi nyara lehe
tűvé tette a tréni.ng utáni straJl
dolást, kirándulást, l10gy a
versenyek szép és elismerésre
méltó eredményeket hoztak,
hanem azért, hogy egy igazi kö
zösséget is kovácsolt még szo
rosabbra. A gyerekek
egymásért szurkoltak, egymás
sikereinek örültek, minden kö
zös rendezvényen együtt, egy
mást segítve vettek részt.

Ezúton szeretnénk köszö
netet mondani mindazok
nak - hisz nagyon sokall
vannak - akik lehetűvé tet
ték anyagi támogatásaikkal
és személyes közremú1<ödé
sükkel ezt a felejthetetlen
hetet.

Megyeri László
klubvezető tánchmár

igen magas színvonalú és ki
élezett küzdelmeket mutattak.

Barta Péter és Farkas Viktória a kép jobb szélén

korcsoportban a standard tán
cok versenyén Darvas Roland
-Jenei Éva a3., HéjjaSclndor
Kovács Anikó páros az 5., míg
a latin amerikai táncokban a 4
helyezést érték el.

Másnap a D osztályosok
versenyén tovább folytatódott
az eredményes szereplések
sora. Kulik Béla-Vadász Rita
páros a standart táncokban 4.,
a latin-amerikai táncokban
Darvas Roland-Jenei Éva 6.,
Barta Péter-Farkas Viktória a
4. helyezést érték el. Az utób
bi páros ezzel az eredményé
vel magasabb osztályba lépett
át, így az utolsó versenynap C
osztályos versenyén lnindkét
t{U1cágban startjogosulttá vált.
A C osztályosok versenyei

Kedves Gyerekek!
Töltsünk egy élményekben gazdag hétvégét Buda

pesten!
,Sz~.ptember23-~nel!át9gatunk az ORSZÁ,GHÁZBA, ~z

"ELO" LEGO KIALLITASRA, és a CSODAK PALOTA
JÁB A (100 játék! pl: Suttogó tükör, hanglabirintus, video
telefon, távvezérelt robotok, földgömbhe rejtett
világnyelvek, logikai játékok, ...stb).

A buszkirándulás részvételi díja 860 FtJt6 (gyerek)
Jelentkezés és részvételi díj befizetése: szeptember

20-ig a Városi MűvelődésiKözpontban (Kossuth út 9.)
Indulás: szeptember 23-án reggel 6 órakor.
Várjukjelentkezéseteket!
Osztályok és egyérl.i érdekl6dők számár~ késóbbi idő

pontban is szervezünk kirándulást a CSODAK PALOTÁ
JÁBAI

Városi MűvelődésiKözpont munkatársai

A gyomaendr6di RUMBA
t:mcsportklub ez év augusztus
21-28-a között irrunár hatodik
alkalommal töltött egy hetet a
Balaton-parti Gyermeküdül(í
Centrumban. A korábbi évek
ben az itt tartózkodást edz6tá
borozásra, t"ellépésekre és a
maradék szabadid6t pihenés
re. kir/Índulásokra használtuk
fel. Ez évben a tábor szervezúi
els6 Ízben hirdettek meg tár
sastánc feszti vált az ország
valamennyi táncklubja szá
m,ira. Tették ezt azzal a sZ/Ín
dékkaL hogy e rendezvény a
késCíbbiekben az ország egyik
legrangosabb társas tánc ren
dezvénye legyen. A rendez
vény Ff szponz.orának a
ColdSwr magyarországi kép
viselőjének nyilatkozata sze
rint a rendezvény színvonala
és sikere alapot ad a merész
elképzelésekre, amelyet a cég
a jöv60en komolyabban kíván
támogalJli.

A fesztíválra - amely két
korosztály E,D,C osztályos
táncosai számára került meg
Ilírdetésre - 13 párossal ne
vezlünk be. A t{U1cversenyek 3
napján 19 táncklub több mint
kétszáz párosa versenyzett.
Az els6 versenynapon az E
oszályosok mérték össze tu
d,ísukat. A junior T. kategóriá
ban induló párosaink közül a
legjobb eredményt COlllbkötő
!JIlre-Kokavecz. Kinga páros
érte el, akik 39 párból a 10.
helyen végeztek. A junior II.
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Honti életmíikiállítás

Honti Antal grafikus "3/4 évszázad nyo
mában" c. életmű kiállításának megnyitó
ja 1995. október 7-én szombaton délelőtt

11 órakor lesz a Katona József Művelődési
Központban. A kiállítást megnyitja dr. Dö
mötör János a hódmezővásárhelyi Tornyai
János múzeum ny. igazgatója.

H a valaki megkérdezné
egyszer, mivégre is él
tem, nem tudnék felmu

tatni vagyont. Se kacsalábon
forgó palotát, se takarékbetét
könyveket, se elegáns autót. De
mégsem jönnék zavarba. Mert
ezeknél többröl, érdekesebbröl
beszélhetek.

Mindig azt kerestem - több
kevesebb sikerrel -, mi m6don
tudnám a legteljesebben meg
valósítani magamat. Ezért, túl
lépve a 74. esztendőt, szeretnék
visszaemlékezve elszámolni a
majd hár'oITmegyed évszázad
dal. Jöjjenek tehát a száraz té
nyek.

1921. szeptember l7-én szü
lettem Gyomán, régi kereskedő
családban. Szüleim a kor szoká
sa szerint a szakma örökösének
szántak. Ezért a későbbiekben a
békéscsabai Felsó1<ereskedelmi
Iskolában érettségiztem. Aztán
jött a katonaság, majd a hadi
fogság. A fogságban ismerked
tem meg Meillinger Dezső és
Homokai József festőművé

szekkel. A velük kapcsolatban
szerzett élményeim hatására
kezdtem el még ott papír dom
borműveketkészíteni. 1946 ta
vaszán tértem haza, mint volt
nyugatos tisztet nem fogadtak
tárt karokkal. Állást sehol nem
kaptam, szüleim tönkrementek.

. Közben megnősültem, s meg
született az első gyermekünk,
Laci fiam. Meg kellett valahogy
élni. Ez az állapot törvénysze
rűen sodort leendő új foglalko
zásom felé. Falvédőket

kezdtem tervezni és festeni, is
kolatáskát és tolltartókat csinál
tam, amelyeket mesefigurákkal
díszítettem, s a piacokon árul
tam. Közben festegettem. El
vállaltam millden ilyen jellegű

megbízást, anélkül, hogy ko
molyabb anyag- és technikai is
meretem lett volna a
szakmában. Bizony sokszor
többszöri próbálkozásomba ke
rült, míg felfedeztem a helyes
megoldást. Ez a kisérletezőhaj

Iam ma is jellemzi munkamód
szeremet. Ugyanis, annak
ellenére, hogy több ezer plakát,
gratika, festmény, rézdomborí
tás és belsőépítészeti megoldás
került ki múhelyemb61, s elju
tott az ország legkülönbözóbb
részeibe, sőt külfödre is, akadé
miát, főiskolát végzett művészt
alkotás közben nem láttam. A
birtokomban lévő technikát és
anyagismeretet magam fedez
tem fel. Kétségtelen, hogy az
autodidakta módon szerzett tu
dás eltérővé, mondhatnám
egyedivé tette munkáimat, és

ezért azok kilógtak a már meg
szokott sorból.

Közben millden szabadid6
met a szenvedélyemmé vált táj
kép festészet töltötte ki .
Val6sággal elbűvöltek a színek,
a Körös völgyének szépsége.
Kisérletezéseim során eljutot
tam a pla.sztikához, megismer
kedtem a mezőtúri

fazekasokkal és az agyaggal.
Oly sikerrel, hogy 1948-t61
1953-ig már saját kis kerámia
műhelyemben dolgoztaJil. Nem
hanyagolva el közben a festést
és a dekorációs munkákat sem.

Az id6közben megalakult
szövetkezetek és állami válla
latok növekvő igénnyel léptek
fel a díszít6művészet Idekorá
ci61 területén, s mind többször
kerestek fel ilyen megbízások
kaI. E szakma akkori számba
vétele során kerültem én is
1953 őszén egy Békéscsabán
megalakult dekoratőri cso
portba, mint reklámgrafikus.

Majd 1962-ben a Belkereske
delmi Minisztérium által létre
hozott kétéves dekoratőri iskola
bizonyítványát kaptam meg az
eddig végzett munkásságom el
ismeréseként. A csabai múllely
megszünése után az endrődi, a
gyomai, a mez6túri áfészeknél,
utoljára pedig a mezőtúri főis

kolánál dolgoztam, mint terve
ző grafikus. Innen is kerültem
nyugdíjba 1980 őszén. Ugyan
ebben az esztendóben hoztam
létre múllelygalériámat, mely
az eltelt évek alatt 54 kulturális
rendezvénynek adott otthont, s
fogadott több mint tízezer láto
gatót.
Időközben a családom is szé

pen gyarapodott. Fiam után
még két lányom született. 1960
ban felépítettem egy szerény kis
kertes házat. Ennek a háznak az
építése volt a kezdete figyel
mem - a festészet és a dekoráció
mellett - egy harmadik irányba
fordulásának, ez pedig a belső-

építészet. Aminek gyakorlásá
hoz kiváló kisérletező helyként
adódott saját lakásom. Így ke
rültem e hármas bűvkörbe.

Ezek művelése szorosan egy
befügg életemben, s bármelyik
kimaradása hiányérzetet okoz,
mert mindegyik terület megter
mékenyítően hat a másikra. Az
eltelt idő alatt végzett munkák
sokasága, a festészettöl a réz
domborításokon keresztül a
belsőépítészetig, megtalálható
Budapesttól Szegedig, s szol
gálja véleményem szerint azt a
néptanítói szintet, melynek tu
datosan világító lámpásként
művelőjévé szegődtem. S
melynek segítségével közvet
len kapcsolatba kerülhetek az
emberekkel - megkerülve az
elefántcsont toronyba zárkó
zást -, s a legtöbbet használha
tok a kultúrának, a közízlés
nevelése terén.

Mivel különösebb tehetségem
nincs az önadminisztrációhoz, s
az évek során számtalanszor
megkaptam egy kézlegyintés kí- .
séretében egy-egy munkám bírá
latakor, hogy ez csak dekoráció,
felhagytam minden kísérlettel,
hogy anagy művészet megyei
fellegvárába, akár csak ajt6álió
ként is, bejuthassak. Egyébként
tényként könyvelhetem el: há
rom fóiskolát végzett gyermek
em becsületes munkálkodását a
humán kultúra terén. Műveim

többszöri bemutatását a televízi
óban, rádióban, az ország legkü
lönbözőbb sajtóorgánumaibéUl.
A múllelygaléria 16. évébe
lépvén, én a 75-be, úgy érzem,
a mű befejeztetett. Ezek után
már nincs más hátra, mint a
számomra még elrendelt időt

szerény, szorgalmas munká
val, és csendes meditációval
eltölteni abban a szeretett vá
rosban, amelynek őslakosa

vagyok, s melyet óvón ölel az
ország legtisztább folyója, a
Körös. Ahol Knerék szellemi
hagyatéka messzire világító
példa. A városban, mely a ma
gyar ku Itúrának adta Pásztor
János szobrászművésztés Vi
dovszky Béla festőművészt,

ahol haláláig dolgozott Corini
Margit festőművész, s barát,
és ahol a máig kellően nem
ismert naív alkotó, Papp Zsig
mond és Uhrin Péter éit és al
kotott. Az ő példáik segítettek
terveim megvalósításában, és
szerényeredményeimmel
szeretnék majd sorukba tar
tozni.

Kelt Gyomán
1995. szeptember 30-án,

Honti Antal
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"Az UraIon túl
az adócsinálókkal!"

IÍpedagÓgUSOk, diákok figyelerJ I

Tájékoztatjuk, hogy a Városi Képtárban !Kossuth u.
11./ folyamatosan látható Vidovszky Béla és Corini
Margit állandó kiállítása.

Új látnivalóként tekintsék meg az 1902-ben, Gyomán
született IlIésy Péter garfikus-festőművész képeib61 vá
logatott újabb kiállítást'

A Képtár nyitvatartása az alábbiakban módosult: hét
fő, vasárnap: szünnap, kedd, csütörtök: 9-13 óráig, szer
da, péntek: 13-17 óráig, szombat: 14-16 óráig.

Belépődíj: felnőtteknek 30 Ft, nyugdíjasoknak 20 Ft,
diákoknak 10 Ft

Gyűjteménykezelő: Giricz Béláné (Eta)
Minden érdeklőd őt szeretettel várunk'

kilométerre keletre határozta
meg. A kutatások meg is
kezdődtek, de pénzhiány nu
att elakadtak.

Én a hetvenes évektől fo
lyamatosan kutatom ezt a te
rületet és találtam már öskori
sírokat és csontokat. .. Sajnos
sok értékes anyagot elhord
tak már innen a régészek,
aminek töredéke a szarvasi
múzeumba került, a többi ré
sze eltűnt. Az endrődi határ
ban 250 régészeti leló11ely
van bejegyezve, s ez felbe
csülhetetlen értéket jelent
városunknak. Vigyáznunk
kell rá, mert az utókor elát
koz majd bennünket, ha most
elherdáljuk.

Tisztelettel, a Múzeumba
rátok egyik tagja

Cellai István

Címünk:
Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd
Pf: 48.

Katona József MűvelődésiHáz
Szeptember 23-24.9-14 óráig. Reiki I-es tanfolyam (Bar

tik Lajos reiki-mester vezetésével)
Szeptember 25. 17 órától ismét mú1<:ödik a Gyógyda!
Október 3. Zenei Világnap alkalmából koncert. Közremű

ködnek: Tóthné Mucsi Margit vezetésével a békéscsabai
Belvárosi Iskola Kamarakórusa, - a gyomaendrődi Zene- és
Művészeti Iskola tanárai és diákjai - Mucsi Márta hegedű

Október 7. 11 órakor Honti Antal életmű kiállításának
megnyitója.

Október 13.8-12 óráig Véradónap.
Október 20.8-12 óráig Véradónap.
Október 20. Kner ünnepség.
Október 21. 14 órától az 50 éves Gyomai Horgász Egye

sület, műsorral egybekötött ünnepi közgyűlése.
Október 26. "Makrancos királylány" címmel zenés gyer-

mekelőadás.

Október 21. Kertbarát Kör vacsorája.
Déryné MűvelődésiHáz
Szeptember 23. 18 órától a Magányosok Klubja batyus bálja.
Október 7. 19 óra Szüreti Bál a Művelődési Központ

valarrúnt a Gazdakör közös szervezésében.
Október 14. 18 órától N6taest. Közremúködik: Gránát

Zsuzsa, Karcagi Péter, Szolnoki Gyula, Buday Béla. Belépő:
150 Ft és 200 Ft.

Tisztelt Szerkesztőség!

PROGRAMAJÁNLAT

Attila király sírjának kuta
tásáról szeretnék egy pár sort
közzétenni. Én nem tudom,
hogy hol a sírja, deingávaI és
markolóval Attilát kutatni
olyan marhaság, mint fúró
val nyúzni a lovat! Ma már
vannak olyan légifényképe
zések, amelyek pontosan
megmutatják a talajban a
szerves anyag elbomlását,
tehát a foszfátban gazdag
gödröket, mélyedéseket. A
Körös árterének területe
egyébként tele van kisebb
nagyobb őskori gödrökkel,
amelyek a jövőben a régé
szek új kutatási területeit je
lentik. Elképzelni is rossz,
hogy ebbe a földbe markoló
val beleásnak.

Tény, hogy egy olasz kuta
tó Attila sírját Szarvastól 20

Dr. Weigert József
Gyomaendrőd

más településekkel való
összehasonlítása is meg
érne egy cikket... Nagy
szégyene mindez a város
vezetésének, mert a vá
lasztások idején nem ezt
ígérték. Azt ígérték, hogy
ÓK a szociális jólétért, a
szociális biztonságért, és
az arra rászorulók tisztes
séges támogatásáért fog
nak küzdeni. Sajnos a
fentiekben .leírtak mást
mutatnak ... Mezó'berény
ben a mai napig nem ter
vezik a helyi adók
bevezetését, és a képvise
lÓK is megelégednek havi
háromezer forinttal ...

Nem szabad a lakossá
gat további adókkal ter
helni, hiszen az itteni
polgárok nagy része in
kátrb támogatásra szorul
na... Takarékoskodjon az
önkormányzat is a költ
ségvetésból kapott milli
ókkal, ugyanúgy
mintahogy a lakosság
kényszerül takarékoskod
ni forintjaival. Tiltako
zunk az újabb
adóemelések ellen!

A településünkön beve
zetendő adók iránt érzett
ellenszenvet így foglalta
össze találóan és tömören
az egyik lakos. Helyi adót
eddig is fizettünk már és
ezt most emelni akarják,
mindezt egyöntetűen el
utasítja a lakosság. Az ed
dig évente helyi adókból
befolyó 8 millió forint kö
rüli összeg az új képvise
l()-testület és a tanácsos
éves bérét és ennek 44 szá
zalékos közterhét fedezi.
Így az adóbevételból kö
zös kiadásra nem marad.

A helyi adók bevezetése
a helyi képviselő-testüle

ten múlik. Ugyanúgy raj
tuk múlik az is, hogy
maguknak mennyi fizetést
szavaznak meg. Az előző

testülethez képest lénye
gesen magasabb jövedel
met szavaztak meg
maguknak, amelyeknek
pénzügyi alapját a kivetett
helyi adóval lehet biztosí
tani. Elsőteendőjükasaját
fizetésük megszavazása
és a segélyezettek támo
gatásának megnyirbálása
volt. A szociális támoga
tások és a képviselői java
dalmazások összegének





EgidÍLLs Golob

Hevesi Nagy Anikó

Imets László

Résztvevó1<:
Ausztriából:
Eva Mazucco
Egidius Golob

Franz Heis
Bulgáriából:
Angel Gadjev

Dimiter Christov Kosztadinov
Kínábó}:

WangJie Yin
Romániából:
Bajkó Attila
Bakó Klára

Balogh István
Bardi Natalia

Cocovean Ioan Victor
Imets László

Orbán Endre László
Szentes Zágon

Magyarországról:
Bardócz Lajos

Diószeginé Bíró Ilona
Hevesi Nagy Anikó

Honti Anta]
Kántor J{UlOS

Korcsok Zolt{m
Nagyné Veres Róza

Pataj Pál dr.
Puj Tivadar

Sándor László
Trojan Marian József

Wang Jie Yin és neje

Orbán Endre

'(---
Bardi Natalia



Csuta György

Pataj Pál dr.

Nagyné Veres Róza

Bonlovies /slvánné vállalkozó, Kamut
• Bucsi 81., Kondoros· 8úroripari Szö
velkezel, Gyomaendrőd· Corvo 8ian
ev Schuch Bc., Gyomaendrőd·

CsalomaépíLő Gmk., Gyomaendrőd·
Dreher Sörözó'- Timár János. Gyoma
endrőd·Endró'di Hús Kfc., Gyowaend
rőd • Fisch Cvop 8l., Gyowaendrőd •
Filowerk Kft., Dévaványa· Fundy
Wafer Kfl., Gyomaendrőd • Gyoma
farm Kft., Gyowaendrőd • Gyomai
KnerNyomdaRl., Gyomaendrőd·Hu
nycuii Mg. Szövelkezel, Hunya· Izsó
Sándor vállalkozó, Gyomaendrőd •
Kel1-Kiwi Kfl., Gyomaendrőd· Kilenc
fanner Kft., Gyomaendrőd· Körös Bú
loripari Kft., Gyomaendrőd· Körös
Éuerem - Timár Andrásné. Gyoma
endrőd· Körösi Kelleló'- és ÉnékesÍlő

Közös Vállalal. Gyomaendrőd· Linda
Spo rI, Gyomaendrőd· Margó Virág
boil. Gyomaendrőd • MaIróz Kft.,
Gyomaendrőd· Park VendégL6'-Jenei
ULSzló, Gyomaendrőd· Raiehle Sporl
Cipőipari és Kereskedelmi Kfl., Gyo
maendrőd • Rekline Suídió. Gyoma
endrőd· RvsZik Jánvs vállalkozó.
Gyomaendrőd· Szabó Mályás vállal
kozó, Békés· Thermix ÉpílőipariSzö
velkezel, Gyomaendrőd· Torzsás 81.,
Gyomaendrőd· Turul Cipő, Gyoma
endrőd • Venw Bl.. Gyomaendrőd·

Work Trans KfT .. Csabacsűd

A támogatók:

Cocovean Ioan Victor

Puj Tivadar

Kántor János

Korcsok Zoltán



Bakó Klára

Franz Heis

Sándor László

EvaMazucco

A táborzáró
kiállítás

1995. szeptember 3-án,
vasárnap délelőtt

10 órakor nyílt meg
a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági

Szakközép- és
Szakmunkásképző

Iskolában.

Dimíter Ch. Kosztadinov

A kiadványt Bethlen Alapítvány megbízásából a Rekline
Stúdió készítette. Nyomtatás: Gyomai Kner Nyomda Rt.

Megjelent a Szó-Beszéd 1995. szeptemberi mellékleteként.

Angel Gadjev

Diószeginé Bíró Ilona
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A polgármester bírálta
a rendőrség munkáját

- Műszaki vizsgára történő·

felkészítés
- Castrol és Total olajok ér

tékesítése és cseréje
- Autóriasztók és rádiós

magnók beszerelése.
Új:
- Suzuki kisteherautó: 1.3

. GL - l .0ÓO.000 Ft + ÁFA

Központi telephely: Márkakereskedés és Szervíz: Mezótúr,
Szolnoki út l. Tel.:(óO)387-2óO, (5ó)350-364.

Nyitva tartás: hétfo-péntek: 9-17 óráig.
Haszongépjárműjavítóműhely: Mezőtúr, Szolnoki út 5.

Tel./Fax:(56)3ól-993, Tel.:(5ó)350-18Ll.
Nyitva tartas: hétfő-péntek: 7.30-1ó óráig.

SUZUKI
.....,~,~

AUTÓTULAJDONOSOK FIGYELEM!
A "LOKÁTOR" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. az
alábbi szolgáltatásait ajánlja Tisztelt ügyfeleinek:

- Suzuki márkakereske
dés, autószaion

- Hivatalos márkoszervíz,
alkatrészek és felszerelési
cikkek étékesítése

- Haszon- és személy
gépjárművekáltalános ja
vítása

- Motordiagnosztika, mű
szeres beállítasok

::::::;::;:;:;:;:;::::::::.:.:

tizenéves fiatalok randalf
roznak az utcán. Sajnos ke
vés szülőnek tűnik fel, hogy
kiskorú gyermeke egész éj
szaka nincs otthon. A gyo
maendrődi rendőrőrs

állományából két kevésbé
képzett rendőr a közelmúlt
ban leszerelt, s helyüket vég
zett rend6rök töltik be 
tájékoztatta a jelenlévőket

Szűcs alezredes, akinek hoz
zászólása a közmeghallgatás
résztvevőitől tapsot is ka
pott.

A szeptember ll-i köz
meghallgatáson dr. Frankó
Károly polgármester több
ször is bírálta a gyomaendrő
di rendőrőrs munkáját.
Nehezményezte, hogya ren
dőrök tehetetlenek a tör
vényt nem tisztelőkkel

szemben, sőt néhányan kö
zülük még úgymond haver
kodnak is a helybéli
nehézfiúkkal.

- Ebben a városban nincs
rendőri jelenlét, hiszen nap
pal egy, éjszaka pedig 2 ren
dőr teljesít szolgálatot ebben
a 17 ezres városban. Ez ke
vés és ezt sajnos a bűnözők

is tudj ák. Tehetetlenek a ren
dőrök az egyik diszkóból a
másikba tartó ittasan randa
lírozó fiatalokkal szemben is
- mondta a polgármester.
Szűcs Józse! alezredes, a

gyomaendrődi rendőrörs pa
rancsnoka visszautasította
dr. Frankó- megjegyzéseit, s
mint mondta nem veszi ma
gára az elhangzottakat.

- Gyomaendrődön az el
múlt egy évben csökkent a
bűncselekmények száma, és
ezrendőreink munkájának is
köszönhető. Arról pedig
nem a rendőrség tehet, hogy

Bárkai Zsolt
Gyomaendrőd,

Erkel u. 29.

I .
. .:

ANTIK BÚTORT
szekrény, sublót, kredenc,
konyhaszekrény, kanapé

VÁSÁROLOK!

Telefon:
06-30/533-594
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RITA MARI
A GYOMAI

;

FOTOMODELL

C
sinos, sz6ke magyar
lány jelentkezett ez
év márciusában a

kanadai Toronto város
egyik fotóügynökségén.
Több száz felvételt készi
tettek a lányról, aki immá
ron kezd6 fotómodellként 
a tengerentúlon is könnyen
megjegyezhet6 - Rita Mari
nevel kapta. Rita Mari
egyébként gyomaendrődi

és mellesleg a Márialaki
Rita nevet viseli.

Rita (20) az érettségi után
gondolt egy merészet és
egy közvetft6 irodán ke
resztül baby sitter-nek je
lentkezett Kanadába. A
gyermekgondozói munka
mellett természetesen ta
nulja az angol nyelvet.

Idén tavasszal keresett fel
egy torontói modellügy
nökséget, ahol fotókat ké
szítettek róla. A fényképek
az ügynökség archívumába
kelültek, s ezekb61 reklám
szakemberek válogathat
nak.

- Hirdetésekhez, rek
lámkampányokhoz keres
nek arcokat, modelleket
ebbó1 a fényképkatalógus
ból, s a több száz lány kö
zül akár engem is
kiválaszthatnak - mondja
Rita, aki szerint általában

nem a kimondotlan szép lá
nyokat, hanem inkább az
érdekes, szokatlan arcokat
keresik.

- Büszke vagyok rá, ha
képeken szerepelhetek,
persze nem akarom, hogy
ez legyen a szakmám, in
kább hobbi ez most a szá
momra.

Rita tebát arra vár, bogy
valaki Kanadában, vagy
akár idehaza felfigyeUen
arcára, alakjára. Lebet,
hogy rövidesen valamelyik
újságban találkozhatunk
Rita Mari arcával. Addig is
elsőként a Szó-Beszéd 01
vasóinak ajánlotta az itt be
mutatott képeit.

H.E.

,,_4"':-~

~,,:',~~=::~;;"'~ ,
. ~~~~.......

1 ... / ~
"'~.'.~" .

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

I '" "'" ••

: A STOP BUTIKSORON A FEHERNEMU UZLETBEN
I

: Felina új kollekciója, habselyem kombinétok (46-60-ig), pamut hálóingek (46-60-ig), köntösök,
: női alsók, badyk és topok,: f!-I-n csípőszorítók és kombidresszek. I,-#el ' , N' I
I AF RUIT OF THE LOOM OSZI KOLLEKCIOJA. ""''''''''''1''''''1 IL ~ ~



HELYI JÁRAT
AUTÓBUSZ MENETREND
ÉRVÉNYES: 1995. SZEPTEMBER 4-TŐL

MUNKANAPOKON

ÖREGSZÖLÖ DÉRYNÉ MÜV. H MÁV ÁLL. SZABADSÁG TÉR MÁV ÁLL. SZABADSÁG TÉR DÉRYNÉ MŰV. H.

5.25 5.30 5.40 5.45 5.55 6.00 6.10
6.00 6.10 6.15 6.20 6.25 6.35

6.15 6.20 6.30 6.35 7.00 7.05 7.15
+6.55+ 7.15 +7.20+ +7.30+ 7.20 7.45

7.20 7.25 7.35 7.40 8.00 8.05 8.15
8.20 8.30 8.35 8.50 8.55 9.05
9.40 9.50 9.55 10.10 10.15 10.25
11.00 11.10 lLl5 12.10 12.15 12.25
13.00 13.10 13.15 13.30 13.35 13.45
13.30 13.40 13.45 14.05 14.10 14.20

13.50 14.10 14.20 14.25 14.50 14.55 15.05
14.25 15.00 15.10 15.15 15.30 15.35 15.45
15.25 15.30 15.40 15.45 16.10 16.05 16.20

16.10 16.20 16.25 +16.30+ +16.40+ 17.00
16.25 16.50 17.00 17.05 17.30 17.35 17.45

17.50 18.00 18.05 18.30 18.35 18.45
18.50 19.00 19.05 19.45 19.50 20.00
21.20 21.30 21.35 21.45 22.05 22.15

Öregszőlőbe a kondorosi úton közlekedik.

Iskolai tanítási napokon:-NAGYLAPOSRA Déryné Műv. Háztól 6.35 14.30
-NAGYLAPOSRÓL Déryné Műv. Háztól 6.45 14.45
-HÍDFŐTŐL Déryné Műv. H. - Selyem u. - Okt. 6. lktp. 15.40

+... + bővített útvonalokon közlekedik iskolai tanítási napokon az alábbiak szerint:
+6.55+ Déryné Műv. Háztól Bartók u. Madách u. megállók között: Ipari isk. - Újkert sor - Kulich u.
+7.20+ Szabadság térről: Fő u. - Bajcsy u. - Lévai u. - Vasútállomás
+7.30+ Vasútállomásról: Kossuth u. - bajcsy u. - Fő u. - Ipari isk. - Fő u.

+16.45+ Vasútállomásról: Lévai u. - Bajcsy u. - Fő u. - Szabadság tér
+17.00+ Szabadság térről: Fő u. - Kulich u. - Újkert sor - Ipari isk. - Fő u.

MUNKASZÜNETI NAPOKON

ÖREGSZÖLÖ DÉRYNÉ MÜV H. MÁV ÁLL. SZABADSÁG TÉR MÁV ÁLL. SZABADSÁG TÉR DÉRYNÉ MŰV. H.

ÖREGSZÖLÖ

6.15

7.20

13.50
14.25
15.10

16.25

ÖREGSZÖLÖ

5.25
6.15

7.20

14.55
15.55

5.30 5.40 5.45 5.55 6.00 6.10
6.20 6.30 6.35 7.00 7.05 7.15
7.25 7.35 7.40 8.00 8.05 8.15
8.20 8.30 8.35 8.50 8.55 9.05
9.40 9.50 9.55 10.10 10.15 10.25
11.00 ILlO 11.15 12.10 12.15 12.25
13.00 13.10 13.15 13.30 13.35 13.45
14.10 14.20 14.25 14.30 14.35 14.45
15.00 15.10 15.15 15.35 15.40 15.50
16.50 17.00 17.05 17.30 17.35 17.45
17.50 18.00 18.05 18.30 18.35 18.45
18.50 19.00 19.05 19.45 19.50 20.00

6.15

14.50
15.55

TEMETŐ JÁRAT VASÁRNAP: 8.35 Szabadság tér - Bajcsy u. - Lévai u.
10.00 Temető - Lévai u. - Bajcsy u. - Szabadság tér - Vasútállomás



HÁZ,LAKÁS
Három szobás. fürdőszobás,

gázos, pincés ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 9/l.

Három szobás, gázfűtéses

családi ház eladó vagy gY9mai
lakótekpire cserélhető. Erd.:
Gyomaendrőd,Fazekasi u. ll.

Endrődön a Napkeleti u. l/2.
sz. alatti ház eladó. Érd.: a hely
színen vagy Gyoma Vásártéri ltp.
33/A m9.

Szarvason, Jókai u. 841B. I14.
sz. alatt kétszobás lakás eladó.
Érd.: a helyszínen.

60 m2-es egyedi gázfűtéses,

teldonos lakás eladó Szarvason.
Érd.: Szarvas, Kossuth u. 2312.
Tel: 66/312-745

Sürgősen eladó kétszobás,
összkonforros ház Gyomán a Lo
sonczi u. 18. sz. alatt. Irányár:
850 ezer fOlint. Érd.: a helyszí
nen.

Padjásszobás ház eladó vagy
clcserélhető 1. emeleti lakásra
megegyezés szelint. Érd.: Gyo
maendrőd, B. Molnár u. 612.

120 ru-es gázfűtéses épület
műhelynek vagy üzletnek kiadó
Elldrődön a Blaha u. 12/1. sz.
alatt. Érd.: Gyomaendrőd, Lábas
u.2.

Gyomaendrődön az Erkel u.
10. sz. alatt 3 szobás kertes csalá
di ház eladó. Érd.: a helyszínen.

Eladó 3 szintes családi ház
Szentendrén. Érd.: egész nap, te
lefonon: 06-26/315-783

Gyomaendrődöu a Zrínyi Do
na u. 28. sz. alatt kétszobás csalá
di ház eladó. Érd.: hétvégén,
Sárosi József Gyomaendrőd,

Bocskai u. 16/1.
Gyomaendrőd, Gárdonyi G.

u. 35. sz. alatt családi ház eladó.
Érd.: a helyszínen.

Gyomaendrőd, Ban?ss G. u.
22. sz. alatt ház eladó. Erd.: End
rőd, Tulipán u. 8. sz. alatt 16 óra
után.

Gyümölcsösben 7 helységbm
álló lakóház eladó. Irányár: 500
ezer forint. Érd.: Gyoma, Dodó L
u. 18.

Üzletnek kialakítható helyi
ség kiadó a Fő út mellett. Érd.:
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 17.

Gyomán a Jókai u. 24. sz alatt
családi ház eladó. Érd.: hétköz
nap 9-ll óráig a helyszínen.

Gyomaendrődön a Vásártéri
ltp. C.éy. B/lO. sz. alatti lakás
eladó. Erd.: a helyszínen.

Gyomaendrődön a Bartók B.
u. 25. sz. alatti kétszobás lakóház
eladó. Érd.: a helyszínen.

Gyomaendrőd, Vásár téri ltp.
B.ép. 13/8. sz. alatti lakás eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Balassi u. 4.

Mezőtúron 3 szobás kertes
családi báz garázzsal, mellék
épülettel, gázos, eladó. Érd.: este,
Tel: 834

Mezőtúr. Sugár u. 70. sz. alatt
üzletház kiadó élelmiszer-, zöld
ség-, gyümölcs bolt, büfé üze
meltetésére. Érd.: Vendéglátó
Kft. Mezőtúr, Kossuth tér 8. Tel:
34

KERT,TELEK
Mezőtúroo bobbitelek, lakha

tó, kis házzal eladó. Érd.: Szar
vas, Béke u. 3. fsz.2.

Öregsző1őben az Ugmi u; I.
sz. alatt építési telek zárt kerttel,
összesen 1600 ru, eladó egyben
vagy külön. Érd.: Gyomaenclrőd,
Deák F. u. 15.

Mezőtúr, Holt Körös partján,
kövesút mellett bekerített gyü
mölcsös hétvégi házzal eradó.
Érd.: esti órákban, Tel: 834

Bérelnék térségenként és
összességében 50-100 hektárnyi
szántóföld területeket többéves
haszonbérbe. Bérleti díj ak. ér
téktől, a föld öntözhetőségétm

stb függően megegyezés szerint
20-35 kg telmény. Erd.: Brlás Já
nos Örménykút. Tanya VI. 168.

Cserkeszőlőben hétvégi ház
építésére alkalmas 400 négyszö
göl telek 120 ezer forintért eladó.
Tel: 66/313-628 /este/

JÁRMŰ

SEAT Ibisa 1,3 két éves, 30
ezer kilométerrel eladó. Érd.:
Molnár László, Gyoma, Rácz ut
ca 16. ( volt Sziklai utca) Mag
tárlapos.

Honda robog,ó eladó. Irányár:
50 ezer forint. Erd.: Gyomaend
rőd, Deák F. u. IS.

Suzukijapán robogó SO cm3
es eladó. Erd.: Berta Károly Kö
rösladány, Jókai u. 14. lesti
órákban!

Suzuki Echo 50 cm3-es se
gédmotorkerékpár eladó. I!'ány
ár: 32 ezer forint. Erd.:
Körösladány, Árpád u. 21.

Skoda lOS-ös műszakival el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Fő u.
206.

Pannónia motor fú ro tt he:?er
rel, ETZ-dugóval eladó. erd.:
Gyoma, Jókai u. 5.

Skoda 100-as hátsóablak és
tűtőmotor, egyfázisú 1800 W-os
villanymotor eladó. Érd.: telefo
non, 66/313-745

Komál' kismotor ·eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Szabadság u. 26.

GÉP
Cipőipari C liO-es csákázó

gép, egy páros talpbélés prés és
46 cm-es hasítógép eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Munkácsy u. 2.

BH 025-s tipusú traktor alapú
univerzális földmunkagép 0,25
m3 kanállal, tolólappal eladó
vagy elcserélhető. Érd.: 20 óra
után, Tel:06-66/386-434.

J6 műszaki állapotú egytenge
lyes utánfutót vennék. Gyoma,

Pásztor J. u. 26/1. Telefon: 386
546.

ÁLLAT
Gyönyörű perzsa kiscicák 6

hetesen törzs. könyv. nélkül ked
vező áron eladók. Érd.: Putnoki
Lajos Gyomaendrőd, Munkácsy
u. 20. Tel06-60-388-734

A Révlaposi Traka-B arka
Kennelben Colombo (Basset Ho
und) kiskutyák eladók. Ugyanitt
egy 5 hónapo§ bobtail szuka kis
kutya eladó. Erd.: Putnoki Lajos
Gyoma,Munkácsyu. 20. Tel: 06
60-388-734

Törzskönyvezett fekete dog
kölykö~ eladók oltva, féregtele
lJÍtve. Erd.: Dévaványa, Szérűs

kert 66. Tel: 295
Méhcsaládok eladók 5000 Ft

ért, üres, használt NB kaptárak
2000 Ft/db, valamint méhészbó
dé vasszerkezete 6000 Ft-ért el
adó. Tel: 66/386-972

Eladó két 9 hónapos alaszkai
malmut. Az árban megegyezünk.
Tel: 06-30-453-750

Magyar vizsla kölykök el
adók. Tel: 66/313-977 /este/

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Napraforgó ~s kukorica aratá
sát válJalom. Erd.: Brlás János
Ölménykút, T.VI.168.

Búzavetést, szántást vállalok.
Érd.: Gyomaendrőd, Kisréti u.
22.

Alsós tanulók korrepetálását
vállalom bármely tantágyb61 és
S.,6. osztályos tanu lók korrepetá
lása magyarból. Érd.: Rosza Már
tonné tanító Gyomaendrőd,

Vásártéli ltp. 31. N5.
Gyakorlattal rendelkező gép

jármúvezetőmunkátvállal A B C
D E kategóriával. Érd.: a szer
kesztőségben.

