
Rosszul gazdálkodnak
a közpénzekkel

"Mi észt nem adhatunk az embereknek... "

Az Állami Számvevőszék

által végzett vizsgálat megál
lapításaira gőgös elutasítás
sal reagáltak a képviselők,

akik felháborítónak találták a
jelentés bírálatait. (A részle
tekről a 4-5. oldalon olvas
hatnak.)

Merre tart az FKGP? 5. ÉVF. 1. SZÁM 1996. JANUÁR ÁRA: 49 Ft

FÜGGETLEN VÁROSI LAP
Torgyán József Gyomacndrődön 1993-ban

emondott a városi fő rvos

A sikkasztással a betegeket lopták meg
Mint ismeretes, múlt év őszén egy leltározást követő pénzügyi

vizsgálat derített fényt az Egészségügyi Intézményben történt
pénzügyi szabálytalanságokra, melynek során többek között az
is kiderült, hogy fiktív számlák alapján 1,7 millió forint tűnt el a
kasszából. Okt6ber 9-én a gondnokság igazgató főorvosa dr.
Bánki Gyula fegyelmi vizsg,Uatot rendelt el Szabóné Vaszkó
Edit gazdasági vezető ellen, akit azóta - nagy gazdasági kárt

okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt - elbocsátottak állásából. A
jegyző és a főorvos az ügyben feljelentést is tett a rendőrségen.

A rendőrségi vizsgálat még tart, idó1<özben azonban dr. Bánki
Gyula városi főorvos 1996. január l-Í hatállyal lemondott tisztségé
rm. Bánki doktort elhatározása okairól és a tOorvosi tapasztalatairól
kérdeztük.

(Az interjút az újság 6. oldalán olvaslUltják.)

Rám sem lehet ismerni,
amióta Mustangban járok.
Farmerház GyomaI Fő út 181/1.

Ó ivóvizet követel a lakosság
Már több mint ezer aláírás összegyűlt!

A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ 1996. január 22-27. között a

JANUÁRI ÁFÉSZ VÁSÁR
keretében a szövetkezet élelmiszer üzleteiben, diszkont

áruházaiban és háztartási boltjában árengedményes vásárt tart. .
A vásár ideje alatt számos élelmiszer és vegyiáru

10-30% -os árengedménnyel kapható.
Finomliszt l II 40,- Rizs l II 126,-
Sertés és marhamájkrém 23,- Csemegeuborka 11B,-
Citromlé 0,5 76,- ~ Karaván kávé 250 gr-os 309,-
Vegeta 250 gr-os 179,- '-'-' Ultra Viola ut. 2,4 kg 453,-
Clorox Plus l lit. 163,- tJFÉSZ Papírzsebkendő lOD-as 7B,-

Miért ne fizetne kevesebbet?
Látogasson el hozzánk, megéri, ha az ÁFÉSZ üzleteiben vásárol!
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Ev végi áradás

.,
Arvízvédelmi intézkedések

December 30-án 11 órakor tetőzött az árhullám

H.E.

vízszint csökkenés Gyoma
endrCidnél megállt és jelen
leg (január S-én) 659
centiméteres vízállás mellett
J. fokú készültség van ér
vényben, amely nappali és
éjszakai figyelCiszolgálatot
jelent.

Csányi István, a KÖVI
ZIG területi felügyelője a
Szó-Beszédnek elmondta,
hogy szerencsére rövid
ideig volt magas vízszint,
így semmilyen komo
lyabb hiba nem jelentke
zett a gátakon, a
töltéseken. Ezért effektív
védekezési munkára nem
volt szükség.

- A polgármesteri hivatal
szervezetten és pontosan
végezte munkáját, ugyan
akkor a berendeIt munka
nélküliek, akik segédőri

feladatokat láttak el, több
ségük nem igazán érezte át,
hogy miért is vannak a gá
ton, ezért kevés felelCis
séggel végezték
munkájukat - mondta Csá
nyi István.

Ez az érték I méter 62 centi
méterrel alacsonyabb volt az
1970-es 918 centiméteres
eddig mért legnagyobb víz
állásnál.

A két szükségtározó
megnyitása után az apadás
új év első napjaiig folyta
tódott, azonban a Körösö
kön újabb kisebb árhullám
indult el, melynek hatásá
ra január 3-án 22 órakor a

szakszolgálatok riasztásáról - tájékoztatta
lapunkat Megyeri László aljegyző.

December 29-én, anlikor a KÖVIZIG el
rendelte a II. fokú készültséget, egy operatív
bizottság kezdte meg ülését. A bizottság
tagjai között voltak a polgármesteri hivatal
vezetői, az intézmények vezetői, valamint a
polgárvédelem szakemberei. Mindenki
megkapta a feladatát arra az esetre, ha az
1970-es árvízhez hasonlóan Dévaványa la
kosságát Gyomaendrődrekellene telepíteni.
Ene azonban nem került sor, mert december
30-án tetCizött az árhullám, s ezt követCien
elkezdCidött a vízszint csökkenése.

Szerencsére a mérgesi és
a mályvádi szükségtározót
időben megnyitották, s en
nek hatása rövid idCin belül
jelentkezett: a vízszint
emelkedése megállt és de
cember 30-án délelőtt II
órakor 756 centiméterrel te
tCizött az árhullám, mind
össze 6 centiméterrel
haladva meg a III. fokú ár
vízvédelmi készültséget.

- Az árhullám várható hatása miatt de
cember 28-án a polgármesteri hivatal 150
jövedelempótló támogatásban részesül ci
munkanélküli fértlt értesített ki, akiknek
többsége visszajelzett, hogy adott esetben
az árvízvédelem rendelkezésére áll.
Ugyanezen a napon a hivatal vízüggyel
foglalkozó szakemberei nyilvántartásba
vették a munkagépeket és a gépjárműve

ket, megszervezték az ügyeleti beosztást.
A jegyző kidolgozta a hivatal ügyeleti
rendszerét és megszervezte a hírközlést.
Ugyanakkor a polgárvédelem törzspa
rancsnoka is gondoskodott a különböző

D ecember 28-án 556
centiméteres vízál
lásnál a Körösvidéki

Vízügyi Igazgatóság (KÖ
VIZIG)elrendelte a ~-:ármas

Körös jobb és baloldalán,
GyomaendrCid közelében az
1. fokú árvízvédelmi készült
séget. Az áradás olyan heves
volt, hogy másnap délután 4
órakor már a n. fokú készült
ség elrendelése vált szüksé
gessé. Tizenkét órával
később - december 30-án 
reggel 6 órakor 750 centimé
teres vízállásnál már III. fo
kú árvíz védel mi
készültséget jeleztek.

A helyzet szükségessé tet
te a polgármesteri hivatal és
a polgárvédelem bevonását
is az árvízvédekezésbe.
(Lásd keretes írásunkat~) A
KÖVIZIG ugyanis a folyó
nak erre a szakaszára mind
össze csupán 13 embert
tudott mozgósítani, a víz
ügyre kényszerített átszerve
zések és az ezzel járó
létszámleépítés ntiatt.

A KÖVIZIG hidrológiai
csoportja nem adott ki előre
jelzésta várható tetőzővízál

l ást j1]etően, ugyanis a
tisztázatlan vízügyi körül
mények erre nem adtak lehe
tőséget. Éppen ezért sem a
helyi védelemvezetés, sem a
város elöljárósága nem kap
hatott választ ana, hogy még
mennyi víz várható. Így szó
ba került Dévaványa lakos
ságának ideiglenes
kitelepítése is.
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Ingyenes szolgáltatás

Mindenhonnan
elviszik a szemetet

A képviselő-testület a helyi adók mértékének
megállapításakor elfogadta a polgármesternek
azt a javaslatát, hogy ez év január elsejétó1 a
lakosság részére díjtalan legyen a szemétszállí
tás. Pontosabban arról van szó, hogya magán
személyek által fizetendő kommunális adó
mértékét megemelték, úgy, hogy az tartalmazza
a fenti szolgáltatás díját is.

"A város tisztántartásához
Ön is hozzájárulhat! Hasz
nálja ki a térítésmentes sze
métszállítás lehetőségét!

1996. január l-től a város
egész területén - a földutak
mentén is - beindítjuk a köz
ponti szemétszállítást. A la
kosság részére a
szemétszállítás díjtalan!" 
adta hírül a polgármesteri hi
vatal által terjesztett szóró
lap.

Mostantól tehát mindenki
elhelyezheti kukáját a meg
adott napokon az út mellett.
A földutak mentén eddig
azért nem volt szemétszá1lí
tás, mert az érvényes köz
tisztasági rendelet csak a
burkolt utak mentén lakók
számára tette kötelez()vé a
szemétszállitásigénybevéte
lét.

- Mint az ismeretes, egy
1994-es alkotmánybírósági
határozat arról döntött, hogy
a lakosság nem kötelezhet() a
szemétszál !ítás igénybevéte
lére. Egy évvel késóob azon
ban a közbeszerzési törvény

már kötelez()en bevezethető

vé tette a szemétszállítást a
lakosság részére. A szolgál
tatás díját vagy az állampol
gár fizeti közvetlenül, vagy
az önkormányzat fizeti a sze
métszállitást. Hogy a város
ezt milyen forrásból fedezi,
arra az önkormányzatnak
kell megoldást találni. Jelen
esetben a képvisel()-testület
arról döntött, hogya meg
emelt lakossági kommunális
adóMl befolyó pénz egy ré
szét a szemétszállitás finan
szírozására fordítj a 
tájékoztatta lapunkat Csorba
Csaba jegyző.