Középkorú férfi napi S-6 órás
elfoglaltságot keres saját szgk.
val is. Ajánlatokat Gyomaendrőd
Pf. 97-re kérek.

Érettségizett nő szárrútógép
kezelő-szövegszerkesztői tanfo
lyammal Gyoma körzetében
4,6,8 órás munkát keres. Ajánla
tokat Gyomaendrőd., Katona J. u.
2/l számra várom.

Ha Ön azélt olvassa e sorokat,
hogy állást találjon magának, ra
gadJon tollat

'
Egy ideális mun

kalehetőséget kínálunk, ahol
megfelelő anyagi és erkölcsi el
ismerést kaphat, csak dolgomi
kell. Gépkocsi és felsofokú vég
zettség előny, de nem feltétel.
Jelentkezését rövid önéletrajzzal
5602 Békéscsaba, PUI. szám
ra,"Gyomaendrőd" jeligére kér
jük.

EGYÉB
486DX-266-os Intel pro

cesszor új, és egy 210-es WD

winchester eladó. Érd.: a szer
kesztőségben lehet.

Bevezetett élelmiszer bolt
bérbeadó. Érd.: a helyszínen:
Gyoma, Katona József u.22.

Eladó egy kombi gyerekágy,
egy mózeskosaras b~bakocsi.

egy Chicco etetőszék. Erd.: Gyo
maendrőd, Lévai u. 17. vagy a
Color Shopban.

Shoei GRV bukósisak megkí
mélten, olcsón eladó. Érd.: Bú'ó
Szabolcs Mezőtúr, Petőfi u.7.
Tel: 119.

4,5 KW hőtáro]ós villany
kályha eladó. Érd.: Rakovics Ig
nácné Körösladány, Rákoczi tér
l. Tel: 387.

Díszfaiskolai á.rusítást meg
kezdtem. Nagy választék, szolid
árak. Érd.: Varga Lajos Körösla
dány, Batthyány u. SO.

Eladó egy szőlőprés daráló
val, egy utc,ai és egy szobai rok
kantkocsi. Erd.: Gyoma, Móricz
Zs. u. 9.

Eladó egy l évig használt Eri·
chora sportko~sivá is átalakítható
babakocsi. Erd.: Dávid Imre
GyomaendrCíd, Damjanich u. ll.

Panasonic M-IO videocam
corder megkímélt állapotban d
adó. Tel: 06-60-384670

Új tipusú babakocsi eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Magtárla
posi u. 12. Tel: 66/386-543, este
386-483

Íróasztal eladó jó állapotban.
Érd.: Gyebnár Lajos Gyomaend·
rőd, Vasvári u 3/1. (Ridegváros)

Négy elemből álló konyha
szekrény, rozsdamentes mosoga·
tóval és vízmelegítős-mosógép

centrifugávaI eladó. Tel: 66/388
086

300 db új csabai hóf9gós
cserép eladó. /kb. 20 m2/ Erd.:
este, Gyomaendrőd, Erkel u
II .

1 db e!őteres fabáz olcsón
eladó, valamint egy 24-es női

kerékpár és egy olajkályha
eladó. Érd.: Csapó Lajos
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
27. A/8

Bontásból való kiscserép és
35 db kerámia béléstest eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Szabadság
út 26.

Eladó egy nagy 25 éves ma·
jomfa növélry és többféle csere·
pes virág. Erd.: Gyomaendrőd

Lehel út 13.
ORION HS-280, 80 wattos új

hangszórókkal és hangváltóv~
eladó. Irányár: 15 ezer Ft/pár.
Kovács István, Gyoma, Kálvin a
22/1.

Eladó használt gyalupad, úJ'
szerű barna gyermekbeveni
használt zöld ülőgarnitúra. Érd
este, 66/388-073.

Halottak napjára krizantén
kapható. Nagyobb mennyiség
ben is. Gyoma, Petőfi u. 15.
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5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 27.
Tel.: 66/386-691

ll'!' ~""Buti Kft.'~
.' folyamatosan kapható áruféleségek: il
~ i • Hőszigetelt üvegezésű ablakok, bejára- :1
~: ti- és belső ajtók farost borítással és fenyő- :~
i fából készültek. li: of:
i • Bramac tetőcserép a gyári árnál 10 fo- J

"~ rinttal olcsóbban. :1
: • THERWOOLIN hőszigetelőanyagok. :r:
~ • WIENERBERGER falazóanyagok. il
. • Fenyő gÖIT.bfa 4-5-6-7-8 folyóméteres :~

i: hosszúságban. :~

I
r:I • F~nyő/fűrészáru~ l/l, ~/I szarufák, ge- 11
: rendak meretre legyartva ~s. ,~

~: • Tüzelőanyagok. :~

l! Várjuk Öntis telepünkön, II

I
': i a gyomai tüzépen! il

Buti Kft. :~."I: Gyomaendrőd, ]

II (o s~~?i~k~r~~9ött) II
I: Tel: 66/386-461 II
(
": 08
~: . :~:

Li;;;:;~.r.-·;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;~~;;;;;o:Y'O';;;;;;·~.;;;;;;~..:.:=;;;;;..;;;;;..;;;;;;..;;;;;... ;;:;;;...;;;;;;... ,.;;;;;;,;:;;;;:.~;:;;;;.·;:;;;;~;;;;;;·lO;;;;;;:OCC;:;;;;oo::-:;:;;;;::e:;;;;;;e:o:;;;;;;··(··~·e·'·~

A kft. nagylaposi
szervízmuhelyében
elsősorban mező

gazdasá~i gépe~',
munka- es eroge
pek javítását, felújí
tását vállalja.

Bábolna-tipusú
terményszárító üze
mében terménytisz
títást és rostálást,
valamint bértárolást
vegez.

ICF't

EndrődiÁllattenyésztő
Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.

Az lm-ben alakult
cégmamár700dbter
melő, értékes tenyész
kocával mintew II
ezer db hízósertest állit
elő évente. Mindkét
sertéstelepe a három
fő fertőző betegségtől
mentes és a telepek
törzstenyészeti igazol
vánnyal rendelkezve
tenyészalq:xmyagot
forgalmaz.

Az ablak
teszi
a házat

I REHRU

A LINDA SPORT
megköszöni mindazon
érdeklődőkfigyelmét,

akik látogatásukkal megtisztelték
sportszaküzletünk

bemutatkozását
a Vita Agricoale '95 kiállításon!

Műanyag

ablakok, ajtók
egyedi llléretre is!

5502 Gyomaendrőd,
Fó út 81/1.

Tel/fax: 66/386-879
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Kilopták a rézkábelt a földbó1

A rab anapraforgók
között próbálkozott

-oke-

Szorult helyzetek

Városi sakkbajnokság
A gyomaendrődi Spartacus Testnevelési Kör

Sakkszakosztálya szeptember 23-án megrende
zi a I. városi sakkbajnokságot és a Herter József
emlékversenyt, amely reggel nyolc órakor kez
dődik a városháza kistennében.

ban a Fő úton lévő Farmer
ház kirakatát egy kővel be
törték és az üveg mögött
lévő polcról elvittek több
farmernadrágot, annak elle
nére, hogy a riasztó megszó
lalt.

Összejött most megint a magyamak. Nem elég, hogy
a pénzügyminiszter egyre mélyebbre nyúl a polgár buk
szájába, még az önkormányzatok is tartják a markukat.
Emelnék a helyi adókat; merthogy a nagy állami kalap
ból egyre kevesebbpénztcsöpögtetnek a településeknek.
Az önkormányzatok pedig a lakosságtól követelik a
pénzt a városi kasszába.

A szeptemberi közmeghallgatáson közismertebb ne
vénfalugyú7ésen az egyikfelszólaló - a helyi adók eme
lése hallatán - népnyúzó politikát emlegetett és bőszen

szidta a rendszert. Persze a városatyákat is meg lehet
érteni. Őket is szorongatja a város tragikus pénzügyi
helyzete. De nemcsak az!

Egy csöndes szeptemberi napon az endrődi Rózsa
Presszó pultjának támaszkodva iddogálás közben sze
mináriumot tartott városunk egyik önkormányzati kép
viselője. Az agitatív munka közben magasra csapott
benne az indulat. A szeminárium egyetlen hallgatója 
aki kevésbé volt politikailag képzett - egy időután meg
unta a neki szóló szidalmakat és a képviselő ingét a
gallémál összefogta és csavart egyet rajta. Ezzel egy
szersmind belefojtotta a szót a bősz képviselőbe,akibó7

ezzel egyidó1Jen a szusz is kiszorult. A honatya arca
elvörösödött, majd néhány pillanat múlva nemes egy
szerűséggel csöndben a kövezetre rogyott...

Komolyabb baja persze nem lett és mindez csupán azt
bizonyítja, hogya képviselóKet nemcsak a város megol
dásra váró ügyei, hanem olykor a választópolgárok is
szorongatják.

az éjszakán Gyomaendrőd

külterületén három szalma
kazal égett le. A helyszínre
érkezőtűzoltóság szerint fel
tehetően szándékos gyúj to
gatás történt. A kár mintegy
200 ezer forint. IS-én hajnal-

Ugyanezen a napon
Nagylaposról érkezett be
jelentés a' rendőrségre. A
férj telefonált, hogya kö
zeli napraforgó táblában a
feleségét egy nagy darab
vörös férfi meg akarta
erőszakolni. Az asszony
kiabálni kezdett, erre a
vörös ember futásnak
eredt. A nagylaposi vasút
állomáson a gyomaendrő

di rendőrök rátaláltak a
nemi gerjedelmével nem
bíró mezőtúri K. Jánosra,
aki éppen három napi eltá
vozást kapott a budapesti
börtönből.

Gyomán a Hősök útján, a
mezőgazdasági iskola előtt

figyelmetlenül haladt át az a
gyalogos, akit egy segédmo
toros elgázolt.

A Vásártéri lakótelepen
szeptember ll-ról 12-re vir
radó éjszaka betörtek a böl
csődébe. A tettesek
összetörtek és szétdobáltak
mindent ami a kezük ügyébe
került, de nem vittek el sem
mit. Az anyagi kár jelentős.

Gyomán a Kölcsey utca
egyik házának udvaráról

. szeptember 14-én hajnalban
elloptak egy Simsont és egy
Csepel női kerékpárt. A tu
lajdonos észrevette a tol vajt,
akinek azonban sikerült el
menekülnie.

Szeptember 14-ró1 15 -re
virradóra három bűncse

lekmény is történt. Az or
vosi rendelő udvarán álló
orvosi ügyeleti gépkocsi
ból kiszerelték az autórá
diót és elvitték a
benzinpénzt, sőt a slussz
kulcsot is. Az anyagi kár
50 ezer forint. Ugyanezen

A nagylaposi vasútállo
máson ismeretlen tettesek
negyven méter hosszú ré~

vezetéket ástak ki a föld
ből és a fénysorompó
akkumulátorát is ellopták.
A z ü g y b e n k ö zl e k e
désbiztonság elleni bűn

cselekmény miatt nyomoz
a rendőrség.

Pihent agyú fiatalok lehet
tek, akik szeptember 5-ról 6
ra virradóra Endrődön a
parasztszobor előtt az úttes
ten egy hárommázsás követ
helyeztek el.

Gyomán a Bocskai úton
egy motoros ráhajtott egy
téglára és elesett. O és utasa
nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.

Egy rendszám nélküli La
dával száguldozott Endrő

dön három fiatalember, de
mire a rendőrök a helyszínre
értek eltűntek. A rendőrség

kéri, hogy amennyiben ilyen
vagy ehhez hasonló ese
ményt tapasztalnak a polgá
rok, azonnal telefonáljanak a
rendőrségre.

Az elmúlt hetekben három
alkalommal is nemi erőszak

miatt kellett intézkedniük a
rendőröknek. Szeptember l
én este fél 9 tájban Öregsző
lőben V.Z. helybéli férfi egy
szénaboglya tövében meg
erőszakoltegy 17 éves lányt.
Az elkövetőta rendőrök őri

zetbe vették.
SZ.L-t már nem először

büntették szemérem elleni
erőszak bűntette miatt. Au
gusztus IS -én este felé egy
hat éves kislányt kezdett el
simogatni az utcán, s a do
lognak a helyszínre érkező

rendőrök vetettek véget.



Eltűnt l millió 700 ezer forint

: lIenl<)f~1R1 AMammzos Ism~~etle[:l.: tettes ellen· .
Gyomaendrőd jegyzője és az Egészségügyi

Gondnokság vezető főorvosa feljelentést tett a
rendőrségen ismeretlen tettes ellen, mert a pénz
ügyi vizsgálatok során felmerül t a bűncselek

mény gyanúja. A városházán igyekeztek

bizalmas információként kezelni a hírt, misze
rint pénzügyi szabálytalanságokra derült fény.
Állítólag kiderült, hogy az Egészségügyi Gond
nokság 1,7 millió forintot fizetett ki fiktív szám-
lák alapján. (3. oldal)

4. ÉVF. lD. SZÁM 1995. OKTÓBER ÁRA: 39 Ft

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Honti
Antal
kiállítása
a művelődési

központban
A kiállításról szóló tudó
sításunkat a lap 6. olda
lán olvashatják.. , , ,

Onkormonyzoti tomogotos
O moszek fogorvosoknok

A fogászati alapellátás át
szervezéséról döntött szeptem
ber 28-án a város
képviselő-testülete.Most még
négy közalkalmazott fogorvos
dolgozik a városban: Ridegné
dr. Török Anna, dr. Valach

Béla, dr. Dobos Erzsébet és
dr. Csizmadia Tamás. Jövő

évelejétól dr. Dobos Erzsébet
és dr. Valach Béla vállalkozó
ként folytatja tovább praxisát,
úgy, hogy az önkormányzat
többek között 800 ezer forint

támogatást adott számukra,
hogy otthoni rendelőjüket

ld al akithassák. A másik két
fogorvos közalkalmazott
ként dolgozik tovább. A fo
gászat átszervezésére többek
között azért is szükség volt,

mert a fogászati elJátást egy
re csökkenő mértékben fi
nanszírozza az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár,
így az önkormányzatot évról
évre nagyobb ldadás terheli.

(4. oldal)

Épül a gyomaendrődi
versenypálya

Békéscsabán rendezték
meg október l-jén a Ma
gyar Motorkerékpáros
Szövetség országos ama
tőr terepgyorsasági baj
nokság verseny ét. A
szenior kategóriában 
ahol a 32 év felettiek ver
senyeztek - a 125 köbcen
tis motorok versenyében
mindkét fu tamban első

helyezést ért el a gyoma
endrődi Balázs Dezső.

(14. oldal)

"Uj helyi adók
TELEK!'DÓ, ÉP,ÍTMÉN'(AQÓ, ~

KOMMUNALlS ADO, IPARUZESI ADO,
IDEGENFORGALMI ADÓ

(5. oldal)
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Önkormányzati földéhség,
avagy földet vissza nem adunk?!

Az Alkotmány és a Lenin Mezőgazdasági Szö
vetkezetek felszámolói az 1994. május 31-i ár
verésen nem értékesített állami földeket
átadták a város önkormányzatának, mint
törvény szerinti jogos tulajdonosnak. Mint
arról lapunkban már beszámoltunk, az ön
kormányzati testület augusztus 10-én úgy
döntött, hogy a földeket haszonbérbe adják,
és erre augusztus l8-án árveréssellehet Iici
tálni. Az árverés azonban elmaradt, mert a
mintegy 2200 hektárnyi területet a megyei
kárrendezési hivatal kijelölte kárpótlásnak
az úgynevezett II. számú földalapba.

A név szerinti szavazáson
a többség igennel szavazott
arra, hogy a privatizációs
miniszter a Il. számú kár
pótlási földalapból vonja ki
a szóban forgó !öldterülete
ket. Ez ellen volt Bátori Gyu
la, Várfi András, Tótka
Sándor és Hanyecz Margit.
Amennyiben e kérésnek a
miniszter nem tesz eleget,
úgy az önkormányzat az Al
kotmánybírósághozfordul.

Az eredeti tervek szerint
Gyomaendrődön november
21-én és 22-én tartanák a
földárverést a szóban forgó
területekre, viszont a licitá
lásra mindaddig nem kerül
sor, amíg nem érkezik meg a
privatizációs miniszter,
Suchman Tamás válasza a
végleges döntésről, vajon az
önkormányzatés e a föld
vagy sem.

beadásából származó bevé
telt visszaforgatjuk a város
lakosságának.

Dr. Valach Béla nem értett
egyet Bátorival, mert mint
mondta: - Nekünk mint kép
viseló'Knek a város vagyonát
kell gyarapítani, hiszen ezzel
szolgáljuk a város érdekeit.

Hanyecz Margit és Dávid
István is ezen a véleményen
volt: - Ne engedje ki a város
a földet a kezébó1! Nekünk a
város érdekeit kell szolgálni,
nem pedig a kárpótoltakét 
jelentette ki Dávid István,
aki hozzátette még, hogy
személy szerint ő sem a kár
pótlásra, sem pedig a priva
tizációval nem értett egyet.
Czibulka György alpolgár
mester véleménye az volt,
hogy ami törvény szerint az
önkormányzatnak jár, azt
nem kémi, hanem követelni
k IIe ..

Tátka Sándor képviselő Gázfűtéses, kétszintes
viszont a földkiadó bizottság családi ház garázzsal, gazda-
javaslatát támogatta. Hozzá sági épületekkel eladó.
szólt a hallgatóságból Hunya Ugyanitt: félautomata mo-
Lajos volt képviselő is, és sógép, 2 db heverő eladó.

megkérdezte a testületet: - Jurta Miklósné, Mezőtúr,

Hogy van lelkiismeretük IV. út 23.

megfosztani a kárpótlásra III. emeleti 2 szobás, re-

váró embereket ajogos föld- q6nyös, víz6rás lakás eladó.
Erd.: Kasik Imre, Szarvas,

jüktól?l Szabadság u. 77. III/lO.

.. '

Szilárdon nem múlik
Hanyecz Margit, kis- időjárás-jelentés, hogy

gazda önkormányzati Szegeden vagy Debrecen-
képviselő levelet írt - a ben esik, amikor itt 40 fo-
meteorol6gusként, ké- kos szárazság van. Aigner
sóob kávészakértőként Szilárd köszönettel fogad-
ismertté lett - Aigner ta a levelemet, és válaszá-
Szilárdnak. Hanyecz ban egyetértését fejezte
Margit ugyanis furcsáll- ki, de mint írta sajnos nem
ta, hogy éppen Gyoma- rajta múlik, hogy időjárás

endrődről és előrejelző állomást tele-
környékéről nincsen RÍtsenek városunkban.
meteorológiai előrejel- Eppen ezért kértem dr.
zés és jelentés. Frankó polgármestert,

- Valószínú1eg tartom, hogy keressen meg ez
hogy Gyomaendrődaz or- ügyben illetékes szemé-
szág talán legszárazabb lyeket - mondta Hanyecz
vidéke. Hiába mondja az Margit.

részt vettek, de nem licitált
rájuk senki.

A privatizációs miniszter
egyébként méltányossági
alapon kivonhatja a kárpót
lási alapból ezeket aföldeket,
de az önkornrányzatoknak ezt
a kéreimét szeptember IS-ig
lehetett benyújtani. A képvi
selő-testület i.ilésén heves, ér
zelmektől sem mentes vita
alakult ki.

Várfi András a mezőgaz

dasági bizottság elnöke
egyetértett azzal, hogya föl
deket a kárpótlási földalapba
jelölte ki a privatizációs mi
niszter. Várfi szerint a város
nak nincs joga e földekhez
ragaszkodni akkor, amikor
ezekre a földekre mintegy
140 kárpótlásra jogosult je
lentette be igényét. Bátori
Gyula képviselő,mint aföld
rendező bizottság elnöke
egyetértett Várfival, és név
szerinti szavazást kért:

- Név szerint szavazzunk
hadd tudja meg mindenki,
kik azok a képviseló'K, akik
nem értettek egyet azzal,
hogy idős emberek vissza
kaphassák jogtalanul elvett
földjeiket - mondta Bátori.

Katona Lajos feltette a
kérdést: - Azt kell eldönte
nünk, hogy melyik esetben
szolgáljuk leginkább a köz
javát? Akkor, ha odaadjuk a
földet a kárpótlandóknak,
vagy akkor, ha a földek bér-

A földrendező bizottság 
sem az önkormányzattal,
sem a jegyzővel nem egyez
tetve - augusztus 28-án a II.
számú kárpótlási földalapot
megosztotta, és jegyző

könyvben rögzítették, hogy
az önkonnányzat igényét a
fenti termőföld-területre

nem támogatja a bizottság.
Az önkormányzat szerint a
kárrendezési hivatal és a
földrendező bizottság dönté
se sérti a város érdekeit. A
becsült adatok alapján
egyébként a szóban forgó
vagyon értéke mintegy 40
millió forint, s a területek
bérletútj án történő hasznosí
tása esetén az önkormányzat
évente öt és fél millió forint
bevételhez juthatna.

Éppen ezért az önkor
mányzat a tulajdonjogát to
vábbra is fönntartja, és az
eltérő vélemények tisztázása
miatt állásfoglalást kért a
jegyző a Békés Megyei Kár
rendezési Hivataltól, -vala
mint Suchman Tamás
privatizációs minisztertől. A .
minisztertó1 még nem, a kár
rendezési hivataltól viszont
állásfoglalás érkezett. Gön
döcs József, a hivatal vezető
je szerint a vitatott
földterületek egy része nem
az önkormányzaté. Csak
azok a földek kerülhetnek
ugyanis önkormányzati tu
lajdonba, amelyek árverésen
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Eltűnt 1 millió 700 eze forint!
Fegyelmi vizsgálat hutlen kezelés miatt

A városházán igyekeztek bizalmas informáci
óként kezelni a hírt, miszerint pénzügyi sza
bálytalanságok miatt folyik vizsgálat az
Egészségügyi Gondnokságon. Ennek ellenére a
városban már elterjedt a hír, hogy valaki mil
liókat sikkasztott az egészségügyre szánt köz
pénzekból. A Szó-Beszéd először dr. Frankó
Károly polgármestert kérdezte, aki elmondta,
hogy az Egészségügyi Gondnokságon vannak
problémák, melynek tisztázása most folyik.
Október első hetében pénzügyi ellenőrzést vé
geztek a gondnokságon, és a feltárt hiányosság
ról tájékoztatták a gondnokság gazdasági
vezetőjét Szabóné Vaszkó Editet.

- Az ártatlanság véleIme
miatt sem a felelős szemé
lyéről, sem pedig az általunk
vélt hibákról nem kivánok
nyilatkozni. Sok pénzról van
szó, s amennyiben az ügy

tisztázása jogi útra fog tere
lődni, akkor mindent részle
tesen nyilvánosságra
hozunk. Az Egészségügyi
Gondnokság bár a városháza
épületében található, önálló

intézmény, amely az egész
ségügyi intézmények pénz
ügyeit kezeli. Az ügy ennek
ellenére a polgármesteri hi
vatalnak is rendkívüli erköl
csi kárt okoz - mondta
lapunknak dr. Frankó Ká
roly.

Szabóné Vaszkó Edit a
gondnokság gazdasági veze
tője az ügyről egyelőre nem
kíván beszélni, de annyit
megjegyzett, hogy több eset
ben olyan gazdálkodásra
kényszerítették, amely sza
bálytalan pénzügyi megol
dásokat eredményezett.
Szabóné azt ajánlotta, hogy
bővebb információért for
duljunk dr. Bánki Gyula
igazgató főorvoshoz, aki 
Szabóné szerint - egy sze
mélyben felelős az intézmé
nyi vagyon rendeltetésszerű

használatáért.

A városi Egészségügyi
Gondnokság igazgató f6or
vosa dr. Bánki Gyula tájé
koztatta lapunkat arról, hogy
a pénzügyi vizsgálat lezá
rult, és október 9-én fegyel
mi vizsgálatot rendelt el
Szabóné Vaszkó Edit, gaz
dasági vezető ellen szándé
kos fegyelmi vétség gyanúja
miatt.

- A gyanú bizonyítására
vizsgálóbiztosnak dr.
Csaba Kálmán főorvost

kértemfel. A gyanú tárgya
nagy gazdasági kárt oko
zó hűtlen kezelés- mondta
dr. Bánki, s megemlítette
azt is, hogy a pénzügyi
vizsgálat szerint 1,7 mil
lió forint körüli összeg ke
rült kifizetésre fiktív
számlák és tevékenységek
alapján.

H.E.

"A lakosság miatt adósodott el a város"
#

Ujabb hitelt kell felvenni
A képviselő-testület az idei év pénz

ügyi terveit 1995. február 28-i ülésén
fogadta el, s már akkor látható volt, hogy
a költségvetés egyensúlya az év végére
nem lesz tartható. Már az év elején több
olyan, a gazdaságot érintő döntés is szü
letett, amely hatással volt az amúgy is
feszített költségvetésre: a hitelek kamata
27-ről 32 százalékra emelkedett, emel
kedtek az energiaárak és az infláció mér
téke is 30 százalékot meghaladó, a város
az első félévet 44,6 millió forintos hi
ánnyal zárta.

Az önkormányzat pénzügyi bizottsága
tíz pontban dolgozta ki a hiány csökkenté-

sére tett javaslatait. Ám ha mindezeket
teljes egészében végrehajtatják, akkor is
20-25 millió forint rövid lejáratú hitelt kell
felvennie a városnak az év végén a mú1<ö
dés és a fizetőképesség megőrzése érdeké
ben. Ezzel a kölcsönnel már több mint
száz millió forintra rúgna a város által
felvett hitelek összege.

Dr. Frankó Károly polgármester szerint
éppen a lakosság miatt került a város ilyen
helyzetbe, hiszen - mint mondta - a város
lakói érdekében Mvítettük milliós hitelek
ból a szennyvíztelepet és korszerűsítettük

a fürdőt. Lényegében e beruházások miatt
adósodott így el a város ...

Megnyílt Gyomaendrődön,a Bajcsy úton a

MINI VEGYESBOLT
melynek tulajdonosa Putnoki Sándor és felesége szeretettel várja kedves vásárlóit!

TEJ, KENYÉR, FELVÁGOTTAK, VEGYI ÁRUK
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Támogatás a fogorvosoknak
Nyolcszázezer forintot kapnak a maszekok

H.E.

- Az önkormány
zat viszont nem köt
vel ük szerződést,

így nem lesz terüle
ti ellátási kötele
zettségük, éppen
olyan maszek fog
orvosok lesznek,
mint dr. Sabján
László. A céltámo
gatással megvásá
rolható két
fogászati berende
zést megvásárolja
az önkormányzat
és bérbe adja a két
vállalkozó fogor
vosnak - mondta a
Szó-Beszédnek
Csorba Csaba a vá
ros jegyzője.

A mintegy két órás vitá
ban végül az egészségügyi
bizottság javaslatát fogad
ta el a testület, mely sze
rint a vállalkozó
fogorvosok részére 800
ezer forint egyszeri támo
gatást biztosít a város. Az
összeget, melynek felhasz
nálását szárnlákkal kell iga
zolni, a saját rendelő

helyiségének kialakítására
kapják.

Kábítószeres
gyerekek

A Békés megyei
Rend6rf6kapitányság
kábítószerosztályának
vezet6je szeptember 20
án a városházán járt, ahol
többek között tájékoz
tatta a polgármestert ar
ról, hogyamegyében 10
ezer 12-18 éves gyereket
szondáztak meg, s kide
rült, hogy Békés megyé
ben is növekszik a
fiatalok körében a kábí
tószer-fogyasztás. A
drogokhoz általában a
diszkókban jutnak hozzá
a gyerekek.

pénzzel is segíteni kell a vál
lalkozásba kimenő orvost.
Éppen ezért adjunk számuk
ra 500-500 ezer forintot, va
lamint az önkonnányzat által
megvásárolandó két új fogá
szati gépet - mondta Katona
Lajos, igaz hozzátette azt,
hogy igaza van azoknak is,
akik sokallják az említett
összeget, hiszen a támoga
tást az adófizetók pénzébó7
adjuk. .

rendelő kialakítására és mű
szerbeszerzésre. flavi támo
gatásként fejenként 60 ezer
forintot kértek volna, és
igényt tartottak az önkor
mányzat által most megvásá
rolandó két darab fogászati
kezelőegységre is. Emellett
kérték, hogy az önkonnány
zat kössön velük szerződésta
területi ellátásra és az egész
ségbiztosítási pénztár által
adott 70 százalékot utalja át
részükre.

Ridegné dr. Török Anna
az önkonnányzat rendelőjé

ben szeretne tovább dolgoz
ni mint vállalkozó orvos és
térítésmentesen kérte a ren
delőt és a benne lévőműsze

reket. Ridegné is kért
egyszeri támogatásként 800
ezer forintot. Végül is Ri
degné maradt közalkalma
zotti viszonyban, így csak
két fogorvos sorsáról vitáz
tak a képviselól<.

A szeptember 28-i ülésen
Katona Lajos, a pénzügyi bi
zottság elnöke szerint helyes
dolog külön választani a fog
orvosok esetében is a ma
szek munkát a közmunkátóI.

- Mivel ez esetben egyfajta
kényszer-privatizációról van
szó, ezért úgy gondolom,

Agykontroll
Békéscsabán

az Ifjúsági Házban
(Derkovits sor 2.
Tel.: 66/325-211)

- 40 órás SILVA-féle agykontroll tanfolyam lesz 1995. ola6ber
20-2l-22-23-án, naponta 9-tó? 19 óráig (a jegyek ára 6900- Ft,
diákok és nyugdíjasok 1000. - Ft, házaspárok egyik tagja 500 Ft
kedvezményt vehet igénybe), előadó Domján Gábor.

- Gyermek agykontroll tanfolyam lesz 8 és 16 év közötti
résztvevóknek október 22-23-án ( a jegyár 3900- Ft), oktató
Bakos Kornél.

- Október 10-én 17 órától Domján Gábor minden érdeklő

dőnek - díjtalan belépéssel előadást tart az agykontrollról.
- Ismétlók számára találkozó lesz október 19-én 17 órától.
A tafolyarnokra jegyek e16vételben az Iftház pénztárában

munkanapokon 8.30-tól 11.30-ig és l2.30-t6Il6.00-ig (pénte
ken l5.00-ig) válthatók.

A fogászati
alapellátás
átszervezéséról
döntött szeptember
28-án a város
képviselő-testülete.

Most még négy
közalkalmazott
fogorvos dolgozik a
városban: Ridegné
dr. Török Anna,
dr. Valach Béla,
dr. Dobos Erzsébet
és dr. Csizmadia
Tamás. Jövő év
elejétól dr. Dobos
Erzsébet és
dr. Valach Béla
vállalkozóként
folytatja tovább
praxisát. A másik
két fogorvos
közalkalmazottként
dolgozik tovább.
A fogászat
átszervezésére
többek között azért
is szükség volt, mert
a fogászati ellátást
egyre csökkenő

inértékben
finanszírozza az
Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár, így
az önkormányzatot
évról évre nagyobb
kiadás terheli.

A döntés több hónapos
előkészítés után született
meg. Az ügy pikantériája,
hogy dr. Valach Béla egyben
képviselő-testületi tag is. A
vállalkozást vállaló orvosok
dr. Dobos és dr. Valach kér
te, hogy az önkormányzat
biztosítson részükre egyszeri
támogatásként orvosonként
800 ezer forintot az otthoni
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"Uj helyi adók 1996-tól

Körösladány, Akácfa u.
18. sz. alatt kertes családi
ház eladó. Érdekl6dni: Bak
Károlyné, Körösladány, Vá
sártér 5/A.

Kiadó albérletbe 3 szobás
összkomfortos parasztház'
400 négyszögöl telekkel:
Erd.: Gyoma, Fáy u. 27.

Eladó középnagysáoú
sz616prés, egy daráló 4 db
25 literes műanyag be~OIlatú
olasz üveg, egy 8x8 méter
műanyag ponyva. Érd.: Gyo
maendr6d, Fáy u. 27.

alapja az értékesített termék, il
let61eg a végzett szolgáltatás
nettó árbevétele, csökkentve az
eladott áruk beszerzési értéké
vel és az alvállalkoz6i teljesíté
sek értékével.

A szeszes italok árusításából a
szerencsejáték szolgáltatásb61,
valamint az erotikus és szexuális
termékek árusításából elért árbe
vételek után az évi adó mértéke az
adóalap 8 ezreléke. A termel6 tí
pusú vállalkozás esetén az elért
árbevétel után az adó mértéke az
ad6alap 4 ezreléke. A banki és
egyéb pénzügyi, valamint biztosí
tási szolgáltatás, és a kereskedel
mi, valamint szolgáltató típusú
vállalkozás esetében az adó mér
téke az adóalap 6 ezreléke.

Az alkalmi jelleggel folyta
tott iparuzési tevékenység ese
tén az adóátalány összege napi
200 fonnt. A szeszes italok áru
sítása, a szerencsejáték szolgál- .
tatása, továbbá az erotikus
termékek alkalmi árusítása ese
tén viszont a napi átalány ösz
szege 500 forint.

Mentesül a helyi iparűzési

adó megfIzetése alól a külterü
leten üzemeltetett bolti kiske
resk.edelem, a piaci és egyéb
kicsmybeni értékesítés az italá
rusítás kivételével. A kezd6
vállalkozó sem fizet a kezdést
követ6 egy évig, kivéve ha sze
szes italok árusításával, szereu
csej~ték szolgáltatással, vagy
erotikus termékek árusításával
foglalkozik. Az a vállalkoz6 aki
szal<munkás tanulót foglalkoz
tat, tanul6nként 3000 forint
ad6kedvezményben részesül.
Nem fizetnek iparűzési adót az
önkormányzat tulajdonában lé
v6 cégek sem, amelyek közüze
mi, szolgáltató tevékenységet is
ellátnak, az e feladatból elért
árbevételük után.

önkormányzat három területre
osztotta a várost. Eszerint a bel
ter:Lileti ingatlanok tulajdonosai
éVI 3000 forint adót fizetnek.
Nagylapos, Öregsz616 és a Bá
nomkert utcás részein lakók
2500 forintot, míg a külterületi
tanyák lakói 1200 forintot fizet
nekingatlanonként.

Az önkormányzat szándéka
s~.erintjöv6évt61 nem kell majd
külon fizetni a szemétszállítá
sért, hanem e szolgáltatás díj át
ez az ad6nem tartalmazza.

Helyi iparűzési adó
Ezt az adót a város vállalko

zói és cégei fizetik. Az adó

Idegenforgalmi adó
Ezt az adót azok a magánsze

mélyek fizetik, akik nem állandó
lakosként tartózkodnak a váro
sunkban található vendéolátó
szálláshelyeken, üdülÓ1<:ben~hét
végi házakban, kempingekben,
csón~ázakban, horgásztanyá
kon, Illetve az üdülés céljára bér
beadott helyiségekben egy
vendégéjszakát meghaladóan. A
szállásadónak kell fizetnie az
adót, amennyiben az adó besze
dését elmulasztotta.

Ne!? kell idegenforgalmi adót
fizetme a 18 évalattiaknak és a
70 év felettieknek. Külföldiek
vendégéjszakánként 100 forin
tot, a belföldiek pedig 50 forintot
fizetnek. A szállásad6nak olyan
nyilvántartást kell vezetnie
amelyb61 megállapítható az el~
töltött vendégéjszakák száma, a
fizetett szállásdfj és abeszedett
adók összege.

-...._~. ....
Tlii üi!áx\t ~I~(i !S~I

A Fruit of the Loom őszi

kollekciója.

A STOP BUTIKSORON
A FEHÉRNEMŰÜZLETBEN

Magánszemélyek
kommunális adója
Kommunális adót fizetnek

azok a polgárok, akik lakás és
nem lakás céljára szolgáló épít
mény tulajdonjogával rendel
keznek, illetve azok is akik
például önkormányZati tulaj
donban lév6lakás bérleti jogá
val rendelkeznek. Az

Telekadó
Az önkormányzat illeté

kességi területén lév6beépítetlen
belterületi földrészlet, azaz telek
után kell adóznia a telek tulajdo
nosának. A telekadó évi mértéke
beépítetlen lakóteleknél teljes
közművesítésesetén négyzeuné
terenként 10Ft. A részlegesen
közművesített telek után 7 forint,
a közmű nélküli telek után pedig
négyzeunéterenként 5 forintot
kell fizetni.

Négyzetméterenként 25 fo
rint az adó mértéke a beépítet
len üdül6telkek után.

Egyéb belterületi telek esetén
a magánszemélyeknek 1500
négyzetméteres területig négy
zetméterenként 1,5 forintot, en
nél nagyobb terület után 30 fillért
kell adózniuk. Amennyiben az
adóalany jogi személy, akkor
egységesen 20 forintot fizet.

A két településrész között, a
leend6 városközpont k,örnyékén
a Selyem utca és az Ujkert sor
melletti ingatlanok esetében 
amelyek közmű gerincvezeték
mellett vannak - függetlenül a
terület nagyságától, az adó mér
téke 1,5 Ft négyzetméterenként.

Felina új kollekciója, habselyem kombinék (46-6ü-ig),
:pamut hálóingek (46-6Ü-ig),
köntösök, női alsók, bodyk,

topok, csípőszorítók
és kombidresszek.

Építményadó
Az épíunényadó hatálya ki

terjed minden nem lakás céljára
szolgáló épületre és épületrész
re, azaz minden olyan épít
ményre, amelyet a tulajdonosa,
vagy bérl6je, illetve az ingat
lan-nYJlvántartásba bejegyzett
vagyom értékű jog gyakorlásá
ra Jogosult személy üdülésre
pihenésre használ. Ha az épít~
mény teljes alapterülete a 30
négyzetmétert nem haladja
meg, akkor a hasznos alapterÜ
let után négyzetméterenként
200 forint adót kell fizetni.
Amennyiben az alapterület 31
45 négyzetméter között van
akkor az adó 240 forint. 45
négyzetméter felett pedig a
hasznos alapterület után négy
zetméterenként 300 forint az
adó.

Az adó hatálya kiterjed még
valamennyi nem lakás céljára
szolgáló építményre - ideértve
a lakás, illetve garázs céljára
épített, de nem a rendeltetésé
nek megfelel6 célra használt
épíunényt is' -, ha abban a jogi
személy, vagy egyéb szervezet
gazdasági tevékenységet nem
folytat. Itt az adó mértéke: 50
Ft/négyzetméter.

A város képviselő-testUlete

október l2-én egyhangúlag el
fogadta a jövő év januárjától
bevezetendó; helyi adókról szó
ló r!!ndeletet. Az önkormányzat
otfele adót vezet be: az építmé
nyad~t, a telekadót, a magán
sze~relyek kommunális adóját,
az idegenforgalmi adót és a he
lyi iparíízési ad.ót.
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Honti Antal életmu-kiállítása

A kísérletező művész
Dr. Dömötör János a hódme

zővásárhelyi Tornyai János
Múzeum nyugalmazott igazga
tója nyitotta meg október 7-én
délelőtt a művelődési központ
ban Honti Antal ,,3/4 évszázad
nyomában" címűéletmű-kiállí

tását. Dr. Dömötör megnyitó
beszédében hangsúlyozta,
hogy a reneszánsz korszakban
éltek és dolgoztak olyan sokol
dalú, kísérletező művészek,

mint Honti Antal, aki maradan
dót alkotott a reklámgrafika, a
rézdomborítás, a festészet, sőt a
belsőépítészet tefÜletén is.

Dr. Frankó Károly polgár
mester, a kiállitás fővédnöke el
mondta, hogy Honti Antal még
a rendszerváltás előtt megkapta
a várostól Gyomaendrőd em
lékplakettjét, de ez a nagyszerű

életmű-kiállítás valószínűleg

mindenkit meggyőzmajd arról,
hogy ez az elismerés kevés, hi
szen Honti nemcsak a város,
hanem az egyetemes magyar
ság kultúráját is gyarapította.

A 75 éves Honti Antal élet
mű-kiállítását október 18-ig te
kinthetik meg az érdekl6dők.

Felvételeink a megnyitón ké
szültek.

••

Unnepi
programok

Október 22-én délután 4
órakor Gyomán a művel6
dési központban kezd6dik
az ünnepi program, majd 17
órától zászlófelvonás lesz az
országzászlónál ezt követ6
en koszorúzás kezd6dik a
H6sök emlékművénél.

Másnap, október 23-án
Endr6dön a katolikus
templomban 9 órakor ün-

nepi mise kezd6dik, utána
koszorúzásiünnepséglesz
a templom melletti téren.
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Négyezer kilométer lóháton
Tizennégy magyar lovas arra vál

lalkozott, hogy a honfoglalás 1100.
évfordulója tiszteletére végigjárja
óseink feltételezett útvonalát a Kár
pát-medencéig. A Baskíriából induló
expedíció több mint négyezer kilo
méter megtétele után szeptember 28
án Gyomaendrődre érkeztek.
Százhúsz nap lovagolás után a város
báza előtt dr. Frankó Károly polgár
mester üdvözölte a lovasokat.

Az expedíció t Csobolyó Miklós
a budapesti lovasrendőrség száza
dosa szervezte meg. A csapat fő

szponzora a budapesti Generals
Építőipari Kft. és az Óseio.k Útján
Alapítvány volt, amely nagyobb
összeget adott az út költségeihez és
a lovak megvásárlásához. A lova-

THER""
ÉpíTŐiPARISZÖVETKEZET

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614 Fax: 66/386-226

kat ugyanis Baskíriában vásárol
ták. Az útvonal engedélyek beszer
zésétkövetőenjúniuselsején indult
el Magyarország felé az expedíció,
amelyet két teherautó és egy Lada
Niva kísért.

A nem veszélytelen úton Afga
nisztánt is megj árt kommandósok
vigyáztak a maroknyi magyar
csapatra, hiszen a nagyorosz
sztyeppén vagy a rablóbandáktól,
vagy a helyi maffiózóktól kellett
védekezni. A lovasok a gyoma
endrődi pihenőt követően más
nap indultak tovább és október
14-én érkeztek Budapestre, a Hő

sök terére.
Képeink a gyomaendrődi pihe

n61zelyen készültek

Hétjőtó1péntekig 12-15 óra között
minden vásárlónk.. ., .;

OT SZAZALEK,
KEDVEZMENYT KAP

a ZSORT Élelmiszer Áruházban!

VállalkoZW1k magasépítési mllilkák
kivitelezésére.

Osztályozott adalékanyagból bármilyen
betonkeveréket előállitunkés

az építkezés helyszínére szállitjuk,
igényére melegvízzel kevert betont

is tudllilk kiszolgálni.
Készletünkön lévő különböző színű

bútorlapot méretre vágllilk és élfóliázllilk.
Hideg-meleg vízzel kocsimosást vállalunk.

IKARUS 211-es 37 személyes
autóbuszllilkat bérbe adjuk.
Hosszabb távú igénybevétel

is lehetséges.

Nem kell Békéscsabára utazniuk l

mert már Gyomaendrődön
is kaphatók a

SOPRONI SZŐNYEGGYÁR
PADLÓSZŐNYEGEI.

Szép színek! Kedvező árak!
Kiválasztás után azonnal

el is vihetők!

Kínálatunkat megtekinthetik
a Glória Bútorboltban minden nap
9-17 óráig. Szombaton 8-12 óráig.



október 30-án
hétfön, .

1/28-tóv'
18 óráig,

október 31-én
kedden,
1/28-tól
18 óráig.
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ENDROD ES VIDEKE, ..
TAKARE KSZOVETKEZET

* alapítva 1957. május 18. *

Kérjük jegyezze meg
e két nap dátumát!
Minden betét után,

összegtőljüggőenajándékot
adunk.

Tagjainknak a meghirdetett kamaton
jelűl kamatprémiumot biztosítunk.

Várja Önt az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet!

Tisztelt Ügyfelünk!
Felhívjuk figyeImét,

hogy közeledik a

Takarékossági Világnap!
Ebből az alkalomból

ünnepi nyitvatartásunk:

~

I A Csárdaszállási PetőfiI ~ező9azdasági
;. Termelószövetkezet
I kedvező feltételekkel (22 kg/ak)

~ bérel mezőgazdasági

I földterületet,
§ valamint egész évben az egyéni
~ és társas vállalkozások rendelkezésére

áll az alábbi szolgáltatásaival:
N , a , •

• mezogazdasagl gepl
munkák (szántás,

talajelőkészítés, vetés,
betakarítás stb.)

• vetőmag-értékesítés
(tavaszi árpa, őszi búza)

• növényyé~elmi
~ ~~o!galtat~s,;I mutragyaszoras
I · szállítás, rakodás
~ • ipari és mezőgazdasági

takarmányok kis-
és nagykereskedelmi

értékesítése.
'll!I Címünk: ll·r,l.

I ·1 5621 1

I Csárdaszállás,
I Kossuth u. 13.
I Telefon:
i 66/357-022.

I I ~AL
! P'"~

I VárjukI megrendeléseiket!
~ ....,."""""""~~"""""""'-~""""""""-~""""~L- ----l .~"""
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MINDENFELE ,
TEHERFUVAROZAS

Ha költöztet, ha szállíttat
A SUBLÓTRA mindig számíthat.
Nem csal és nem ámít,
A SUBLÓTpontosan szállít!

megreJldelhető

a SUBLOT Kft-nél.
Telephely:

Glória Bútorüzlet,
Gyomaendrőd,

Főút 230.

386-774
A pályázatot részletes szakmai önéletrajzzal, az iskolai,

szakmai végzettséget igazoló okiratok egyszerűmásolatá
val 1995. november hó 10. napjáig lehet benyújtani a
takarékszövetkezet ügyvezet6 igazgatójához.

0~ Endrőd és Vidéke 0~
~l!'}Taka~éks~övetkezet~~
~~<V PALYAZATOT ~~

HIRDET
aktív üz/etágvezetőés
passzív üz/etágvezető

munkakörök betöltésére.
A munkakör betöltésének feltételeit a pénzintézetekr61

és a pénzintézeti tevékenységr61 szóló 1991. évi LXIX tv. 12
paragrafus /2/ bek. határozza meg. Azonos feltételek
estén állami nyelwizsgával rendelkez6k el6nyben része
sülnek.

r----------------,

Hozd magad divatba!
..

THOMAS JEAN , FAR!Y1~RUZLET
GYOMAENDROD, FO UT 185.

Nyitva: hétfőtől-péntekig9-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig

NAD~ÁGOK, INGEK,
MELLENYEK, DZSEKIK

Tükörbe nézel, s untat az egész,
mert vetkőzni könnyű, de öltözni nehéz!

Hol az a cucc, amit viselni tudsz,
amiben nem fes tesz úgy,

mint egy nyudíjas strucc?

SENKI SEM TUDJA,
HOGY KI VAGY MA,

THOMASBAN

HOZD

MAGAD

DIVATBAl

HÍRADÁSTECHNIKAI
ÉS BÓRDÍSZMúBOLT

Gyoma, Fő út 226.
Tel: 06-30/456-394

OKTÓBER VÉGE
VAN!

Gondolt már Ön a karácsonyi
ajándékozásra?

Mielőtt döntene, győződjön
meg üzletünk kínálatáról és

árainkról.
Nálunk részletfizetéssel

is vásárolhat Válassza ki
a szeretteinek szánt

karácsonyi ~ándékot 'nálunk
még most, és mi tartjuk az

árat decemberig!

AJÁNLATUNK:
- A családnak:
Televíziók 34 OOO Ft-tól
Videomagnók 25 400 Ft-tól
Parabolák 22600 Ft-tól
- Feleségnek, anyunak,
Inamának:

Mikrosütó1<., vasalók,
kávéf6zó1<., mixergépek,
gyi.imölcscentrifugák,
porszívók.
- Férjeknek, papáknak:
Rádiósmagnók, hangszóró k
autóba, villanyborotvák,
videó és audiokazetták.
- Gyerekeknek :
Walkmanok, rádiósmagnók,
musiccenterek,
és hifitornyok.

KEDDEN
~ ;;

DELELOTT
továbbra is

nyugdijas
nap!

Nyugdíjas
vásárlóink

5 százalék
kedvezményt

kapnak
a

,
Elelmiszer, , .

Aruhazban!
A kedvezmény

minden termékre
vonatkozik!

I
I
I
I
I
IL J
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Kockás ingben, zakóban lép ki a várszínházi próbáról a napos őszbe. Kedves pocak, ka
masz kópéarc, az orgánuma ma is Dantoné. Kék szemével mindentudóan kancsalít rám,

hiszen őmár Tiborcot, Peturt7 és Bánkot is eljátszotta a nagy magyar drámában. De azért
legjobban a Fradi-meccsró1 szeretne beszélgetni velem.

Kállai elvtárs, önnek
köztünk van a helye

- lsten éltesse hetvenedik
születésnapján!

- Köszönöm a gratulációt,
egyrészt, mert ez azt jelenti,
hogy még élek, másrészt, mert
ha az eddigi munkám megér
demli azt, hogy köszöntsenek,
talán nem éltem hiába. Tény,
hogy az életem tanulságos
fordulatokkal volt teli, úgy,
mint a történelmünk. Csak az
a kérdés, ki mit tanul belóle.
Én mindenesetre azt szűrtem
le, hogy egy bizonyos emberi
tehetség kell a sorsfordulók
méltó megéléséhez. Tehetség
kell, hogy az ember mindig ki
tudjon választani egy olyan
megoldást, amely után még
képes a tükörbe nézni. Az iga
zi feladat: emberként létezni,
mégis megmaradni.

- Sokan azt mondhatják,
könnyűKállai Ferencnek, hi
szen az elmúlt rendszer ke
gyeltje volt, országgyűlési

képvielő. ..
- Kegyelt. Hát persze, hi

szen negyven év alatt sokszor
elmondták: Kállai elvtárs, ön
nek köztünk van a helye! 
Miért ne lerme - gondoltam,
hiszen egyért lelkesülünk,
azért, hogy történjen már va
lami jó ebben az országban.
De amikor arra kértek, hogy
lépjek be a pártba, azzal érvel
tem, hogy jobban szeretek il
legális randevúkra járni, mint
taggyúlésekre. Végül megér
tettek, és hagytak szabadon
beszélni. Hiszen a társadalmi
visszásságok mindig izgattak
és nem a színházi öltözó1<ben,
vagy aPagodában susmorog
tam, hanem nyílt fórumokon,
végül a Parlamentben fejtet
tem ki a véleményemet. Ké
s60b persze a Parlamentet is a
szememre hánytálc. Ez most
meg itt ágál? - károgták, pedig
én akkor már le is köszöntem,
és amikor nem olyan régen

megint felkértek, tudtam,
hogy soha többé nem akarok
oda visszatérni. Nagy szeren
csém, hogy abbahagytam, ha
tovább csináltam volna, ma
már nem élnék.

- Annyira a szívére vette a
gondokat?

- Teljesen kikészültem.
Rosszul voltam, megdagadt a
lábam, amikor az orvos meg
mérte a vérnyomásomat, fel
hördült: Maga még él? - Hát
igen véletlenül. Tudja, ha az
ember "szűzen" feláll egy or
szágos színpadra, és bök ide
meg oda, rettenetes dolgok
nak van kitéve. Annál is in
kább, mert engem mindig a
dolgok megoldása, a változta
tás lehetőségének felkutatása
hajtott, és ezt másoktól is szá
mon kértem. Egy teátrálisan
panaszos felszólalásra például
azt feleltem egyszer: Vajon
miértkell ilyen fekete vazelin
ba belekermi az észrevételeit,
hQI van az invenció az ötlet
megoldására? Tudja, milyen
leveleket kaptam? "Magának a
tömegek nyomora fekete vaze
lin? Vegye tudomásul, ugyan
arra a bitófára lesz fellógatva,
mint Németh Miklós!" Mi ta
gadás, elborzadtam, de azért to
vábbra is elmondtam a
véleményemet. Ma már viszont
nem szeretek megszólalni. Ez a
szószátyárság, ami ma tapasz
talható, teljesen elértékteleru
tette a szavakat. Időnként úgy
érzem, neki kéne gyilikőzni, és
valami nagyon tehetséges mon
datot beleordítani ebbe a hang
zavarba, hogy hagyják végre
abba. Szerintem a polgárok két
féleképpen reagálnak. Vagy
szeretnének már odacsapni,
vagy teljesenbelefásultak abba,
bogy egy helyben tocsog az or
szág.

- Tocsogásról jut eszembe,
On az én szetnemben talán szí-

nészi orgánuma miatt is egy
fura vízesés-szerepet játszik.
Sistereg, dübörog, fél resopri
a kavicsokat, a hordalékot, de
az ember érzékeli, hogy
masszívan mindig ugyanazon
a helyen zubog.

- Hűséges típus vagyok,
emberekhez is, eszmékhez is.
A külvilágban talán kevesen
tudják, hogy ötven éve va
gyok nős, és ma is ugyanaz a
feleségem. De a hűség azokra
a gondolatokra is vonatkozik,
amelyeket egy időben ma
gamban hordtam, és szerettem
volna megvalósulva látni.
Szerencsére a papírak meg
vannak, a képviselőségem

idején készült naplókat, parl a
menti jegyzőkönyveketbárki
nek odaadom elolvasni.
Akkor is ugyanazt mondtam,
amit most, minden szót szá
mon lehet kérni rajtam, soha
sem hazudtam. Aztán
idestova ötven éve vagyok a
színi pályán és ebból 27 évet a
Nemzetinél töltöttem. Akkor
sem hagytam el őket, amikor
annyira támadták.a Nemzeti
Színházat. Miért adjak én
nyomatékot egy olyan som
más, olykor ítélkezésnek,
amely nem számolt azzal,
hogy abban az intézményben
is érző emberek dolgoznak,
akik szomjazzák a sikert és a
közönség szeretetét.

- Pedig a színész hiú, nem
szeret vert seregnek a tagja
lenni, azt akarja, hogy mindig
ő legyen a hős...

- Ez gyakran konfliktusok
kal jár. Az is megpróbáltatást
jelentett számomra jó néhány
évvel korábban, amikor a két
nagy tehetségűifjú színházve
zető, Székely Gábor és Zsám
béki Gábor annyira felforgatta
a Nemzeti Színházat. Messi
ásként vártuk már ó1<et, mert a
Nemzetiben már akkor is ál-

datlan állapotok uralkodtak.
De az idősebb sztárok egy ré
szével semmiképpen sem ta
lálták meg a hangot, sokuknak
akkor tört derékba a pályája.
Másokat, köztük engem is ke
gyesen befogadtak, fejlődő

képesnek ítéltek, de mindig
azt éreztem, úgy beszélnek
velem, a sokkal idősebbel,

mintha a fiuk lermék. Fogcsi
korgatva hívtam meg emberi
és szerepharcaimat, és - nagy
szerű sikereket értem el. Ak
kor mutattuk be a Danton
halálát, Az úrhatnám polgárt,
a Falstaffot, mégis éjszakákon
át gyötrődtem azon, hogy ez a
fajta emberi bánásmód
mermyire irritál.

- Kérdés, ha valaki új, nagy
teljesítményekre tör, foglal
kozhat-e külön núnden egyes
emberfájdalmával?

- Nagyon fontos a módszer.
A közvetlen emberi kapcsola
tokban vagy az ország irányí
tásában egyaránt. Hiszen a
történelemben is, a minden
napjainkban is tapasztaltuk,
hogy mindig, mindenféle tö
rekvés kizárólag a maga célj a
inak megvalósításához
igyekszik felhasználni az
egyes embert. Színész va
gyok, mégis az eddigi életem
a politika szorításában telt.
Ebben a huzatos közép-euró
pai létben csak kapkodjuk a
fejünket, és lessük, honnan fúj
a szél. Mi színészek gyerme
teg lelkű emberek vagyunk,
felkapnak bennünket, dicsőí

tenek, kitesznek a placcra,
mutogatnak, "lehet6séget"
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Székesfehérváron öt év adómentességet kapnak az ipari nagybefektetóK

Tökecsalogató városatyák

Érdeklődjőn az üzletben személyesen vagy a
386-774-es telefonon,

Ikarus foglalkoztatja. Mindkét
körülmény fölöttéb el6nyös
volt a település számára. Több
befektet6 az Ikarusra alapozott,
amikor letelepült, s az sem vé
letlen, hogy mindnyájan néme
tek.

A Keiper Pecaro például több
országban körülnézett, Ma
gyarországon is több tucat vá
rost megvizsgált, mielőtt Mór
mellett döntött. Azóta a kör
nyékbeli varrón6k megtanultak
üléshuzatot varrni. Többek kö
zött a VolkswagennekésazAu
dinak szállítanak. A Michels
munkásai kábelkötegeket gyár
tanak a Fordnak. A Hammers
tein Kft. ütésálló mechanikus és
elektronikus szerkezeteket
szállít német autógyáraknak. A
Móritec nevű cég sablonokat,
önt6formákat, célszerszámokat
készít ugyancsak a német autó
iparnak...

A város nagyvonalúan tá
mogatja a külföldi cégek le
telepedését. A Michels
például úgy kapott helyet az
ipari zónában, hogy a 250 [0
rintos díj ból 249 forintot
Mór átvállalt.

- Ha mostanság egy cég ipari
területet akar vásárolni, mi
megvesszük helyette, és csak a
hivatalos költségeket számítjuk
fel, egy forinttal sem többet, hi
szen nem nyerészkedni, hanem
segíteni akarunk. Az iparuzési
adó felét is elengedjük, ha mun
kahelyteremt6 beruházásról
van szó - mondta a polgármes
ter.

(KÁPÉ 1995. olaóber 5.)

t6 Alapítvánnyal és egy 30 hek
táros területet közművesítenek.
Egy amerikai műanyagipari

cég már letelepült, jönnek a
többiek is. Székesfehérváron
egyébként is van néhány cég,
amelyik alighanem sokáig itt
marad. Az Alcoa most avatja
negyedik üzemét, és lesz még
ötödik is: egy új öntöde. Az Al
coa egyébként 40 milliárd fo
rintos exportjával
Magyarország harmadik legna
gyobb export6re. A fehérvári
vezet6k bíznak abban, hogya
Ford nemcsak bővíti telepét,
hanem épít majd újat is. A Phi
lips pedig jöv6re idetelepíti a
háztartási kisgépek üzemét is.

Nagy István polgármester
szerint egyelőre passzívan ösz
tönzik a befektetéseket. Nem
nagyon tudnak elébe menni, de
ha egy cég megjelenik Székes
fehérváron, akkor minden se
gítséget megadnak neki.

,,Egy munkatársunk, aki ter
mészetesen angolul is tud, min
denhova elkíséri 6ket, segít a
terület kiválasztásban és eliga
zodni a hivatalok útvesztőjé

ben. Az ipari befektet6kt61
évente 4, míg a kereskedelmi
ekt6I 8 ezrelék adót szedünk.
Ám 500 millió forint fölött az
ipari befektet6nek 5 évre teljes
adómentességet adunk, s utána
4 évig 50 százalék kedvez
ményt."

Móron történelmi e16zmé
nyei vannak a német befektetők
megjelenésének, hiszen német
nemzetiségűtelepülés. Ezen kí
vül a legtöbb helybélit régóta az

Új bútort szeretne venni?
A régivel nem tud mit kezdeni?

Mi segítünk megoldani a problémáját.
Ha most vásárol új bútort

'Gyomán a Glória Bútorboltban, akkor

a régi bútorát
beszámítjuk az új árába.

Ma már minden magyar tele
pülés a saját szerencséjének ko
vácsa, nincs állam bácsi, aki
valamiért odntereli a tOKét. A
városatyákon múlik, hogy böl
csen helyet csináljanak a ma
guk portáján, sőt

adókevezményekkel próbálják
elcsábítani a válogatós kulföldi
cégeket.

Az ország bizonyos szeglete
iben, f6Ieg a nyugati végeken,
sokkal szívesebben telepednek
le a németek, osztrákok, mint
másutt. Onnan kamionnal vagy
vasúttal könnyen elérhetik a
székbelYÜket.

Furcsa mód a legnagyobb fa
vorit mégis egy olyan település,
amely nincs egyik határ közelé
ben sem, de az iparvállalatok
régóta otthonosak arrafelé. Szé
kesfehérvár immár országels6 a
külföldi t6ke telepítésében. Pe
dig Öt esztendeje a hajdani ki
rályváros is válságövezet volt.
Akkoriban harmincszázalékos
munkanélküliséget regisztrál
tak.

A Videoton hadiipari és szá
mottev6 televíziós megrende
lés híján összeomlott, a Köfém
is válságban volt. Az Ikarus
székesfehérvári udvarán is áll
tak a buszok, nem tolongtak a
vev6k. A város a Munkaügyi
Minisztérium támogatásával
átképz6 központot állított fel.
Ott évente 5 ezer ember tanul
hat ki új szakmát. Inkubátorház
is épült a kisvállalkozóknak. A
hajdani polgármester, Balsai
István tudta, hogy ez édeskevés
a boldoguláshoz, támogatták az
ipari parkok kiépülését.

A Videoton viszonylag gyor
san felállt a padlóról. Ma már
12 nemzetközi cég dolgozik ott.
Széles Gábor túlteljesítette az
ígéretét: 8200 embernek adnak
munkát. Ennyien még a virág
korát élő Videotonban sem dol
goztak.

Nagy Istvál) pqlgármester el
mondta a KAPE-nak, hogy a
Sóstó ipari zónában néhány he
te a Stollwerck avatott gyárat, s
még idén a Nokia, a Wiennap
lex és Shell Gas Hungary is ha
sonló ceremóniára készül.
Jöv6re 9 újabb zöldmez6s üze
met építenek...

A városatyák persze hosszú
menetelésre számítanak. Al fa
néven új ipari zónát alakítanak
ki. Közös céget alapítottak a
Regionális Vállalkozásfejlesz-

Gyomaendrőd Hősök útja
15. szám alatt lévő 270 négy
szögöl közművesített telek el
adó. Érd.: a helyszínen, vagy
dr. Kulcsár László ügyvédnél.
Gyomaendrőd, Hősök útja

15. szám alatt 30 négyzetmé
teres fagymentes helyiség
raktározás céljára kiadó. Érd.:
386-452.

Épü lettervezést vállalok.
Liszkai Imre Gyomaendrőd,

Selyem út 53.
Ház eladó a Kinizsi utca 12.

szám alatt. Irányár 350 ezer
forint. Érd.: a helyszínen.

adnak, mi pedig odavagyunk
a gyönyörűségtó1, ha eljátsz
hatunk valami rázósat, gon
dolván, hogy most aztán jól
"ellenálltunk". De hát régeb
ben legalább piedesztálon tar
tották a színészt. Ma már ki
figyel ránk') Odadobtuk ma
gunkat az agresszív piacnak, a
pri vatizációnak.

- Ejnye, Kállai elvtárs, ön
kapitalizmusellenes ?

- Látja, milyen gyorsan
megvádolják az embert? Ma
ga csak tréfált, de másoktól
már azt is megkaptam, hogy
visszasírom a tervgazdálko
dást. Pedig csak azt hiányo
lom, hogy a szakértelem nem
jár mindig együtt az inteligen
ciával és humánummal, és
hogya mai politikusok kinyi
latkoztatásai mögött nem ér
zem a töpreng6kétséget, hogy
vajon tényleg mindig igazuk
van-e')

- Úgy beszél, mint egy bölcs
öreg...

- A fenét... Csak szomorú
vagyok, mert az ember az éle
tében mindenfélébe belevág,
aztán mindig csalódnia kell,
mert sem a partnerek, sem a
körülmények nem olyanok,
hogy be tudná fejezní a mun
kát a saját elképzelései sze
rint. A végén pedig
visszakozik, és rájön, hogy ki
zárólag azért vállalhat felel6s
séget, amit saját maga tesz le
az asztalra. De hát én a hetven
évemmel remélem, kiérde
meltem már, hogy nyugodtan
elmondhassam a vélménye
met, és semrnílyen hatalom
nem üzenhetí nekem, mint a
Tanú című filmekben, hogy
"Majd kérní fogunk magától
valamit. .."

Székely Anna
(Népszava 1995. szeptember 30.)
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Tisztelt szerkesztőség!

Jut eszembe a helyi iparűzési
adóról. ..

normál
250 Ft
230 Ft
270 Ft
250 Ft
230 Ft
220 Ft

'::~~~::.::.

Mllánólmakaróni 210Ft
Bolognaimakaróni 200 Ft

Magyaros makaróni 210Ft
Toledó spagetti 210Ft

Szénégetőspagetti 200 Ft
Zóldséges spagetti 200 Ft

ElviteIre is!
(A csomagolás költsége

plusz 30 forint)

Hétvégi rendezvények
alkalmával elvitelre ajánljuk

készítményeinket
a Körös Shop-on keresztül.

Várja Önt és családját
a Haller Pizzérial

Gyamán a Körös Étteremben!

Frissen készített
tésztából, saját

főzésű pizzaszószok
felhasználásával
45 féle pizzából

választhat!
Pizzéria a Hollerban 13-22 óráig!

Jtjánfatunfj}ó[-
kisadag

Boszorkány 195 Ft
Gombás 185 Ft
Húsimádó 210Ft
Magyaros 190 Ft
Négy évszak 185 Ft
Moby Dick 175 Ft

-ts-

Vagy mégsem mindig az ár az el
sődleges akkor sem, hogyha az páro
sul a minőséggel. Önkormányzatunk
ismét felhívást intézett a tavaszi ver
senyzés első két helyezettj éhez, hogy
tegyenek ajánlatot a Főúti kerékpárút
egy szakaszának aszfaltozására. Eb
ben az esetben négyzetméterenkénti
árakat lehet összevetni, amelyek a kö
vetke~ők voltak: Gyomaszolg Kft.
sao m , Prominent Bt. 7S5 Ft/m2

. Az
élet fintora, hogy most az alacso
nyabb ajánlatot tevő szorult ismét a
második helyre?! Vagy most más
szempontok vezérelték a fent említett
illetékes plénumot döntéshozatala
kor 'I

Lehet hinni a rossz nyelveknek, mi
szerint foglalkoztatási és anyagi
problémái vannak a drágább ajánlat
tevőnek? Nos ebben az esetben itt
szeretném felhívni a helyi székhelyű

építőipari vállalkozások figyelmét,
hogy dolgozzWlk minél többet vidé
ken, már csak azért is, hogy az álta
lunk befizetendő iparűzési adóból
lehessen támogatni a "konkurenci
át".

Milycll adósság terheli a várost?
Mit várhat aL adók ellenében a la
kosság? l 994-ben jelentősen meg
növekedett a város adö~~ága. Míg
1993-ban 34 millió 984 ezer forint
volt a város adóssága, addig ez az
összeg egy év múlva 60 millióra
nőtt. A hitelek után 10,5 millió fo
rint kamatot fizetett meg az önkor
mányzat. A kamat ez évtől

magasabb, így a törlesztő összeg is
nagyobb.

Úgy tűnik a város nem tekinti
elsődleges célnak a hitelek vissza
fizetését, hiszen idén is ugyanúgy
költekezett, mint az elmúlt évben.
Most a helyi adók emelésével a köl
tekezésben a lakosságra akar tá
maszkodni az önkormányzat.
Luxusnak tartom évente 30-40 mil
lió forintot kifízetni csak a hitelek
kamataira. Ezt előre látni kell és
nem utólag kapkodni, mikor süly
lyed a hajó. A város pénzügyei
helytelen irányba haladnak, s ez
előre vetíti egy csőd árnyékát. ..

Dr. Weigert József
Gyomaendrőd

Eladósodás

Dezső Zoltán
Gyomaendrőd

..Vállalkozásbarát ..
önkormányzat

A szeptember 2S-i testületi ülés
anyagának egyik pontja a fogorvosi
ellátás átszervezése volt. A közellá
tást négy közalkalmazotti fogorvos
végezte több-kevesebb sikerrel...
Ezen túl ketten maradnak közalkal
mazotti státuszban, míg két orvos, dr.
Dobos és dr. Valach az önkormány
zati költségvetésból, azaz közpénz
ből sao-sao ezer forintot kap a saját
magánrendelő helyiségének kialakí
tására, sőt, milliós értékű új fogorvo
si széket is kapnak. A berendezés árát
öt év alatt kelJ kamatmentes részle
tekben ki fizetn iük.

Rendkívüli örömmel tölt el, hogy
ilyen "vállalkozásbarát" önkormány
zatwlk van. Valószínűleg miIlden in
duló vállalkozást legalább ilyen
mértékű támogatásban részesítenek.
Vagy mégsem?! Gyomaendrődön

mintegy 500 vállalkozó tevékenyke
dik, de ez idáig egyikőjük sem része
sült ilyen megkülönböztető

figyelemben ...

1995 április első felében önkor
mányzatunk megversenyeztette a vá
ros területén elvégzendő

úthelyreállító aszfaltozási .munkákat.
A beérkezett árajánlatok, amelyek a
bedolgozott aszfalt egységárára vo
natkoztak, a következők voltak: Gyo
maszolg Kft. 10950 Ft/tonna,
Prominent Bt. 11000 Ftltonna, Ma
gyar Aszfalt Kft. 13000 Ft/tonna. A
döntésre feljogosított Városfenntar
tó, Fejlesztő és Környezetvédelmi Bi
zottság rövid úton kézfeltartással, a
legalacsonyabb árajánlatot tevőt bíz
ta meg a munkák elvégzésével. Mun
kák versenyeztetésénél több
szempontot is figyelembe szoktak ven
ni az elbírálók, például minőséget. Per
sze azonos minőséget lehet ígérni, ezért
szoktak referencia-munkákat kémi és
vajon mindig az olcsóbb a jó /még az
oly szegényes önkormányza01ak isI?

Referenciák persze lennének, pél
dául városunk MűvelődésiKözpontja
előtti járda aszfaltozása és a vele
szemközti leállósáv aszfaltozását
könnyedén össze lehet hasonlítani.
Valami szemmel láthatóan tapasz
talható ott.



Kárpitoz9tt bútorait
FELUJITJA,

UHRIN SANDOR
#

KARPITOS!
Gyomaendrőd,

Bajcsy út 46.

KÚTFÚRÁS

~.!
W........
IVÓ- ÉS

ÖNTÖZŐVÍZ
KUTAK

FÚRÁSA 200M
TALP

MÉLYSÉGIG.
Helyi lakosoknak

10%
kedvezmény.
KOMÓCZY

ATTILA
Gyomaendrőd,

Apponyi u. 17.
Tel.: 66/386-338.

AFARMERHÁZ ~
~

a márkás és minőségi, férfi, nm- és ~
gyermek farmerruházaton kívül őszre, I

télre ajánlja: ingeket, pólókat, ~

pulóvereket, dzsekiket. ~j
r~
~
~;

~

~Sf+eH

#

.ANTIK BUTORT
szekrény, sublót, kredenc,

konyhaszekrény,
kanapé

# #

VASAROLOK
BárkaiZsolt

Gyomaendrőd,Erkel u. 29.
06-30/533-594

Néhány ajánlat a sok
százból: .

padlósz6nyeg, PVC,
középsz6nyeg,

bútorszövet,
bútorvászon,

nylonfüggöny,
ágynemű,törölk.öző,

paplan, párna,
taKaró, abrosz,

konyharuha és még
sok-sok árucikk.

Nyitva:
Hétköznap 9-17 óráig,
Szombaton 8-12 óráig.

Glória
Búforüzlef

Gyomaendrőd,
Fő út 230.

Szépíteni akarja otthonát?
Nem tudja hováfqrduljon?

Mi segítünk Onnek
berenaezni lakását.

Üzletünkben me~alálja
a bútorokon kívül meg

a lakberendezéshez
szükséges egyéb
áruféleségek.et is.

Xfjszönetnyűvání tás
Ezúton mondunk köszö

netet mindazoknak, akik

BÁCSI LÁSZLÓ
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot he
lyeztek, mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A felesége
és gyermekei

Megérkeztek
áruházunkba
a karácsonyi
édességek!

SZALONCUKROK,
CSOKI-

MIKULÁSOK
,~" ,nagy
~<,~::;;; választekban

I
~;.,. kaphatók
~ aZSORT
k....4f.~:!; E'l lmi

L
';~'":';''''' e szer
~"'.'"- Áruházb .'''_,.,~ an

..... ..... .'.. ....J
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Epül a gyomaendrődi versenypálya
B

ékéscsabán rendez
ték meg október 1
jén a Magyar

Motorkerékpáros Szövet
ség országos amatőr terep
gyorsasági bajnokság
versenyét. A szenior kate
góriában - ahol a 32 év fel
ettiek versenyeztek - a 125
köbcentis motorok verse
nyében mindkét futamban
első helyezést ért el a gyo
maendrődi Balázs Dezső

(33).
Indult az J. osztályúak

versenyében is, ahol mind
két futamban - bár bukása is
volt - a 4. helyen végzett.
Az idén lezajlott pontszer
z6 futamok végén a pont
számok alapján az
amatőrökközött a 125 köb
centis motorok szenior ka
tegóriájában Balázs Dezső

magyar bajnok.
A fiatalember három év

vel ezelőtt kezdett verseny
szerűenmotorozni, sjövőre
már Gyomaendrődön ren
dezheti meg a motocross
versenyt. Tavaly
megvásároita a volt Lenin

Balázs Dezső a szenior bajnok

Tsz homokbányáját, s mel
lette folyamatosan építi a
versenypályát, amely Ba
lázs Dezső szerint országos
viszonylatban is elismert,
technikás, ideális pálya
lesz.

- A jövő évi versenyre,
június l6-ra megkaptam az
országos csapatbajnoki fu
tam megrendezésének jo
gát. Itt a gyomaendrődi

csapat is részt vesz 4-5 ver
senyzővel.

Balázs Dezsőnek nagy
tervei vannak: A homokbá
nyából és a környékébó1
sportcentrumot akar létre
hozni, ahol a terep-motro
záson kívül lehet
horgászni, strandolni, kem
pingezni js.

Hirdetés
felvétel:

Gyomaendrőd

Kossuth u. 18
66/386-479

6. Kner Bridzsverseny

Taroltak a románok
A gyomai Kner Bridzs Klub

idén szeptember közepén ha
todik alkalommal rendezte
meg az országos versenynap
tárban is szerepl6 bridzsver
senyt. A rangos eseményen
minden évben 70-80 verseny
z6 vesz részt az ország külön
böz6 részeir61, s6t az idei
eseményen erdélyi és buka
resti kártyások is megjelentek.
Ez utóbbiak között többen a
román válogatottban is szere
peInek. A rendez6k ezúton is
köszönetet mondanak a
szponzoroknak azért, hogy a
verseny győzteseinek értékes
díjakat adhattak át.

Az eredmények: Páros ver
senyben els61ett az Eckstein
Chelu páros (Románia),
második helyen a debreceni

Kertész testvérek végeztek,
míg a harmadik helyet a Go
dea-Csurta román páros sze
rezte meg. Csapatversenyben
els6 lett Temesvár csapata, a
második a BEAC, harmadik
helyen pedig a román Car
mencitta csapata végzett. A
legjobb gyomai párosnak Bó
tos Zsolt és Uhrin Sándor bi
zonyult.

Eladó
210MB WD winchester
és egy Intel DX2/66
CPU. Érdeklődni a szer
kesztőségben, vagy a
448-248/163 melléken,
Kereki Lászlónál

Kiadó
a teniszpálya

DezsőZoltán vállalkozó kérelmet nyújtott be az ön
kormányzathoz, mely szerint megvásárolná az Erzsébet
ligetben lévő elhanyagolt állapotban lévő teniszpályát.
Aj ánl atában tájékoztatta a képviselőket, hosszabb távra
szóló fejlesztési elképzeléseiről is. A vállalkozó attól
sem zárkózott el, hogy amennyiben a város a területet
nem kívánja értékesíteni, úgy azt bérbe venné.
Dezső Zoltán ajánlatát követően egy hét múlva meg

alakult a Gyomaendrődi Tenisz Club, majd néhány hét
múlva a teniszezők is kérték a várostól, hogy a jelenleg
a Gyomai Futball Club használatában lévő teniszpályát
bocsássák rendelkezésükre.

Mivel a pálya természetvédelmi területen található,
ezért az értékesítés csak az illetékes miniszter hozzájá
rulásával tehető meg. A képviselóK úgy döntöttek, hogy
nem adják el a területet, hanem nyilvános pályázatot
írnak ki az Erzsébet ligeti teniszpálya használati jogának
megszerzésére.
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Címe: .