A szemétszállítást évek
óta az önkormányzat tulaj
donában lévő cég a Gyoma
szo 19 Kft. végzi. A
közbeszerzési törvény által
el()írt pályáztatás lezárásáig
- március végéig - van szer
ződése a Gyomaszolgnak
az önkormányzattal. Ezt
követően az esetlegesen új
szolgáltatóval köt szerző

dést a szemétszá1lításra a
város.

Duplájára nőtt

a gépjármüadó
Eddig az önkormányzat által beszedett gépjármüadó mér

téke 100 kilogrammonkél1l200 forint voll, idén januártól ez
az összeg 400 forintra emelkedett. Tehát a gépjármű önsúlyát
tigyelembe véve 100 kilogrammonként 400 forint adót kell
fizetni. A tehergépjármű esetében - ide nem értve a nyerges
vontatót - az adó alapja a forgalmi engedélyben feltüntetett
önsúly, növelve a raksúly felével. Itt is minden megkezdett
100 kilogramm után 400 forint az adó mértéke. A motorke
rékpár, a lakókocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó adója
évente 2 ezer forint.

A fenti összegek a törvényben meghatározott minimwn
tételek. Ettől csak felfelé térhetett volna el az önkormányzat.
A gépjárműadóból befolyó pénz fele a helyi önkormányzatot
illeti meg, másik fele az államkasszába kerül.

Emelték
a közterülethasználat

díjait
A közteriiietek rendjéról szóló rendelet 1992 júliusában tör

tént életbelépése óta bekövetkezett gazdasági változások tették
indokolttá a rendeletben szereplő közterü1et- használati díjak
emelését. jcU1uár elsejétől a közterületbe 10 centiméteren túl
benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, er
nyőszerkezet esetén havonta és négyzetméterenként 50 forintot
kell üzemi. Aki az üzlete előtt árubemutatót rendez, az 100
forintot fizet négyzetméterenként.

Havonta négyzetméterenként 30 forintot kell fizetni az
építési munkával kapcsolatos állványok, építőanyag és tör
melék közterületen való tárolása esetén. A vendéglátóipari
eló1<ertért négyzetméterenként 150 forintot kémek havonta.
Négyzetméterenként naponta 50 forint a díja az üzleti szállí
tás, rakodás alkalmával a hordók, ládák, göngyölegek elhe
lyezésének. Az állandó jellegű közterület-foglalás (garázs)
díja évente 300 forint/négyzetméter.

Drágult a strandolás
Ez év január elsejétol átlagosan 25 százalékkal emelkedtek

a Liget-flirdő szolgáltatásainak árai. A felnőtt fürdooelépő

150 forintba, a kedvezményes pedig 100 forintba kerül. A
vízsugár-masszázsért, a szaunáért 300-300 forintot kell fizet
ni. Emelték a bérletek árát is: a havi bérlet 2500 forint, a
kedvezményes bérlet egy hónapra 1500 forint.

Változott a fedett fürdő nyitva tartása is: kedd től szombatig
lO-tól 20 óráig, vasárnap pedig 8-tól 13 óráig várják a ven
dégeket. Hétfőn szünnap van.

Beszámolt aGyomaszolg
A képviselő-testület január ll-én zárt ülésen tárgyalta az

önkormányzat tulajdonában lév() egykori költségvetési
üzem, a Gyomaszolg Kft. helyzetét és a cég jöv6jéról szóló
elképzeléseket. Az önkormányzat mint tulajdonos beszámol
tatta az általa működtetett gazdasági társaság vezetését a
végzett munkáról és a cég terheiról.

Nincs könnyűhelyzetben a Gyomaszolg Kft., amely jórészt
az önkormányzat által megrendelt munkákból él. A városhá
zán már szóba került a kft. esetleges átalakításának gondolata
is.

Negyven forint
a buszjegy

Január elsejétól menetrendszerűen nőnek a közlekedési
tarifák. A helyi autóbuszjárat menetdíja idén - előreláthatóan
- két alkalommal növekszik. Január elsejétől március végéig
az egy útra szóló menetjegy ára 40 forintba kerül. A dolgozói
bérlet 850, a tanul6- és nyugdíjasbérlet pedig 235 forintba
kerül. Április elsejétől a menetjegy ára 45 forint lesz, a
dolgozói bérletért 970 forintot, a tanuló- és nyugdíjasbérletért
300 forintot kérnek majd. Az önkormányzat idén 2,3 millió
forinttal t{unogatja a helyi autóbusz-közlekedést.



4 GAZDASÁG 1996. január

Hogyan gazdálkodnak a fejlesztési pénzekkel?
~

Az Allami Számvevőszék vizsgálata
az önkormányzatnál

Az Állami
Számvevőszék

Önkormányzati
és Területi
Ellenőrzési

Igazgatósága
azt vizsgálta az
önkormányzatnál,
hogy az
infrastruktúra
fejlesztésére
szánt állami
pénzek milyen
hatékonysággal
szolgálták
az elmúlt
öt évben az
elmaradott
térségek
felzárkóztatását,
s hogy az
önkormányzat
mit tett
a település
közművesítésének

javítása érdekében,
valamint az e
célra kapott
pénzeket
szabályszerűen,

takarékosan és
hatékonyan
használta-e fel.
Az anyag az
önkormányzat
által szolgáltatott
információk
alapján készült.

"A településen az ivövíz
hálózat kiépítése, valami nt
a közvilágítás színvonala
tekinthetCí megfelel(ínek. A
lakások 83,7 százaléka van
bekötve az ivóvízhálözat
ba. A szennyvízcsatorna
hálózat kiépítését a
településen az 1990-es
években kezdték meg, s
még jelenleg is lassú ütem
ben halad pénzszú1<e miatt,
a bekötés még ennél is las
súbb ütemű. Az 1994. év
végi statisztika szerint a la
kások mindössze 17 száza
léka van bekötve a
közcsatornába, a megye vá
rosainak átlaga 33,3 száza
lékos. Az 1990-es években
kiépített gázhálózatba még
1994 végén is csupán a la
kások 59,7 százaléka van
rákötve.

Az elmúlt években folya
matos volt az útépítés, en
nek ellenére a kiépített
beltelületi utak aránya 1994
végén 56,3 százalékos, a
Békés megyei városokban
ez az arány 67,8 százalékos.
A legnagyobb elmaradott
ság a telefonhálózat kiépí
tésében van, jelenleg is
lnindössze 8,8 százalékos a
hálözatba bekapcsolt laká
sok aránya.

A település infrastlUktu
rális ellátottságának hely
zetére vonatkozö átfogó
él1ékeléssel az önkormány
zat nem rendelkezik. Sem
településfejlesztési, sem
infrastrukturális fejlesztési
koncepciót nem készítet
tek...

Az 1991-94 közötti idó'
szakban fejlesztésre fordí
tott mintegy 400 millió
fOlint közel fele kiemelt be
lUházás volt. Az ipari szak
munkásképzCí iskola
befejezésére 31 millió fo
rintot fordítottak. A piac lé-

tesítése 25 millióba kelült.
Egészségügyi műszereket

II millió forintél1 szereztek
be. A gimnázium és a kol
légium rekonstrukciój a 8
milliöba kelült. Az infra
stlUkturális fejlesztések kö
zül az útépítés, a
szennyvíztisztító, valmnint
a szennyvízcsatorna háló
zat kiépítése voltak ajelen
tCísebbek. Ezekre összesen
122 millió forintot fordítot
tak."

Az Állami SzámvevCí
szék vizsgálata szerint a
közműfejlesztési belUházá
sok els(ísorban azon a tetü
leten haladtak el(íre, ahol az
önkormányzat meg tudta
szerezni a központi támo
gatás valamilyen formáját.
A fejlesztési kiadások két
harmadát még így is az ön
kormányzat finanszírozta
saját forrásból és egyhar
mad részt állami támoga
tásMl és hitelból fedezték.
Az igénybevett állami tá
mogatásoknak 90 százalé
kát, a felvett hiteleknek
pedig több mint 80 százalé
kát infrastrukturális belU
házásokra használta fel a
város.

"Az infrastlUkt1lrális fej
lesztésekról, az állami tá
mogatások igényléséró1 és
a saj át forrás biztosításáról
minden esetben a képvise
ItT-testület döntött. A dönté
sek műszaki- és pénzügyi
eló7<ésZÍtése nem volt kellő
képpen körültekintő. Saját
erejét meghaladó fejleszté
seket vállalt fel az önkor
mányzat. Akiemelt
fejlesztések tervezésének
időszakában nem ítélték
meg helyesen az önkor
mányzat teherbíró képessé
gét. Nem volt kellő

megalapozottságú a beke
tülési költség nagyságának

meghatározása sem. Saját
forrás hiánya miatt az ön
kormányzat nem tudja be
ruházásait az előirányzott

ütemben megvalósítani
még úgy sem, hogy hitelfel
véteire is sor került már...
Az igénybevett állami tá
mogatást az önkonnányzat
a jogszabályi el6írásoknak
illetve a pályázati feltéte
leknek megfelelően hasz
nálta fel."

A beruházásokhoz 1994
ben több mint 64 millió fo
rint hitelt vett fel a város,
melyet 1999-ig kell vissza
fizetni. Ez évenként mint
egy 13 millió forint
tó1<:etörlesztési kötelezett
séget jelent. Az önkor
mányzat a törvényben
előírt nyilvános verseny
tárgyalási kötelezettségé
nek nem núnden esetben
tett eleget.

Baji Ferencné számvevő

tanácsos a vizsgálati mwag
összefoglalójában a követ
kezóKet írta:

"A városnak aktuális tele
pülésfejlesztési koncepciója
nincs, s így nincs injúIstruk
turális prorgranzja sem. A
település infrastrukturális
ellátottsága jellemzően al.a.
csony színvonalú annak el
lenére, hogy az elmúlt négy
év során az önkomzányzat
erőfeszítéseket tett s saját
erejét meghaladó fejleszté
seket isfelváll.alt.

A fejlesztések mííszaki és
pénzügyi eló7<észítése nem
volt kellő megalapozottsá
gú... A folyamatban lévő

fejlesztések felvett hitelek
ből eredőtörlesztés; kötele
zettsége a következő

években várhmóan likvidi
tási problémákat vethet fel
az önkormányzat éves költ
ségvetési gazdálkodásá
ban. "
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"Mi észt nem adhatunk az embereknek" """
A képviselők neDl értettek egyet

a száDlvevőszéki vizsgálat eredDlényével
A képviselő-testület tagjainak többsége nehezen
viseli a kritikát. Ez derült ki a testületjanuár ll-i
ülésén, amikor is a polgármester az Állami
Számvevőszékönkormányzati ellenőrzési igaz
gatóságának vizsgálati jelentését ismertette. Az
anyag arról szól, hogy 1991 és 1995 első féléve
között az önkormányzat miként kezelte az inf
rastrukturális fejlesztésekre fordított közpénze
ket. Baji Ferencné számvevő tanácsos által
végzett vizsgálat megállapításai nem túl hízelgő

ek az önkormányzat számára, s ezt felháborodva
vették tudomásul a felszólaló képviseló'k.

Az Állami Számvev6szék
á.Ital vizsgá.lt id6szak még az
előző képviselő-testület dön
téseit érinti. Ugyanakkor a je
lenlegi testületnek hét olyan
tagja is van, akik az elmúlt
ciklusban is képviselóK vol-

tak. Dr. Frankó Károly pol
gármester úgy vélte, hogy az
ASZ-vizsgálat eredménye
meglehet6sen ellentmondá
sos, mivel csak kiragadtak egy
ötéves id6szal<ot és azt vizs
gálták, nem pedig folyamatá-

ban nézték a fejlesztési pén
zek felhasználását.

- Én alapvet6en nem értek
egyet a számvev6szék megál
lapításaival. Akkor lehetne
bennünket kritizálni, ha az ön
kormányzat megkapná az op
timális fejlesztési pénzeket 
mondta a polgármester.

Hangya Lajosnénak - mint
mondta - felment a vémyomá
sa, amikor a vizsgá.latról szóló
anyagot elolvasta.

- Könnyen bírá.l az ÁSZ,
amikor az önkormányzatok
évr6l évre kevesebb pénzt
kapnak - panaszkodott Han
gyáné.

Czibulka Cyörgy alpolgár
mester szerint a vizsgálati
anyagból az derül ki, hogya
város tehet arról, hogy kevés a
telefon, hogy nincs pénz út
építésre, szennyvízvezetékre.

Dr. Valach Béla a városfej
lesztési bizottság elnöke sem
értett egyet a vizsgálat megál
lapításaival: - Felháborítónak
tartom a számvev6széki ta
nulmány hangvétel ét. Önbe
csülésünknek tartozunk
annyival, hogy egy testületi
határozattal utasítsuk vissza
az Állami Számvev6szék
megállapításait. Az önkor
mányzat megadta a lehet6sé
get, hogy a gáz- és
szennyvízvezetékre rákössön
a lakosság, de Ini észt nem
adhatunk az embereknek és
pénzt sem - mondta dr. Va
lach.

Többen az egykori népi el
len6rzéshez hasonlították a
számvev6széki vizsgá.latot, s
úgy ítélték meg, hogy ezt nem
szükséges komolyan venni.

H.E.

Az önkormányzat nem adott magyarázatot...
Baji Ferencné számvev6 ta

nácsostól telefonon kértünk
rövid interjút.

- Minden önkormányzat
nál elvégezte az Állami
Számvevőszék ezt a vizsgá
latot?

- Ilyen úgynevezett téma
vizsgálatot csak a kijelölt ön
kormányzatoknál végeztünk.
Anól függ6en, hogy milyen
témavizsgálatot tartunk, adják
meg a kiválasztás szempontja
it. E témában általános szem
pont volt, hogy az adott
témavizsgálatba bevont fej
Iesztések megvalósításához
hol vettek igénybe jelent6sebb
állami támogatást. Mivel a
gyomaendr6di önkormányzat
a vizsgált id6szakban jelentő

sebb állanu támogatást kapott
infrastrukturális beruházások
ra, ezért megvizsgáltuk, hogy
ezeket a pénzeket miként köl
tötte el. Megvizsgáltuk az út-,
a szennyvízcsatorna-, a
szennyvíztisztító telep, a gáz-,
víz-, és a telefoufejlesztéseket.
GyomaendnXl esetében tulaj
donképpen a szennyvíztisztító
telep b6vítése és a szennyvíz
csatorna-építés volt a legna-

gyobb összegű beruházás,
amelyhez jelent6sebb állami
pénzt is igénybe vettek.

- Az Állami Számvevőszék
vizsgálati anyagát, az abban
foglalt megállapításokat bí
rálta a képviselő-testület.

Voltak olyan vélemények is,
miszerint az Önök anyagát
vissza kell utasítani, mert az
abban foglaltak jelentős ré
sze nem a valóságot tükrö
zi ...

- Err6l11ekem nincsenek in
formáci6im. A vizsgá.latot do
kumentumok alapján
végeztük el. Az elkészült je
lentést az önkormányzat pénz
ügyi vezet6jével és a
polgármesterrel, valamint a
jegyz6vel megbeszéltük. El
hangzott részükr61, hogya je
lentésben foglalt tények
igazak, de van indoklásuk arra
vonatkozóan, hogy miért így
történtek a fejlesztések. EI
mondtam, hogy ezt a magya
rázatot írásban is megtehetilc.
Az elkészült jelentés záradé
kában az áll, hogy az önkor
mányzat 8 napon belül
észrevételt tehet. Kértem,
hogy ha úgy gondolják, akkor

magyarázatukat csatolják aje
lentéshez. Abban maradtunk,
hogy ezt átgondolják és eset
leg elküldik. Ezt nem tették
meg. Furcsállom tehát a kifo
gásokat, mert ezt nekem akkor
sem szóban, sem írásban nem
jelezték, amikor a polgármes
ter aláírásával átvette a vizsgá
lati jelentést. ..

- Az önkormányzat által a
jövóben megpályázandó ál
lami pénzek odaítélése során
figyelembe veszik-e majd az
Önök jelentését?

- Ezekb61 az anyagokb61
megyei szinten á.ItaIános kö
vetkeztetéseket vonunk le.
Éppen ezért vettük komolyan
azt, hogy amit leírunk, azok
tényszerűek legyenek. Ezért
kérjük minden esetben az ön
kormányzatokat, hogya vizs
gálati anyag átolvasása után
tegyék meg észrevételeiket. A
vizsgálati anyagok megállapí
tásait egyrészt az elkövetkez6
jogszabályalkotásnál veszik
figyelembe, másrészt pedig a
már meglév6 jogszabályokba
is be vannak építve olyan
szankci6k, amelyeket egy kö
vetkez6 pá.lyázat elbírálásánál

figyelembe kell, hogy vegye
nek - nyilatkozta lapunknak
Baji Ferencné számvev6 taná
csos.

H.E.

AZ Állami Számvevő
szék (ÁSZ) az állami el·
lenőrzés leRtőbb szerve.
AzÁSZelle~őrziaz állam
háztartás gazdálkodását,
ennek keretében az állami
költségvetési javas/aI
megalapozottságát, a be
vételi előirányzatok telje
síthetőségét, a
felhasználások törvényes
ségét. szükségességél és
célszerűségél. Az ASZ el·
lenőrzi az állami vagyon
kezelését és véleményezi
az országgyűlés elé ter
jesztett kormányprogra
mok és az állarni
köteleze IIség- vállalással
járó beruházási előiránv

zatok indokoltságál. cél
szerűségét és teljesítését.
Az ÁSZ az ellenőrzéseit
célszerűségi, eredmé
nyességi és törvényesség i
szempontok szerinT végzi.
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Lemondott a városi főorvos
1996 január

A sikkasztással a betegeket lopták meg

Lehet, hogy megszüntetik?
Egészségügyi Intézményt olyan nagyobb településeken

lehet létrehozni, ahol azt az egészségügyi háttér indokolja.
Az intézmény feladata, hogyatársadalombiztosítástól és
az önkormányzattól az egészségügyre kapott pénzeket leg
hatékonyabban használja fel. A gyomaendr6di egész
ségügyi intézmény évente 40-50 millió forinttal
gazdálkodik. Városunkban ez az intézmény a szakmai
felügyeletet is elJ átja az egészségügyben, éppen ezért áll
f6orvos az élén.