Feladó neve: .

Az apróhirdetés szövege: .

Hereszéna, 300 mázsa, ömc
lesztelt eladó. 66/386-591.

Gyomaendrőd térségében föl
det bérelnék több éves szerződés

sei megegyezés szerint. Érd.:
Gyomaendrőd, Polányi M. út. 25.

Garázs kiadó Mezőlúron a
Szabadság léren, a volt borozó
mellett. Érd.: 19 h után telefonon
06-56/350-471 (Krajcsiné)

S-lOO-as Skodához egy pár új
első lámpa és néhány használt al
katrész eladó. Gyomaendrőd, Po
lányi 25.

AIWA 450-es pultos deck
megkímélt állapotban eladó.
Irányár: 15 OOO Ft. Bagdán János
Mezőtúr, Szabadság lér 25. 2. Ih.
2/5.

Kispénzű magányos férfi
centrifugát és forgótárcsás mosó
gépet keres, némi térítés ellené
ben. Esetleg könnyű ház körüli
segítségért. Cím: Borbély Gábor,
5520 Szeghalom Pf: 67

Működő csoportban POLIG
RUPPÓ betét eladó. Érd.: 386
774, vagy Zrínyi 35/1.

Édességgyártók, ill. forgal
mazók árajánlatát várom. Tel:
350-818.

Elegant, mekalor, minikalor
olajkályhák eladók. Érd.: Körös
ladány Kazinczy u. ll/l. Tele
fon: 198.

Redőny, reluxa, harmónikaaj
tó megrendelhető az alábbi cí
meo, telefonon: 5540 Szarvas,
Kárász u. 32., 06-60/482-353

Ingye~es az apró!

Vegyes cefre, üstház, traktor
utánfutó, fatüzelésű kályha eladó.
Gyomaendrőd, Dózsa u. 9.

Etemicső, 3 db 250 mm átmé
rőjű, egyenként 5 méter hosszú,
eladó. 66/386-591.

MUNKÁT KERES
AJÁNL

EGYÉB

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhidetését, akik azt az alábbi szelvényen
bUdik be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelező
lapon vagy borítékban kell elküldeni a következőcímre: 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget

nem vállalunk' Egy apróhirdetés szövege lehetőlegne tartal
mazzon tizenöt (lS) szónál többet!

Érd.: Kondacsné Dévaványa,
Kert u. 411.

"FÉRFI ÖLTÖNY KÉszí
TÉSÉT, valamint PRÉSRA
GASZT ÁST bérmunkában
vállalok Gyomaendrőd, Apponyi
u. 4/1. sz. alatt. Ugyanitt varró
gép, présgép és egyéb speciális
gép beszerzési lehetősége. Tele
fon: 66/386-325.

Általános és középiskolások
korrepetálását vállalom előnyös

áron matematikából. Gyomaend
rőd, Vásártéri ltp. 6/1.

Mosógépek, centrifugák és
háztartási gépek javítását válla
lom. Hétközben 17 h-tól hétvé
gén lO-15-ig. Gyomaendrőd,

Kiss B. u. 18.
Alsós tanulók korrepetálását

vállalom bármely tantárgyból, 5
6 osztályost magyarból. Rosza
Mártonné, Gyomaendrőd,Vásár
téri ltp. 31. N5.

Német nyelvoktatást, korrepe
tálást, nyelvvizsgára felkészítést
vállalok. Endrőd, Mohácsi ll/l.

r------------------------------------------,
I
I
I
I
I

GÉP
Honda 1200 W, 220 voltos

áramfejlesztő eladó. Érd.: 06
60/384-670

Villanymotoros szecskavágó
eladó. Tel: 66/386-591

Fejőgépalkatrészek (Alfa La
val) és 2 db 25 literes tejeskanna
eladó. Tel: 66/386-591

Javításra szoruló vegyestüze
lésű kazán eladó. Gyomaendrőd,
Mátyás kir. út 3.

Jó állapotban lévő T 150-K
hidromechanikus váltós eladó.
Irányár: 500 ezer forint. Érd.:
Nagy Sándor, Mesterszállás, Le
nin u. 6.

Eladó egy 12 hetes és egy 16
hónapos fajtiszta németjuhász
kutya. UgyanittJhokk Terrier ke
vérek. Gyomaendrőd, Somogyi
u.5.

Ingyen adok egy 6 hónapos
kutyát. Gyomaendrőd, Hársfa u.
5.

Faj tiszta németjuhász szuka
kölykeivel eladó. Ugyanitt 3B
50-es Stár Simson eladó. Érd.:
Gyomanendrőd, Somogyi u. 5.

Törzskönyvezett kaukázusi
kölykök kedvező áron eladók.

ÁLLAT

szaki nélkül 10 ezer forintért el
adó. 62/382-390, az esti órákban.

Ponyvás utánfutót (5q) ven
nék. 66/388-086, este 6-9-ig.

Négytonnás szervestrágya
szóró és 10x15-ös külső gumikö
penyek eladók. Gyoma, Móra u.
20.

TZ- 4K-14B és TZ-4K-I0A
típusú kistraktor eladó. Gubucz,
Gyomaendrőd, Zrínyi u. 35/1.

BNW 520 i. személygépkocsi
megkúnélt állapotban reális áron
eladó. Gubucz, Gyomaendrőd,

Zrínyi u. 35/1. Tel: 66/386-774.
MZ-ETZ 250 cm3 motor ke

vés kilométerrel eladó. Érd.: Gu
bucz, Gyomaendrőd, Zrínyi u.
35/1. TeI:66/386-774.

Eladó egy Skoda l00-as lejárt
műszakival. Érd.: Gyomaendrőd,
Attila u. 40/A.

Eladó 2 db Verolex háromke
rekű, hiányos motorral, valamint
egy 125 m3 üzemképes Danuvia
motorkerékpár 25000 Ft-ért.
Érd.: 5420 Túrkeve, Táncsics u.
6.

Vennék újszerű, tűzpiros 353
as Wartburgot 5-6 évesig. Favorit
televízió eladó. Érd.: 66/386-815

Az endrődi körgát mellett
1375 m2 zártkerteladó. Érd.: Va
tay János, Gyoma Ady u. 113.

Gyomán a Pocos kertben 520
négyszögöl területűvízparti telek
eladó. Érd.: 661389-766

Gyomán a Siratóban 900 m2
es vízparti telek eladó. Érd.: Bos
nyákné, 66/386-479

Körösladány Kihi ke.rt és Cse
répgyárnál kerl eladó. Erd.: Ara
nyi, Körösladány, Petőfi tér 8.

Endrődi körgát mellett 1575
m2 zártkert eladó. Érd.: Vatai Já
nos, Gyomaendrőd, Ady E. u.
1/2

KERT, TELEK

Ezüstmetál színű 1,9-es dízel
Cilroen (1986-os) gyári extrák
kal, jó állapotban reális áron el
adó. Érd.: 66/386-413.

Simson S-51, 92-es 29 ezer
fOIintért, Babelta 1982-es 9 ezer
forintért, Cezet 250 1982-es, mű-

Gyomaendrődön kétszobás,
összkomfortos kertes családi ház
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Dobi
út 6.

Békésszentandrás központjá
ban 76m2-es komfortos családi
ház eladó. Érd.: telefonon, esti
órákban 66/312-456

Lakás eladó Szarvason, Aká
cos út 4. sz. alatt. Érd.: a helyszí
nen vagy telefonon 19 óra után,
66/312-821

Eladnám vagy elcserélném
földszinti vagy első emeleti Kol
manll telepi lakásra, Gyoma, Pe
tőfi utcai kertes házamat. Érd.:
minden nap 18 óra után, 66/386
410

Családi ház kövesút mellett,
félig kész padlástérrel eladó.
Csere is érdekel. Érd.: Gyoma
endrőd, Dobi u. 4/1.

Gyomaendrőd, Csillagos u. 6.
sz. alatt 2 szobás ház eladó. Érd.:
a helyszínen, szombati napokon
10-12 óráig.

Gyomaendrőd, Gárdonyi Gé
za u. 35. sz. alatt családi ház el
adó. Érd.: a helyszínen.

Gyomaendrőd, Tanács út 25.
sz. alatt 127 m2 hasznos alapterü
letű félkész ház eladó. Érd.: az
esti órákban a helyszínen.

Összkomfortos, gázfűtéses

családi ház és egy Csepel férfi
kerékpár eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Petőfi u. ll/l.

Kétszobás, összkomfortos
családi ház üdülőövezetben für
dőhöz közel eladó. Érd.: Homok
Inu'éné, Gyomaendrőd, Kisréti u.
40., hétvégén.

HÁZ, LAKÁS

JÁRMŰ
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Kilopták az Audi kerekét

Vezetője súlyosan megsé
rült, utasának nem történt
komoly baja.
Endrődön a Selyem úton

október 6-án, este fél nyolc
tájban egy segédmotoros
utolért egy másik segédmo
torost és nekiment. Egyikő

jük súlyosan megsérült.

Szeptember 23-án Gyoma
határában Tóth Imre nem
mindennapi méretű pöfeteg
gombákat talált. A nagyob
bik a képen látható és 7 kiló
60 dekát nyomott. A kisebbik
gomba csupán 3,6 kilo
gramm volt.

Püffedt
pöfeteg

Engedményes bútorvásár Endrődön
a Dávid Bútorboltban

(Gyomaendrőd,Blaha u. 1. T.: 386-262)

10-30 % engedmény!
Szekrénysorok 60 ezer Ft-tól
franciaágyak 32 ezer Ft-tól
Ulőgarnitúrák56 ezer Ft-tól

kolt. Reggel a kocsit ugyan
megtalálta, de annak mind a
négy kerekét kilopták, s a
járművet téglákra bakolták.
Az okozott kár 120 ezer fo
rint.

Október l-jén délelőttaFő
út és Hősök útja keresztező

désében egy motoros elesett.
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AGyomafarm
Kft.

Gyomán a Fő út
melletti

telephelyén

bérbeadásra
kínál:

Érdeklődni:
66/386-359
8-17 óráig

"erős fiúk" a Fő úton 16 kis
fát törtek derékba, s okoztak
ezzel több mint 80 ezer forint
kárt. A rendőrség a lakosság
segítségével megtaláita a tet
test egy budapesi illetőségű

fiatalember személyében.
Szeptember 30-án délelőtt

a szülők bejelentették, hogy
a Vízmű sor egyik házából
egy 12 éves kislány kiszaladt
a kukoricásba és már órák
óta nem találják. A rendőrök
a Körös-parton, a közúti hid
alatt megtalálták a kislányt.

Igencsak meglepődött an
nak az Audinak a tulajdono
sa, aki szeptember 30-án
éjjel a Holler udvarán par-

• üzlet
helyiségeket

::;::::' • szabad
területrészt

• hűtőkamrát

• bevezetett
gazdaboltot

Megnyílt
Endrődön is a

Megkezdődtek a hétvégi
ház-betörések. A Templom
zugból és a Papp-zugból
érkezett bejelentés a rendőr

ségre. Abetörők plédet, Ju
noszty tévét, ventilátort,
gázpalackot és más mozdit
ható értékeket loptak el.

Szeptember 29-tól egy hé
ten át a Kiss Lajos üdülőso

ron hét nyaralóba tört be egy
fiatalember, akit a rendőrök

elfogtak és ellene eljárást is
indítottak,
Endrődön az ABC kiraka

tát szeptember 29-én éjjel
betörte és az ablakon benyúl
va 15 ezer forintnyi árut lo
pott el. Ugyanezen az éjjelen

WATTGMK
villamossági
szaküzlete

Villany
szerelési
anyagok,
háztartási

gépek,
kábelek
Címünk:
Endrőd,

Főút 10.
Telefon:

06/386-358



Virágzó Föld

Csak ígéretet
kaptak, pénzt nem

Mim arról lapwlkb,Ul már beszámoltunk, ez év márciusában End
rődön megalakult a Virágzó Föld Mezőgazdasági és Ipari Szövet
kezet, amely november l-én a Hídfő étterem tükörtermében tartotta
közgyúlését. A gyúlést követően Kovács András a szövetkezet
elnöke tájékoztatta a Szó-Beszéd olvasóit a megalakulás óta eltelt
időszak munkájáról. (10. oldal)
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FÜGGETLEN VÁROSI LAP
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Mezőtúr, Gyomaendrőd,

Mezóberény,
Szeghalom és

vonzáskörzetéb en
főállásúvagy vállalkozó
üzleti munkatársakat

keres.
Akit keresünk: jó megje

lenésű, jó kapcsolatte
remtő készséggel,
legalább középfokú vég
zettséggel és lehetőség

szerint saját gépkocsival
rendelkezik.

Amit kínálunk: érde
kes, változatos hivatás,
átlagosnál magasabb jö
vedelem.

Jelentkezés: Dr. Timár
Gyöngyi hálózatvezető

nél a 06-66/386-293
(üzenetrögzItős) tele
fonszámon, vagy sze
mélyesen él következő

címen: 5500. Gyoma
endrőd,Kisréti u. 13.

A francia tulajdonban
lévő

EURÓPA-;Gf\N
BIZTOSITO

SZÓ-BESZÉD
Önnek..SZÓr és C]vfagáért 6eszéÜ

KARÁCSONYI NYEREMÉNYSZELVÉNY
Név: : .

Lakcím: ..

Gyomaendrőd ivóvíz
helyzetér61 majd Békéscsa
bán folytatják a tárgyalást.

CA témáról a lap harmadik
oldalán olvashatnak)

Befújta
az utat
ahó
Megfagyott
egy ember

(2. oldal)

Nyeremények több mint 50 ezer forint értékbeniL ~

lőség, a tisztiorvosi szolgálat
szakemberei, akik kifejthet
ték véleményüket, ám a be
szélgetés alaphangját a
polgánnester adta meg azzal,
hogy a más véleményen lévő

szakembereket kezdte gú
nyolni cinikus megjegyzése
ivel.

A polgármester olykor jo
gos felháborodását kísérő,

ám diplomatikus nak legke
vésbé sem nevezhető tár
gyalási stílusa
eredményezhette, hogy a
kétórás beszélgetést köve
tően úgy távoztak a vendé
gek, hogy nem sikerűlt az
ügyet előbbre vinni.

Rákkeltő nyagok
az ivóvízben?

Szeretnénk rossz jósnak
bizonyulni, de az október 26
i önkonnányzati ülésen ta
pasztaltak azt mutatják, hogy
hamarosan nem fog megol
dódni városunk ivóvízhely
zetének gondja. Dr. Frankó
Károly polgármester miután
a minisztériumi tisztviseló1<
nek küldött levelek sokasá
gában panaszkodott, kért,
követelt és fenyegetett a
rossz ivóvizünk miatt, az em
lített önkonnányzati ülésre
vízügyekben illetékes ven
dégeket hivott meg.

Eljöttek a megyei vízmű,

a vízügyi igazgatóság, a
környezetvédelmi felügye-
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Rendőrök állták el a városból kivezetőutakat

Befújta az utat a hó
Megfagyott egy ember

A Békéscsabai Közúti Igaz
gatóságon egyébként az itéleti
d6 napján hóértekezletel
terveztek, megbeszélendő a réti
feladatokat. Odakint az utakon
azonban a hirtelen jön tél már
vizsgáztatta az igazgatóság dol
gozóit és a gépekel A gyoma
endrődi üzemmérnökségen
november 14-énlett volna a hó
szemle, amikor is ellen6rzik a
téli munkákra klkészített hó
kotrókat, sószórókat.

Szerencsére a viharos szél
hétfő délutáma alábbhagyott
és másnap, kedden már az
enyhe időjárás ol vadással
segitette az utak tisztitását.A Robur vissza akart fordulni, de tolatáskor

az árokba csúszott

A viharos széllel kísért
havazással szinte szó
szerint ajtóstól ron

tott ránk a tél november 5-én
éjjel. Másnap, hétf6n reggel
re az utakon méteres hótorla
szokat emelt a szél. A
Békéscsabai Közúti Igazga
tóság gyomaendrődi üzem
mérnöksége azonnal az
utakra vonult a Mkotr6kkal.
A Fő utakon - 46-oson és a
47-esen - kezdték az úttaka
rítást, ám a munkát a viharos
szél sem segítette.

A fő- és meilékutakon autók
csúsztak árokba, teherautók
fordultak keresztbe,akadtak
el és állták el a hókotrók útját.
A dévaványai és a körösladá
nyi utakon is elakadt kocsik
torlaszolták el az úttestet. A
körösladányi útról egy elakadt
kocsi utasait - egy kilenc hó
napos kisbabával - a vadászok
hozták be a gyomai szü1őott

honba melegedni.
A városból kivezetőfőuta

kat rendőrkocsik állták el, s
kérték az utasokat, hogy ne
induljanak útnak. Az autó
sok többsége megfogadta a
tanácsot, csak néhány izgága
indult tovább, persze sajátfe
lelősségére. Késtek a vona
tok is, a távolsági buszok
elindultak ugyan, de vissza is
fordultak, mert Mtorlaszok
állták útját a járműveknek.
Hétfőn délután Gyoma

endrődkül területén egy szal
makazal tövében egy
megfagyott férfi holttestére
találtak. A 61 éves B. Máté
László helybéli lakos a ta
nyájától400 méterre feküdt
a hóban. Az elsődlegesorvo
si vélemény szerint a férfi
megfagyott.

DIVATOf, TET.lZETÖf, iZLÉ..I'ET
VÁLTOZATOf FAZONÚ

OIL~.5l'lll!>N
ANGOL ÉJ MÁT IMPORT

KÉlZRUHÁK BÁRMELYIKE

ÚJ HELYRE KÖLTÖZTÜNK!
GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 174.
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- Ivóvizünk az egészségre káros, ugyanis a megengedettnéljóval magasabb benne ajódtartalom. Ezt ajódos
vizet gyakran klórozni is kell, ez esetben viszont olyan anyagok keletkeznek, amelyek rákkeltőhatásúak is
lehetnek. Ha nem klórozzuk a vizet, akkor a klórozatlan víz magas ammónia és szerves anyag tartalma
kellemetlen szagúvá és ronda színűvé teszi az ivóvizet. Gyomaendrőd lakosainak ugyanolyan joga van jó
ivóvízhez jutni, mint bármely más település polgárainak ebben az országban - mondta az október 26-i
önkormányzati ülésen dr. Frankó Károly polgármester.

Rákkeltőanyagok az ivóvízben
Gyomaendrőd nem kaphat

jó vizet
A minisztérium nem illetékes

Ki fog itt segíteni?

A képviseló1< meghallgat
hatták a polgármester tájé
koztatój át, a város
egészséges ivóvízzel történ6
ellátása érdekében folytatott
intézkedések eddigi eredmé
nyeiról. Az ülésen részt vet
tek a Békés Megyei
VízművekRt., a Körösvidé
ki Vízügyi Igazgatóság, a
Környezetvédelmi Felü2:ye
]6ség, az Állami Népegész
ségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat, a Békés Megyei
Közgyűlés Hivatalának
szakemberei, valamint Med
gyesegyháza polgármestere.

Az ügyben a polgánnes
ter több levelet váltott a
környezetvédelmi mi nisz
térium államtitkár helyette
sével. Dr. Frankó kéne, a
hatóságok tegyék lehet6vé,
hogy Gyomaendrőd cs6ve
zetéken kapjonjó min6ségű

ivóvizet a Maros törmelék
kúpj áról, Medgyesegyháza
környékéről. Mezőberény

ból kellene tovább folytatni
a vezeték építését, s ez
mintegy kétszáz millió fo
rintos beruházás lenne. A
szakhatósági vélemények
alapján azonban a Maros
törmelékkúpjáról már több
víz nem nyerhető, így on
nan Gyomaendrőd sem kap
hat vizet. Ha lenne is
elegendő víz, vajon honnan
szerezhetne városunk száz
milliókat a vízvezeték meg
építéséhez?!

A minisztérium illetékese
levelében hivatkozott a Bé
kés megyei vízgazdálkodás
helyzetéról szóló tájékoz
tatóra, melyben a felszín
alatti vízkészletekkel foglal-

kazó fejezetben az áll, hogy
"a megyei önkormányzat ve
gye figyelembe a Maros-hor
dalékkúpró l törénő

vízelvezetés korlátozásának
szükségességét.. Az anyag
böl az olvasható ki, hogya
hordalékkúp területéról tör
ténő vízelvezetés veszélyez
teti a térség fenntartható
fejlCídését" - írta a miniszté
rium illetékese.

Dr. Frankó válaszlevelé
ben el fogadhatatlannak itélte
a minisztérium válaszát:
"Sé11 bennünket ez a válasz,
mert hiszen ez nem döntés és
nem is állásfoglalás. Ha pe
dig állásfoglalás, akkor nem
szakmai, hanem vélemé
nyem szerint politikai ízű. A
Maros-hordalékkúpra köt rá
ebben az évben Nagyszénás
és jöv6re Szarvas városa is.
Nem tudom, hogy ezeket a
településeket miért helyez
ték valakik a kedvezménye
zettek közé? Sem arzén, sem
jód nincs az ivóvizükben,
egyszeruen csak kevésbé jó
az ivóvizük, de biztosan nem
ártalmas az egészségre mint
a gyomaendrődi ... Ha ivóvíz
problémánkra a közeljöv6
ben megnyugtató választ
nem kapunk, attól tartok,
hogy lakossági engedetlen
ségek sorozata elé nézünk.
Szeretném ezt termé
szetesen megelőzni,de az Ő
érdekükben ha kell e moz
galom élére is ál1ok..."- írta
a helyettes államtitkárnak
dr. Frankó.

Ál litólag az említett vízbá
zist nem használják ki száz
százalékban, s így gyoma
endrőd is kaphatna onnan na
ponta ötezer köbméternyi jó
minőségűivóvizet.

A nyomaték kedvéért az Ál
lami Népegészségügyi és Tisz
tiorvosi Szolgálattól is
szakvéleményt kért a polgár
mester. Megkérdezte, hogy a
magas jódtartalmú klórozott
ivóvíz hosszú távon milyen
egészségkárosodást okozhat.
A megyei tisztifőorvos által
aláút szakvélemény szerint a
gyomaendródi vizműtelep ál
tal szolgáltatott ivóvíz több
szempontból sem felel meg az
előírásoknak. A határérték fe
lett van a víz vastartalma,
amely közvetlenül nem okoz
egészségkárosodást. A gyo
maendrődi víz bakteriális
szennyeződésemár káros lehet
az egészségre, és a magas am
mónia tartalom pedig érzék
szervi panaszokat okoz. A
literenkénti száz mikrogramm
nyi jód helyett 1500 mikrog
ramm jód található az
ivóvízben. A jód vonatkozásá
ban egyébként az ivóvízról
szóló magyar szabvány nem ír
előhatárértéket Ám ha azilyen
jódos vizet klórozzák, akkor
"trihalometánok keletkezhet
nek, amelyek lehetnek rákkel
t()ek is (kloroform), vagy pedig

igen kellemetlen szagúak
(iodoform). A magas jódtar
talom egészségkárosító le
het közvetlenül is (jodid
golyva kialakulásának ve
szélye), de önmagában is ér
zékszervi panaszokat okoz."

A megyei tisztifőorvos in
dokoltnak tartja, hogy az ivó
vízellátást ne a saját
vízművéból lássa el a város.
Javasolja a Maros-hordalék
kúpjából nyerhető víz eljutta
tását Gyomaendrődre,vagy a
Hármas-Körösból történ6fel
színi vízkitermelést, amellyel
igenjó minőségűivóvíz nyer
hető a szükséges kezelés után.

Szeptember végén újabb le
vél érkezett a környezetvédel
mi helyettes államtitkártól,
melyben az áll, "hogya vízel
látás fejlesztése ügyében nem
a Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Minisztérium az
illetékes szaktárca és - többek
közölt - a vízellátás-fejleszté
sét is szolgáló céltárnogatási
rendszert sem a minisztérium
gondozza." A minisztéIiumi
illetékes azt javasolta, hogy
Gyomaendrőd ivóvíz helyze
tének ügyét a Békés megyei
közgyűlés el6tt kellene fel vet
ni, s helyben lehetne megta
lálni a megoldást

CJé.,V•.iiiiii!i.
Az önkormányzati ülésen

részt vevő szakemberek véle
ménye és a polgármester ja
vaslatai között olykor jelent6s
ellentét mutatkozott. A szemé
lyeskedéstól sem mentes vitát
követ()en csupán abban sike
rült megállapodni, hogy Gyo
maendrőd ivóvíz helyzetének
javításáról nem sokára Békés
csabán folytatják a most
megkezdett beszélgetést.
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Elfogadták a kulturális koncepciót

Egy oltárkép és még három
szobor

Kiad,ó a pálya

Tárgyilagosság
Nem először fordul már

elő, hogy a polgármester
kritikával illeti lapunkat,
illetve az abban leírtakat.
Csupán ez ellen nem is
emelhetünk szót, ám ami
kor az újság hitelességét és
tárgyilagosságá! kérdője

lezi meg a város elsőembe
re, akkor kifogással kell
élnünk.

A polgármester dühét a
legutóbbi számunkban
megjelent Támogatás a
Iflaszek fogorvosoknak cí
mú' írásunk váltotta ki. Sze
rinte a kényszerbó'l
vállalkozóvá váló fogorvos
nem 800 ezer forint támo
gatást kap az önkormány
wttól - mint ahogyan azt a
Szó-Beszéd hírül adta - ha
nem csupán csak 300 ezret.
A magyarázat egyszerű: a
vállalkozóvá átlényegülő

fogorvosnak törvényesen
járna ötszázezer forintnyi
végkielégítés. Így csupán
300 ezer forintm ad támo
gatásként a város, mert
500 ezret amúgy is ki kellett
volna fizetni.

Teljesen énhetetlen a
polgármester dühe, hiszen
a képviselő-testület arról
döntött. hogy nemfizet vég
kielégítést, hanem inkább
800-800 ezer forintos tá
IIwgatással segíti akétfog
orvost. (M e LLékese n
jeoyenük meo hogy a vég
ki~lég7rés szeC;;úlyi jövede
lemadó köteles, a
támogatás pedig nem.)

Bátorkodunk javasolni,
hogya saját portáján söp
rögessen a polgármester.
Merr amit ugyanerró'l a té
n1.Óról a saját szócsöve, a
Híradó írt azt csupánjóin
dulattal nevezhetjük félre
tájékoztatásnak. A Híradó
ugyanis azt írta: ., Dr. Va
laeh Béla és dr. Dobos Er
zsébet pedig vállalkozási
alapokon folytatja praxisál
800 ezer forint támogatási
összeggel, amiben a végki
elégítés is benne van. A
végkielégítésen felűli tá
mogatást 5 éven belül kell
visszafizetniük. "

A fenti információ hely
telen, azaz nem igaz. Eny
nyil hát a
ldrgyilagosságról.

Hornok Ernő

felelős szerkesztő

Városunk képviselő-testii

lete elfogadta Gyomaendrőd

kulturális koncepcióját, me
lyet a polgármester készített
el. A képviselők döntöttek
arról, hogy a Katona József
Művelődési Központtól le
válik a Déryné Művelődési

Ház és a Tájház, és átkeriil
nek a városi könyvtárhoz,
nunt önálló intézményhez. A
polgármester szerz<3'dést köt
egy művésszel az egyházi is
kola oltárképének elkészíté
sére, melynek árát - 500 ezer
forint - két részletben tizeti
meg a város.

A testület döntött arról is,
hogy jöv<3' év október 23-ra a

Fedezet
Gyomaendr<3'd képviselő

testülete legutóbbi ülésén
hozzájárult ahhoz, hogya
Gyomaendréidi Víz- és Csa
tomaműTársulatáltal felvelt
l millió 100 ezer forintos hi
tel fedezeteként felajánlja a
Fő út 167. és a F<3' út 214.
szám alatti forgalomképes és
tehermentes ingatlanát,
melyre az OTP Bank Rt. a
hitel folyösításakor jelzálog
bejegyzését kezdeményezi.

Ha a hitel törlesztése elma
rad, akkor az önkormányzat
vállalja, hogy az ingat
lanokat az OTP-vel közösen
értékesíti, és az ebből szár
mazó bevétel a hitel és annak
járulékai erejéig a bankot il
leti meg.

Kiállítás
Diószeginé Bíró Ilona fes

tőművész képeiből nyílt kiál
lítás október 27-én
Budapesten az El Kalászi
Galériában. A gyomaendrődi

művész tárlatát KesztyűsFe
renc festőművész a Függet
len Magyar Szalon
Képzőművészeti Egyesület
főtitkáranyitotta meg.

két településrész között, az
egyházi iskola közelében ki
alakítandó parkban elkészít
tetik a Függetlenségi
Emlékművet. Erre 600 ezer
forintot javasoltak. A város
a következő években elké
szítteti Rózsahegyi Kálmán
és Kner Izidor mell szobrát,
hogy "e köztéri szobrokkal
tisztelegjen a város hires szü
lötteinek, ugyanakkor növel
jea város esztétikai értékeit."
A képviselól< hozzájárultak
ahhoz, hogya Kner emlék
művet áthelyezzék a Kol
mann-telep előtti parkba.

Az önkormányzat mind
emellett tiszteletben tartja
nlindkét városrész több száz
éves hagyományait, támo
gatja a városrészekben tevé
kenykedő ci viI
szerveződéseket,melyek ép
pen ezeket a hagyományokat
őrzik, és kutatják. A város
támogatja az egyházakat és

Ronyecz Zoltán a tenisz
klub létrehozója a Gyoma
endrődi Híradó novemberi
számában bírálja a Szó-Be
széd egyik írásának címét,
miszerint "Kiadó a teniszpá
lya". Szerinte ez felháborító,
mert csak az a létesítmény
lehet kiadó, amelyik már
nem felel meg rendeltetésé
nek, ami nincs kihasználva...

Felháborodását nem he
lyes irányba címezte,
ugyanis a teniszpályát az
önkormányzat kívánja bér
beadni, ha úgy tetszik kiad
ni, nem pedig a
Sz6-Beszéd. Az újság e
tényről adott hírt. Tény az
is, hogy a teniszpálya, épp
úgy mint a körülötte lévő

liget elhanyagolt.
A teniszpálya bérbeadá

sárói szóló pályázati kiírást

azok kezdeményezéseit. Se
gíteni igyekeznek a város
ban működő pártokat és
kérik azokat aktívabb politi
kai kultúra létrehozására.

Színes önfestékez6,
műanyag, fém-,
hagyományos és

automata dátum- és
körbélyegz6k készítése

emblémával
és embléma nélkül

(gumi és párnacsere).
Fotopolimer nyomó

forma-készítés
magasnyomtatáshoz

és aranyozáshoz.
SzeretőEndréné
Gyomaendrőd,

Zrínyi u. 43.

éppen az ön kedvenc lapjá
ban tette közzé az önkor
mányzat. Valószínúleg
ketten pályáznak majd a te
niszpálya működtetésére:

az ön által létrehozott klub
és Dezső Zoltán vállalko
zó, aki korábban vételi
ajánlatot is tett a területre.
Írásából az olvasható ki,
Ön tart attól, hogy nem a
klub kapja meg a pálya mű
ködtetésének jogát. Erról
árulkodik a demagógiától
sem mentes cikke.

Arról pedig lehet véle
ménye, hogy egy újság
ban milyen címmel
jelenik meg valamely hír,
de gerjedeime a lényegen
mit sem változtat, most a
pályán kívülre ütötte a
labdát. ..

Homok Emő
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Erdős Ákos, Kolosi Tamás és Csöndes Zoltán

mutatják, hogya kneri hagyo
mányok ismét jó kezekbe ke
rü l tek - mond ta J ászku ti
László.

A rendezvénysorozat egyéb
ként délelőtta Kner- emlékmű
nél kezdődött, ahol koszorút
helyeztek el. Ezt követően a
művelődési központban szak
mai előadásokkal folytatódott a
műsor, ahol Erdős Ákost, a
Gyomai Kner Nyomda Rt.
igazgatótanácsának elnökét,
Hainwnn György grafikust, a
Knercsalád tagját, Mádi Lajost,
a Szikra Lapnyomda főmérnö

két hallgathatta meg a közön
ség. Somfalvi Isrván a kiscelli
múzeum nyomdatörténeti kiál
lításáról szólt, dr. Füzesné Hu
dák Julianna múzeológus
pedig a Kner múzeum nagyed
századáról tartott előadást.

ötvenes évek elejéig különböző magánbérló1<
lakták, majd óvodának adott helyet. A múze
um megvalósításának terve a gyomai nyomda
1963. évi átszervezése után került napirendre.
A múzeum létesítését 1967 december 21-én
engedélyezte a könnyűipari miniszter

Gyoma nagyközség 1969-ben átadta az épü
letet a Kner Nyomda számára. A múzeum a
szükséges átalakítások után 1970 augusztus
31-én nyílott meg. Öt év múlva a pincék fala
inak és a födém szerkezetének elavulása miatt
be kellett zárni a múzeumot, majd a felújítást
követően 1982 szeptember 25-én nyitották
meg ismét az újjáépített Kner Nyomdaipari
Múzeumot.

szakot nyitott. A tulajdonos
Láng Holding nehéz és fele
lősségteljes örökséget is át
vett. Az elmúlt évek azt

neg edszázad

A
nyomdaiPari múzeumnak helyet adó
egykori Kner-villát Kozma Lajos neves
építész és grafikus tervezte, kívül és

belül neo-barokk, népi barokk motívumokkal.
A villa építésének kiviteli szerződését, 1925.
március 31-én kötötte meg Kner Imre és dr.
Sándor Ödön mérnök. A Kozma Lajos tervdo
kumentációi szerinti építkezést a vállalkozÓ
a korona infiációjának csúcsán - no 925 ooo
korona összegért vállalta, legkésőbb 1925. no
vember végi átadással. A Kner család már
november IS-én beköltözhetett az új házba

Az épület Gyoma és környékének neveze
tessége lett. A lakásépítészetben egyedül
állónak tartották. Az épületet 1945-t61 az

alapján a kneri szellem válla
lásával egy újabb reneszán
szát élte és éli meg a nyomda.
A privatizáció ismét új kor-

~uzeu
- Az 1882-ben megnyitott

kis nyomda a ma is megszív
lelendőkorszerűüzlet-politika
és a tehetséges nyomdászok
segítségével, országos hírű

grafikus és képzőművész gár
da felsorakoztatásával gyor
san megerősödött. Első

sikerei t a báli megmvók készí
tésével érte el a Kner Nyom
da, majd rövidesen a
közigazgatási nyomtatványok
gyártását is elkezdték. A
nyomdászat sikereit gazdasá
gi eredményekké is át tudták
alakítani. Kner Izidor sajátos
és jellemző, de minden motí
vumában magyar stílust alakí
tott ki. Fia Imre megőrizte

ugyan a magyar stílus gyöke
reit, de munkáin már jól látha
tÓk az európai hatások, s a
század huszas éveiben tevé
kenységével európai hírnevet
szerzett - mondta Jászkuti
László a Magyar Nyomdász
Szakmai Szövetség elnöke
október 20-án a Kner Nyom
daipari Múzeum 25. évfordu
lóján rendezett Ül1l1epségen.

Jászkuti László nyitotta
meg a múzeumban Könyvek
és Nyomtatványok címűúj ál
landó kiállítást.

- A háborút követő államo
sítás Gyomán is óriási veszte
ségeket okozott. Ebbó1 csak a
hatvanas évek közepén volt
képes a nyomda kilábalni. A
szakma egyöntetűvéleménye

Unnep
szónok nélkül

Október 22-én délután 4 órára ünnepi
gyűlésre jött össze a művelődési központ
nagytelmébe 40-50 érdeklődő, akik azon
ban hiába várták a fővárosi szónokot. Az
56-osok Szövetségétől nem jött meg az
előadó, helyette dr. Frankó Károly polgár
mester állt a mikrofon elé és elnézést kért
amiatt, hogy az ünnepi beszéd elmarad. A
műsort megtartották, majd a Szabadság
téren zászlófelvonással fejeződött be a
gyomai városrész ünneplése.

Másnap délelőtt a már hagyományos
ünnepi miséve! kezdődött Endrődön a a
megemlékezés, majd a templom melletti
téren Hanyecz Margi t képviselőnő mon
dott beszédet. Ezu tán az önkormányzat,
a megjelent intézmények és pártol.: kép
viselői helyezték el koszorúikat.A fel
vétel az endrődi megemlékezésen
készült.

A STOP BUTIKSORON
A FEHÉRNEMűBEN

MIKULÁS NAPI VÁSÁR
1995. nov. 27-től, dec. 9-ig.

Kínálatunkból: topok, .melltartók, badyk.
női alsók és mintás zoknik.

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT!
Hétfótől-péntekig:9-12, 14-18

Szombaton: 9-12
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A rendörparancsnok tájékoztató·a

AWATTG'MK
Gyomaendr6d, F6 út 214. szám alatti üzletében

Háztartási gépek (hűt6gépekés fagyasztók,
vasalók, olajsütők, mixergépek, hajszárítók,

hősugárzók, porszívók, mosógépek, centrifugál<:)

Ezenkívül erősáramúszerelvényeket
és tartozékokat (izzókat, dugaljakat,

lámpatesteket, biztosítékokat) kínálunk.

Par'ubolaantennák, (l fejes, 2 fejes, forgatható)
és töltött akkumulátorok nagy választékát kínáljuk

vásárlóinknakl

Váll~juk háztartási gépek javítását,
álló- és forgórész tekercselését is.

géig861 ezer forint helyszíni
bírság jött össze, s az össze
get 766-an voltak kénytele
nek összeadni .

A rendőrség köszönettel
veszi a helybéli cégek, vál
lalkozók és magánszemé
lyek, valamint az
önkormányzat szakhatósá
gainak támogatását és segít
ségét.

Balázs Imre képviselő ja
vasolta, hogy a testület is
merje el a helyi rendőrőrs

tagjainak munkáját, és az er
ról szóló iratot juttassa el a
belügyminiszternek, az 01'-

sz ágos re ndőrfőkapi
tánynak és a megyei ren
dőrkapitánynak. Egyben a
testület kérje a f6hatóságo
kat, hogy Gyomaendrődön

mielóob létesüljön rendőr

kapitányság. Ajavaslattal
mindenki egyetÚtett. Érde
kes módon dr. Frankó Ká
roly polgármester is
dícsérte a rendőrök tevé
kenységét, holott az elmúlt
időszakban szinte nem volt
olyan fórum, ahol ne bírálta
volna rendőrök munkáját.