A fegyelmi vel elbocsátott gazdaságvezet6 megüresedett
helyére a városi föorvos, mint intézményvezet6pályázatot
írt ki. A megadott határid6re háromjelentkezőnyújtotta be
pályázatát.

Csorba Csaba jegyz6tól megtudtuk, hogy idó1<:özben
fel merült annak a lehet6sége is, hogy az egészségügyi
intézményt megszünteti az önkonnányzat, s a feladatokat
a polgármesteri hivatal veszi át. Dr. Bánki Gyula lemon
dását követ6en dr. Gedei Margil szemészf()orvost bízták
meg az egészségügyi intézmény szakmai vezetésével
mindaddig, amíg az intézmény esetleges átszervezésér61
az önkormányzat nem dönt.

Csorba Csaba jegyz6 arra a kérdésre, hogy vajon ki fogja
kifizetni az intézmény által felhalmozott 8 millió forintos
adósságot, a következ6t válaszolta:

- Minden településen az önkonnányzat felel6s az egész
ségügyi ellátásért. Ha a pénzek nem fedezik az egész
ségügyi elJátást, akkor a város két dolgot tehet. Vagy
csökkenti az ellátás színvonalát, vagy finanszírozza a hi
ányzó részt - mondta a jegyz6.

Mint ismeretes,
múlt év őszén

egy leltározást követő
pénzügyi vizsgálat
derített fényt az
Egészségügyi
Intézményben történt
pénzügyi szabály
talanságokra,
melynek során
többek között az is
kiderült, hogy fiktív
számlák alapján 1,7
millió forint tűnt el
a kasszából. Október
9-én a gondnokság
igazgató főorvosa dr.
Bánki Gyula fegyelmi
vizsgálatot rendelt el
Szabóné Vaszkó Edit
gazdasági vezető
ellen, akit azóta -
nagy gazdasági kárt
okozó hűtlen kezelés
gyanúja miatt 
elbocsátottak állásából.
A jegyző és a főorvos

az ügyben feljelentést
is tett a rendőrségen.

A rendőrségi vizsgálat még
k'Ul, idóKözben azonban dr. Bán
ki Gyula városi f6orvos 1996. ja
nuár l-i hatállyal lemondott
tisztségéről. Bánki doktort elha
tározása okairól és a főorvosi ta
pasztalatairól kérdeztük.

- Nem éreztem jól magam eb
ben apozícióban. Azzal az elkép
zeléssel vágtam neki ennek a
feladatnak, hogy javítani tudom a
város egészségi.igyét, ám ez naiv
elképzelésnek bizonyult. Ez a
munka rengeteg energiát, össze
ütközést kívánt a kollégákkal, a
város vezetőivel, S én gyakran
megfutamodtam a konfliktusok
elól. Ki lehetett volna bizonyos
dolgokat harcolni, de én ehhez
nem vagyok eléggé harcos alkat.
Tudom, hogy miként lehetne csi
néílni, de nem volt elég energiám
ahhoz, hogy belemenjek éle
sebb helyzetekbe.

- Húsz hónappal ezelőtt

1994 áprilisában választották
Önt - pályázat útján - városi
főorvosnak. Mostanra derült
ki, hogy ezt a munkát nem
Önnek találták ki'?!

- Múlt év szeptemberére érle
lődött meg bennem a gondolat,
hogy lemond ok erről a tisztség
ről. Ez éppen akkor történt,
amikor az egészségügyi intéz
ményben fény derült a sikkasz
tásra. A helyzet azonban nem
volt alkalmas arra, hogy le
mondjak. A polgármester is
arne]]ett volt, hogy anúg a dol
gok rendeződnek, addig tartsak
ki. Az ügy fegyelmi része vi
szonylag simán lezajlott, a
rendőrségi vizsgálat viszont
még most is tart. Az már tény,
hogy 8 millió forint felett van a
gondnokság adóssága. Ebből

például másfél millió a gyógy
szertár vállalat felé kiegyenlí
tetlen számla. Több százezer
forin tot tesz ki az egyéb szállí
tóknak való tartozás. Vol tak
olyan hónapok, amikor az
egészségügyi dolgozók társa
dalombiztosítási járulékát a
polgármesteri hivatal fizette, s
ezt a pénzt a intézmény azóta
sem tudta megadni. A volt gaz
daságvezető tevékenységét pa
zarló gazdálkodás je]]emezte.
170 ezer forintba került például
a gondokság hirdetése a tele
fonkönyv Arany Oldalain, ak
kor amikor a hirdetésben közölt
információk a könyv gyoma
endrődi oldalain amúgy is meg
jelentek. Az intézmény
vezetője300 ezer forintért vásá
rolt mobiltelefont saját magán
használatára...

- Ezek szerint a pazarló gaz
dálkodás már évek óta folyt,
Ön azonban erról nem szer
zett tudomást...

- A munkaköri leírásom sze
rint a gazdasági ténykedés nem
tartozik hozzám, de az egysze
mélyi felelős én vagyok.

- Mennyiben érzi felelősnek
magát a történtekért'?

- Konkrét felelősséget annyi
ban érzek, hogy bizalmat adtam
a gazdasági vezetőnek, aki ad
dig is birtokosa volt a város ve
zetésétől kapott bizalomnak.
Tételes könyvelési ellenőrzést

nem végeztem, ez nem volt fel
adatom. Egy véletlen leltáro
zásnál derült fény a
sikkasztásra. Dacára annak,
hogy nem vagyok gazdaságilag
felelős ezért az ügyért, mégis
iszonyú lelki terhet jelentett és
jelent most is, hogy így meglop
tál< a betegeket. Mert a betegek
lehetőségeit lopták meg. Ne
kem az volt a célom, hogy min
dent megtegyek a betegekért, s
lám jól pofon vágtak azzal,
hogy éppen a betegeket loptál<
meg. Így buktak meg az ideáim.

- Dr. Gedei Margit szemész
orvos kapott megbízást az
egészségügyi gondnokság
szakmai vezetésére. Mit taná
csolna neki'?

- Az egyik kolléga említette
egyszer, hogy nem igazi f6or
vos a városi f6orvos mindaddig,
amí& az orvosok feletti munkál
tatói jogot nem gyakorolhatja.
Ez ugya.nis a képviselő-testület

dolga. Nem is ez a baj, ha.nem
az, hogy így megtorlatlanul
maradnak orvosi mulasztások,
vagy bűnös vétségek. Gondo
lok itt olyanra, amikor például
az ügyeletes orvos hívásra nem
megy a helyszínre. Ez ellen saj
nos nincs elrettentő erejű intéz
kedés. Pedig ilyenkor a városi
főorvos a kollégától akár meg
is vonhatná a területi ellátási
jogot. Gedei doktomő harco
sabb alkat mint én és biztos,
hogy érvényt tud majd szerezni
jogos kéréseinknek.

- Egyébként milyennek lát
ja a helyi kollégák egymáshoz
való viszonyát?

- Keserűek a tapasztalataim.
Igazi kollegalitás kevés orvossal
alakítható ki. Hogy mi lehet en
nek az oka? Mi orvosok amúgy
is ronda népség vagyunk, tessék
ezt elhinni. Elanyagiasodolt a vi
lág és mi is orvosok benne.

HornokErnő
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Millecenfenáriumi Tornagála
Millecentenáriumi Tornagála lesz március 23-án a Vá

rosi Sportcsarnokban. A gála keretében elit országos
középiskolai tornászversenyt rendeznek és válogatott
tornászok mutatnak be egyéni és csoportos gyakorlato
kat. A rendezvényt Halász István testnevel6 tanát szer
vezi.

A Szó-Beszéddel a kezében Kacem úr,
meUette a felesége

o

tp~nJm
Gyorsétkező

VIDEOKAZETIA
kölcsönzővel bővült a

szolgáltatás, Több mint
kettőezerfilmból

válogathat és minden
film 80 Ft egy napl'al

Ételkínálalunk: hambw-gerek.
melegszendvicsek. bot-dog.
pizzák akár tet~zés szerinti

ősszeáUításban is.
Nyitvatartási idó:

Hétfó-Csütőnök 9.30-22-ig
Péntek-Szombat 9.30-02-ig

Vasárnap 15.30-22-ig

Nézze lI!eg és kÓslolj({.lI!eg
kínálarunkm.

általá.nost, vagy szakmunkás is
kolát végzett.

Munkanélküli járadékot kap
a munkanélküliek 33 százaléka,
a pályakezdő munkanélküliek
segélyében részesül 6 százalék,
míg 45 százalékuk jövede
lempótló támogatást vehet fel.
Ez utóbbit az önkormá.nyzat ti
zeti. A munkanélküliek 16 szá
zaléka nem kap semmiféle
ellátást, vagy még nem jogosult
segélyre, támogatásra.

Munkanélküliek

Svéd adomány
Kruchió Endre gyomai származású Svédországban

élőhonfi. társunk karácsony előttjuttatta el a svédországi
Vöröskereszt által adományozott ruhaneműket. Váro
sunkban az idősek napköziottho nának lakóit lepték meg
az ajándékokkal és a ruhanemú1<:ból a nagycsaládosok
nak is juttattak. Dévaványán a nevelőotthon lakóit aj án
dékozták meg a svéd küldeménnyel. Képünk a gyomai
idCi'sek otthonában készült.