Ide tartozó hír, hogy az
Egészségügyi Gondnoksá
gon történt sikkasztás [matt a
rendőrség az elmúlt évek ön
kormányzati határozatait is
átvizsgálja és több városházi
dolgozót is kihallgattak már
az ügyben.

alezredes, akinek beszámo
lójában az is elhangzott,
hogy alakosság bizton
ságérzetét kiemelten sértő

bűncselekmény- rablás, erő
szakos közösülés kísérlete 
nem maradt felderítetlenül.

A közlekedési balesetek
számát tekintve némi csök
kenés tapasztalható. Míg
1993-ban 31, az azt követő

évben 28, addig ez év szep
tember végéig 20 sérüléssel
járó baleset történt, ebből

kettő volt halálos. A legtöbb
baleset szombatonként tör
tént, de a szerdai és a pénteki
napok is veszélyesnek te
kinthetóK.

Tavaly 1157 polgárt bírsá
goltak meg a rendőrök ösz
szesen l millió 100 ezer
forintra. Idén szeptember vé-

Az országos és megyei
tendenciákhoz hasonlóan
Gyomaendrődönés környé
kén is legjellernzóob a tulaj
don elleni
bűncselekmények.Az utób
bi hónapokban rend6reink
nek két jelentős kerékpár-,
illetve segéd- motorkerékpár
lopás sorozatot sikerült fel
deríteniük, s a vizsgálat so
rán az egyik esetben 16, a
másik esetben pedig 25 rend
beli bűncselekményt sikerült
bizonyítani.

- Nem mi tehetünk arról,
hogy az elkövetőkjelenleg is
szabadlábon vannak, annak
ellenére, hogy a bíróságon
több eljárás is folyamatban
van ellenük - mondta Szűcs

- Az utóbbi idóoen
romlott az állampolgá
rok biztonságérzete, de
ezzel párh uzamosan
nem emelkedett veszély
érzetük. Sokan hagyják
őrizetlenül értékeiket,
nyitva felejtik házuk, la
kásuk ajtajait - hívta föl
a figyelmet Szűcs Józse!
alezredes, városunk ren
dőrparancsnoka októ
ber 23-án az
önkormányzat ülésén,
amikor az elmúlt idő

szak közbiztonsági hely
zetéról tájékoztatta a
képviseló'ket. Az ülésen
részt vett Demeter László
alezredes, a Szarvasi
Rendőrkapitányságve
zetője is.

Az elmúlt tíz évben a
Szarvasi Rendőrkapitány

ság területén, így Gyoma
endrődön is négyszeresére
emelkedett az ismertté vált
bűncselekmények száma.
Míg 1984-ben 320 bűncse

lekményt regisztráltak, ad
dig ez a szám már évek óta
meghaladja az 1200-at.
1993 óta viszont nem nö
vekszik a bűnesetek száma,
tehát városunk bűnügyi

helyzete stabilizálódni lát
szik.
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Ajándék lDentőautó Szolid ruhák háza
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egyforma ruhák sem igen
lesznek. Egy modellból
legfeljebb kettőt tartllnk.
Nem törekszünk a többi
női ruhát árusító konku
renciájaként megjelenni.
Ezt az üzletet nemcsak a
gyomaendrődieknek, ha
nem a környező települé
sek, városok vásárlóinakis
ajánljuk. Ha pedig onnan
eljönnek Gyomára, akkor
biztosan benéznek több
butikba, üzletbe is.

- Enyhén szólva - több ok
ból is - kétséges egy ilyen
ii.zlet sikere. Talán célsze
rűbb lett volna egy olyan na
gyobb városban megnyitni
az üzletet, ahol nagyobb vá
sárlóerőt lehet találni. ..

- Megítélésem szerint
Gyomaendrődön is elég
sok üzletasszony van. So
kan úgy gondolkodnak,
hogy inkább nagy váro
sokban kell üzletet nyitni,
ahol nagyobb közönség
van. Cégünk pontosan ezt
a szemléletet igyekszik
megváltoztatni. Igenis a
kisebb településeken is
van ilyen üzletre igény.
Időt, pénzt és fáradtságot
takarit meg az, aki nem
BékéscsatJ'ára, vagy Buda
pestre utazik szép ruhát vá
sárolni. (x)

Október végén Gyomán a volt szolgáltatóház
felújított, de üresen álló épületének egyik hely
ségében a gyomaendrődi székhelyű Aulio Kft.
Exkluzív Női Ruhaházat nyitott. A sajátos üz
letpolitikáról dr. Asztalos Erzsébet a Kft. jogi
képviselője beszélt a Szó-Beszédnek.

-

- Cégünk azt tapasztalta,
hogy azok a hölgyek, akik
az üzlet világában dolgoz
nak, vagy nagy elfoglaltsá
got igénylő munkát
végeznek nem nagyon ér
nek rá napközben ruhát vá
sárolni. Ezért új üz1etünk a
nyitvatartás rendjében is
eltér a szokásostól. Hét
köznap ll-tól 19 óráig le
szünk nyitva, sőt

szombaton és vasárnap is
várjuk a vevőket.

Dr. Asztalos Erzsébet sze
rint a vá1la1kozónóK nem el
sősorban a modern,
extravagáns ruhákat kedve
lik, hanem inkább a hagyo
mányosnak mondható és
szolidan elegáns öltözködési
slílus ruháit keresik, s eztittaz
új üzletben meg is találják.

- Az üzlethelyiséget úgy
alakitottuk ki, hogy elegen
dő tér legyen és a bolt ne
csak a vásárlást szolgálja,
hanem az itt találkozó höl
gyek akár öt-tíz percre is le
tudjanak itt ülni, hogy elbe
szélgessenek egy kávé mel
lett, amit mi fel fogunk
szolgálni. Az üzletben fes
tőművészek alkotásainak
szeretnénk teret, bemutat
kozási lehet6séget adni. Fo
lyamatosan b()vítjük az
árukészletet, úgy, hogy

megpróbálok valamilyen
módon segíteni szü1őváro

sornnak. Vettem egy karam
bolos mentőautót,amit a kint
dolgozó szintén gyomaend
rődi kollégákkal, Németh
Gyulával és Lővei Tiborral
két hét alatt rendbehoztunk.
A német kollégák is segítet
tek, sőt főnököm is támogat
ta az ügyet, mondván ez a
közjavat szolgálja. Rendel
kezésünkre bocsájtott egy
műhelyt, ahol a berendezé
seket és a szerszámokat is
tudtuk használni - mondta
Katona Sándor.

A mentőautóban egyelőre

csak az ágy van, a jármű fel
szerelése a város feladata
lesz majd.

GAZDI BOLT
ÁLLATELEDELSZAKÜZLET

GyomaI Pásztor János u. 26.
Üzletünkben árusítunk

fagyasztott árukat, száraz
eledeleket, konzerveket,
csonterősÍtő tablettákat,

multivitaminokat,
bolhairtá nyakörveket-,

porokat-, spréket,
eszközöket, kiegészítőket.

Egy felújított Mercedes
mentőautót kapott Német
országból városunk. A jár
mű október 26-án délután
érkezett Gyomaendrődre.

Az endrődi származású,
Németországban dolgozó
Katona Sándor kezdemé
nyezésére Siegen városa
adományozta a mentőt

Gyomaendrődnek. A jár
művet az ottani kerületi tű

zoltómester és kollégája,
valamint Katona Sándor
hozta el Gyomaendrődre és
adta át dr. Frankó polgár
mesternek.

A géplakatos, hegesztő

szakmájú Katona Sándor
1984 óta dolt':0zik Németor
szágban: - Ugy gondoltam,
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Otven éves
a gyomai horgászok egyesülete

A hal felmászott a fára
Az újabb bemutatót 1994 tavaszára szervez

tem, már teljesen önállóan. Ekkorra sikerült a
megfelelő technikát beszereznem, ami lehető

veé teszi a csekély haJpusztulássaJ járó kiállí
tásrendezést.

Az akváriumok többségében igazi különle
gességeket mutatok be. Ezek a hajak igényes
ségük vagy táplálkozási szokásaik miatt az
átlag-akvaristák medencéib61 hiányoznak.
Ezek a kereskedelemben is ritkán, akkor is
meglehetősen drágá n kaphatóak - mondja
Nagy Lajos akvarista.

Összesen 3700 liter vízben igazán érdekes,
olykor meghökkentő formájú halakat láthat
tWlk. A kiállítás igazi sztárjai a ragadoz6halak
voJtak. Közelról láthattuk a vérszomjas pirá
ját, sőt itt volt ennek a fajnak egy vegetáriánus
változata is. A legkülönösebb jószág azonban
a kúszógéb volt. Ez a hal élete nagy részét a
szárazon tölti, sőt ha kedve tiunad még a fákra
is felmászik.

Házhoz megy a
MIKULÁS!

jelenlévőnek: idős Pápai
Sándornak és idős Jenei Bá
lintnak az ünnepségen nyúj
totta át az elismerést Csányi
István. További 15 tag mun
káját is emlékplakettel jutal
mazták.

Az alapító elnök emlékére
október 14-én az egyesület
tagjai részére horgászver
senyt rendeztek, ahová het
venheten neveztek be.
Kilenc és fél ki16val dr. Hu
nya Miklós végzett az élen,
így az egyesület elnökétól ő
vehette át a vándorserleget.
Az ünnepi közgyűlés után a
Körösmenti Néptáncegyüt
tes szórakoztatta műsorával

a jelenJévó1<et, majd este a
Hollerban horgászbállal
folytatódott a program.

voltak. Az egyesület vagyo
na és létszámais gyarapodott
annak ellenére, hogy az end
rődi horgászok kiváltak és
önálló egyesületet alakítot
tak - mondta dr. Hunya Mik
lós.

1976-ban Szendrei Sándor
lett az egyesület elnöke, aki
ezt a funkciót 1991-ig töltöt
te be. A vezetőség döntése
szerint a még élö négy alapí
tót emlékplakettel jutalmaz
ták, közülük két

November 8-tól négy napon át egzotikus
haJkülönlegességeket láthattak az érdeklődők

a művelődési központban. A kecskeméti Nagy
Lajos akvarista mutatta be díszhal-tenyésze
tét.

- A kiállítás IS éves akvarista múJtra tekint
vissza. Ekkor vásároltam az első akváriumot.
Ebben mint a legtöbb kezdőnek guppi k és
szifók úszkáltak. Az idó1c folyamán volt más
állatom is, de nekem ahörcsög büdös, a madár
hangos, így ma már kizárólag halakat tartok.
Az akváriumaimban most 80 halfajt tartok,
ebb61 24 fajt tenyészteni is sikerült. Már régó
ta foglalkoztatott a gondolat, meg kellene mu
tatni ezeket az állatokat másoknak is.

Az első kiállításunkat 1990 tavaszán Kecs
keméten szerveztük, meglehetősen mostoha
körülmények között. A kiállítás fogadtatása
meglepően jó volt, de a külső körülmények
miatt nagyon sok haJ a kiállítás végére elpusz
tul t.

Ötven évvel ezelőtt, 1945. október 19-én este hét
órakor a Gyomai Ipartestület nagytermében 67
horgász megalakította a Gyomai Horgász Egye
siiJetet. Elnökének dr. Sallai Lászlót, alelnöknek
Kiss Istvánt választották meg, a titkár pedig Izsó
Balázs lett. A megye egyik legrégebbi horgász
egyesüJetének 475 tagja van. A szervezet ünnepi
közgyúlésén - október 21-én a művelődési köz
pontban - Csányi István elnök köszöntötte a meg
jelenteket, majd dr. Hunya Miklós titkár
emlékezett az elmúlt öt évtizedre.

Az 1945-ben megalakult
egyesület célul tűzteki, hogy
megfelelőhorgászatra alkal
mas vizek bérletéhez jusson.
Már 1946 októberétól az Or
szágos Halászati Felügyelö
ségtöl bérleti jogot szerzett a
Torzsási holtágra, majd a
Német-zugi és a Fűzfás-zugi

holtágra. 1948-ban Faragó
Károly lett az egyesület el
nöke, majd 1950-benBalogh
Lajost választották meg. Az
egyesületi tagok száma ek
korra már meghaladta a két
százat. 1953-ban Asztalos
Lajos vállalta az elnöki teen
dőket. Időközben megala
kult a Viharsarok Halászati
Tsz., amellyel sokat hada
koztak a horgászok.

1964-ben új vezetés került
az egyesület élére, elnök lett
Gecsei László. A hatvanas
években rezignáltan állapi
totta meg a vezetöség, hogy
a horgászegyesületeknek to
vábbra sincs tekintélye az ál
1ami és a pártszervek elött, a
kitűzött célokhoz nem nyúj
tanak semmilyen segítséget.
A hetvenes évek elején aztán
jelentös vízterületek kerül
tek horgászati kezelésbe.
Ebben az időszakban került
Farkas Sándor az egyesület
élére.

- Megépült a Siratói hor
gásztanya és ebben az idő

szakban kezdődötta gyomai
horgászok elismertségének
felfutása is. Ezek az évek
tényleg a boldog békeévek
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Közvéleményku atás
az önkormányzati m nkáró,

Pályaválasztók,
továbbtanulók figyelem!

Minden táskát
10 százalék árengedménnyel kínál

december l-től a Dóra Bőrdíszműbolt

Gyomán a Fő út 226 szám alatt.
Nőí táskák már 7500 fodnftól/

A Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet az
önkormányzatokról alkotott véleményekról késztített
közvéleménykutatást. Eszerint az emberek úgy gondol
ják, hogy az önkormányzatoknál nem nagyon ismerik,
mit szeretnének a település polgárai. Igaz a falusiak
véleménye jobb mint a városiaké. Ha 100 forintot kelle
ne elosztani a településen, akkor legtöbbet az egész
ségügyre költenének az emberek. Az is kiderült, hogya
polgármesteri tulajdonságok közül legfontosabbnak a
hozzáértést és a tisztességet tartják. A két legkevésbé
fontos tulajdonság ajó megjelenés és az, hogya polgár
mester a település szülötte legyen.

A Szó-Beszéd Sz.erkesztősége most az Önök vélemé
nyét szeretné megtudni. Ké/jiik, töltsék ki az ezen az
oldalon található kétdőívet. Az tapasztalatakról a de
cemberi lapunkban adunk összefog/alót.

nemO

........ Ft

........ Ft

........ Ft

........ Ft

........ Ft

........ Ft

........ Ft

........ Ft

........ Ft

100 Ft

Lakcím: .

Név: .

Mi az ön vélemé ve?
válaszoljon és nyerjen!

igen O

egészségügy
közbiztonság
közműfejlesztés

kultúra
oktatás
szociális ellátás
sport
tömegközlekedés
városszépítés

3. Az önkormányzat a döntések előtt mennyire
veszi figyelembe a lakosság igényeit?
teljes mértékben O nagyrészt O
egy kicsit O egyáltalál1 nem O

nem tudom O

7. A válaszadó neme (és kora):
férfi ( ....... éves) nő ( ....... éves)

Kérjük, hogyakérdőívetkitöltve december 5-ig juttassák
el borítékban a Szó-Beszéd Szerkesztősége címére: 5500
Gyomaendrőd, Pf. 48. Az adott válaszokat természetesen a
beküldól< neve nélkül összesítve hozzuk nyilvánosságra.

A kérdőív beküldól között 3 darab, egyenként 3000
forint értékű takarékbetétkönyvet sorsolunk ki. Ameny
nyiben a nyereményjátékon részt kíváll venni, úgy kérjük,
közölje nevét és lakcímét'

2. Ön szerint az önkormányzat ismeri-e az állam
polgárok igényeit?
igen O nem O

1. Száz forintból mennyit adna az alál>bi területek
nek?

4. Ha elfogyna a város pénze, miból kellene fedezni
a hiányt?
helyi adókbóJ O
hitelból O
ej kellene adni a város vagyonának egy részét O
át kellene szervezni az intézményeket O

5. Ön szerint helyes lenne-e a város pénzét lakos
ságarányosan elosztani a gyomai és az endrődi város
rész között?

6. Elégedett-e önkormányzati képviselőjemunká
jával?
igen O nem O

nem tudom ki a képviselőm O

l
I
I
I
I
IL J

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

- általános mezőgazdasági

sza.kmwlkás (gazda) 4 év. A kép
zésben résztvevóK a mezőgazda

sági ismeretek négy ágán kíviU
elsajátítha~iák a falusi turizmus és
a sz:mútógépkezelés alapjait is.

3. Szakmunkások szakkö
zépiskolája (intenzív nappali
tagozat 2 év)

Ide mind a mezőgazdasági,

mind az ipari szakmwlkásbizo
nyítvánnyal rendelkezól< je
lentkezhetnek. Két év után
érettségiznek. Az oktatás tan
díjmentes.

4. Gazdaképzés (1 év)
A jelentkezés feltétele: me

zőgazdasági szakmai képzett
ség (szakmunkás, illetve
szakközépiskolai)

Mivel ugyanazon szakma
magasabb szintú elsajátításáról
van szó - tehát nem második
szakma - így a tanulás térítés
mentes.

Az érdeklődőszi.iló1< és nyol
cadikos tanulók bővebb felvilá
gosítást Kovács Károly
igazgatóhelyettestól kérhetnek.
Munkaidóoen megtekinthető

az iskola és a t,mgazdaság is.

A Bethlen Gábor Mezőgaz
dasági Szakközép és Szak
munkásképzó' Iskola az
1996-97-es tanévtől az aláb
bi képzési formákat tudja
ajánlani a továbbtanulni
szándékozóknak:

1. Szakközépiskolai képzés
keretében:

- általános mezőgazdasági

(4+1 év) ~ ~

- kisállattenyésztő (4 év)
Oktatott idegen nyelvek: né

met., ,mgol, francia
A sikeres érettségi vizsga

után a tanulók főiskolál1, vagy
egyetemen folytathatják tanul
mányaikat, az általános mező

gazdasági szakon tanulók az
ötödik évben technikus képzé
sen vehetnek részt.

2. Szakmunkásképzés ke
retében:

- kisállattenyésztő- és feldol
gozó (3 év). Az iskola saját kí
sérlete, így a tanulók itt
vállalkozási és gazdálkodási is
mereteket is tanulnak.

- halász (3 év). A tanuló k a
három év soráll a halfeldolgo
zással is megismerkednek.
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Csak ígéretet kaptak, pénzt nem
Mint arról lapunkban már beszámoltunk, ez év
márciusában Endrődön megalakult a Virágzó
Föld Mezőgazdaságiés Ipari Szövetkezet, amely
november l-én a Hídfő étterem tükörtermében
tartotta közgyúlését. A gyú1ést követően Kovács
András, a szövetkezet elnöke tájékoztatta a Szó
Beszéd olvasóit a megalakulás óta eltelt időszak
munkájáról.

I

- Olyan hírek is szárnyra
kellek, hogy veszendóue ment
a szövetkezet vagyona.

- Nekünk nem volt vagyo
nunk, így nem volt minek ve
szendóbe menni. A tagok által
összeadott 650 ezer forintot,
pedig az üzleti tevékenység
költségei emésztették fel. Ez
zel azonban a vezetőség téte
lesen el tud számolni. A mai
közgyiliésen egyébként úgy
döntött a szövetkezet tagsága,
hogy továbbra is kiáll a műkö
dés mellett. Engem, mint a
szövetkezet elnökét megbíz
tak azzal, hogya lehetőségek

hez mérten járjak el az
önkormányzati földek licitáJá
sakor és tovább folytassam
azon szántók felkutatását,
amit az endrődiek bérbe kí
vánnak adni. A tagság további
áldozatvállalásokra is hajlan
dó.

- On mint a szövetkezet veze
tője lát-e reményt arra, hogy
ebbó1 a szövetkezetbó7 egyszer
valóban virágzó föld lesz?

- A kérdés jogos. A szövetke
zetnek mindenféleképpen van
jövője. Az elmúlt pár év bebi
zonyította, hogyakisüzemi
gazdálkodás csak csődhöz ve
zethet. Itt csak azok élhetnek
meg, akiknek több száz hektár
van a tulajdonukban. Ilyen
költségtényez61<: mellett há
rom-öt hektáron nem lehet
eredményes gazdálkodást
folytatni. Nyugaton sincs
ilyen... H.E.

UHRIN ERZSÉBET
FÉNYKÉPÉSZ
Endrőd, Deák F. u. 15. ".':...-11I
Nyitva: 8- 18 óráig ~

Tablóképek, cer~':~"

esküvői albumok, -I
gyermeksorozatok,
igazolványképek azODDaloY1\
Konica színesfilm 350 Ft

Tel:06-30/436-286

nem felelt meg a formai köve
telményeknek, hiszen a bánat
pénzt nem tudtuk letenni.

- Miből akarták rnegvenni a
cipőgyárat, ha még a bánat
pénzre sem volt pénzük?

- Egyelőre azzal a 650 ezer
forinttal rendelkezünk, amit a
21 fős tagság részjegy jegyzés
ból összeadott. Az ENCI meg
vásárlására egy budapesti
banktól kaptunk biztatást. Saj
l}os az ígéret csak ígéret maradt.
Eppen ezért bérbe vettük az
ENCI-t mintegy egyéves id6
tartarora azzal, hogy ezalatt ta
lán a banki hitelfedezeteket
tudjuk rendezni. Sajnos nem
tudtunk hitelhez jutni, a banki
előírásoknak nem tudtunk ele
get tenni, ezért másfél hónapos
ténykedés után a bérleti szerző
dést felbontottuk. A tényleges
cipőgyártás ugyanis nem tudott
beindulni, így a bérleti d(jat
nem tudtuk fizetni. Ett6l füg
getlenül a privatizációs minisz
ter előtt van egy beadványunk,
mely szerint változatlanul fenn
tartjuk az ENCI-re az igényün
ket. Várjuk a kedvező választ.

kifizetni a mai napon a tagok
nak.

- Már tavasszal. a megala
kulás t köve tően te rvezték,
hogya Virágzó Föld megveszi
az Endrődi Cipész Szövetkeze
tet és ukrán piacra milliószp.m
gyártják majd a cipó7cel. Ugy
hírlik ebből lett nem semmL ..

- Amikor az ENeI felszá
molóbiztosa eladásra meghir
dette a szövetkezetet, vételi
ajánlatot tettünk április 14-én.
Vételi ajánlatunk azonban

Nyeremények:
l db 2000 forintos
2 db 1000 forintos,
2 db 500 forintos

vásárlási utalvány.

'l!árjuk üzfetilnKPen (jgomán aJ{ősőkúton I

agimmíziumma{szem6en

Játékok kicsiknek
és nagyoknak,
divat- és sporttáskák,
ajándéktárgyak
bőrdíszmű,kerámia
bizsuk,
papír, írószer.

'\
P5'lPÍ2(- J!JÍTÉ:J(- JlLJ!JÍ1{V'É,J( ~1
'J{fi{unkmtÍr most érál!1nes karácsoT1!Ji ajándékPt

vásáro{ni. J{a 7WvemfJer 10 és áeamfier23-a f(pzőtt

1000fOrintfdetti értéKPen vásáro{ ü.detünJ(jjen
akkor sorsjegget kap és részt vesz a áecem6er23-án l,.

áéfí12 órak,pr tartandó sorsoÚÍson.

l

- A megalakulás után két
irányban indultunk: az egyik a
mezőgazdasági tevékenység
volt. Szerettük volna bérbe
venni a város tulajdonába ke
rült földeket, ám ezeket a terü
leteket id6Közben kárpótlásra
jelölték ki. Van viszont mint
egy 250 hektárnyi rizstelep,
amely változatlanul az önkor
mányzat tulajdonában van.
Ezeket licitáláson próbáljuk
megszerezni ,s ha sikerül, rizst
kívánunk termeszteni. Idén
egyébként 4,5 hektáron volt
közös paradicsomunk, ami
nek talaj munkája, vetése, ke
lése rendkívül jól sikerült,
augusztusig rekordtermést
ígért, ám az akkor bekövetke
zett aszály visszavetette a nö
vény fejl6dését. Kevés
termést tudtunk betakarítani,
de még így is nyereséges volt
a termelés. Mintegy 100 ezer
forintot tudtunk a nyereségból
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megújult, kellemes
környezetben

rendkívüli
ajánlatokkal

várja vendégeit.
- Vegye igénybe menü

szolgáltatásunkat. melynek
változatos és házias ízével
csak az ára -140 Ft- vetekszik.

- A rendkívül széles
cukrászsütemény választék
ból bizonyára talál kedvére
valót, melyet ezentúl szele
tenként 6-9 forinttal olcsób
ban vásárolhat meg.

- A vendégváró apró, sós
és édes süteményeket. kós
tolóval egybekótve reklá
máron kínáljuk.

legyen a vendégünk,
mert

MI A PÉNZÉVEl
ÉRVElÜNK.

GYOMAENDRŐD,
Szabadság tér 5.

(A régi könyvesbolt
helyén)

Várunk hétfőtől
péntekig 9-12-ig
és l 3- 18 óráig,

szombaton pedig
8-12-ig.

~

~Cm~W~~~~~~~~~!.
JEANS & JACKETS között 10 ezer r}

SHOP ~o~in~ felett!

'tr vasarIas eseten '*
ajándék-

sorsjegyet
~ adunk, amely ..:-.JL
~ részt vesz H
J;t a december 23-án *

déli 12 órakor
tartandó

Üzletünkben iL sorsoláson. fI
a legismertebb
márkák közül

vá10gath~sz. • l;J: WmJ*
JlilSII Nyeremények: lJ

.h l db Diesel fanner~r l db Mash ing 1:\
1 db női blúz K.

l db Gas bőröv ~

fMöiTANGl
:\ ~
~ @

~ Ho sportoson, ~
a kényelmesen szeretne ~.:l
~ öltözködni, ~

II
~' és o minöségröl sem l':.

akor lemondani,
okkor vórjo Önt
o FARMERHÁZ ~

~:~ o Mustong termékek I
~ nagy vólosztékóvol. ~.'

~ Farmeringek ~I 3990 forinttól I::'

§ Farmerdzsekik
~ 4590 forinttól ~

~ Bőrövek 1700 forinttól ~

I
~ Pulóverek 2700 fonnttól ~

~
Farmernadrágok ~I 4930 forinttól

~ Mellényes, kapucnis
§ dzsekik 7000 forintért

I
~ A VALÓDI
. MINŐSÉGl ~

~ Formerhóz, ~
~ Gyomoendröd, Fö út :l
~ 181/1.386-025/4 I
~v."''''''<''.'''''''X''I.''''W';>o;;'\.~~'';'':-'''X':?:I'.

HÍREK

hetik. Négy hónap alatt kulcs
rakész házat adunk át, csupán
a fűtés megoldásár61 kell az
építtetőnek gondoskodnia 
mondja Kovács Dezső a Tor
zsás Bt. ügyvezet6je, aki sze
rint az önkormányzat is
jelentős segítséget nyújthatna
a lakásépítök számára olcsó,
kis területű telkek biztosí
tásával.

Torzsás Bt., s az épület a hazai
Mszigetelési szabványnak is
tökéletesen megfelel.

- További segítség az épít
kez6 családnak, hogya mun
kák idején a férjet a cég
másodállásban foglalkoztatja
és ezzel a hitelrészt csökkent-

1995. november

Képzeljük el az alábbi hely
zetet: a háromgyermekes csa
ládból csak az egyik szülö
dolgozik. A családnak megta
karított pénze nincs, de házat
szeretnének építeni. Ajelenle
gi törvények alapján ennek a
családnak házépítéshez 2,2
millió forintos OTP támoga
tás (szocpol) jár, de ehhez
szükséges 900 ezer forintos
önrész. Két építöipari cég egy
új lakásépítési lehet6séggel
mutatkozott be. A békéscsa
bai székhelyű Megina Kft.
mint tervezö és a gyomaend
rödi Torzsás Bl., a kivitelezö
meghitelezi az építtetőnek azt
a bizonyos 900 ezer forintos
önrészt 9 éves törlesztési idő

tartarnra. A jelenlegi karnat
szintek alapján ez havi 10 ezer
500 forintos törleszt6részletet
jelent. Amíg a család a hitelt
vissza nem fizeti, addig a hi
telt nyújt6 két cég jelzáloggal
terheli az épületet, amelyet 3
mili i6 forintb61 felépítenek.

Az adaptált, itthon engedélye
zett tervek alapján fum típusú fa
házat, 61,2 négyzetméteres,
tet6térbeépítéses lakóházat épít a

Magánpatika

Televíziók, parabolák, videomagnók,
lliti tornyok, walkmanok, videokazetták.

HÍRADÁ5TECHNlKAl és Bőrdíszmú1Jolt.

Gyoma, Fő út 226. 06-30/456-394

Házépítés pénz nélkül

Finn faházak
fiataloknak

A karácsonyi bevásárlás idején
mielőttelhamarkodottan döntene,

NÉZZEN BE ÜZLETÜNKBE~

Győződjön meg kedvezőárainkról és
a választékróll

Okt6ber utolsó napjaiban nyílt meg Gyomaendr6d els6
magángyógyszertára a Hősök útja 6511. szám alatt. Mostantól
a város lakosságát három patika szolgálja ki. A körösladányi
Hegedíís Jánosné 1968 óta dolgozik férjével együtt aladányi
gyógyszertárban és minden vágyuk az volt, hogy saját pati
kájuk legyen. A gyomaendrődi épületet megvásárolták és
június közepén kezdték meg az átalakítást. Az Aranysas
Patikát dr. Frankó Károly polgám1ester avatta fel.



A Szó-Beszéd karácsonyi
nyere111ényjáté a

Meghívó
Szeretettel megbívunk min

den kedves gyereket decem
ber 3-<ÍIl délelőtt 9-tól a Körös
Étteremben tartandó MIKU
LÁS DÉLELÓITRE. melyen
különböző vetélkedőkkel és
műsorokkal kedveskedünk
minden Mikulást váró gyerek
nek.

CIBERE ÉS
A KÖRÖS ÉTTEREM

Kedves Olvasóink! Gyomaendrődi

vállalkozók és cégek 29 ajándéktárgyat
ajánlottak fel összesen 52286 forint ér
tékben a Szó-Beszéd karácsonyi nyere
ményjátékára. Azok az olvasóink
pályázhatnak az ajándékokra, akik az l.
oldalon található nyereményszelvényt ki
töltik és levelezőlapra felragasztva be
küldik a Szó-Beszéd Szerkesztősége

címéJ-e: 5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. Be-

kiildési határidő: 1995. december 5. Kér
jük, hogy fénymásolt szelvényeket ne
küldjenek, mert ezek a játékban nem
vesznek részt.
Következő - december közepén - meg

jelenő lapunkban 29 nyertes nevét tesszük
majd közzé, akik nyereményeiket még a
karácsonyi ünnepek előtt átvehetik, az
ajándékokat felajánló vállalkozóknál, cé
geknél.

VILLTECH
ELEKTRONIKA- FOTÓ- VIDEO- AUDIO

/

Uj szolg~ltatással

várjuk Onöket!

FOTO
PORST

Filmelőhívás, képkidolgozás
a legjobb áron! 19,90 forint/kép.

Színes és fekete-fehér filmek,
fényképezőgépeknagy választékban.

* * *

Műholdvevők, televíziók, magnók,
rádiók, hi-fi berendezések, antennák,

Duna Tv szett, MultiChoice,
hűtőszekrények.

Karácsonyra
leghasznosabb

ajánd "k a
számítógép!

D
~

Most akciós áron vásárolhat új és használt
szánútógépet! Használt számítógépét

értékesítjük, vagy beszánútjuk
egy új gép árába!

Most rendelje meg számítógépes ügyviteli
programjait még idei árakon!

Kívánságra ingyenes bemutatót tartunk.

Bővebb felvilágosítással szolgál Uhrin Gábor
és Csatári Ottó a 66/386-852-es telefonon.

VÁLLALKOZÓK, TÁRSASÁGOK
FIGYELEM!

((~))))J)) l
WESTEL
RÁDIÓTELEFON KFT

Rádiótelefonok
kedvező

áron!

Bízza ránk könyvelését és az ezzel kapcsolatos
ügyintézést. Erdeklődni Mmtinákné Oláh

Ete/káná/lehet a 66/386-852-es telefonszámon.

Várjuk üzletünkben
Gyomaendrődöna Fő út 149.

szám alatt.
Telefon/fax: 66/386-457.

MicroFox Bt.
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 33.
(Az Ájész-központ

jöldszintjén.)



Az Ugor-Trade Kft. besenyszegi élel
miszerboltja ajánlott fel egy 1000 forint
értékCí ajándékkosarat.

A Stop-Shop Oivatáru ajándéka egy női -_..--.-.
sál kesztye~7el 1790 forint értékben.

Egy nyertesünk 1000 forintért vásárol
hat mosószert Fülöp Zoltánnénál a Baby
Élelmiszerboltban.

Három darab 195 perces TDK videoka- •• ____
zettát ajándékoz 1860 forint értékben Ké
ri Imre híradástechnikai boltja.

1500 forintos vásárlási utalványt kap
egy olvasónk a Mobil Tank Bt. Papír
Játék- Ajándék boltjától.

2410 forintot ér az a Gas-sapka, melyet az
X-RAY Jeans and Jackets Shop ajándékoz.

Dr. Kulcsár László ügyvéd ajándéka
egy 2000 forintos ajándékutalvány.

1500 forint értékCí ajándékkosarat kap
majd egyik olvasónk Gubucz Józsefné
vállalkozótól.

A Körös Bútoripari Kft. egy 7000 forint
értékű sarokasztalt ajánlott fel nyere-
ményjátékunkra. ...........-.~..".

A Shell Snack Bárban lehet majd átven
ni a Torzsás B t. 2000 forintos ajándék
kosarát.

Egy 1510 forintos halfőző bográcsot
ajánlott fei Várfi András Gazda Kisáruháza.

Kétezer forintot ér az az ajánd:§kcso
mag, amelyet a Herbaház állított össze
gyógyteákból és kozmetikumokból.

A Bútoripari Szövetkezet ajándéka egy
falitükör 4000 forint értékben.

Mustang bőröv 1700 forint értékben a
Farmerháztól.

A Nyúlcipő Cipőbolt egy 1990 Ft-os ---_....."--.
hátizsákkal lepi meg egyik olvasón- --••---
kat.

Bekülde11dő

az 1. oldalon található
nyereményszelvényf

Nyeremények
Ugor Emese vállalkozó ajándéka egy

1490 forintos fotóalbum.

A Watt Gmk. egy 1736 forint értékű

E in elektromos hajformázót ajánlott
fel.

Salátástál-készletet nyerhet egyik ol
vasónk 1180 forint értékben Varga János
né Lakásfelszerelés és Ajándék
Shopjából.

A Körös Étterem két személyt pizzava
csorára és egy üveg pezsgőre lát vendé
gül. A nyeremény értéke: 1500 forint.

Az 1150 forintos Sulák fürdőszoba

.............. szőnyeget a Suhlót Kft. Glória Bútorbolt
jában veheti majd át egy szerencsés
nyertes.

A Flóra Virágüzlet egy 1800 forintos
karácsonyi asztali díszt ajánlott fel.

Az 1300 forint értékű spanyol Sangria
bólé a Faló gyorsétkez6 ajándéka.

1680 forintot ér az a Rosco síkesztyű,

amelyet a Linda Sport ajánlott fel.

Egy SuperTech zsebrádiót ajándékoz
a Villtech mCíszaki bolt 1790 forint érték
ben.

A Tütü-Ker Kft. 1000 forintot ér6 aján
déka 2 üveg pezsgő, 2 liter üdítő és két
üveg bor.

A Prominent Bt. 1000 forint értékCí vá
sárlási utalványát nyerheti egyik olva
sónk.

A Kínai Sárkány egy 1200 forintos sí
pulóvert ajánlott fel.

-...-----~
Egy szerencsés olvasónk a Dávid Élel-

miszer Bolt ~OOO forint értékű ajándék
kosarát veheti át decemberben.

Uhrin Erzsébet fényképész ajándéka az
az Unifar-700 tipusú fényképezőgép,

melynek értéke 1200 forint.
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Jobb lett volna tagnak lenni

A veterán bronzérmes

Megal ak u j t a rész
vénytársaság, de jobb lett
volna annak tagj ának marad
ni. A rész
vénytulajdonosoknak a
részvények arányában bele
szólása van a társaság veze
tésébe, sőt a
részvénytulajdonosok II be
vételekból osztalékot kap
nak, amelytől mostmár
Gyomaendrődelesik. Aki nem
tulajdonos, az csak egyet tehet,
hogy tizet. Fizet akkor is, ha a
tulajdonosok úgy határoznak,
hogy aki nem részvényes a tár
saságbaJl, az kétszeres gázcJíjat
fizet. A kapitalizmusban a lU

lajdonosi jogok kerülnek ell\'
térbe. A tulajdonosok tudják
érvényesíteni érdekeiket, de
Gyomaendrőd már nem. Gyo
maendrőd vezetése lemondott
nl1ajdollosi jogairól és mindig
csak fizetni fog ezutá.Jl agázve
zetékkel kapcsolatos kiadáso
kért. A város pedig a
fizemivalót áthárítja a lakos
ságra. Nem lett volna szabad a
részvényeket eladni, hiszen így
teljesen kiszolgáltatottá válik a
lakosság...

Dr. Weigert József
Gyomaendrőd

den edzésen ott tud len.ni.
Gyomán egyébként a hatva
nas években működöttaszta
litenisz szakosztály - mondja
a bronzérmes "veterán".

Ágoston István a 80-as
években a magyar ranglistán
mindig az első 100 között sze
repelt és az is természetes,
hogy a vasutas bajnokságokat
zsin6rhan nyeri.

A lakossági összefogással
megépült utcai gázvezeté
kek végleg a Dégáz Rt. tulaj
donába kerülnek nálunk
Gyomaendrődön. Az utcai
vezetékrend szer értékét a
rendeletek alapján felmérték
és a megalakuló rész
vénytársaságba ezen az érté
ken került he.