A Békés Megyei Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kiren
deltségén megtudtuk, hogy a
munkanélküliek száma az előző

év azonos időszakát tekintve
mintegy hétszáz fővel csök
kent. (Gyomaendrődön, Déva
ványán, Ecsegfalván és Gyulán
jelenleg 2040 munkanélkülit
tartanak nyilván.) A csökkenés
okai közt szerepel, hogy több
munk,UJélküli kikerüJt aregiszt
ráltak közül, nőtt a munkanél
küli ellátásból kizártak száma
és több munkanélkülinek sike
rült elheJyezkednie.

A munkanélküliek 86 száza
léka fizikai, 14 százaléka pedig
szellemi foglalkozású vol t. A
35-44 év között a legmagasabb
a munkanélküliek száma. A
munkanélküliek 83 százaléka 8

élelmiszer-készítéssel, vala
mint ezek értékesítésével is
foglalkozhatnának.

Ide kapcsolódó túr, hogy
mint arróllapunkhan már
túrt adtunk Magyarország és
Franciaország között mező

gazdasági képzési együtt
mú1<:ödés jött létre. Ennek
keretében még múlt év máju
sában a gyomaendrödi isko
lában tett látogatást a francia
földművelésügyi minisztéri
um szakoktatási főosztályá

nak vezetője és egyik
kollégája, akik a Magyaror
szágon még új gazdaképzési
programot ismertették a pe
dagógusoknak. Öt mezőgaz
dasági magyar iskola 
köztük a gyomaendrö'di 
kapcsolódhatott be az okta
tási programba és a közel
múltban 40 pedagógus és
iskolavezető, valamint az
agrároktatási intézet munka
társai vettek részt fnnciaor
szágban a nálunk is
bevezetendő gazdaképzés
oktatási programjának ki
dolgozásában.

Franciák a Bethlenben

Davidovics László francia
szakos tanár és felesége An
géla régi baráti kapcsolatai
nak köszönhetően

decemberben egy fnncia há
zaspár látogatott Gyoma
endrődre. A
magánlátogatásból hivatalos
program is lett, ugyanis a
Bethlen Gábor mezCi'gazda
sági iskola vezeW'i is fogad
ták a külföldi vendégeket,
akiknek bemutatták az intéz
ményben folyó képzést és a
tangazdaságot.

A Kacem házaspár családi
vállalkozásban otthon kecs
ketenyésztéssel, tejfeldolgo
zással és sajtkészítéssel,
valamint falusi vendéglátás
sal foglalkoznak. A férj és a
feleség is egy-egy gazda
kisszö vetkezet el nö kei is
egyben, Kacem úr ráadásul a
megyei agrárkamara vezető

ségi tagja és a Francia Kecs
ketenyésztők

Terméktanácsának elnöke.
Gubucz József, az iskola

igazgatója elmondta, hogya
francia vendégek érdeklő

désseI fogadták az iskola be
mutatkozását. Elnyerte
tetszésüket az iskolánkban
folyó munka, csupán azt hi
ányolták, hogya tangazda
ságban miért nem mú1<:ödik
egy tej- és húsfeldolgozó
üzem, mert - Imnt mondták 
ezáltal a tanulók megismer
kedhetnének a teljes verti
kummal, s így nem csak az
állattenyésztéssel, hanem az
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Korábban nem mérték a jód
mennyiségét az ivóvízben

Napi II 00 liter jó ivóvíz
Az ÁJJami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

a terhes anyák és a O-3 éves korú gyermekek részére
elrendelte a palackozott egészséges ivóvíz fogyasztását
Gyomaendn5dön. 550 anya és gyermek kap naponta két
liter jó ivóvizet. A polgármester tájékoztatása szerint
egy hónapra több mint 600 ezer forintba kerül a víz, s
egy évre mintegy 10 millió forint köriillesz a költség.
Az összeget a Békés Megyei VízműRt. tizeti, de mint
dr. Frankó Károly megjegyezte: a költségeket minden
bizonnyal valamilyen módon visszahárítják majd ránk a
lakosságra.

"Evtizedekig folyt
a szennyvíz a Körösbe

Az Állami Népegészségü
gyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Szarvasi Intézete november
28-i határozatával elrendelte
"Gyomaendrődöna O-3 éves
gyermekek és a terhes nők

részére a napi 2 liter megfe
lelő, bevizsgált egészséges
ivóvíz biztosítását". A dön
tést azzal indokolták, hogy
az 1995-ben húsz alkalom
mal vett vízminták kémiai és
bakteriológiai vizsgálati
eredményei egy alkalommal
sem feleltek meg a magyar
szabvány előírásainak.

Ugyanakkor a palackozott
ivóvíz elrendelésének volt
egy másik okais. Hosszú Szi
lárd a Békés Megyei Vízmű
vek Rt. igazgatója
tájékoztatta a képviselő-tes

qiletet, hogy ő kérte meg az
ANTSZ-t a palackozott ivó
víz elrendelésére. Erre - ál
lítólag azért volt
szükség, mert az önkor
mányzat által a minisztéri
umhoz benyújtott
vFzminőség javítást célzó
pályázat beadásának
egyik feltétele volt, hogya
településen a rossz minő

ségű csapvíz helyett zacs
kós, vagy palackos vizet
igyanak az emberek.

Felmeriilt tehát a kérdés,
hogy valóban olyan ártal
mas-e az egészségre a gyo
maendn5di víz, vagy csupán

a mi nisztériumi döntéshozók
megtévesztését szolgálta a
palackos víz fogyasztásának
elrendelése. Erról érdeklőd

tünk dr. Weisz Katalintól az
ÁNTSZ szarvasi intézeté
nek vezető főorvosától.

- Az általunk kiadott hatá
rozat indoklásában (Szó-Be-

Aláírást
gyüjtenek

A gyomai nyom
dászoktól indult aláírás
gyujtés annak érdekében,
hogy a város minden pol
gára kapjon naponta 5 li
ter egészséges ivóvizet.
Az aláírási íveken a kö
vetkező szöveg szerepel:
"Gyomaendrőd \.!áros
ivóvizének többszörös át
vizsgálása után kiderült,
hogy ez a víz ivásra, jő
zésre, emberijogyasztás
ra nem alkalmas. Ennek
ismeretében, mint Gyo
maendrőd város polgá
rai aláírás unkkal
megerősítve követeljük
az Önkormányzattól,
hogy állampolgári jogon
nlinden lakó részére na
ponta 5 liter egészséges
ivóvizet biztosítson, in
gyen. "

széd 1995. december. A
szerk.) elolvasható a gyoma
endrődi víz vizsgálatáról
szóló eredmény, amelyben
az is szerepel, hogy ez a víz
nem felel meg az el6írások
nak. A Vízmű Rt. azért nem
szokott nekünk dirigáini. Az
1995-ben vett vízminták
eredményei tették elrendel
hetővé a palackozott ivóvíz
fogyasztását a leginkább ve
szélyeztetett korcsoport szá
mára. Nem mondom én,
hogy elpusztulna Gyoma
endrőd lakossága ha mi nem
rendeljük el a palackozott víz
fogyasztását - mondta dr.
Weisz Katalin.

- Vajon miért nem hoz
tak erről döntést már ko
rábban?

- A gyomaendrődi vízzel
mindaddig nem volt különö
sebb baj, amíg ajód mennyi-

Ladánvi Gáborné az
endr6di :3. Számú Általá
nos Iskola igazgatónője

tájékoztatta a képviselő

testületet, hogy a ligeti is
kola szennyvízvezeték
rendszere meghibásodott
és a szennyvizet nem tud
ják a Hármas-Körösbe ve
zetni. Ugyanis 1975-benaz
iskola szennyvízvezetékét
az élő Körösbe kötötték.
Akkoriban bizonyára ez
volt a legolcsöbb és legcél
ravezet6bb megoldás.

Az iskolából kifolyó
szennyvíz két aknán ke
resztül egy átemelő szi
vattyú segítségével jut a
Körösbe. Az átemelőmeg
hibásodott, így a szenny
víz a megtelt aknákból a
ligetbe folyik. Két lehető-

ségét nem mérték. Korábban
még klórozni sem kellett a
vizet és a vastalanítással sem
volt gond. Az utöbbi évek
ben már a nitritképződéssel

volt probléma, a vastalallÍtó
kat le kellett állítani , kide
riilt, hogy rendkívül magas a
víz jódtartalma, s mivel a
vízmű nem tudta biztositani
a bakteriológiai tisztaságot,
ezért szükségessé vált a kló
rozás. Néhány éve jelentkez
tek ezek a gondok, sőt az
egyik mély:1'úrású kút vizé
ben legutóbb is nagyon ma
gas iódtartalmat mértünk.
Ezek a negatív dolgok járul
tak hozzá ahhoz, hogya me
gyei kollégákkal
egyetéltésben elrendeljük a
palackozott víz fogyasztását
- tájékoztatta lapunkat a fő

orvosnő.

H.E.

ség kínálkozik a megol
dásra: vagy megjavítják
mintegy l millió jorintért
a vezetéket, vagy naponta
szippantják a két aknát.
Ez napi 3 ezer forint ki
adást jelentene. Az önkor
mányzat úgy döntött,
hogy mindaddig naponta
forduljon a szippantóko
csi, amíg a ligeti szenny
vízvezetéket rá nem
csatlakoztatják a városi
hálözatra.

Az ügy furcsasága,
hogy míg az önkom1ány
zat rendeletben kötelezi a
vízparti lakókat zárt
szennyvíztisztító megépí
tésére és a jószágtartás
megszüntetésére, addig
éppen a város nem jár jó
példával elöl...
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Az önkormányzatot nem érdekli
a tejcsarnok ügye

HALBOLTJÁT.

~

BERBE ADJA
a Gyomaendrőd

Kossuth u. 27. szám alatti

- A találkozóra egyrészt azért
nem mentem el, mert nem énem
rá, másrészt még 1994-ben fa
lugazdászként foglalkoztam a
tejcsarnok ügyével. Nekem ak
kor az a véleményem alakult ki,
hogy ez egy üzleti vállalkozás,
s mint ilyen, nem közügy.
Ennyi erővel az utOlsó kocsma,
vagy az én üzletem helyzete is
lakossági ügy leheme. A ma
gánvéleményem az, hogy meg
ítélésem szerin t Kiss József
kapcsolata nem korrekt a tej ter
melőkkel. Először ezt kellene
rendeznie és ezut,Íll leheme je
lentkezni az önkormá.Jlyzamál tá
mogatásért. Egyébként sok olyan
embernek van problémája a La
posi Bt.-vel, akik a társaságnak
bérbe adták a földjüket. Ezek az
emberek engem megkerestek, és
segítettem nekik jogi ügyeink el
intézésében. Emiatt valószínweg
neheztel is rám Kiss József 
mondta Várti András, Shozzátet
te még, hogy a Laposi Bt. máso
dik levelét már nem kapta
kézhez. H.E.

akiknek megélhetést és jövede
lemkiegészítést biztosít a tej ár
bevétele.

- Miután az önkormá.nyzat
két levelünkre sem reagált,
ezért január 4-én telefonon fel
hívtam a polgármestert, hogy
történt-e állásfoglalás az
ügyünkkel kapcsolatban. A pol
gármester úgy nyilatkozott,
hogy nem is tud az ügyről. Várti
András képviselőt, a mezőgaz

dasági bizottság vezetőjét, aki
elmondta, hogy tud az ügyról,
ám úgy értékelte: ez a téma nem
érinti az önkormányzatot, így
reagálni sem kivántak. Furcsá
nak tartom, hogy az az önkor
mányzat, amelynek
társaságunk évente miIltegy fél
millió forint helyi adót fizet,
mégcsak válaszra sem méltat
ják kérésünket - mondta végül
Kiss József.

Várfi András, az önkormány
zat mezőgazdasági bizottságá
nak vezetője lapunkat
tájékoztatta arról, hogy meg
kapta a Laposi Bt. első levelét.

~
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Részletes felvilágosítást
a szövetkezet központjában adnak:

Gyomaendrőd,Kossuth u. 27.
Telefon: 386-535

A Körösi Halász
Szövetkezet
sürgősen

Szakképzettséget nem
igénylőmunkalehetőség

Takarítónő:l fő

Állásajánlatok
Gyomaendr6dön és körze
tében betöltésre váró állás
helyek

A megadott időpontban csak
a Sárréti Tej Rt. képviselO:ie jött
el, a gyomaendrődi önkor
mányzattól senki sem jelent
meg.

- A két fél tárgyalásáról írásos
emlékeztető készül t, amit de
cember 12-én megküldtüuk az
önkormányzatnak, s kértük,
nyilatkozzon a város vezetése
arról, hogy van-e lehetősége tá
mogatni a tejcsarnok működte

tését. Az önkormányzat
azonban erre a levelünkre sem
reagált. A Sárréti Tej Rt.-vel de
cember végén még egy tárgya
lást folytattunk, melynek
eredményeként végül is literen
ként 1 forint 60 fillér költségté
rítési támogatást vállaltak. Az
1,2 millió forintos tejhőtő-beru

házásra részletfizetési kedvez
ményt biztosított a kivitelező.

Ezek alapján tudtuk végül is
vállalni idén is a tej fel vásárlást.

ALaposi Bt. vezetői sajnálat
tal állapították meg, hogy az ön
kormányzat számára
lényegtelen 75 család sorsa,

Középfokűvégzettségűek

részére
Raktárkezelő l fő

Vendéglátóipari eladó l fő

Sportszervező l fő

Bútorasztalos (Szarvas) l fő

Területi képviselő (Szar
vas) 2 fő

Hentesbolti eladó l fő

Cipőalsórész-készítő 5 fő

Felsőfokú végzettségűek

I'észére
Műszaki ügyintéző l fő

Óvónő l fő

A Békés Megyei Munka
ügyi Közponl Gyomaend
rődi Kirende/lségén lehel
érdeklődni: Mirhóhúti /./.
lj. Te/.: 386-211, 3,86-331

Kiss Józse! a Laposi Bt.
egyik üzletvezetője ke
reste fel szerkesztősé

günket, s elmondta,
érthetetlennek és fel
háborítónak tartja az
önkormányzat közöm
bösségét. Allítja, hogy
vállalkozásának gond
ja egyben közügy is, hi
szen tejfelvásárlásról
és értékesítésról van
szó, azaz mintegy 400
embert érint.

A Laposi Bt. 1992 novembe
rében az Alkotmány Tsz-től

megvásároita a gyomai tejcsar
nokot, s ettol kezdve abetéti
társaság folytatta a Sárréti Tej
Rt. részére a tej felvásárl ást. Ak
koriban 115 termelő összesen
naponta kétezer liter tejet szál
lított a teicsarnokba. Most 1996
elején 75 termelő 600-700 liter
tejet visz naponta a csarnokba.
Kiss József szerirJt ennek egyik
oka, hogy kevesebb a tehén, s
ezzel együtt nőtt a háznál törté
nő értékesítés.

- Múlt év november 17-én le
velet írtunk az önkormányzat
nak és a tejiparnak, mely szerint
jelentősen csökkent a tej
mennyisége, ezért magas az egy
literre eső költség, növekedtek
az üzemeltetési költségek, és a
környezetvédelmi előírások

változása miatt ú j hűtórendszert
kell beépíteni, nielynek költsé
ge 1,2 millió forint. Az üzemel
tetés fo lyammossága érdekében
kértük az érintetteket, hogy no
vember 29-én jöjjenek el egy
beszélgetésre, annál is inkább,
mivel a tejcsarnok ügye nem
csak vállalkozásunkat, hanem
7S termelót és mintegy három
száz, javarészt idősekból álló
vevőkört érint. Társaságunk
számára üzletpolitikai kérdés
ről vall szó, de a dolog közügy
is egyben - mondja Kiss József.

A Laposi Bt. valamiféle
anyagi támogatást kért volna az
önkormányzattól, hiszen példá
ul SZMvason havonta 20 ezer
forinttal támogatja az önkor
mányzat az ottani tejcsarnok
múkÖdését.
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Az 1995-ös esztendőeseményei
JANUÁR

A város felújított téglaJúd
jának egyik pilIérén kapott
helyet Nepomuki Szent Já
nos, a hidak és a vizek védő

szentjét ábrázoló
bronzszobor, melyet január
13-án avattak fel. Kiss
György Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotását a
Közlekedési Minisztérium
és a Békés Megyei Közúti
Igazgatóság finanszírozta.

Az Endrődés Vidéke Taka
rékszövetkezet Igazgatósága
január 30-i ütésén dr. Hunya
Miklóst nevezte ki a pénziJI
tézet iigyvezető igazgatójá
nak.

FEBRUÁR
Február elsejével a képvi

selő-testület Megyeri Lász
lót nevezte ki a város
aljegyzőjévé.

A képviselő-tesfiilet febru
ár 28-án elfogadta a város
költségvetését. A kevés pénz
bó? éppen csak múködtetni
lehet a város intézményeit,
így 1995-ben semmiféle fej
lesztésre nem jut pénz.

MÁRCIUS
Március 5-én Balázs Imre

önkormányzati képviselő

kezdeményezésére megala
kult a Bónom-zugi Holtág
Vizéért Társulat, amelynek
célja a holtág vízmin6ségé
nek j avítása és az elhínároso
dás megakadályozása.

Március 6-án Plástyik Já
/lOS, a Gyomai Futball Club
edzőjemegvált a klubtól. He
lyére játékosedzókéllt Somo
gyi János került, aki addig a
serdiifók edzője volt.

Március 24-én lemondott
dr. Kovács Béla alpolgár
mester. Egy nappal el6lte dr.
Szendrei Eva képviselő, az
önkormányzat jogi bizottsá
gának elnöke tájékoztatta a
polgármestert, hogy az ön
konnányzati törvény szerint
összeférhetetlen, ha az alpol
gármester egyben intéz-

ményvezetőis. Dc. Kovácsot
a gimnázium igazgatójaként
választották alpolgármester
nek.
Endrődön megalakult a

Virágzó Föld Szövetkezet,
melynek vezetőikérték az ön
kormányzatot, hogy a város
is legyen résztulajdonosa a
szövetkezernek.

ÁPRILIS
A gyomai születésűKállai

Ferenc színművész április
24-én Bacsó Péter tilmren
dező társaságában a Megint
tanú című film bemutatójára
érkezett Gyomaendr6dre.