Eredetileg úgy indult,
hogy Gyomaendrőd ezzel az
appomal részvényes lesz eb
ben a részvénytársaságban.
A részvények után a társaság
nyereségéből részesedett
volna a város, amely jelentő

sen csökkentette volna a vá
ros kiadásai t a
gázre}ldszerrel kapcsolat
ban. Am a város képviselő

testülete úgy döntött, hogy
ezt a részesedést nem tartja
meg, hanem eladja a rész
vény névértékén, S ezért kap
30 millió forintot. Az idei
költségvetési hevételek közé
he is állította ezt a pénzt a
város. Most pedig panasz
kodnak, hogy azért kell az év
végén 20-24 millió forint hi
telt felvenni, mert II város
nem kapja meg a gázprivati
zációból a pénzt.

Októberben hatodik alka
lonunal rendezték meg Bé
késcsabán a városi
sportcsamokban a dr. Bándi
Andor asztalitenisz-emlék
versenyt, amely másodízben
zajlott le mint magyar és nem
zetközi veteránbajnokság. A
legitjabb kategóriában, ahol a
40-50 évesek bűvölték a lab
dát, 25 hazai versenyző küz
dött. Közülük harmadik
helye?ést ért el a gyomaend
rődi Agoston István (41), aki
civilben műszerészként dol
gozik a MÁV-nál.

A bronzém1es Ágoston Ist
ván 1973 óta asztaliteniszezik
versenyszerűen, előbb a vész
tői KSK-ban, majd a békés
csabai TASK következett.
1976-tól Mezőtúronjátszott,
majd Kisújszálláson

Sajnos Gyomaendrődön

nincs asztalitenisz, kellene
egy pénzes szponzor, egy jó
szakosztályvezető,aki min-

COL RSHOP
PAPíRBOLT

Gyoma. fő út 214.
Asztali- és fali

naptárak,
fotóalbumok,
képkeretek,

filmek,
fényképezőgépek,

étkezési
alátétek,

számológépek
Disney-termékek

gyerekeknek:
- kifestők,

- poszterek,
- matricák,

- tányéralátétek
Karácsonyfa

díszek,
karácsonyi lapok,

karácsonyi
csomagolópapír,

szalagok
Filmelőhívás,

képkidolgazás
ajándék filmmel.

t. . ~~n"'R"h;>'"~A'77."o"'T.J'7T.l'71

~ ~
*- A Gyomafarm ~
~ ~
~ Kft. ~
~ ~
~ Gyomán O Fő út ~
~ melletti ~
~ telephelyén I
~ ~

~ bérbeadásra I
~ k"" l ~~ Ina : ~
~ ~

~ bevezetett ~
~ ~
~ gazdaboltot, i
~ u"zlet- ~~ ~

~ ~
~ helyiségeket ~
&. szabad ~
~ ~
~ területrészt ~
~ hűtőkamrót! ~

I Érdeklődni: I~I 66/386-359 .
~ 8-17 óráig ~
~ ~
~ .......»o:>oo........»;o~o;:_._:_o::.::.:»:-~

Ingyenes
apróhirdetések

Két és fél szobás össz
komfortos lakás telefonnal,
garázzsal eladó Gyoma
endrődön a Szabadság út
412 szám alatt. Érd.: az esti
órákban a 386-454-es tele
fonon.

Eladó egy villanyírógép
és egy elektromos olajra
diátor. Tóthné, Dévaványa
Telefon: 338.

MZ 250-es kevés ki lomé
terrel, újszerű állapotban,
idommaL hukócsővel, 3 dh
gyéÍfi csomagtartóval ol
csón eladó. Műszaki 1996
novemberig. Kovács Sful
dor, Gyomaendrőd, Körös
sor 8. (l6 óra után)

Polski 125-ös bontott al
katrészek eladók: motor,
veUtó, hátsó híd, meJlső fu
tómű, ajtók, elektromos be
rendezések, stb. Kovács
Lajos, Gyomaendrőd Fáy u.
26.

Eladó egy 10 hetes ame
rikai Stafford- Shire Terri
er. Szuka. Soós Zsolt,
Gyoma, Katona u. 52.

Perzsa kiscicák - több
féle színben- törzskönyv
nélkül eladók. Putnoki,
Gyoma, Munkácsy u. 20.
06-30/ 388-734.

Akác csemeték kapha
tók 60-~80 cm magasság
ban. Ar megegyezés
szerint. Fásítás, erdőtele

pítés. Sutyinszki Mihály,
Kondoros, Aradi u. 13.
Telefon: 388-630.

Basset- Hound kiskutyák
tricoJor színben eladók.
Putnoki, Gyoma, Mun
kácsyu. 20. 06-30/388-734.

Keressük Izsó István sza
kaszvezet6t, aki a Magyar
Demokratikus Hadsereg
ben szolgált 1945-ben és
alakulata 1945 tavaszán el
sole között lépte át Burgen
landban ahatárt. Izsó István
gyomai illetőségű, vagy
gyomai rokonsággal ren
delkező személy. Kérjük,
aki tud róla bármit, jelem
kezzen II Kner Nyomdaipa
ri Múzeumban.

Ericson Hotl ine 450-es
rádiótelefon kedvező áron
eladó. Putnoki, Gyoma,
Munkácsy u. 20. 06
30/388-734.

2 lapos g,ízrezs6, 3 lapos
villanytűzhely (üvegajt6s)
alig használtan eladó. Tel.:
386-015.



HÁz, LAKÁS
Budapest XVI. ker. (Cinkota)

Csillám u 6. sz. alatti l szoba kom
fOrl"OS !?áz. 100 négyszögöl telken
eladó. Erd.: Gyomaendr6d. Botond
u.3.

Összkomfortos. gázfűtéses csa
ládi ház és egy Csepel férfi kerék
pár eladó. Erd.: Gyomaendrőd.

Petőfi u l II l.
3 szobás. gázk9zpontifűtéses

családi ház eladó. Erd.: a helyszí
nen. Gyomaendr6d. Mirllóbáti u.
9/1.

Gyomaendr6d, Hősök út 8811.
sz. alatt lév6 85 m2-es. gáz- és ve
gyestüzelésű kazál1nal f6tbető ház
garázzsal eladó. Érd.: a helyszínen.

Enslrődön.Blaha 12/1. sz. alatti
120 m--es épületműhelynek,üzlet
nek kiadó. Tel:Oó-20/452-644

Lakható tanya eladó 200 m2_es
gazdasági épülett<:l a körösladányi
kövesút mellett. Erd.: Gyomaend
r6d. Móricz Zs. u. 311.

Gyomaendrőd. VásáJtéri ltp. C
ép. B/I O. sz. alatti lakás eladó. Erd.:
a helyszínen az esti órákban.

Több diplomával rendelkezőnő
eltartás i szerződést kötne, v~gy

gondozást vállalottlakással. On
kormányzati lakás is lellet. Levél
cím: Vargáné. Kunszentmárton.
DeákF.u~l.

ÖrcgszőWbena szaJvasi út mel
lett tanya eladó 4 hektár földdel.
Érd.: Lustyik István 56/370-435

Gyomaendr6dön a Bartók út 25.
sz. alatti kétszobás családi ház el
adó. Érd.: Gyomaendr6d. Tamási
u.7.

Sürgőseneladó kétszobás. össz
komfo;'tos ház Gyomaendr6dön.
losonczi u. 18. sz. alatt. Irányár:
850000 Ft. Érd.: a helyszínen.

Két család részérére is alkalmas
ház eladó. Érd.: Szarvas. Damja
nicb u. 57.

6 lakásos társasházban lévő 4
szobás. garázsos. összkom
fortos lakás eladó. Erd.: Gyoma
endr6d. Magtárlaposi u. 6.

Gyomaendr6dön a Petőft t,J. 6.
sz. alatti sarki ház fele eladó. Erd.:
K.ruchió Lajos. Gyomaendrőd. Pe
tőfi u. 5.

3 szobás. gázfűtéseos. egyedi
vízórás. parabolás) 84 m- alapterü
letű lakás eladó. Erd.: Gyomaend
rőd. Október 6. ltp. 2/9. IVI13.,
vasárnap 14-16 óráig.

MezőtúJon.városszéli 2 szobás.
fürdőszobás kertes ház, lakható
melléképülettel /külön bejáratú! el
adó, v,agy gyomaendrődire cserél
hető. Erd.: Mezőtú.r. FR.Ny 39417.
vagy Balázsné 386-991

Három és fél szobás, nagy
konyhás. gázfűtéses. parabolás la
kás el~dó vagy kertes házra cserél
bet6. Erd.: Gyomaendr6d. Október
6. ltp. llD. IV/13. vagy Balázsné.
386-991.

Endrődön, Toronyi !J. 18. sz.
alatti parasztház ela~ó. Erd.: Gyo
maendr6d. Tamási Aron u. 35.

Forgalmas helyen 100 m2-es.
gázközpontifűtéses lakás. 16 m2-

es üzlethelyiség kertréssze), 2 férő

helyes garázzsal eladó. Erd.: 06
30/453-304

Gyomaendr6d. H6sök útja 15.
sz. alatt 30 m2-es fagymentes he
lyiség raktározás céljárakiadó. Tel:
66/386-452

4 szoba + étkez6s. holtágra né
ző. élővízhez 200 mételTe lév6 csa
lád i ház eladó. Lakáscsere is
szóbajöhet. Érd.: Gyomaendr6d,
Hantoskerti út 20/A.

Albérletbe kiadó gázfűtéses

családi báz GY!-lmaendr6d. H6sök
u. 59. sz. alatt. Erd.: Gyoma, Arany
J. u. 7. vagy 66/386-413

KERT, TELEK
520 négys~ögöl kert hétvégi

háznál eladó. Erd.: 5400 Mezőtúr,

Ifj. ltp. 7.ép.W.
Eladom vagy elcserélem köve

sút melletti, gazdálkodásra is alkal
mas "szilvás" kertemet /600
négyszögöl! vízparti nyaralóra.
'{íz, villany van. Erd.: Mezőtúr,

Achim u. 4.
3 hektár vízparti földterület ki

zárólag konyhaker.tészetre (esetleg
társulnék) kiadó. Erd.: a szerkesz
tőségben.

Gyomaendrőd. Hősök útja 15.
sz. alatt lévő 270 négxszögöl kö
művesített telek eladó. Erd.: a hely
színen vagy dr. Kulcsár László
ügyvédnél.

JÁRMŰ

Opel Kadett 1.6 D 88-as évjára
tú ezüstmetál színű gk. kitűnő álla
potban eladó vagy benzines csere is
érdekel. Tel: 56/350-038

ÓO l-es Trabant /8 éves. kétüte
mű/ eladó. Érd.: esti órákban, Gyo
maendr6d. H6sök u. 15 .. Tel:
386-452

Mitsubishi L 300 2.5 diesel kör
ablakos kisteherbusz. kárpittal. vo
nóhoroggal 65 ezer km-el.
szervízkönyvvel eladó. Irányár:
1.65 millió Ft. Tel: OÓ-60/384-670

Félig felújított motor nélküli
Volga, új gU,mikkal. sok alk~t

résszel eladó. Erd.: Dévaványa, Ar
pád u. 53. Tel: 234.

130q-as Lada személygépkocsi
eladó. Erd.: GyomaendJ"őd, Sugár
u.95.

Eladó kemping kerékpár jó álla
potban, utcai é~ szobai rokkant ko
csi olcsó áron. Erd.: Gyomaendrőd,
Móricz Zs. u. 9.

Üzemképes Zastava GTL-55 le
járt műszakival eladó. Tel: 38ó-591

GÉP
Csepel ipari b6r- és szövetvar

rógép eladó. Tel: 66/386-430
Egy Textirna valTógép 220 W

ra átkötve /vissza lehet kölni 380
W-ral eladó. Irányár: 35 ezer Ft.
Érd.: Szabó Józsefné. Körösladány
Mátyás kir. u. 19/1.

220 V-os 22-es, húsvágógép
kompletten eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Csokonai u. 22. Tel:
60/384-670

Fej6gép-alkatrészek (Alfa La
val) és 2 db 25 literes tejeskanna.

valamint villanymotoros szecska
vágó eladó. Tel: 66/386-591, 16
óra után.

IBM 286 AT /640 KB RAM, 20
MB HDD, 1.2 MB FDD/ CGA szi
nes monitor + egér eladó. Érd.: Gu
golya István Gyomaendr6d.
Pásztor J. u. 38.

ÁLLAT
Törzskönyvezett, oltott fehér és

ordas kaukázusi juqász kölykök
kedvez6 áron eladó. Erd.: Kondacs
Sándor Dévaványa. Kert u. 4/ l.

7 hónapos Rottweiler szuka ki
tűn6 pedigrével eladó. Érd.: csak
igényeseknek. Gyomaendrőd, Hő
sök u. 15. esti órákban.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Egyetemista német nyelyokta

tást vállal minden szinten. Erdek
16dj hétvégén r Pallaghy Emese
Gyomaendrőd. VásártéIi ltp. NB
fsz.l.

Érettségizett nő, számítógépes
végzettséggel 4 vagy 6 órás munkát
keres. Cím: Gyomaendrőd, Katona
J. u. 2/1.

Biztonságszervezői /munkavé
delem. tűzvédelem, személy- és
vagyonvédelem, polgárvédelemI,
TV.-rádió.-video.-parabolaanten
na szerelési munkákat vállalok.
Budai János Gyomaendr6d. BeUl
len G. u. 36.

Megbízható.leinformálbató kö
zépkorú nő rugalmas munkaidőben
munkát keres. Erd.: a szerkesztő

ségben.

EGYÉB
Tangóharmónika 48 basszusos

eladó. Erd.: Gyoma. Pet6fi u. lIll.
Eladó 2 db ajtó és l db 90x.90-es

ablak. Tel: 386-193
MTZ-bez háromfejes eke. hátul

függesztett kanál. traklorgumik el
ad~ik. Érc!.: Mezőtúr, Sugár út 42/a.
Garai B.

Ruhatisztítás! Vegy
tisztítás, bőrtisztítás, mo
sás lakossági és közületi
megrendeló'k részére.
Nyitva: munkanapokon
9-12 óráig. Gyomaend
rőd, Kossuth u. 18. A
DY-WA Kft. épületé
ben.

Komfort-BS g~tűzhelypalack

kal együtt eladó. Erd.: Gyomaend
r6d. Bethlen G. u. 45. sz.

Eladó l db 2x3 méteres közép
szőnyeés egy dohányzóasztal. Tel:
386-193

Szemfelszedés, patentozás. cip
zárcsere postai úton is. KéIjen tájé
koztatót! Cím: 5400 Mezőtúr.

Faragó u. 24,
Eladó egy tűzpiros 3 pick-up-os

USA gyártmányú Marina Feeling
Series FL-l szólógitár 20000 Ft-ért
Érd.: 5510 Dévaványa, Szendi u. 6.

80x210 cm szobaajtó tokkal el
adó. 63 és 90 mm-es vascsövek
eladók. Érdeklődni: Gyomaend
rőd. Fáy u. 35.

I db előteres faház. l db olaj
kályha olcsón eladó. Érd.: Gyomá
endr6d. VásártéIi ltp. 27. Al8.

2 db kombi gyermekágy eladó
12000 Fl/db. Joó Gábor Gyoma
endrőd. 06-30/461-053

Mozgássérült kisgyermek ré
szére "bébi kompot" keresünk.
Endrődi védőn6k,Tel: 386-887

Megnyitottam Gazdi bolto
mat a Mol benzinkúttal szem
ben. Kaphatók fagyasztott áruk.
száraz eledelek, konzervek. vi
taminok. csonter6sít6k. kiegé-
szítők. ~

Építkezésb61 kimaradt 9 raklap
/540 dbf HB 38-as blokktégJa el
adó. Érd.: Dévaványa, Árpád u. 53.
Tel:234

Egy 3.15 kW-os viUanykályha
eladó. Erd.: Gyomaendr6d. Fő u.
125. Tel:66/38ó-015

Biliárdasztal eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Fő u. 125. Tel:ó6/38ó
015

Olaj kályha olcsón eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Sugár u. 95.

I db hőtárolós 125 l-es vil
lanybojler. I d b villanysütő meg
bízható áJJapotban eladó. Erd.:
Gyomaendr6d, Vásártéri ltp.
34/A. ll/6.

COMPUTERES
SZEMVIZSCÁLATOT

tart a Szarvasi
Okulár Optika
Gyomaendrődön

a Művelődési
Központban

1995. november l8-án
szombaton 9-11 óráig.

Eternitcső3 db. 250 mm átmé
rőjű, egyenként 5 méter hosszú
eladó. Tel: 66/386-591, 16 óra
után.

300 mázsa ömlesztett hereszé
na eladó. Tel: 66/386-591

6 kW-os hőtárolós villany
kályha eladó. Irányár: 25000
Ft. Tel: 66/386-155/l7-es mel
lék.

Ömlesztett hereszéna kedvez6
áron eladó. Érd.: Gyomaendrőd. F6
út214.

Panasonic NV -M40E VHS
kéthónapos alig basznált videó
kamera tartozékokkal + l póta
kumlátorral sürgősen eladó.
Irányár alku nélüt 245 ezer Ft.
Tel: 06-60/384-670 (19 óra
után)
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Felrobbant a gázpalack

Október közepén több
nyaralóba is betörtek. A leg
több károsult a Pap, a Kecs
kés és a Templom-zugból
jelentkezett. A rendőrség a
tetteseket rövid idő alatt el
fogta, s előzetes letartóztatás
mellett eljárást folytatnak el
lenük. A bűnözók vittek
mindent, ami mozdítható
volt: gázpalackot, ágyneműt,
étkészletet, rádiót, horgász
botokat, gázrezsót, szivaty
tyút, s6t volt olyan hely,
ahonnan a vízórátis kiszerel
ték. A rendőrség kéri a káro
sultakat, hogy eltűnt

értékei kért jelentkezzenek a
rendőrségen.

Október 21-én este a Dan
zugban egy férfi iltasan kocsi
kázott, s ennek
következményeként neki
ment egy fának, a kocsi ki
gyulladt és leégett.
Szerencsére a sofőrnek és uta
sának nem történt baja.

Október 27-én délután há
rom óra tájban a nagylaposi
Birkacsárda parkolójába ka
nyarodott egy Wartburg.
Mig utasai a csárdában mú
latták az időt, addig a kocsi
ülésén hagyott diplomata

táskát valaki ellopta. Ez még
nem is lett volna baj, csak
hogyatáskában - állítólag 
l millió 300 ezer forint volt.
A Wartburgon egyébként
kocsifeltörés nyomait nem
sikerült felfedezni.

Gázrobbanás történt októ
ber 29-én Gyomaendrődöna
Béke út 8 szám alatt. Egy
szieszta kályha gázpalackja
robbant fel. A ház falai szét
nyíltak, a kár több mint 600
ezer forint. A tulajdonost sú
lyos égési sérülésekkel szál
lították kórházba, ahol
másnap meghalt.

Október utolsó napján őri

zetbe vétele mellett a rendőr

ség eljárást kezdeményezet
KJ. gyomaendr6di lakos el
len, aki több kerékpárlopást
és más bűncselekények el
követését ismerte el.

November 5-én reggel
nyolc óra tájban Gyomán
egy BMW lehajtott az úttesl
rm, beleszaladt az árokba és
ott nekicsapódott egy beto
nátjárónak. A gépkocsi ve
zeWje a helyszínen életét
vesztette. A baleset körül
ményeit a rendőrség vizsgál
ja.

r'~;;:'::~:1S:n,'div~~:::~=::~~:~:~:~:~'~::~""l
I akkor érdekeini fogja ~
~ a Farmerház ajánlata. [
~ ~
~ A Farmerház elegáns női divatárut kínál az ~

~ őszi- téli divatirányzatnak megfelelően. f
~ :::
~ ~
~ ~

~..~.. ~... ".. , ~

~ - nOI gyapjU ~

~ szoknyák I
~ :::

~ - blézerek ~. ~

~ - kosztümök ~
~ ~
~ - selyembiúzok ~
~ ~
~ ~
~ ~

~ Ha a minőséget választja, akkor várja Önt is ~
~ ~

~ a Farmerház! ~

~ Gyomaendrőd, Fő út 181/1. ~
~ Nyitva: hétköznap 9-12-ig és 14-18 óráig, ~
! szombaton 9-12-ig ~
~ ~
~~....."~........~~................. . . .c.cu,," .•• '.. . .........$

Hozd magad divatba!
THOMAS JEANS FARMERÜZLET" ",.
GYOMAENDROD, FO UT 185.

Nyitva: hétfőtől-péntekig9-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig

NAD~ÁGOK, INGEK,
MELLENYEK, DZSEKIK

Tükörbe nézel, s untat az egész,
mert vetkőzni könnyít de öltözni nehéz!

Hol az a cucc, amit viselni tudsz,
amiben nem festesz úgy,

mint egy nyudíjas strucc?

SEN KI SEM TUDJA,
HOGY KI VAGY MA,

Megérkeztek a korcsolyák, már csak
a jeget várjuk!

, ROCES, TREZETTA,

~
• BOTAS, SALVO korcsolyák
~ 32-estől 46-os méretig!

LINDA SPORT Gyomaendrőd,

Fő út 181 ll. Tel.: 386-025.

THOMASBAN

HOZD

MAGAD

DIVATBAl



Baj van? Emelték a mérgező víz árát

repülőgépmodellek

plüssfigurák
társasjátékok
babák
távirányítós autók
kisautók
autópályák
szimulátorok
építőjátékok

transzformerek
elemek
és még ezernyi
más játék!
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FÜGGETLEN VÁROSI lAP

növelt összeget fogja fizetni januártól. Ami
igaz, az igaz: a nettó összeg kevesebb és
jobban is hangzik.

Felmerül a kérdés, hogyha valóban káros
az egészségre a gyomaendrődi víz, akkor
vajon miért nem figyelmeztették erre már
korábban alakosságot?

A vízdíjemelésról és az egészséges ivóvíz
érdekében tett önkormányzati lépésekrm a
lap 2-3. oldalán olvashatnak.

4. ÉVF. 12. SZÁM 1995. DECEMBER ÁRA: 49 Ft

Az emberek

többsége
elégedetlen

A közvélemény
kutatás eredményét
a 8. oldalon találják

December 24-ig
egyes aranyékszerek
15% engedménnyel

kaphatók!
fülbevalók, gyűrűk,
láncok, karkötők,

medálok

Komóczi Krisztina

Kiütötték a bírót

(12. oldal)

vagy
sentntit!

December 7-én este a városi sportcsarnokban ren
dezett Vállalkozói Teremiabdarúgó Torna egyik mér
kőzését követően kiilönös eset történt. Kardos Ferenc
a Hegiker kapusa úgy arcul csapta Farkas András
játékvezetőt, hogy az elájult. Az esetelró7 a lap 16.
oldalán olvashatnak.

LIüNNE
SHOP

Mindent

Gyoma,
Hósök u. 46.

Az újságok már hírül adták, azt a város
házi információt, rrrely szerint 71,60 forint
ra emelkedik a lakossági vízdíj
köbméterenként. A hír azonban nem egé
szen igaz, a képviselő-testület ugyanis no
vember 30-án 80,20 forintra emelte a
csapvíz árát. Sikerült becsapni a képviselő

ket és a lakosságot is, a 71 forint 60 fillér
ugyanis nettó ár. A lakosság természetesen
a 12 százalékos általános forgalmi adóval

A Gyomaendrődi Híradó de
cemberi számában kissé elra
gadtatta magát dr. Frankó
Károly polgármester, amikor is
a helyi sajtóról próbált véle
ményt formálni igen sajátos mó
don. Dr. Frankó Károly úgy
tűnik sem a demokrácia lénye
gével, sem a szabad sajtó felada
tával nincs tisztában, de ezen
nem is csodálkozom. Elég csak
felidéznem azt az öt évvel eze
lőtti pillanatot, amikor a Szó
Beszéd legelsőszámába interjút
kértem tÓle. "Ki engedélyezte
magának, hogy újságot csinál
jon?!"- kérdezte némi megdöb
benéssel a hangjában a frissen
megválasztoll polgármester,
akiben még működtek a régi 
kommunista - ret1exek. Nem
gondolta, hogy a rendszerváltás
áta már nem kell engedély, párt
bizottsági hozzájárulás egy lap
alapításához, söt a polgármes
tertol sem szükséges ehhez írá
sos engedélyt kérni.

Lehet hogy tudja, csak nem
érti, a polgármester, hogy Ma
gyc1Iországon - bármennyire is
kényelmetlen is ez néhány em
ber számára - szabad vélemény
nyilvánítás VcUl és nem feladata
a Szó-Beszédnek az önkor
mányzati munka dícsérete. Ille
ne beletörődnie dr. Frankónak,
hogy a városban van egy olyan
újság is mint a Szó-Beszéd,
amelyre -legnagyobb bánatára
semmilyen befolyással nem bír
hat, rajta nem hatalmaskodhat.

Azt mondják kétfajta politi
kus van: az egyik aki már szidta
a sajtót, a másik pedig még csak
ezután fogja. Előbb-utóbb

ugyanis mindnek szüksége lesz
összetörendő tükörre. A sérel
meit a sajtó szidalmazásával
megtorolni vélő közéleti sze
mélyiség támadása arról árul
kodik, hogy bajban van. Baj
van polgármester úr?

Úgy gondolom, hogya sza
bad sajtó világában inkább a ve
vól< piaca létezik, s nem az
eladóké. A vevő, az olvasó pe
dig válogathat a megjelenő la
pok között. Azt pedig ne fájlalja,
hogya Szó-Beszédnek nagyobb
az oJvas6tábora, mint a közpén
zen eltartott önkormányzati Jap
nak. Az a helyzet, hogy csak
kevesen kíváncsiak a cselédnek
a gazdáj áról alkotott vélemé
nyére... Homok Emő

felelős szel'kesztő
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- Ennek a víznek a díját emelni Isten ellen való
vétek! A lakosság a tűró'képessége határán van,
a helyi adók emelése után még a rossz ivóvi
zünk ára is drágulna?! - figyelmeztetett Tótka
Sándor képviselő a képviselő-testület novem
ber 30-i ülésén, amikor a vízdíj emeléséról
kellett döntenie az önkormányzatnak.

A Békés Megyei Vízmű

vek Rt. mint szolgáltató
megküldte a jövő év január
j ától bevezetendő víz- és
csatornadíj tervezetét elfo
gadás végett. A városfejlesz
tő bizottság egyetértett az
áremeléssel. Eszerint a ható
sági vízd(j köbméterenként
93,2 forintra, alakossági víz
díj pedig 71,6 forintra nőne.

A polgármester az infláci
óval indokolta az áremelést,
s elmondta, ha a testület a
vízmű általa javasolt vízdíj
emelést nem fogadja el, az
részvénytársaság akkor is

árat emel, ám a különbözetet
- anu 5 nlillió forint - a városi
költségvetésnek kell állnia.
Amennyiben a város nem fi
zeti a különbözetet, akkor a
vízmű a 71,6 forint helyett
80 forintot számláz köbmé-

terenként a vízért. A polgár
mester szeri nt tehát a legjobb
megoldás elfogadni a vízmű

áremelési javaslatát. Dr.
Frankó Károly megígértette
az ülésen jelenlévő Hosszú
Szilárddal, a vízmű vezér
igazgatójával, hogy 1998
ban, - amikor a remények
szerint esedékessé válik az
egészséges ivóvizet biztosí
tó csővezeték megépítése - a
vízmű az áremelésből szár
mazó bevételével támogatja
a gyomaendrődi munkát.

Hosszú Szilárd elmondta,
hogya vízmű rt. igazgatósá
ga az egyik stratégiai beru
házásnak tekinti a leendő

gyomaendr6di ivóvízjavító
beruházást. Ígérte - ha nem
jön közbe semmi - akkor a
társaság támogatási összege
10 millió forintnál is több
lesz.

Az önkormányzat ugyanis
pályázatot nyújtott be az ille
tékes m.iIusztériumhoz, a vá
ros jó ivóvízzel való ellátása
érdekében. A Mezőberény

tól megépítendő csővezeték

építésének költsége 320 nlil
!ió forint. Az úgynevezett
címzett támogatási pályázat
elnyerése esetén az 50 száza
léknyi önkormányzati pénzt
egészítené ki a nlinisztéri
um. Úgy tŰluk, hogya város
nak sem most, sem később

nem lesz erre 160 millió fo
rintja, ezért a megyei köz
gyúlés és a vízmű ígéretet
tett arra, hogy a pályázat el
nyerése esetén pénzzel is se
gítik a beruházást.

A vízmű segítő szándékát
jelzi, hogy megkérték az Ál
lami Népegészségügyi és

Tisztiorvosi Szolgálatot a pa
lackos víz elrendelésére.
Eszerint a három évnél nem
idősebb gyermekek és a ter
hes anyák jogosultak - egye
lőre ingyenesen - palackos
vízhez jutni. Az egészre
egyébként azért volt szükség,
mert az önkormányzat által
benyújtott vízrninőségjavító

pályázat beadásának egyik
feltétele az, hogya települé
sen zacskós vagy palackos vi
zet igyanak az emberek.

A vitában az is elhangzott,
hogya békéscsabai jó vízjó
val olcsóbb, mint a rossz
gyomaendrődi. Ennek az az
oka, hogy a rossz vizet kü
lönböz6 fizikai és kémiai el
járásokkal kell ihatóvá tenni,
ami a költségeket drágítja.

A polgármester a vita vé
gén elmondta, hogy el kell
fogadtatni a lakossággal azt,
hogyha megemeljük a vízdí
jat, akkor nagyobb az esélye
a városnak, hogy egyszer jó
ivóvize lesz. - Ha most meg
szavazzuk a vízdíjemelést.
akkor a vízművek is segít a
vízvezeték megépítésében 
indokolta az áremelés kény
szerűségét dr. Franklí.

A képviselők közül ketten
nem szavazták meg az ár
emelést (Tótka Sándor, Ha
nyecz Margit), Bátori GYltla
tartózkodott, a többiek
egyetértenek a vízdíj emelé
sével.

A döntést követő napok
ban lapunknak arra a kérdé
sére, hogy a 71,6 forintra
megemelt lakossági vízdíj
tartalmazza-e a 12 százalé
kos forgalmi adót, a városhá
zánnem tudtak válaszolni. A
vízmű illetékese tájékoztatta
az újságot, hogya képvise
lők által megszavazot1 árak
ban nem szerepel az
általános forgalmi adó. Így
tehát a lakosság január l-tól
köbméterenként 80 forint 20
fillért fizet majd a csapvízért.

H.E.
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Itt az okányi palackos

Arzén a termá vízben?

kenyér 72 helyett 68 Ft, háziszalámi 800 helyett 600 Ft,
vékony kolbász 650 helyett 550 Ft

és még sok más termék, vegyi áru akciós áron.

MOP-felmosóvödör 490 forintért.
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nyegesen kevesebb a jódtar
talma. Meglepődve hallot
tam a televízióban, hogy a
tévések olyan információk
birtokában vannak, misze
rint a termálvíz arzéntartal
ma a megengedett
kétszerese. Lehet, hogy ez
igaz, de erról nincs pontos
információm. Szerintem az
egész tévedés lehet - mondta
dr. Frankó.

Az Országos Köz-
egészségügyi Intézet még
1958-ban elkészítette az
1134 méter mély gyomai ter
málkút vizének kémiai elem
zését. Ebben nem tesznek
említést az arzénról. A vizs
gálat szerint a termálvízben
nátrium, ammóniwn, kálci
um, vas, valamint klorid,
bromid, jodid, fluorid, szul
fát és hidrogénkarbonát mu
tatható ki. Nincs viszont a
vízben magnézium, mangán,
nitrát, nitrit és szulfid.

A Békés Megyei VízművekRt. közölte lapunkkal, hogy
a terhes nők és a Q-3 éves korú gyermekek részére
biztosított palackos ivóvizet a város gyomai részén élő

érintettek, illetve hozzátartozóik a gyomai bölcsődében
vehetik át hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 8 és 10
óra között. Az endrődi részen élő jogosultak szintén
ugyanezeken a napokon délelőtt8 és 9 óra közöttjelent
kezhetnek a vízért a polgármesteri hivatal endrődi ki
rendeltségéll.

A városházán megtudtuk, hogy az érintettek mindad
digamíg azivóvíz gond meg nem oldódik, ingyen kapják
a műanyag palackos vizet. A város többi polgára is
hozzájuthatjó ivóvízhez literenként 45 jorintos áron. A
vizet egyébként egy okányi vállalkozás palackozza.

DECEMBERBEN
AKCIÓS VÁSÁR
EndrődönDégi Já..n9sné
VEGYESKERESKEDESEBEN

December 5-én kedden es
te a Magyar Televízió Szege
di Körzeti Stúdiójának
műsorais foglalkozott a gyo
maendrődi ivóvízzel, illetve
az ezzel kapcsolatos önkor
mányzati kezdeményezések
kel. Elhangzott az adásban,
hogy a rossz minőségű csap
vizet egyre kevesebben me
rik fogyasztani a benne lévő

szennyeződések miatt, és
egyre többen isszák a lehű

tött termálvizet. Amelegvíz
tiszta ugyan, de a megenge
dettnél2-szer magasabb ben
ne az arzéntartalom - állította
a riporter. Ezért a termálvíz
fogyasztása is káros az
egészségre.

Dr. Frankó Károly lapunk
nak elmondta, hogy Ö nyilat
kozott ugyan a tévéseknek, de
ilyen kijelentést nem tett.

- Annyit mondtam, hogy
sokan isszák a lehűtött ter
málvizet, mert azjobb és lé-

Bizonyára sokan hallottak már
a PI vízről, azaz az életvízről,

amely egy érdekes japán talál
mány. A vizet egy speciális ké
szülék tisztítja és szűri meg, majd
a gép az átáramJó vizet aktiválja,
majd mágnesszerűPI mezőkben

energetikailag feltölti. így lesz a
víz bioaktív s fogyasztása - a.ta
pasztalatok alapján - kedvezően

befolyásolja a tumoros megbete
gedéseket, a nőgyógyászati be
tegségeket, jótékony hatású a
keringési megbetegedések keze
lésénél és a szervezet méregtele
nítésénél. A PI vizet
Magyarországon is gyártják és
Gyomaendrődöntöbb üzletben is
megvásárolható literenként 28 Ft
ért.

Duplán
fizetünk?

A képviselő-testű let no
vember 30-i üléséo a hitelből
nagyobb kapacitásúvá épített
szennyvíz-tisztítótelepet a jö
vőben aBékés Megyei Vízmű
vek Rt.-vel kívánja
üzemeltetni. ezért a telepet a
testület apportálta a rész
vénytársaságba 63 millió 671
ezer forint értékben, növelve
ezzel a társaság vagyonát. Dr.
Szendrei Éva képviselő hívta
fel a figyelmet az apportba
adás veszélyeire.

- A város már korábban ap
portálta a Békés Megyei Víz
művek Rt.-be Gyomaendrőd

teljes víz- és szennyvíz köz
művagyonát, mondván. hogy
a részvénytársaság csak ebben
az esetben vállalja az üzemel
tetést. A részvénytársaság az
apportált vagyont amortizálja
a pénzügyi szabályok szerint
és ezzel nő a költsége. Mivel
növekszik a költsége. ezért
emeli a víz- és csatomaszol
gáltatás díját, amit a fogyasz
tókkal, a lakossággaJ fizettet
meg. Vannak a megyében
olyan települések. amelyek
nem léptek be a rész
vénytársaságba, s közművei

ket saját maguk üzemeltetik.
Ilyen például Körösladány.
abol a vízdíjat még csak most
emelték nettó 50 forintra. Ma
gyarán tebát arról van szó.
hogy amit a város a felvett hi
telekből megépített - például a
szennyvíztisztító telep - azt
ezek után a vízmű újra megfi
zetteti a lakossággal. a meg
emelt szolgáltatási díjak
formájában - tájékoztatta la
punkat dr. Szendrei Éva a jogi
bizottság vezetője.

PI-víz
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INem kis vitát váltott ki a képviselő-testület legutóbbi ülésén az a javaslat, amely településrészi
onkormányzat létrehozását kezdeményezte. A Gyomai Szülőföld Baráti Kör ugyanis 275 aláírással
~lIátott kérelmet nyújtott be november közepén a polgármesternek, melyben kezdeményezték a
~yOmai részönkormányzat megalapítását. (Erre az önkormányzati törvény ad lehetőséget. Lásd
i-eretes írásunkat.)

Részönkormányzat alakítását
kérik agyomaiak

Mire jó a részönkormányzat?
A településrészi önkormányzat a városi önkormányzat

szerve, így ennek megfelelően létrehozásáról is a képviselő

testület dönt. Egy szú1cebb lakossági közakarat kifejezésére
lehet alkalmas a településrészi önkormányzat, különösen ha
egyesült településről van szó, mint Gyomaendrőd esetében.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy melyik telepi.Uésrészen kell
létrehozni részönkormányzatot. Jelenleg a gyomai részen
mutatkozik erre lakossági igény, de a jegyző szerint a telepü
lésrészi önkormányzatnak úgy van értelme, ha az endrődi

részen is megalakul. (Ezt azonban az endrődi önkormányzati
képviseló1c nem igényelték.)

A településrészi önkormállyzatnak legalább egy tagjának
települési képviselőnek is lennie kell. A többi tag az adott
településrészen lakó polgárok közül kerülhet kj delegálás
útjá.n, vagy választással. A településrészi önkormányzat meg
alakításával természetesen a város pénzügyi lehetőségei nem
lesznekjobbak, de lehetőség nyílik a pénzek hatékonyabb és
a településrészek arculatához jobban igazodó elosztására.

Az ügy előzménye, hogy dr.
Frankó Kúroly polgármester
/llár több alkalommal is java
'[01 ta az úgynevezett telepü
ésrészi önkormányzat
,étrehozását, azaz pontosab
~an azt, hogy a város költség
vetési pénzét
,akosságarányosan osszák
~zét a gyomai és az endr6di
.elepülésrész között. Ezzel
~lejét lehetne venni a képvise
fi-testület tagjai között oly
~or-olykor fellángoló
3yoma-Endrőd vitának. Az
~lőző testület több tagja
~gyanis gyakran sanda szem
mel figyelte a fejlesztésre
izá.l1t pénzek elosztását, ma
~yarán azt, hogy mi épü! Gyo
11án és mi Endrődön.