Dr. Frankó Károly pol
gármester nyitotta meg ápri
lis 28-án a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközép
és Szakmunkásképző Iskola
állal rendezett Bethlen-na
po/wt. A mezőgazdasági ta
nulók nemzetközi
sportversenyén városunk
három középiskoláinak ta
l1ulóin kívül még hat hazai
iskola, valamint szlovákiai,
romániai és lengyelországi
iskolák is részt vettek.

MÁJUS
Május 26-án tartotta küldött

gyűlését az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet. A bank
múltév májusában megválasz
tott igazgatósága számolt be az
előző év munkájáról.

Május végén afranciaföld
m(ívelésügyi minisztérium
szakemberei látogatfilk el a
Bethlen Gábor Mezőgazda

sági Szakközép és Szakmun
kásképző Intézetbe, ahol egy
új gazdaképzésiprogramot is
mertettek a pedagógusokkal.
A kísérleti oktatásban öt ma
gyar iskola - köztük a gyoma
endrődi - vesz részt.

Május 31-én az önkor
mányzati testület úgy dön
tött, hogy 1995 június 31-i
hatállyal összevonja Gyoma
két általános iskoláját oly
mödon, hogy az 1. számú be
leolvad a 2. számú általános
iskolába.

JÚNIUS
Persányi István nyugdíjas

budapesti pedagógus a radi
esztézia tudományának se
gítségével egy ingával
pontosan megállapította a
nagy hun, Attila sírjának he
lyét Endrődt6I mintegy há
rom kilométerre a
hullámtérben. Az ásatáshoz
a polgánnester ajánlott segít
séget, de július ll-én hiába
túrták fel a megjelölt helyet,
Attila sírját nem lelték meg.

Határ Győz6 gyomai szü
letésű, Angliában élő Kos
suth-díjas író június l l-én
Gyomaendr6dre látogatott
feleségével Piroska asz
szonnyal. Az írót 1994-ben
városunk díszpolgárává
avatták.

JÚLIUS
Július elsejével Kertes Imre

lett a város új gazdajegyzője.
Július 24 és augusztus 6-a

között rendezte meg Gyoma
endrődön a Bethlen Alapít
vány Il. Gyomaendr6di
Nemzetközi Művésztelepet,

melynek a Bethlen Mez6gaz
dasági Iskola adott otthont

AUGUSZTUS
Augusztus 14 és 20 között

Gyomaendrődön rendezték
meg a Diákszínjátszók ll.
Országos Találkozóját.

Több száz motoros vett
részt augusztus 14-én a Kö
rös-parton, ahol a helybéli
motoros klub rendezte meg
immáron második alkalom
mal a nemzetközi motoros
talá1kozót.

Vita Agricolae '95 elneve
zésíí országos kiállítás soro
zat részeként augusztus 31.
és szeptember 9. közölt me
zőgazdasági szakkiállítást
rendeztek Gyomaendrődön

a Sportcsanlokban.

SZEPTEMBER
Szeptember ll-én a köz

meghallgatás témája a jövő

évtől bevezetendő újabb he
lyi adók voltak.

Nem egészen egy év alatt
készült el a Gyomaendrődi

Katolikus Általános Iskola,
melynek tanévnyitó iil/nep
ségét szeptember 2-án tar
tották. Az ünnepi eseményen
megjelent Gyulai Endre sze
ged-csanádi megyés püspök
és Szöllősi Istvánné ország
gyú1ési képviselő is.

A Gyomaendrődi Kertba
rát Kör szervezésében szep
tember 9-én nyílt meg a
művel6dési központban a
kertészeti kiállítás.

OKTÓBER
A város képviselő-testüle

te október 12-én egyhangú
lag elfogadta a jövő év
januárjától bevezetendő, he
lyi adókról sz.óló rendeletet.
Dr. Dömötör János a hódme
z6vásárhelyi Tornyai János
múzeum nyugalmazott igaz
gatója nyitotta meg október
7-én a művelődési központ
ban a 75 éves Honti Antal
életmű-kiáIlitását.

Október 20-án a Kner
Nyomdaipari Múzewn ala
pításának 25. évfordulója al
kalmából a Gyomai Kner
Nyomda Rt. és a békéscsabai
Kner Nyomda Rész
vénytársaság ünnepséget
rendezett. A múzeumban
Könyvek és nyomtatványok a
Gyomai Kner Nyomdában
címmel új, állandó kiállítás
nyílt.

Gyomaendr6d jegyz6je
feljelentést tett a rend6rsé
gen ismeretlen tettes ellen,
mert az Egészségügyi Gond
nokságon végzett pénzügyi
vizsgálatok során fel merült a
bűncselekmény gyanúja. Ál
lítólag 1,7 milli<Í forintot fi
zettek ki fiktív számlák
alapján. Szabóné Vaszkó
Editet a gondnokság gazda
sági vezetőjét szándékos fe
gyelmi vétség gyanúja miatt
elbocsátották állásából.

Október 21-én a m({velő

dési központban iil1llepi köz
gyíílésen emlékeztek a
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Iwrgászok a Gyomai Hor
gász Egyesiilet 50 évvel eze
lőtti megalakításáról.

Október 26-án egy felújí
tott Mercedes mentőautót

kapott Németországból vá
rosunk. Az endrődi szárma
zású Németországban
dolgozó Katona Sándor kez
deményezésére Siegen váro
sa adományozta a járművet

Gyoma~ndrődnek.

NOVEMBER
November 5-én éjjel viha

ros széllel kísért havazással
köszöntött Gyomaendrődre

cl tél. Másnapra az utakon
méteres hótorlaszok állták el
ajárművek útját.

Bár most már hivatalosan
is bebizonyosodott, hogy a
gyomaendr6di csapvíz az
egészségre ártalmas, ennek
ellenére a képviselő-testület

november 30-án emelte a
vízdíjat.

DECEMBER

Egymáshoz
koccanunk
Az elmúlt év decemberé

ben a szerző saját kiadása
ként jelent meg az endr6di
születésűBella József Egy
máshoz koccanunk című

verses kötete, amelyet a
szerző grafikái díszítenek.
Bella Józse! 1954 januárjá
ban született Endnídön.
"Az általános iskolát End
rődön, a gimnáziumot Gyo
mán végeztem el. Az
iskolák után modellőrként

helyezkedtem el a ci pői par
ban. A munka mellett a fes
tészet, a zene és a vers írás a
kedvenc időtöltésem.A vi
lág több országában dol
goztam, így Kínában,
valamint Oroszországban
is, de bárhová megyek a
festészet és a versírás min
dig velem van" - írja a kötet
fülszövegében a szerz6.

Adventi játékok

Adventi játékok címmel a Katolikus Általános Iskola
műsoros délutánt tartott december 20-án

A Szó-Beszéd Önnek szól
és Magáért beszél!

Január elsejétó7 az endrő

di 3. Számú Általános Iskola
az endrődi születés(f színész
Rózsahegyi Kálmán nevét
vette fel.

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés
McgyCl Egycsülctének gtjO
uzacndrődi csoportjának vezc
tősége meghívja sorstársait
1996. III. hó 2-án 18 órai kez
dettel a KatOnil Jó::sejművelő
dési házban tartandó Nőnapi

rende:::uén!:J1'c, me/y vacsorá
val cgybckötvc lcsz 11lcgtartva.
felentke::.ni lehet február 20-ig
Csőke János csoportv=tőnél.

Kitűnő zenével s::::órakozási le
het6séggcl várjuk a sorstársa
inkat, és egyben kívánunk
nzindcn tagunknak eredmé
nyekben gazdag békés boldog
újévet.

Vezetőség

Forgalmas helyen 100m~-esgáz
központifútéses lakás. 16 m--es üz
lethelyiségkertrés~zel,2 férőhelyes

garázzsal eladó. Erd.: 06-30/453
304.

4 szoba + étkezős. boltágra né
z6. ":lővízhez 200 méterre lévő csa
ládi báz eladó. Lakáscsere is szóba
jöhet. Érd.: Gyomaendrőd. Hantos
kerti út. 2D/A.

"Csak így tovább I" -kiáltja
az utca túloldaláról egy diós
győri szavazópolgár a pártel
nök-miniszterelnöknek
biztatón.

Csak így tovább. Higgyük a
hihetetlent. Tűrjük a tűrhetet

lent. Járjuk az utat, a járhatat
lant. Viseljük el az
elviselhetetlent.

"Csak így továbbl"-emeli az
ökJéta diósgyőri szavazópolgár
- Csavarjanak bátran a présen a
havi-milliomosok, a "megszo
rítások" porkolábjai. Meg ne
álljanak majd él százforintos ke
nyérnél, a kétszázforintos ét
olajnál, a 30 százalékos
intlációnál l Emeljék tovább az
adókat, találjanak ki új adóne
meket, adóztassák meg az adót
is! Ritkítsák tovább a vállalko
zókat, szaporítsák az abortuszt,
a szép idegent, a bűnözőt, bírsá
golják meg szigorúbban a gyer
mekszülésért-nevelésért az
a.,.gyonnyomorított családokat.
Arulják tovább a hazát, adják el
az utolsó szögig, s ami bagót
kapnak majd érte, azt is öntsék
mind az adósságszolgálat fene
ketlen kukájába.