Fekete László, a baráti kör
/[lnöke tájékoztatta a képvise
ló1cet a kezdeményezésrm.
Elöljáróban leszögezte, hogy
rár a két település egyesítését
fkkoriban a vezetésben lévő

izemélyek egyéni érdekei is
rotiválták., Gyoma és Endrőd
[gy településsé, egy várossá
lett.
I De amikor engem arra agi
lálnak, bogy gyomaendrődi

fmber legyek, akkor ezt
fissza kell utasítanom. Ízig
rérig gyomai ember vagyok,
LZ endrődi ember pedig end
födi. A gyomai ember gyomai
rsszel gondolkodik, az end!ő

~i pedig endrödi ésszel. Igy
fan ez a képviselő-testület
~gjai esetében is, s a döntések
ls ily módon születnek. Véle
péIlyünk szerint, ha külön
(OIldolkodnának. akkor job
~an lehetne ösztbnözru a gyo
~l~lÍakat és az endrődieket is
IZ egészséges versenyszellem
cialakítására. A fővárosban is
ninden kerületnek önálló ön
cormányzata és gazdálkodása
lan. A kerületeket pedig a fő

lárosi önkormányzat fogja

össze - tájékoztatta a képvise
ló1cet.

A képviseló1c azonban nem
értették, hogy miról van szó,
hiába volt előttük a jegyző ál
tal e témáról szóló részletes
előterjesztés.

Hanyecz Margit képviselő

szerint ha már egyszer egye
sült a két település, akkor
mostmár egy városban kell
gondolkodni. A képviselö
asszony megemlítette azt is,
hogy az egyesülést követ6
években Endrőd alig kapott
fejlesztési pénzt, sokáig Gyo
ma járt jól.

Dávid István is szólásra
emelkedett és felforgató gon
dolatokat vélt kihallani a bará
ti kör kezdeményezéséból.

- Amikor az egyesülést kö
vetően Gyomaendrőd 97 mil
liós költségvetéséből az
endrődi résznek 2 millió, a
gyomainak pedig 95 millió ju
tott, akkor nem hangzottak el
ezek a gyomai kisebbségi ké
rések?! - tette fel a költ6inek
szánt kérdést a munkáspártos

Dávid, ab szerint amióta nem
az elmúlt ciklus vezetői irá
nyítják a várost, azóta a lakos
ság hangulata pozitív. Dávid
"primitív gondolatnak" rninő

sítette a részönkormányzat
létrehozására irányuló kérést
és elítélte a Gyomakör kezde
ményezését.

Fekete László rögtön elma
gyarázta Dávid képvisel6nek,
hogy a kérelmet nem a Gyo
makör, hanem a Gyomai Szü
16föld Baráti Környújtotta be!

- Pistikém! - szólt Dávid
képviselóllöz Fekete úr. - Hát
figyeljen oda, hogy én mit
mondok! Itt szó sincs Gyoma
endrőd különválásáról és
nincs szó ilyen demagóg be
szédról sem. Kizárólag arról
van szó, hogy akár Gyomán,
akár Endrődönjöjjönlétre egy
részönkormányzati testület.
amely bizonyos jogokkal bír
és mer gondolkodrn Gyomán
gyomai ésszel, Endr6dön end
r6di ésszel. Remélem világo
san elmondtam, hogy miról
van szó!

Dr. Kovúcs Béla elmondta,
hogy nem célszerűa múltban
vájkálni, inkább az előremuta

tó dolgok irányában kell lépni.
- Lehet, hogy nem volt tör
vényes az egyesítés, de a sziá
mi iker, Gyoma és Endrőd úgy
összenőtt,hogy szétvá1aszt,mi
csak mindkettőnek a csonko
lásával, esetleg halálával le
het. Ha a város egyben van,
akkor furcsa lenne nekünk
endrődi és gyomai ésszel gon
dolkodrn - mondta dr. Kovács,
ab gyomaendr6di polgárnak
érzi magát.

Katona Lajos képviselő, a
pénzügyi bizottság elnöke
sem támogatta a részönkor
mányzat létrehozását. Szerin
te ezzel nem lesz sem jobb
sem olcsóbb a munka. Na
gyon kevés olyan döntés szü
letik amely csak Gyomára,
vagy csak EndrC5dre vonatko
zik

- A döntések jelent6s része
Gyomaendrőd egészét, a vá
ros teljes lakosságát érintik.
Gyomaendrődúgy összefonó
dott az elmúlt évek alatt nem
csak mú1<:ödését tekintve,
hanem infrastukturálisan is,
hogy nem lehet szétválaszta
ni. Tartok attól is, hogy az
esetlegesen létrejövő telepü
lésrészi önkormányzat ne
hogy fóruma legyen a Gyoma
és Endrőd közötti ellentétek
felszításának. Gyomaendrőd

nek egységes képet, egységes
irányítást kell muta tilla, mert
ez szolgálj a a jövőt. Ha pedig
az állampolgár úgy érzi, hogy
képviselője nem képviseli
eléggé a városrésze érdekeit,
akkor legközelebb mást kell
választani.

Dr. Szem/rei Éva tájékoz
tatta a képviseló1cet a részön
kormányza t lényegéről,

miszerint nem kell a meglév6
képviselC5-testületet feloszlat-
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SCHWINN-CSEPEL férfi- női- gyermek- és
sportkerékpárok 10 százalék árengedménnyel!

Metál Stop Vas Műszaki Bolt
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 44. 386-909.

-----A Ma \,};8top
Vas- MŰS l1

• Bolt
karácson lata:

Megbízható, márkás
termékek akciós ároni

Hajszárítók
- Philips: 2490-5990 Ft-ig

- Braun 5495-5990 Ft-ig
Vasalók (Philips) 3490-5690 Ft-ig

Kávéfőzó1<(philips, Solac, Moulinex) 4290-6590 Ft-ig
Kenyérpirító 4990-8490 Ft-ig

Háztartási gépek (Philips)
Kézimixer 4490-9990 Ft-ig

Elektromos kés 3990 Ft

Turmixgép 7990 Ft
Konyhai robotgép 10 990-34-990 Ft-ig

Mikrohullámú sütők 23 600-37300 Ft-ig

Férji- és női borotvák, epilálók
4490-29900 Ft-ig

Mosógépek:
- Elöltöltős: 46 200-51 290 Ft-ig

- Hajdu automata: 47 OOO - 53 250 Ft-ig

- Hajdu keverőtáresásmosógép: 10990 Ft

- Centrifuga: 9980 Ft

Porszívók
ETA 9350- Ft-tól

Szőnyeg-és kárpittisztító
Electrolux 29 910Ft

Hűtő-,fagyasztószekrényekés ládák:
Zanussi Lehel 160 literes hűtő: 31 410Ft

Zanussi Lehel210 literes fagyasztóláda: 37710 Ft

Zanussi Lehel 280 literes fagyasztóláda: 44 550 Ft

Szórakoztató elektronika:
Videoton televíziók 51 cm-es 49 190 Ft
51 cm-es Txt 53 950 Ft

Philips 49 990-79 900 Ft
Videomagnók Philips 2 fejes 39 900 Ft, 4 fejes

59.900 Ft
Philips rádiók, rádiómagnók, hifitornyok

- Nem gondolhatja senki ko
molyan, hogya gyomai könyv
tárat ezek után elsorvaszt ja/
majd az endrődi. Csupán arr'ól
van szó, hogy a város sok intéz
ményének közponDa közül
egynek Endrődön lesz a székhe
lye - jelentette ki dr. Kovács
Béla a képviselő-testület no
vember 30-i ülésén, amikor a
könyvtár vezetője Hornokné
Németh Eszter kérésére a
könyvtár székhelyét Endrődre

helyezték át.
Mint arró! már lapunkban be

sZámOltWlk a testület előző ülé
sén úgy határozott, hogy a
Déryné Művelődési Ház és a
Tájh,\z a Városi Könyvtárra!
együtt új, önálló intézménnyé
alakuL Homokné Németh Esz
ter az új kulturális intézmény
vezetője kérte, hogy az intéz
mény, így a városi könyvtár
központjaEndrődön a Blaha ut

ca 21 szám alatt legyen és a
jelenlegi székhely a gyomai
könyvtár váljon fiókin
tézménnyé.

Csorba Csaba jegyző el
mondta, hogyakönyvtáraknak
a könyvtári szervezeten belül
rangsora van. Kérte, hogy a
könyvtár székhelyének áthelye
zésével az endrődi és a gyomai
könyvtár besorolása ne változ
zon, s így - legalábbis papíron 
az endrődi marad a fiókkönyv
tár.

Átkerült
a központ
Endrödre

Megnyílt
a Fantázia
Virág- és

Ajándékbolt
Endr6dön a Selyem

út 22. szám alatt
a Sarokház csemege

mellett.
Karácsonyfa díszek,

csokrok, karácsonyfák
vására.

Üzletét díszítse
girlanddal!

Tegye hangulatossá
üzletét!

Telefon: 38Mi91/4. mellék

H.E.

ni, s nem kell új önkormánza
tot sem választani. A létrejövő

részönkormányzat a meglévő

képviselő-testület alatt mű

ködne mint egy bizottság.
- Létezne tehát egy endrődi

és egy gyomai részönkor
mányzat, amely megkapna bi
zonyos hatásköröket. Ehhez
azonba a már meglévőbizott
sági struktúrán kellene vál toz
tatni, hiszen a
részönkormányzat létrejötté
vel valamely bizottság feles
legessé válna. A szociális
bizottság segélyezési ügyeit
például át lehetne adni a gyo
mai és az endrődi részönkor
mányzatoknak. Azokban a
kérdésekben pedig amelyek
ben a részönkormányzatnak
nincs hatásköre, véleménye
zési, vagy egyetértési jogot
kaphatnának. Az is el6for
dulhat persze, hogya képvise
lő-testület felülbírálja a
részönkormányzat vélemé
nyét, és nem veszi figyelembe
a döntésnél.

Dr. Szendrei Éva nlÍnt ajo
gi bizottság vezetője elmond
ta még, hogy a törvény
alapján a részönkormányzat
nak kell hogy legyen már
megválasztott képviselő tagja
és emellett delegálhatnak bele
külső tagokat is. Dr. Szendrei
Éva úgy~gondolja, hogya ré
szönkormányzatok létrehozá
sa mindenképpen magasabb
szintű demoháciát jelenthet
ne.

A vitában hozzászólt dr.
Hangya Lajosné képviselő

is, aki úgy ítélte meg, hogya
részönkormányzat iránti
igény azt jelzi, hogy valanli
nincs rendben a testületi
munkában.

- Az az érzésem, hogy több
dologban kellene a lakosság
véleményét előzetesen - a
döntések előtt - kiké,ni 
mondta Hangyáné.

A polgármester véleménye
az volt, hogy a testületnek
tiszteletben kell tartania a ké
relmet aláíró polgárok szán
dékát. Jó lenne, ha a
részönkormányzat demokra
tikus lehetőségeket biztosí
tana és nem a szélsőségeknek

adna teret. A képvisel6k végül
úgy döntöttek, hogy a gyomai
településrészi önkormányzat
létrehozásán,l!< lehetőségét

megvizsgálják.
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rint és a pedagógusok illetve
az iskola rendelheti meg a
gyerekek igénye alapján.

Az iskolatej programban
résztvevő iskolák olyan ok
tató csomagot is kapnak,
amely az egészséges élet
módról, táplálkozásról ad in
formációkat, s emellett a
környezetvédelmi felelős

ségtudat kialakulását is segí
ti. A program fontos eleme
az üres dobozokról, a hulla
dékról való gondoskodás.
Az üres dobozokat a gyere
kek először is kilapítják,
hogy azok minél kevesebb
helyet foglaljanak el, majd
a Tetra Pak által az iskolák
ban felállított tárolókba
dobják. Az így összegyúj
tött tejesdobozok a papír
gyárba kerülnek, és az
újrahasznosított papír a
gyerekekhez papírtáska,
vagy éppen könyvjelzőfor
májában jut vissza.

A Mini Vegyesbolt
boldog karácsonyt és szerencsés

Ly esztendőt kíván minden
kedves vásárlójának!

Nyitva ünnepek
alatt is

minden nap.

Putnoki Sándor
ésfelesége

Dobozos tej
A fenti szlogennel a Tetra

Pak és tej ipari partnerei kez
deményezésére múlt ősszel

indult Debrecenbe az az isko
latejprogram, amelyhez az
óta már 130 Hajdú-Bihar
megyei általános iskola csat
lakozott. Idén szeptembertól
már Békés megyei iskolák is
bekapcsolódhatnak a Tetra
Pak és a Hajdú Tej együtt
mÚKödésével létrehozott is
kolatej programba.

November 22-én sajtótájé
koztatót tartottak a témáról,
ahol elhangzott, hogy sok
gyem1ek indul reggeli nélkül
iskolába, emiatt jóval gyen
gébben teljesítenek az órá
kon és a fizikai kondíciójuk
is rosszabb. Kutatások bizo
nyítják, hogy a rendszeres
tejfogyasztás jelentősenhoz
zájárul a gyermekek teljesí
tőképességének

növeléséhez, jó közér
zetéhez.

Az emlitett cégek két deci
literes Tetra Brik csomagolá
Sú dobozos tejet ajánlanak
Suli Milli néven az iskolák
nak. A dobozos tej akár há
rom hónapig is eltartható
hűtésnélkül, kis helyen tárol
ható és könnyen szállítható.
A Suli Milli üzletekben, azaz
kereskedelmi forgalomban
nem kapható. Elhangzott,
hogy az iskolatej program
egy non-profit kezdeménye
zés, s igy a gyerekek és a
szülő sokkal kedvezőbb áron
juthatnak a tejhez. A kétdecis
-iskolatej ára jelenleg 15 fo-

Rózsahegyi Kálmán
-'

Altalános Iskola

Dezső ZolLán, a Fidesz helyi szervezetének vezet6je a
Szó-Beszéd októberi számában levélben ldfogásolta a vál
lalkozó fogorvosoknak nyújtott 800 ezer forintos támoga
tás összegét.

- Levelem megjelenését követ6en többen megkerestek
azzal, 110gy mások is felháborítónak tartják a lakossági
közpénzek ilyen módon történő osztogatását. Remélték,
hogy nem marad annyiban il. dolog. Erre megfogalmaztam
egy tiltakozó levelet, melyet október 25-én tíz példányban
a város különböző pontj ain elhelyeztem. Ebból sajnálato
san csupán öt példány került vissza egy hónappal később
összesen 228 aláírással. A tiltakozás a testületi határozat
ellen irányul, mert amíg hitelbó1 gazdálkodik a város,
addig megfontolandó, hogy több millió forintot adomá
nyozzon a város bárldnek is. Másrészt a vállalkozó fogor
vosoknak átadott milliós értékű fogászati berendezés nem
a lakosság nagyobb hányadát szolgálj a, hiszen a vállalkozó
fogorvos okkal lakossági ellátásra nem kötött szerződést az
önkormányzat. A tiltakozó aláírások a lakosság hiányos
tájékoztatását is jelzik, amely arra utal, hogya képviselóK
nem informálják vá!asztóikat, így azok véleményét sem
ismerhetik meg a döntések előtt - mondta DezsőZoltán.

A gyomaendrődi 3. Számú Általános Iskola és Diákott
hon pedagógusai úgy döntöttek, hogy nevet adnak az ok
tatási intézménynek. Több név is szóba került. Egyesek a
Ligeti nevet, többen az Endr6di jelzőt tartották legjobbnak,
ám végül azoknak lett igazuk, akik Rózsahegyi Kálmán,
endrődi születésű, 1961-ben elhunyt színész nevét válasz
tották az intézmény névadójául.

A pedagógusoknak, az iskolaszék tagjainak és a szül()i
munkaközösség tagjainak nem volt könnyű választaniuk,
hiszen még Benedek Elek és Móra Ferenc neve is felvető

dött. A képviselő-testület engedélyezte az iskola névvál
toztatását, s amennyiben a névadó hozzátartozói is
hozzájárulnak, úgy január l-tól az endrődi iskola felveszi
Rózsahegyi Kálmán nevét.

Tiltakozó aláírások

Szemétszállítás
A közszolgáltatásokról szóló rendelet értelmében a köz

beszerzési tÖrvény szabályai szerint az önkormányzatnak
nyilvános pályázatot kell meghirdetnie a szemét elszállítá
sára és elhelyezésére. Az elmúlt években ezt a munkát
városunkban az önkormányzat cége a Gyomaszolg Kft.
végezte. Mivel ezen szolgáltatás jöv6évi értéke meghalad
ja a közbeszerzési törvényben rögzített 5 millió forintos
6rtékl1atárt, ezért nyilvános rályázatot kell hirdetni.

A képvisel6-testü1et november 30-i ülésén döntött erről,

s elhangzott az is, hogyaGyomaszolg Kft. jövl~ie e munka
elnyerésétől függ, hiszen jószerivel más munkához nem
igen jut hozzá. A testület lehet6vé teszi, 110gy olyan jelent
kez6 is nyújthasson be pályázatot, akinek bár nincsenek
meg a szükséges gépei, de a munka elnyerése esetén meg
vásárolná aGyomaszolg szemétszá1lításhoz használatos
járműveit.

SZÓ-BESZÉD HíREK
I
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Boldog
ünnepeket
kívánunk!

DIVATOf. TET.lZETŐf. íZLÉfET
VÁLTOZATOf FAZONÚ__._6

ANGOL ÉJ MÁI" IMPORT
KÉJZRUHÁK BÁRMELYIKE

Élelmiszer Áruházban!

December l-től minden
1000 Ft vásárlás után

SORJEGYET
adunk vásárlóinknak!

Sorsolás:
1995. december

23-án 16 órakor.
FŐDÍJ:

1 db univerzális robotgép
II. díj 1 db autó
rádió-magnó

III. díj 10 személyes
szilveszteri hidegtál

házhoz szállítva,
valamint további 20 értékes ajándék
tárgy (sétálómagnó, karó rák, ünnepi

élelmiszerek, italáruk)
Bízzon a szerencséjében; vásároljon a

ZSORT Elelmíszer Anlházban/
Óriási áruválasztékkal, kedvezményes
akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat l

Karácsonyi akció
a

Új HELYRE KÖLTÖZTüNK!
GYOMAENDRŐD,FŐ ÚT 174.

MIKULÁS

TRIUMPH, FELINA
SARIANA, VALAMINT
üLASZFEHÉRNENnJK
NAGY VÁLASZTÉKBAN

• melltartók
• kombi dresszek
• csípöszorítók
• hálóingek, köntösök
• női alsók, harisnyák
• férfi alsók
• pizsamák, köntösök

FehérneműShop
Gyoma, Bajcsy-Zs. u. 45.

#

BUEK!

December 6-án a művelődési köz
pontban a Kossuth úti óvoda óvónői

Télapó-műsortrendeztek, a 2-es Szá
mú Általános Iskola kisdiákjainak. A
négy óvón('Í ünnepi hangulatot terem
tett a teremben, műsorukból nem hi
ányzott a zene, a tánc és a móka sem.

Mikulás

viki :Fodrászat
Megnyitottam

női - férfi fodrásztomat
a Vásártéri ltp. 20.

szám alatt

~ Bohák8 Tamásné

Boldog
karácsonyt

és beruházásokban
gazdag

új esztendőt kíván
minden

partnerének a

O 7ROrJNENJ
Bt.

Tótka Sándor
cégtulajdonos

1995. december

December 3-án Gyomán a Körös
étteremben több száz kisgyermek
vett részt a városi Mikulás-ünnepsé
gen, melyet Cibere szervezett az ét
terem, az ÁFÉSZés a Turul Cipő
támogatásával. Képeink a zenés ün
nepi eseményen készültek.
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A közvéleménykutatás eredménye

Az emberek többsége
elégedetlen

Hasznos ajindék
a fényképezőgép!

A hárolll nyertes
A december 5-ig beérkező kérdőívek beküldői között há

rom darab egyenként 3000 forint értékű takarékbetétkönyvet
sorsoltunk.ki. A sorsolásra két önkormányzati képviselőt dr.
Szend.rei Evát. Katona Lajost, valamint Megyeri László al
jegyzőt kértük fel, akik szerkesztőségünk meghívását kész
séggel el is fogadták. Dr. Szendrei Éva húzott először, s
Fidler Margitnak (Gyomaendrőd,Október 6. ltp. A. II. 7)
kedvezett a szerencse. Katona Laj os következett, aki Katona
Vendelné (Gyomaendrőd,Kós K. u. 2.) szelvényét emelte ki
a beküldók közül. Megyeri László aljegyző pedig Szerető

Julianna (Gyomaendrőd,Vörösmarty u. 34.) nevét húzta ki.
A szerencsés nyeneseknek gratulálunk, s a takarékbetét

könyveket december 22-ig vehetik át szerkesztőségünkben,

Gyomaendrődön a Kossuth u. 18 szám alatt.
_~_~ ~ J

LIONNE
SHOP

Concord 2750 Ft
Premier 2850 Ft

Hanimex 2950 Ft
5080 Ft

Exakta 7015 Ft
Polaroid 7995 Ft

Kinon 9900-18 150 Ft
Canon 14 610 Ft
Nikon 14350 Ft

Színes filmek nagy
választékban!

Konica, Kodak,
Fujucolor, Agfa

Gyoma, Hősök úlja 46.

gyomai lüzéptelepén
a jövő esztendóoen is
bő áruvál asztékkal ,
épitőanyagokkal és
tüzelőanyagokkal

várjuk kedves
vásárlói nkat, akiknek
kellemes karácsonyt

és boldog új évet
kívánunk. Buti Kft.

Gyomaendrőd,

Ipartelep u. l .
(a Shell-kút mögött)

Tel.: 66/386-461

,-------------------,
I

A Buti Kft. :
I
I
I
I
I
I
I
I

munkájával. 63-an (55 szá
zalék) nincsenek megeléged
ve az alig egy éve
megválasztott képvisel6jük
munkájával. 35-en (31 száza
lék) elégedettekképvisel6jük
kel, és a válaszadók 14
százaléka nem tudja, hogy ki
az önkormányzati képvisel6
je.

Több olvasónk látta el szél
jegyzettel a beküldött kérd6
ívet. Egyik olvasónk szerint
ha elfogyna a város pénze, ak
kor a képviseló1c vagyonából
kellene fedezni a hiányt, hi
szen 6k költik el a pénzt. Egy
másik válaszoló megszüntet
né a képviselóK: tiszteletdíját,
hiszen "mindegyiknek van ál
lása". Volt olyan olvasó, aki
szerint a testületet csak a saját
igényei érdeklik és a lakosság
érdekeit egyáltalán nem ve
szik figyelembe.

"Aki a helyi adók felemelé
sét kitalálta, annak kívánom,
hogy havi 10 ezer forint jöve
delme legyen és abból fizes
sen mindent."

Éles kritikát fogalmazott
meg az az olvasó, aki a követ
kez6t írta a szelvény szélére:
"Tele van a hócip6nk az ön
kormányzattal! Csak a sZ... t
paszírozzák!"

hiányt?"- kérdeztük olvasó
inktól. A választ beküldök 16
százaléka látna megoldást a
helyi adók kivetésében, hitelt
csupán a válaszadók 7 száza
léka venne fel. A város vagyo
nát 11 százalék adná el, !lÚg
legtöbben az állampolgárok
többsége számára legkevésbé
zsebbenyúló megoldást az in
tézmények átszervezésével
megtakarítható pénzekre gon
doltak. Erre voksolt 66 száza
lék.

Most, hogy a Gyomai Szü
16föld Baráti Kör aláírásokat
gyújtött a gyomai részönkor
mányzat megalakítása érde
kében, különösen aktuálissá
vált az a kérdésünk, melyben
arra vártunk választ, hogy "ön
szerint helyes lenne-e a vá
ros pénzét lakosságarányo
san elosztani a gyomai és az
endrődi városrész között?"
A kérd6ívet beküldó1c közül
77-en (68 százalék) igennel
válaszoltak, 37-en (32 száza
lék) pedig úgy gondolták,
hogy nem lenne helyes pénz
ügyileg kettéválasztani Gyo
mát és Endr6dÖt.

.A kérd6ív utolsó kérdése ar
ra vonatkozott, hogy vajon az
olvasók elégedettek-e önkor
mányzati képviselőjük

Az önkormányzati mun
kát illetően kértük olvasó
ink véleményét. Lapzártáig
114 olvasónk töltötte ki és
küldte el a Szó-Beszéd no
vemberi számában közzé
tett kérdőívet, melynek
értékelése során kiderült,
hogy 44 férfi és 70 nőnyilvá
nított véleményt.

Az e1s6kérdés az volt, hogy
'l"száz forintból mennyit adna
az alábbi területeknek')" Az
emberek az egészségügyre 
22% - majd a közbiztonságra
- 16% - áldoznának legtöbbet.
Ezt követi sorrendben az okta
tás, a szociális ellátás, és a
közművesítés. A válaszadók a
száz forintnak csupán a 8 szá
zalékát áldoznák a városszé
pítésre, 7-7%-ot adnának a
kultúrára, s csupán 6%-kal tá
mogamák a helyi sportot.

Arra a kérdésre, hogy "ön
szerint az önkormányzat is
meri-e az állampolgárok
igényeit?" a válaszadók 35
százaléka igennel, 65 százalé
kuk pedig nemmel válaszolt.

A következ6 kérdés: "Az
önkormányzat a döntések
előtt mennyire veszi figye
lembe a lakosság igényeit?"
A következ6 eredmény szüle
tett: a kérd6ív beküldÓl közül
csupán ketten Cl,8 százalék)
ítélték úgy, hogy az önkor
mányzat teljes mértékben fi
gyelembe veszi a polgárok
igényeit. Tizenhatan (14 szá
zalék) gondolták úgy, hogy
nagyrésZl, negyvenkét (37
százalék) olvasónk szerint pe
dig az önkormányzat egy ki
csit veszi figyelembe a
lakosság igényeit. Harminc
hét válaszoló (33 százalék)
úgy vélte, hogy az önkor
mányzat egyáltalán nem fog
lalkozik a lakosság
igényeivel. (A többiek nem
tudtak válaszolni erre a kér
désre.)

"Ha elfogyna a város pén
ze, miból kellene fedezni a
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Női kötött blúzok
2690 Ft-tól,

Pamut garbók
1190 Ft-tót

Szövetkabátok (női)

12.990-tól,
SelyembIúzok

2690 Ft-tót
Bőrövek 790 Ft-tól,
Bizsuk 290 Ft-tól,

Harisnyanadrágok
114-tól.

Gyoma,
Bajcsy-Zs. u. 45.

Tel: 06-30/451-641

Karácsonyi
ajánlatunk:

Sálak 520 Ft-tól,
Farmeringek
2690 Ft-tól,

Pelle D/oro ingek
2490 Ft-tól,

Farmemadrágok
2790 Ft-tól,

STOP SHOP
DIVARÁRU

II'"

A Gyomafarm Kft.
Gyomán a Fő út

meUeiti
telepheLyén

bérbeadásra kínál:
- üzlethelytségeket

- szabad
teruletrészt

- hütökamrát
- bevezetett
gazdaboltot

66/386--359
8-17 óráig.

'.Boláog karácsonyt
és s.zerenc.sés új éVet

Iéfvánun/J

Éppen ezért a holtágak kör
nyékén úgynevezett figyelő
kutakat kell fúrni. A
figyelőkútban azt lehet meg
figyelni, hogy merre szivá
rog a szennyvíz. Gyomán és
Endrődön 20-20 figyeló1cút
ra van szükség, A kúthálózat
létrehozása a geodéziai fel
mérésekkel együtt nettó 530
ezer forintba kerül.

A képviselő-testület no
vember 30-i ülésén többen
fölöslegesnek ítélték a figye
ló1cutak szükségességét, bár
azzal mindenki egyetértett,
hogy a környezetvédelmet
komolyan kell venni. A hall
gatóság soraiMI az egyik
vendég azt javasolta, hogya
figyelőkutakra szánt pénzt
inkább a holtágak melletti la
kosok közt osszák szét oly
módon, hogy segítsék a zárt
szennyvízaknák építését.

A Körös Vidéki Környe
zetvédelmi Felügyeld'ség
felhívta a figyelmet arra,
hogy a szennyezés elméleti
következtetése nem elegen
dő, mérésekkel kell bizo
nyítani, hogy az ingatlanon
lévő szikkasztóböl milyen
úton kerül be a szennyvíz az
érintett holtágba. (Az önkor
mányzat és a szennyező pol
gár között esetlegesen
létrejövő perben a bíróság
csak bizonyítékot fogad el a
szennyezésre vonatkozóan.)

Figyelőkutat fúrnak

THERNI

Vállalkozunk magasépítési munkák
kivitelezésére.

Osztályozott adalékanyagból bármilyen
betonkeveréket előállítunkés az építkezés

helyszínére szállí~ukl igényére
melegvízzel kevert betont

is tudunk kiszolgálni.
Készletünkön lévő különböző színű

bútorlapot méretre vágunk és élfóliázunk.
Hideg-meleg vízzel kocsintosást vállalwLk.

IKARUS 211-es 37 személyes
autóbuszunkat bérbe adjuk.

Hosszabb távú igénybevétel is lehetséges.

1('ELL'E:Jv[rES 1(:42?j2ÍCSOiJI[yT
is tEODDOy 11;inT'l(Í1J5tJ{111J{X.!

, , " ..
EPITOIPARI SZOVETKEZET

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.
Tel.: 66/386-614
Fax: 66/386-226

A holtágak vízjogi engedélyében szereplőelő

írások szerint az önkormányzatnak úgyneve
zett vízkárelhárítási tervvel kell rendelkeznie
a holtágakkal, a belvízzel és az esetleges ár
vízzel kapcsolatban. Erre vonatkozóan ter
vet kell készíteni, amelynek költsége nettó
400 ezer forint.

A képviselő-testület

még 1992-ben rendeletet
alkotott a holtágak védel
méről , s eszerint többek
között a holtágak vizét
nem szabad szennyezni,
ám a rendelet a szennye
zésre vonatkozólag nem
tartalmaz pontos meghatá
rozásokat. így általános
ságban minden olyan
holtág parti ingatlan
szennyezi a vizet, amelyik
szikkasztó szennyvízak
nával van ellátva.
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Karácsonyi nyereményszelvények

Anyertesek

1995. decemher

A Szó-Beszéd novemberi számában közzétett nyerményszelvényt 493 olvasónk küldte be szer
kesztőségünk címére. A beérkezett szelvények közül- a Szó-Beszéd kérésének eleget téve - Papp
Lajos a gyomai Kner Nyomda Rt. vezérigazgatója húzta ki a szerencsés nyertesek neveit. Bár a
lapban 29 felajánlott ajándéktárgy szerepelt, most mégis 31 nyertes nevét közölhetjük, ugyanis
a novemberi lapzártát követőenérkezett a Thomas Jeans Farmerüzlet ajándéka, amely egy 2690
forint értékű farmering, valamint a Fehérnemű Shop 2000 forint értékűvásárlási utalványa. A
nyertesek a nyereményeket a felajánló vállalkozóknál és cégeknél, illetve azok üzleteikben vehetik
át december 31-ig. Íme a nyertesek névsora: .

A Bútoripari Szövetkezet ajándékát,
egy falitükröt nyert Lehoczki Ádám
(Gyomaendrőd,Kálvin u. 16.)

Tímár István (Gyomaendrőd, Ku
lich u. 12.) a karácsonyi képeket már az
Uhrin Erzsébet fényképész által felaján
lott fényképezőgéppelkészítheti el.

A Nyúl Cipő Cipőbolt hátizsákját
Vaszkó Andrea (Gyomaendrőd,Zónyi
u. 31.) nyerte meg.

A Herbaház ajándékcsomagjáért
Nagy Pálné (Gyomaendrőd, Fegyver
nek u. 24.) jelentkezhet.

Már csak halat kell szereznie Csabai
Józsefnek (Gyomaendrőd, Kiss B. u.
14.), aki Várfi András Gazda Kisáruhá
zában egy halfőzó bográcsot kap aján
dékba.

Dinya Edéné (Gyomaendrőd,Vásár
téri ltp. 33/A. IIJ6.) nyerte a Torzsás Bt.
ajándékkosarát, melyet a Shell benzinkút
melletti Snack Bárban vehet át. AKinai

Sárkány sípulóverét kapja Pelyva Tímea
(Gyomaendrőd,Zrínyi u. 115.)

Gombár Mátyásné (Gyomaendrőd,

Kölcsey u. 17/1.) a Prominent Bt. 1000
forint értékű vásárlási utalványával lett
gazdagabb. Az utalványt a Glória Bútor
bolt melletti Hősök úti Papír- játék- aján
dék boltban vásárolhatja le.

A Körös Bútoripari Kft. ajándéka egy
sarokasztal, melyet Oláh József (Gyo
maendrőd, Erkel u. 19.) vehet át.

Gubucz Józsefné vállalkozó ajándék
kosarát Dobó Sándorné (Gyomaendrőd,
Hársfa u. 21.) kapja.

Miklósi Orsolyáé (Gyomaendrőd,

Kossuth u. 53.) az Ugor-Trade Kft. be
senyszegi élelmiszer bo Itj ának ajándék
kosara.

A Körös Étterem kétszemélyes pezsgős
pizzavacsorájához Paróczai Zoltán (Gyo
maendrőd, V. ker. 2/1.) készülhet.

Fülöp Zoltánné vállalkozó Baby élel
miszerboltja ajánlotta fel az 1000 forint

értékű mosószert, melyet Giricz
Béláné (Gyomaendrőd,Ifjúsági ltp.
8/6.) nyert.

Három darab videokazettát tehet
a karácsonyfa alá Földesi Lászlóné
(Gyomaendrőd, Széchenyi u. 5.),
aki az ajándékot Kéri Imre Híradás
technikai Boltjában veheti át.

A Stop Shop Divatáru egy női

sálat ajándékoz egy kesztyűvel

együtt Bari Zsoltnak (Gyomaend
rőd, Kisréti u. 21.)

Német Györgyné (Gyomaend
rőd, Martos u. lll.) Sublót Kft. Gló
ria B útorboltj ában veheti át a Sulák
fürdőszobaszőnyeget.

A Glória Bútorbolt mellelti Flóra
Ylra1)udot osztali díszét Erdős Dá
niel (Gyomaendrőd, Bvoobi u.
40/1.) nyerte.

Mayer Lajos (Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 33/A.) A VilltechMű
szaki Bolt zsebrádióját kapja meg.

Papp Józsefné (Gyomaendrőd,

Kálvin u. 51.) egy pár síkesztyűt

kap a Linda Sporttól.

Szerető Viktor (Gyomaendrőd. Vá
sártéri ltp. 26. II/5.) a gyomai piactér
mellett, a Tütü-Ker Kft. raktárában je
lentkezhet két üveg pezsgőért, két üveg
borért és két üveg üdítőért.

A Watt Gmk által felajánlott elektro
mos hajformázóval kedveskedhet szeret
tének Kulik Lajos (Gyomaendrőd,

Páskumi u. 8.).
A Faló Gyorsétkező Sangria bóléja

NemesSzilviáé lett. (Gyomaendrőd, Vá
sártéri ltp. 27/A.)

Dr. Kulcsár László ügyvéd 2000 fOlin
tot érő ajándékutalványát Czafit Adri
enn kapja. (Gyomaendrőd, Rácz u. 18.)

Az X-RAY Jeans and Jackets Shop
Gas-sapkáját Oláh Vendel teheti a fejé
re. (Gyomaendrőd, Kör u. 7.)

A Mobil Tank Bt. Hősök úti papír
játék- aj ándékboltjában 1500 forint
értékben ingyen vásárolhat Barják
Andrásné (Gyomaendrőd,Vízműsor

8.)
Vaszkó Tamásé (Szeghalom, Sza

badság 1.14.) a Dávid élelmiszerbolt
ajándékkosara.

A Color-Shop Papírboltban Tropáné
Dinya Jolán (Gyomaendrőd,POlányi u.
51.) veheti át Ugor Emese vállalkozótól
a felajánlott fotóalbumot.

A Mustang Farmerház ajándéka egy
Mustang bőröv, amit Csapó László
(Gyomaendrőd,Selyem u. 60/1.) vehet
át.

Varga Jánosné Lakásfelszerelési és
Ajándék Shopja ajánlotta fel azt a
salátástál készletet, melyet Kun Ani
kó (Gyomaendrőd,Budai 5/1.) nyert
meg.

A Thomas Jeans Farmerüzlet aján
déka egy farmering, melynek gazdája
Bősz Csaba (Gyomaendrőd,Zalka M.
u. H~.)

Pap Feren\Oné (Gyomaendrőd, Vi
dovszky u. 4.) nyerte a StojJ Butiksoron
található FehérneműShop 2000 forintos
utalványát.

A nyerteseknek szerkesztőségünk

gratulál.



h:::JI19§][§)191919I':::J1

~ A WATT GMK ~
~

gyomai (Fő út 214.) rm
lill és endrődi boltjában lYJ

~
háztartási gépek nagy ~n választékát kínálja nu karácsonyra. U

~ Aj~~~~?~~rszívók: ~
~ 9900- 16 OOO Ft-ia IMI

~
- Elin vasalók: 2300~5400Ft-ig rm

l!J.J - Kávéfőz61<: 1400-10 OOO Ft-ig lYJ

~
- Hajszárítók: 1400-3600 Ft-ig ~

D
-Kézi és állványos rnixerek: n

2800 - 5600 Ft-ig U

~
Ezen kívül kenyérpirítók, kávédaráI6k, ~
szelldvicssütök, gofrisütők, ventilátoros n
hősugárz6k, grillsüto1<, mikrohullámú U

~
sütó1<. nagy választékhan. ~

O Kellemes karácsonyi ünnepeket- n
és boldog új évet kíván a "WATI" U

~ GMK minden kedves v's'dóin,k. ~

~ :~Il ~~ «.~ ~
leJII' ::::JII '::::J1I1:::J IIeJ II ':::J II ':::Jll' :::JI

Radevill Kft.
VAS-MŰSZAKIBOLT

karácsonyi ajánlata
háztartási gépek, parabolák, televíziók,
szórakoztató elektronika, kerékpárok

AKCIÓS ÁRON!
5-20% árengedménnyel!

Aranyvasárnap - december 17-én
8-tól 13 óráig várjuk
kedves vásárlóinkat

'\ /Cyomán a Kossuth u. 33.
/ szám alatti í

\ L vas-műszaki ~ r J ti"
b l unkb ~ 1IIl~·· .'
ot an. C:j)'
Minden •

vásárlónk
ajándékot kap!

a Kéri Híradástechnikai Szaküzletben!
Telefon: 06-30/456-394

~

KARACSONYI
~ ~

AKCIOS ARAKONI

Televíziók
Daewo 55 cm TXT 63300 Ft.
Akai 51 cm 47900 Ft
TeWa 55 cm 54 800 Ft
Videoton 51 cm 49 700 Ft

Videók
Daewoo 4 fejes 47900 Ft
Daewoo 2 fejes 31 900 Ft
P!úlips 2 fejes 38 900 Ft
JVC 2 fejes 42 300 Ft
Sharp 2 fejes 42 900 Ft
Akai 2 fejes 39 900 Ft
Aiwa lejátszó 25 900 Ft

Tovább tart a Multichoiche akció (FILMNEl
DICOVERY) 33%-os árengedménnyel.

Műholdvevőknagy választékban 23 900 Ft-tól!
Márkás Hifi berendezések megrendelhetők

(Sony, Panasonic) Video- és audiokazetták
a legolcsóbban!

Nyitva ezüst- és aranyvasárnap is

~~~"+S:SUU: ..... ""'*"U...::oa:..........................~~.... t ....."iQ%..i

Karácsonyi vásár I
a Glória Bútorboltban ~

december 4-től 22-ig i
10-40 % árengedmény I

Néhány ajánlat:
Szekrénysor 88 OOO - 79200 Ft
ül6garnitúra: 77 OOO - 61.600 Ft
l sz. hever6: 19 700 - 15 760 Ft
Szőnyeg: 12800 - 8960 Ft

Paplan: 2150 - 1505 Ft
Függöny: 3450 - 2070 Ft
és még számtalan áruféleség kedvez6 áron!
Üzletilnkben ajándékutalványok is kaphatók.
Címünk: Gyomaendr6d, Fő út 230.
Nyitva tartás: Hétf6tól-péntekig 9-17-ig
Szombaton 8-I2-ig
Eziisl- és aranyvasárnap
is nyirvatartunk 9-12 óráig.
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! Jó vásárlást
II és KeLLemes karfu:sonyi ünnepeket
;j kívánunk minde "nknak!
i
~~
:}~x.,
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A Mindent vagy semmit című népszerű televíziós vetélkedő műsorban már kétszer is
szerepeltek a gyomaendrődi Komóczi Krisztina (19) kérdései, s mindkét alkalommal
szerencséje is volt, hiszen utazást nyert a sorsoláson.

Krisztina kérdéseket készít
Már két éve gyártja a

kérdéseket a műsor szá
mára, ám eddig csak két
szer tette fel a
gyomaendrődi lány kérdé
seit Vágó István műsorve

zető. Igaz, mindkét
alkalommal utat is nyert
vele. Idén szeptember ele
jén húzták ki először a ne
vét, és hat napos soproni,
illetve ausztriai utat nyert.

Krisztina kérdései no
vemberben kerültek újra
adásba, s újra neki kedve
zett a szerencse: most az
olaszországi Velencébe
utazhat. Krisztina apróbajátékon

- Nem va
gyok rejt
vényfejtő

típus, in
kább utazni
szeretek.
Mivel a be
küldött kér
désekkel
utazást le
het nyerni,
e;-;ért in
kább ezeket
gyártom 
mondja
Krisztina,
aki idegen
vezető sze-

retne lenni és mellesleg
francia nyelvbó1 már kö
zépfokú vizsgája is van.

- Még 1994. januárjában
meglúvtak a műsorba néző

nek és felajánlottak egy pró
bajátékot is. Játékosként a
vetélkedőbe bekerülni
ugyanis nem egyszerű do
log. Különböző tesztkérdé
sekre kell szóban és írásban
válaszolni, s ezt követően

kelülhet képernyőre a ver
senyz(i, Korábban szívesen
játszottam volna, de most
már nem, inkább a kérdése
ket küldöm be - mondja
Komóczi Krisztina.

Ericsson GH 198 53 900 Ft
Ericsson GH 337 81 900 Ft

Nokia (magyar nyelvü)
2110 74 900 Ft

Siemens (magyar nyelvü)
S4 89 900 Ft

Westel 900 kártya: 27 600 Ft
Pannon GSM kártya: 27 500 Ft

Bevezető áron kíhangosító
szettgépkocsíbo

- Nokiához: 22 900 Ft
- Ericsson 337-hez: 23 900 Ft
Korácsonyí okcíó omíg o kész/et tortl

Ericsson 198: 39 900 Ft*
*(csak Westel előfizetés esetén)

HíR-TECH Szoküzlet
SZONOS, Árpád köz 4.

Telefon: 06-30/423-643
Az árak az áfát nem tartalmazzák.

(~~))))))) l
WESTEL
RÁDIÓTELEFON KFT
~

......
• • •

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

Most megyek a
Fannerházba!

Gyoma Fő út
181/1.

MU~TANG
,

AKC!O
A BAR-KABANI

Ajánlatom:
- Karácsonyi ajándékvásár
10-20%-os engedménnyel.

- Ünnepi asztali, és ajtódíszek,
gye~tyák kedvező áron.

- Fonalak, rövidáru, fehérnemű.

- Takarítógépek kölcsönzése.

- Takarítást, szőnyegtisztítástvállalok.

:Bé/(ésl óo[áog /(arácsonyt f(f.váno/(
mínáen kgáves vásárfónaKj

BAR-KA Gyomaendrőd,

Kossuth u. 34. Tel.: 386-503
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Tisztelt SzerkesztőségI A földet ki kell mérni
Szeretném megragadni

az alkalmat, hogy egy-két
gondolatot hozzáfűzzek

novemberi számukban
megjelen6 cikkükhöz. A
cikk CÍme: Rákkelt6 anya
gok az ivóvízben?

Ez sajnos nem kérdés,
hanem tény és való. Az én
szervezetemben már egy
évvel ezel6tt kimutatták a
vizsgálatok a rákkeltő bak
tériumot. Természetesen
[ültettem a kérdést a kór
házban, hogy mit61 kap
tam. A válaszban elsőként

a vizet jelölték meg.

Most még segített a
gyógys~eres kezelés
rajtam. En csak egyet
len ember vagyok, de
hány másiknak teleped
hetett meg már a szerve
zetében ez a baktérium?
És még fizetünk is na
gyon sok pénzt a vízért,
ami betegséget (halált?)
hordoz.

Köszönöm, hogy elol
vasták soraimat. Kérem,
hogy nevem és címem ne
írják meg az újságban, ha
esetleg meg is emlitik írá
somat.

A Szó-Beszéd októberi
számának 2. oldalán az ol
vasható, hogy Hanyecz
Margit és Dávid István is
azon a véleményen volt,
hogy ne engedje ki a város
a földet a kezéból.

Félreértés történhetett,
mert - bár mondtam, hogy
sok pénz kellene a városnak
- azzal értettem egyet, hogy
a még földre váróknak ki
kell mérni a II. [üldalapba
jelölt területet, mert az nem
lehet az önkormányzat tu
lajdona. Aznap kaptuk meg

a megyei kárpótlási hiva
tal vezet6jének, dr. Gön
dös Józsefnek e törvényes
vonatkozó levelét, ami
Csorba Csaba jegyz6 úr
nak szÓJt. Kihangsúlyoz
tam a testületi ülésen,
hogy ha a város tulajdona
lesz az érintett terület,
fennáll annak veszélye,
hogy majd eladja, netán
külföldieknek, ha esetleg
ilyen törvényt alkot a par
lament.

Hanyecz Margit
képviselő

__.;.~.).i.!.r.~.:.~.:.:.~.i.:.:.;.~.!.~.;.;.~_.
:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.:.:.:.:.: :.:.:.:•....:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ,.
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RENDKÍVÜLI <~l
PADLÓSZŐNYEG- i

.' VÁSÁR! I
.i a Glória Bútorboltban i~
• Import pa,dlósz,őnyegek ~>
.• 4 m szelessegben j
• 30% engedménnyel .{j:
• kap~atók amíg a ,készlet t~rt! .::~}

Mantadarabokrol egyedl ~

megrendelést is felveszünk. ."
Kere~s~k fel üzletünket li\

a Fo ut 230. sz. alatt. !
Nyitva tartás: , \&:'

a hét minden napján (.1:·
9-17-ig szombaton 8-12-ig ~

·14+
Dec. /7-én aranyvasárnap ..'.'.

9-/2-íg !'..,,~~

1(ös.zönetnyi[vánítás

Ezúton mondunk
köszönetet mindazok
nak a rokonoknak, is
mer6söknek,
szomszédoknak, akik
Hegedűs Jenő temeté
sén megjelentek, sírjá
ra koszorút, virágot
helyeztek és részvétük
kel fájdalmunkat eny
lúteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönjük
Ezúton szeretnék kö

szönetet mondani a ma
gam és kollégáim,
valamint a szülők nevé
ben mindazoknak a vál
lalkozóknak,
vállalatoknak akik tom
bolatárgyak felajánlá
sával hozzájárultak az
óvodánk által 1995.
nov. 28-án a Körös Ét
teremben tartott óvodai
vacsora sikeréhez.

Kívánok az óvoda
dolgozói és gyermeke
ink nevében: Kellemes
karácsonyi ünnepeket,
sikerekben gazdag új
esztendőt!

Blaha úti óvoda
Bárdi Zoltánné

tag. óvodavezető

GalambkiállításHasznált műszaki L.ill~klera

kata nyílt m~g Gyomaendrődön.

Háztartási gépek. fünyírók. mo
sógépek. porszívók, kerél.-párok,
motorkerék-párok és egyéb mű

szaki áruk. a bolti ár feléért , nagy
választékban kaphatók. T~kintse

meg bemutatótennüoket, amely
a hét nlinden napján, r~ggeltől

estig nyitva van Gyomaendrőd,

Fegyvemek út 411. szám alatt.

Gyomaendr6dön a
Déryné Művelődési Ház
ban decem ber 16-án és 17
én a Galamb- és Kisállat
Egyesület kiállítását te
kinthetik meg az érdeklő-

dóK.. Január 27-én és 28-án
ugyanitt az egyesület és az
amerikai óriás postaga
lambokat tenyésztők: faj
taklubja rendez közös
kiállítást.

Száz mázsa bálázott he- '
reszéna eladó. Bótos Lász
ló, Gyoma, Magtárlaposi u.
12.66/386-483 (este).

Chieco többfunkciós ete
tószék (autóülés, mózesko
sár) megkímél t állapotban
eladó. Gyoma, Magtárlaposi
u. 12. Tel: 66/386-483 (este).
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DIVATBA!

MAGAD

HOZD

THOMASBAN .

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván tagjainak

és vásárlóinakf

1996-ban is széles áruválasztékkalt

szolid árakkal, rendszeres árengedményes
akciókkal állunk vásárlóik

rendelkezésére

C~P

Boldog karácsonyt és boldog új esztendőt
kíván minden kedves vásárlójának

THOMAS JEAN~ FARtylE..RÜZLET
GYOMAENDROD, FO UT 185.

SENKI SEM TUDJA,
HOGY KI VAGY MA,

Ünnepi nyitvatartás:
december 17, 24-én 9-13 óráig

Tükörbe nézet s untat az egéSZt
mert vetkőznikönnyű, de öltözni nehéz!
Hol az a cucc, amit viselni tudSZt
amiben nem festesz úgy,
mint egy nyugdíjas strucc?

u , , U
Megérit ha az AFESZ üzleteiben vásárol! :.

• ~·e

.--. :':e
" A Gyomae!ldrődn és Vidéke AFESZ n

Békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új

évet kíván
a ZÖLD CUKRÁSZDA

minden kedves vásárlójának,
akiket az új évben
is' szeretettel vár!

Boldog karácsonyt
/ /es szerencses

új esztendőt kíván
a STOP SHOP
DIVATÁRU!

•~J
~.,

~oúfog karársonyt
és eredminye/ifJengazdag

új esztedőt kiván aSzóJBeszéd
o[vasóinak

a Margó 1/irág6o[f
Gyoma, Bajcsy-Zs. u. 69.

• Telefon: 386-183!,.
~.,
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Kiütötték a bírót a focimeccs végén

A sportorvost nem fizeti a város
A helyi sportvezetö"k előzetes megbeszélést

folytattak dr. Katona Piroska gyermekorvos
sal, aki saját rendelö"jében heti három órában
vállalná asportorvosi teend 01< elvégzését. Eh
hez a szükséges engedélyt a megyei tisztiorvo
si szolgálat megadta. A felsorolt klubok
vezetői kérték, hogy az önkormányzat a sport
orvos díjazására szolgáló évi 172 ezer SOO
forintot biztosítson. A képviselő-testület a ké
relmet nem támogatta, s javasolták, hogy az
összeget a klubok saját költségvetésükbőlbiz
tosítsák.

A város négy sportvezetö":ie - a Gyomai Fut
ball elub, a Barátság SE, a GYSTK és a Tenisz
Club - kérte a képviselő-testületet, hogya vá
ros kössön megállapodást dr. Katona Piroská
val a sp0rlorvosi teendól< ellátására. A
sportolók sportorvosi vizsgálatát rendelet írja
elő, amit helyi megállapodás híján csak Bé
késcsabán a területileg illetékes sportorvos vé
gezhet. Gyomaendrődön mintegy 470
sportol ól érint az idö"szakos alkalmassági vizs
gálat és orvoshoz kell fordulnia azoknak is,
akik igazoltan kívánnak sportolni.

Ez egy jó cucc
a Mustang

Farmerházból

- Hogy engem Babosné és
Kardos között lévö" viszony mi
att bárki bármire is megkért
volna, azt visszautasítom, mert
ez nem igaz - mondta végül
Farkas.

Babos Lászlóné, a sportcsar
nok igazgatónG:je nem volt ott a
mérkőzésen, az eset megtörtén
te után érkezett a csarnokba.
Másnapra összehívta a fegyel
mi bizottságot.

- Kardost nem ludtam utolérni,
s közöltem a bizottság tagjaival,
hogy ö"t is szükséges lesz meghall
gatni a döntés meghozatala előtt

de kértem a bizottságot, hogy
mondják el mi is történt valójá
ban. Erről jegyzó1<önyv is szüle
tett - mondja az igazgatónő.

- Kardos Ferenc rágalmaira
nem kívállok reagálni, mert aki
ismeri Kardost, az az ;1lt<"l1a felho
zott vádakat nevetségesnek tartja.
Sportembemek tartja magát, bár
sorozatb,Ul sportojóhoz méltatlan
magatartást tanúsít. SpOrtolóként
több fegyelmi ügye is napirenden
van és sajnos nemcsak városunk
ban, hailem más települések
sportintézményeiben követett el
olyasmiket, melyet a teremJabda
rúgó torna résztvevÓ1 is mélysé
gesen elítélnek - tájékoztatta II

Szó-Beszédet Babosné.
A december S-áll megtartott

fegyelmi bizottsági ülésen töb
bek között arról döntöttek,
hogy Kardos fegyelmi tárgya
lását december l3-án tartják
meg. A jegyzó1<önyv szerillt
egy évtól hat évig terjedhet a
labdarugó tevékenységtól és a
sportcsarnok látogatásától való
eHiltása. H. E.

Farkas András lapunkat tájé
koztatta arról, hogy évek óta fe
szültség létezik közte és Kardos
között és hogy erről már több
ször is beszéltek egymással.

Kardos olyan típusú játékos,
aki nem szeret veszíteni, s ezért
mindenre képes. Tavaly Dam
ján játékvezet6t akarta leülni,
de nem sikerült. Amikor Kar
dos a mérkőzés megkezdése
után pályára lépett, azonnal ki
kellett volna állítanom két perc
re, szabálytalan csere miatt. De
hogy még véletlenül se érezze
azt, hogy ellene bármilyen
szankciót alkalmazunk, nem
tettük ezt szóvá. A mérkőzés

közben is voltak már beszólá
sai, de ezeket nem is vettem fi
gyelembe. Egy esetben szóltam
rá - amikor feldobta magát,
mintha megtámadták volna -,
hogy ne színészkedjen inkább
játsszon! Ezt a nézőtéren ülö"k
közül is többen megjegyezték
neki. Az utolsó percben időhú

zás címén közvetett szabadrú
gást ítéltem ellenük. A sorfalat
három méterre akartam állítani
a szabadrúgás helyétol, de Kar
dos visszafelé tolta a sorfalat.
Ekkor szóltam rá, hogy "te a
kapuba menjél bel" A mérkő

zés lefújása után jöttünk le a
pályáról, amikor Kardos meg
jegyezte, hogy egyszer elkap
lak, úgy is leverIek! Ekkor
kisebb szóváltás lett köztünk,
s amikor elfordultam tóle, ak
kor megütött - idézi fel a tör
ténteket Farkas András, s
megjegyzi még azt is, hogya
bajnokság megkezdése elö"tt
több csapat kérle, hogy Kar
dos ne játsszon egy csapatban
sem az arrogáns viselkedése
miatt.

lökdöste hátra, én pedig vÍssza.
Ekkor azt a megjegyzést tette,
hogy: "Te pedig állj be a kapuba
a k.... anyádat!" Erre tanúk is
vannak. Még ezt is lenyeltem,
nem reagáltam. A mérkö"zés vé
gén, an1ikor az öltözóoe men
tem, Farkas tovább
mocskolódott, erre elöntött a
düh és tettlegességig fajult a do
log. Nagyon sajnálom a történ
teket, deBabosuéés Farkas sem
tudja, hogy milyen feszültség
van ilyenkor egy sportolóban,
hiszen sohasem sportoltak ver
senyszerűen. Babosné a sport
csarnokot tipikusan úgy vezeti,
mint mikor egy hozzá nem értö"
ember hatalmat kap. Az általa
szervezett sportversenyeket ar
ra használja fel, hogy akivel ne
ki problémája van, azt ott
megtOrolja. Szomorú, hogy eh
hez partnereket is talál. Inkább
azon fáradozna, hogya csarno
kot úgy vezesse, hogy oda szí
vesen menjenek az emberek.
Ehe! yett szeszesi taj ki mérést
nyitott a csarnokban, ahol dohá
nyozni is lehet nyugodtan 
mondja Kardos.

A kapus nehezményezte azt
is, hogy Babosné a Magyar
Labdarúgó Szövetség fegyelmi
szabályzatának paragrafusait
hozza fel az elkövetett cseleke
detre, holott például az MLSZ
által eltiltott játékost viszont
játszani engedte atomán.

- Várom a jogos büntetést,
de úgy gondolom, hogya tett
legességet kiprovokáló játék
vezető szintén nem
sportemberhez méltó maga
tartást tanúsított, ezért remé
lem, hogy az ő büntetése sem
marad el - mondta végül Kar
dos.

December 7-én este a városi
spOl1:csarnokban rende7..ettVál
lalkozói Teremlabdarúgó Tor
na egyik mérkőzésén a Hegiker
és a Dávid Sörözőcsapatai küz
döttek Fcukas András és Dom
ján Is/ván irányításával. A
Hegiker 3:2-re nyert és a meccs
lefújását követően különös eset
tÖI1:ént. Kcudos Ferenc a Hegi
kel" kapusa úgy arcul csapta
Farkasjátékve7..etőt,hogy az el
ájult. Az esetet követő percek
ben megérkezett az orvosi
ügyelet, a bírót elsősegélybenré
szesítették és a rendőrség is
megjelent a helyszínen. Az ügy
kapcsán az él-intettek mondták
el véleményüket.

Kardos Ferenc: - Nem ment
séget keresek tettemre, mert na
gyon elítélendő, ahogyan
viselkedtem. De szeretném tu
datni, hogy mi váltotLa ki belő
lem ezt a durvaságot. Babos
Ldszlóné a sportcsarnok vezető

je engem személyesen utál és
ehhez használta fel Farkas And
rás játékvezetőt, hogy az utála
tát sportversenyen is ki fejezésre
juttassa. Farkas évek óta provo
kál a mérkőzéseken. Eddig
mindig vísszaszólt,UTI, de a tor
na előtt megfogadtam a csapat
társaimnak, hogy történjék
bármi, nem reagálo k a provoká
ciókra - mesél az előzmények

rol Kardos Ferenc, aki szerint
Farkas a mérkőzés folyamán
relldre ellenük tévedett. Kardos
azt is érdekesnek tartja, hogy
mindhárom mérkö"zésLikön Far
kas András közreműködött bí
róként.

- A mérkőzés befejezése előtt

- idö"húzással indokolva - sza-
badrúgást ítélt ellenünk a hato
son belüln51. Farkas a sorfalat
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Utak, parkolók, leállósávok,
szennyvízcsatornák,

vízbekötések
TERVEZÉSE

KIVITELEZÉSE.
Földutak karbantartása,

kisfelületűaszfaltburkolatok
készítése.

Homok, homokos kavics,
útépítési kövek,

zúzalékok szállítása
kis mennyiségben is.

Cégünk gépei bérelhetők is:
úthenger, autógréder,

Skoda billencs.

~
PROMINENT BT.

Cégtulajdonos: Tótka Sándor,
okl. mélyépítő üzemmérnök

Döntés előttkérje
referencia-listánkal!

Prominent Bt. - 4 éve
megrendelőink

szolgálatában!

H.E.

MAGAZIN

A kézfogás pillanata

tól 24-ig a NATO képzó1<özpontjábaJl
volt~ egy kéthetes képzésell. Ez tul aj
donkeppen egy öthónapos tanfolyam
volt a NATO országok ezredesi és ma
ga~abb rangú katonáinak, valamint po
litIkusoknak. Ebbe illeszkedett a
társulásra váró országok képviselőinek

kéthetes tanfolyama. Magyarországról
három katonatiszt és jómagam mint ci·
viI vettwlk részt. Alkalom nyílott arra,
hogy kifejtsük Magyarországnak a
NATO csatlakozással kapcsolatos ál
láspontját és meghallgathattuk erről

mások véleményét is - mondta Csaha
Gáhor.

. A kO~lferencián résztvevó1<nek pápa
latogatast szerveztek a Vatikánban.

- A pápa rendszeres idol<özönként ad
meghallgatást zarándokoknak és cso
portoknak egy hétezres előadóterem

ben, ahol mintegy tíz nyelven 
magyarul is - intéz azonos tartalmú üze
netet az egybegyúltekhez. Talán a NA
TO jelenlegi fontosságának tudható be,
hogy a meghallgatást követö'en felme
hettünk a pódiurnra, ahol a pápa a kon
ferencia jelenlévő résztvevőivel kezet
fogott, és néhány szót is váltott. Miután
elmondtam neki ,wgolul, hogy magyar
v~gyok, akkor magyarul azt mondta:
"Eljen Magyarország!", és kezet nyúj
tott.

Minden kedves vásárlójának és megrendelőjének

kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván

Uhrin Erzsébet
fényképész

EndrődI Deák u. 15.
0630/436-286

..... ,-.. G .. t-

Eljen Magyarországi - mondta a pápa 'YJrn
O

"'lc
r
5d, 81:X~'J

CO 7Ror-ltNENJ
ÉpíTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

5500 GYOMAENDRŐD,TOMPA M. U. 22.
TEL/FAX: 0660/384-225

1995. december

Vatikáni látogatás
Nem sokan mondhatják

el magukról, hogy volt al
kalmuk személyesen ta
lálkozni a pápával, de
azzal még kevesebben
biiszkélkedhetnek, hogy
kezet is foghattak vele. A
Szó-Beszédben már olvas
hattak a gyomaendl'ődi

Csaba Gáborról (27) aki
1992-tól két éven át ösz
töndíjasként tanult a was
hingtoni Georgetown
Egyetemen diplomáciát.

Amerikáhól 1994-ben
jött haza. s munkát keresett.
Felvették a Budapesti Köz
gazdaságtudományi Egye
tem nemzetközi kapcsola
tok tanszékére. ahol ötödéveseknek
kezdte tanítani a külpolitikai döntésho
zatal círnű tárgyat, a harmadikosok.nak
pedig a nemzetközi rendszer tantárgyat.
Idó1<~zben bejelentkezett a külügymi
J~lsztenumba. al10vá ez év februárjával
lelvették az amerikai főosztályra refe
rensnek. Ettől kezdve másodállásban
ta.nít a budapesti egyetemen.

Hogy mi a dolga a külügyminisztéri
umban egy referensnek?

- A politikusok és diplomaták ameri
kai útjaiL készítjük elő, tárgyalási tema
tikákat. háttértájékoztatókat.
ele.mzéseket készítünk'. A Magyaror~
szagra érkező amerikai delegációk
programját állítjuk össze. és a vendége
ket kísérjük - mesél munkájáról Csaba
Gábor, a.ki nem is olyan régen Torgyán
Józsefnek tolmácsolt.

- Idén három külföldi utam volt.
Az első egy amerikai-kanadai út.
amikor is egy helyettes államtitkár~
ral futárszolgálaton vettem részt, S

emellett tárgyalásokat is folytattunk
különböző diplomatákkal. Nyár vé
gén Kor[u szigetén rendeztek egy
egyhetes kon ferenciát él nemzetközi
konfliktusok megoldásáról. A ren
dezvényen a külügyminisztériumból
én vehettem részt. A harmadik utam
Rómába vezetett, ahol november 13-



Minden kedves vásárlójának
és vendégének békés boldog

karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánnak

AZ ANNA MINIMARKET,
A 6-OS BISZTRO

.; ,,,.. ,
ES A NYARFAS BUFE

dolgozói, valamint a
Gschwindt és Társa Bt.

Az 1996-os
évbenís

szere/et/el
várjuk

Önöket!

A Körösi
Halász

Szövetkezet

Bő választékkal állok
rendelkezésére:

cipő, bébi- gyerrnek- felnőtt

ruházati cikkekkel, valamint
játékokkal és iskolaszerekkel!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag

boldog 0 évet kíván
Csigéné Lovas Katalin

a KÍNAI sÁRKÁNY üzletvezetője
Gyomaendrőd,Kossuth út 61-63.

Tel: 66/386-833/ 12-es mellék.

Nyitva tartás: hétköznap 9-12-ig 14-18,
Szombaton 8-12-ig,

ezüst- és aranyvasárnap 8-13-ig.

Keresse
fel

üzletemet!
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Feladó neve: ..

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Gazdi Bolt
Gyomaendrőd,

Pásztor J. 26.

Kaphatók:
- fagyasztott termékek

-konzervek
- tápok

- vitaminok
- kiegészít61<. stb.

Kérésre bármilyen
terméket

beszerzünk

ÁLLAT

5000 db kiscserép (S Ft/db),
Robotron írógép, bontott ajtó
eladó. Gyoma, Kisréti u. 13.
386-293

250 kocaferőhelyessertéste
lep eladó. Erd.: 386-293, vagy
személyesen Gubuznai Albert
nél, a Győzelem termelési köz
pontban lehet.

Nov. 16-im elveszett müns
terI andi (vadász) kutyám.
Hosszú farkú. szürke-barna fol
tos 5 hónapos kan. Kérem a be
csületes megtalálót jutalom
ellenében értesítsen:06-60
482-405.

Német nyelvoktatást válla
lok minden szinten 300
Ft/f6/6ra. Igényesetén kiscso
portos tanfolyqmot indítok
150 Ftlóra/fő. Erd: de. 386
186. du. Gyomaendrőd, Ál
mosu.12.

Biztonságszervezői (mun
kavédelem, tűzvédelem, sze
mély- és vagyon védelem,
polgárvédelem), TV, -rádió, 
video, -parabolaantenna szere
lési munkát vállatok. Budai
János, Gyomaendrőd, Bethlen
u.36.

Utcai és szobai rokkantko
csi és egyéb segédeszközök el
adók. Békéscsaba, Thököly u.
32.

Egy 3,15 !<W-os villany
kályha eladó. Erd.: Gyomaend
r6d,FŐu.125.Tel: 66/386-015.

Biliárdasztal eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Fő u. 125. Tel:
66/386-015.

170MB CONNERAT-BUS
winchester 1,5 éves 15 ezer fo
rintért eladó. Érdeklődni: 448
248. Szatmári Zsolt

1 év garanciával486 DX-2/4
alapI at + 256 KB Chass 3 Vesa
local bus + INTEL DX 266
CPU együtt vagy külön-külön
eladó. Erd.: 448-248. Kereki
Lászl6

5 éves Videoton színes TV
eladó. Érd.: Somogyi György
né, Mezőtúr, Szabadság tér. 27.
II. Ih. III/9.

Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az 01

vas6knak a lakossági apr6hirdetését, akik azt az alábbi
szelvényen küldik be megjelentetés céljából. A szelvé-

I nyen megjelölt helyre kelJ beírni a kívánt szöveaet és Ib ,

a szelvényt levelezólapon vagy borítékban kelJ elkül
deni a következő címre: 5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. A
hirdetések szövegéért felelősségetnem válJalunk! Egy
apróhirdetés szövege lehetóleg ne tartalmazzon tizenöt
(lS) szónál többet!

JÁRMŰ
Simson-50-es eladó Gyo

maendrőd, Vásártéri ltp. 27.
B.10. .

626-os Mazda, benzin 5 se
bességes, extrákkal pisztácia
metál eladó, vagy elcserélendő.
Tel: 1-290-23-66.

Érd.: Tímár László Gyomaend
rőd, Selyem út 27.

Szeghalom Fáy u. 10. IlJJ6.
egyedi gázfűtéses, vízórás, te
lefonos lakás garázzsal eladó.
Tel. 371-574

Két és fél szobás összkom
fortos lakás telefonnal, garázs
zsal elad6. Gyomaendrőd

Szabadság út 412. Érd.: 386~
454. (esti órákban)

Központi fűtéses különbejá
ratú bútorozott szoba konyha
kiadó. Békéscsaba, Thököly u.
32. sz.

EGYÉB
Általános iskolás gyermek

ek korrepetálását vállalom né
metból. Tel.: 386-125.

Elárusító kocsi eladó, BAS
TEL UK 350 típusú gyári beren
dezéssel Gyomaendrőd,Körgát
út 15/1.
, Kárpótlási jegyet vennék.

Erd.: Gyomaendrőd, Zrínyi M.
út 29/A.

Vadonatúj 150x 190-eskis
ipari gyártmányú redőnyös, be
üvegez~tt, kétszámyas ablak
eladó. Erd.: Gyoma, Gárdonyi
út 16.

AIWA 260-as deck és fény
orgona eladó. Mezőtúr Egri u.
15. ~

Eladó egy 80 l-es vilIany
boyler, egy zománcos román
kályha, egy gázpalack nyomás
csökkentővel. Erd.: egész nap,
Gyomaendrőd, Toronyi u. 5.

RS 09 forgórakod6gép és
Kahib húshizók eladók. Gyo
maendrőd,Móra F. u. 20.

"Ép testben ép lélek". Írjon,
keressen, üzenjen! Segítek. ,,H"
Gyomaendrőd, Körgát út 15/1.

48 éves járáshibás, főiskolát

végzett elvált nő keresi társát.
Jelige: "Libegő"

A VIA gépkocsival autó
mentést, fuvarozást, munkagép
szállítást vállalok 3 t-ig. Tel.:
66/313-065.

Opel alkatrészek: 86-os év
járatú1,6 Diesel vÍzpumpa, egy
könyök kipufogó. l db német
gyártmányú hajtóműves vil
lanymotor. 380 V 1,5 kW l db
állványos fúrógép 380 V házi
készítésű. Kéri Béla, Eötvös u.
4/1. 386-493.

HÁZ, LAKÁS
2 szobás családi ház, gázfű

téses, nagy telekkel eladó. Gyo
maendrőd, ~unkácsy u. l.
(fürdőoldal) Erd.: Gyoma, Hu
nyadi út 10/1.

Kic;si, kertes ház eladó Gyo
mán. Erdeklődni: Gyoma, Mik
száth u. 16. Irányár: 320 OOO Ft

Forgalmasi helyen 100 m2_
espáz központifűtéseslakás, 16
m -es üzlethelyiség kertrész
szel, '] férőhelyes garázzsal el
adó. Erd.: 06-30/453-304.

4 szoba + étkezős, holtágra
néző, élővízhez200 méterrelé
vŐ családi ház eladó. Lakáscse
re is sz6ba jöhet. Érd.:
Gyomaendrőd, Ha.ntoskerti út.
20/A.

Két szobás, bútorozott lakó
telepi lakás kiadó. Érd.:'Gyo
maendrőd, Kölcsey 17/1.,

, Gombár Mátyás.
Gyomán a Vásártéri lakóte

lepen g,mízs eladó. Érd.: Oláh
Ilona, Lionne Shop Gyoma,
H6sök útja 46. Tel: 386-424.

Gyomaendrőd, Hősök útja
15. szám alatt lévő 270 négy
szögöl közművesített telek el
adó. Erd.: helyszínen vagy dr.
Kulcsár László ügyvéd nél.

Szarvas városközpontban 3.
emeleti összkomfortos lakás
hosszabb távra sürgősen kiadó.
Tel: 661313-065.

55m2 erkélyes, kábelteleví
ziós. vízórás 2 szobás lakás el
adó. Érd.: a helyszínen,
Szarva), Szabadság 77. IV. 13.
vagy a 313-009. telefonon.

Gáz központifűtéses két
szintes családi ház garázzsal,
sok melléképülettel két család
részére is eladó. Gyomaendrőd,
Gárdonyi út 16.

Tanya eladó vagy kiadó a
Danzugnál, víz, villany, l km
földdel gát mellett. Gyomaend
rőd. Körgát út 15/1.

2 család részére gázfűtéses,

összkomfortos családi ház el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Gár
donyi út 61.

Gyomán a Petőfi út 11/1.
szám alatt gáz központifűtéses,

összk,omfortos családi ház el
adó. Erd.: a helyszínen.

Lakótelepi lakásomat elad
nám, vagy elcserélném kertes,
családi házra, 950 ezer Ft érték
ben. Érd.: T6th Sándor. Gyo
maendrőd, Vásártéri ltp.
32/A/III. em.!ll.

Hévízt6I 2 km-re Alsópáho
kon, üdülőövezet2en, a Fő úttól
300 m-re 2400 m zártkert sző
lőnek eladó. Víz, villany meg
oldható. Irányár: 550.000 Ft.
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Földön fetrengő férfiak
Alig, hogy beköszöntöt

tek a hideg napok, furcsa
módon egyre több helybé
li fekszik ki az úttestre.
Közös vonásuk, hogy
mindannyiuk szervezeté
ben töméntelen mennyisé
gli' alkohol található.
Novem ber 22-én például a
polgármesteri hivatal előt
ti aszfalton feküdt le egy
ember. November 22-én
este pedig a Piros Malom
előtti úttestre heveredett le
egy férfi. Másnap a Se
lyem és a Blaha utcák ke
reszteződésében hajtotta
álomra fejét egy részeg.
November 30-án pedig az
endrődipiactéren fetrengő

férfit távolították el a
rendőrök. Mindegyik úfÍ
ember ellen botrányos ré
szegség miatt
kezdeményeztek eljárást.

November 22-én reggel
jelentették be a rendőrsé

gen, hogya gyomaí gáz
cseretelep mellett egy férfi
holttestét találták meg. A
gyomaendrődi B.S. halá
lát valószínúleg kihúlés
okozta, bűncselekményre

utaló körülményt a
rend6rök nem találtak.

Az elmúlt hetekben sze
rencsére csak könyebb sé
rülésekkel járó
balesetekról érkezett je
lentés. November 21-én

kora délután a 46-os úton
egy traktor fordult volna
balra, amikor az 6t előz6

személygépkocsi belesza
ladt. Sérülés nem történt.
Endrődön a Fő út és a Sza
badság utca kereszteződé
sében egy gépkocsi
lehajtott az útról és egy ke
rítésnek ütközött.

A betöró1<: és a tolvajok
sem pihentek az elmúlt
hetekben. Általában a
nyaralókba törnek be, s
okoznak 60-70 ezer forin
tos károkat. November
23-án a gyomai fürd6 el6tt
lév6 telefonfülke belsejét
törték fel, és elvitték a
benne lév6 pénzt. Novem-

ber 28-án Endr6d térségé
ben 4 telefonfülke perse
lyét próbálták feltörni, de
nem sikerült a pénzhez
jutni.

Decem ber elsején éj
szaka betörtek a Hídfő

Vendégl6be, ahonnan
cigarettát, italokat és
pénzt vittek el. A kár a
rongálással együtt 46
ezer forint. December
5-én jelentette be a tu
lajdonos, hogya tégla
gyári dűl6ben lévő

tanyájától 30 darab
földbe állított kerítés
beton oszlopot valakik
ell o p tak, 15 - ö t p e d i g
megrongáltak.

ri1fRi1
~

Aranyvasárnap is nyitva!

GYOMAENDRŐD,
Szabadság tér 5.

(A régi könyvesbolt
helyén)

Várunk hétfőtől
péntekig 9-12-ig
és 13-18 óráig,

szombaton pedig
8-12-ig.
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CI D ~ . között 10 ezer 2}
forint feletti

Á vásárlás esetén *JEAN8 & JACKETS W

(

SH)OP ~ a::i:~:IY ;.iL,
~ részt vesz 't:f.. J} a december 23-án *

J
.~~. déli 12 órakor

" \\\) tartandó
.. • )it sorsoláson. Á
Uzletünkben 'T' H

a legismertebb márkák 'f1~~
közül Váloga;atsz. ® y ~I ~

JIASII Nyeremények: ;;]
h l db Diesel farmer~r l db Mash ing

l db női blúz {tl
l db Gas bőröv , ~

Nyeremények:
l db 2000 forintos
2 db 1000 forintos,
2 db 500 forintos

vásár1ási utalvány.

'!JárjuK.. üzfetün!<Pen (jyomán. aHősö/(úron J

agimnáziumma[szem&en

Játékok kicsiknek
és nagyoknak,
divat- és sporttáskák,
ajándéktárgya~

bőrdíszmű,kerámia
bizsuk,
papír, írószer.

'13oúfog k:..arcúsonyt Kjvánun!!

~_.

'\
PMÍ!R:: J;4TÉ~ JlJJÍJ'{1YÉ/'J(~
')I(g.[uni:...már most ááemes ,~riÚ:SoTt1Ji ajánáéf:pt.

vásárofni. J{a TUJVemDer 10 es áeam5er23-a Kpzott
1000forintfeJetti é:rté/(6en vásáro[üzfetünX:Pen

a/(Kprsorsjegyet /(ap és részt vesz a áecemfJer23-án ~
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