"Csak így tovább!"-kiáltja a
diósgyőri mameluk, milliónyi
társa nevében, aki "vertnek szü
letett, nem verőnek" - csak így
tovább, nem kaptunk még elég
pofont l

Nem kell féltenem a diósgyő
ri pártruvőt attól, hogy elfogja
majd az önvád, és összeomlik a
szavazópolgárt illető felelősség
súlya alatt, amikor ráébred: a
tulajdon csakugyan - hatalom.
Az elherdált nemzeti vagyonén
cserébe a kiszolgál tatott,>ágot
kapjuk, a szolgasorsot. Amikor
kikézbesítik neki azt a villany
és gázszámlát, melyet az új 
szép idegen - tulajdonosok állí
tanak ki, noha ahhoz képest,
amennyiért ma lehetne kiépíte
ni, tizede áron kapták meg a
nemzetgazdaság kulcsát, az
energiabázist. De nem roskad
magába a diósgyőri polgár ak
kor sem, amikor fel kell majd
ismerje: megint és rendre a
"szélsőségeseknek" lesz iga
zuk: a beszentelt "stabilizáció"
- halálos ítéletünk, néhány évti
zed alatt végrehajtható. S ami
kor háborog majd, hogy kevés
a nyugdíja, eszébe sem jut:
annyival ér kevesebbet,
amennyit a meg nem születet
tek termeltek volna, azok, aki
ket az adósságszolgálat

jegyében fogyasztásra felkínált
az országnak a Bokros-féle
kannibálmenü.

Hogy mindezekért ő is fele
lős, hiszen megszavazta, sőt

még rá is licitált ("Csak így to
vább !"), dehogyis emésztik ef
félék majd a diósgyőri polgárt,
dehogyis nyomják a lelkiisme
retét. Megtalálja Ő, kiket kell
átkoznia, kik a felelősök: meg
írják az újságok, bemondja a
tévé, a rádió, a felelősség me
lyik ügyeletes szélsőséget ille
ti ...

Az ország legújabb megszál
lása tehát végbement. Az igaz
ság tiszteletére, a hazugság
felismerésére, az önálló ítélet
alkotásra, a szabad gondolko
zásra k6ptelen, ostoba
korlátoltság milliókat tart a ha
talmában, S ezt a legmodernebb
megszállást cl média naponta
újratermeli.

,,Föl kéne szabadulni miLI I" 

mondom József Attilával.
Egyedül azzal emlékezhe

tünk méltóan ajubileumi évben
honfoglaló el6deinkre. ha ösz
szeszedjük maradék erŐInket, s
hozzálátunk a hon visszafogla
lásához.

(Részlel Fekete Gvula
írásából amely

a Magyar Fórum januári
számcíbanjelen Ilug.!
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Merre tart az FKGP?
A Városunk Gyomaendrőd januári számának
egyik cikke adta az ötletet, hogy - talán bővebben

- én is írjak a Független Kisgazdapárt helyzeté
ról. Nem sZ:'lesen reagálok mások soraira, de ha
abban hemzsegnek a pártelnökünket sértőmeg
jegyzések, nem hagyhatom szó nélkül. Néhány
konkrétum:

~~~~~P1P1P1~~~

~ Az új esztendóben is J71
J71 várj a kedves vásárlóit a J71
~ Watt Gmk ~
pl a gyomai (Fő út 214.) és endrődi pl
~ (Fő út 10.) üzleteiben. Kínálatunk: ~

nl • Elin háztartási gépek nagy nl
,..1 választékban ,..,
pl • Villanyszerelési anyagok, pl
~ elemek, izzók ~

• Televízióantennák, csatlakozók
pl • Háztartási gépek (mosógép, pl
~ centrifuga, bojler) alkatrészei. ~
nl • Vállaljuk továbbá házta::,~ási nl
,..1 gépek javítását, és épületek ,..1
~ villanyszerelését. ~

pl Gyomaendrőd,Fő út 214. pl
~ 66/386-358 pl

~~~~~~~~~~~

1. Az FKGP 88 éves történel
mi párt. Mindvégig jobboldali
(nem szélsőségesI), keresztény,
népi -nemzeti, paraszti és polgá
ri érdekekért küzdő párt Isten,
haza, család jelszóval.

2. Események, élethelyzetek
válcoznak, de a célkitűzés,

program, fónb dolgokban vál
tozatlaJ1.

3. A "rendszerváltás" óta a
hat parlamenti párt közül egye
dül az FKGP nem kompromit
tálódott. Torgyán elnök úr
tisztességgeL becsülettel végzi
teendőit. igaz magyarokkal és
nem mondvacsinált, haJlem va
lódi szakértő gárdával, hű kis
gazdákkal. Egyedül a mi
pártunknak volt jól átgondolt,
mindenre kiterjedő részletes
programja az 1994-es választá
sok előtt már fél évvel. 1995
novemberében ki lett adva - két
könyvben - a még részletesebb
pártprogram.

4. Torgyán elnök úr széles
látókörű jó politikus. Hogy hi
bája is van') Kinek nics')Mindig
évekkel el6bb mondta (és merte
mondani) a reánk váró gazdasá
gi - politikai eseményeket. Ki
jelentései hallatán volt néha
megdöbbenés, de valósághűen

vázolta a tényeket és sajnos ne
ki lett igaza, és kevésbé a más
pártok szószólóinak, sem a
"szürkeállományú gazdasági
zseni knek", sem a rengeteg po
litikusnak, szociológusnak és
egyéb " ...16gusoknak". Ma is
nyomatékkal hangsúlyozza a
hibákat, veszélyhelyzeteket,
míg mások kifogástalan mo
dorral halkan, mosolyogva te
szik tönkre gazdaságunkat,
életünket s idegen érdekeknek
játsszák út a nemzet kincseit 
sokan zsebrevágott milliókkaJ,
mi II iárdokkal. Természetesen
sok jó politikus van hazánkban
s azok véleménye hasonló dr.
Torgyá.n Józseféhoz.

S. 1992 t'ebruártól az FKGP
nem kivánt az Antall - vezette

koalícióban maradni. Ez is
bölcs előrelátás volt, mert az a
csapat nem volt sem keresztény
szellemiségű, sem a magyar
(főleg a vidéki) nép érdekeit vé
dő, csupán szavakban és ígére
tekben. Az SZDSZ-szel kötött
titkos paktum "áldásos", (s az
azt megelőző évtizedek) ered
ménye mai helyzetünk, kilátás
talan jövőnk.

6. A Kisgazdapárt nagyon jól
tudja, hogy csak jobboldali ke
resztény szellemiségű és ma
gyar érdekeket védó1<: széles
körű összefogása tudná meg
változtatni ezt az országrombo
16 politikai - gazdasági
helyzetet. Megalakult a Nem
zeti Szövetség, ahová igaz ma
gyar embereket vár a szervezet
és nem azoknat, "akik elismerik
Torgyán úr mindenhatóságát és
vezetőszerepét" - Vaszkó And
rás szavait idézve. Jelzői válto
zatosak: szélsőséges,demagóg,
diszkriminatív, kiabál, meg
osztja az ellenzéket, a baloldal
a malmára hajtja a vizet, nincs
~idolgozottabb programja stb.
Izléstelen, gusztustalan meg
jegyzések egy másik keresz
tény párt országos elnökére.
Mindez a helyi KDNP elnöke,
s egyben a Városunk Gyoma
endrőd "a keresztény nemzeti
gondolat hímöke" kiadója, író
ja tollábóL Bravó!

7, AzFKGP-nak nincs keres
nivalója a liberálisokkal tarki
tott Polgári Szövetségben,
ahová dr. Giczy György KDNP
elnök sem rohant tagságával,
bölcs megfol1tolásból. Bőven

VaJl idő átgondolni ki kivel tár
suljon majd és kivel ne, Ett61
függetlenül egy választás min
dig hoz meglepetéseket.

8. Pártelnökünkre - tévesen 
ráragasztották a demagóg jel
zőt. Tisztázzuk. Demag6g az,
aki hatalomban van és csak
ámít, ígéretét nem teljesíti. An
tall József erre rászolgált, a
KDNP pedig asszisztált hozzá.

Választási ígéretük nem telje
sült (nem is igyekeztek azt tel
jesíteni), tehát Antall volt a
demagóg és nem Torgyán. A
Kisgazdák ellenzékben voltak
és VaJlIlak. Hogy Horn ígéreteit
már ne is említsem. Ő aztán az
igazi demag6g! Az FKGP csak
olyat ígér, amit meg is valósít 
ha erre majd bizalmat kap sza
vazóitóL Csak nem ett61 fél a
szoc. liberális tábor? ValósZÍ
n(í, különben nemgyaláznáeny
nyire, még az elnökét sem.
Tervezik az újabb paktumokat?
Az majd nem SZDSZ - MDF,
hanem SZDSZ-Polgári Szövet
ség lesz? Csöbörből vödörbe?
A kereszténydemokraták be
csületes tagsága sem szeretne
csalódni vezetőiben. De azok
nem is gúnyolják akisgazdák
elnökét. A Giczy-vezette párt
éledezik, kár lenne, ha a liberá
lisok felé tekiIngető párttagok
gátolnák fejlődésüket. Egye
seknek nem tetszik, hogy Giczy
György, Hasznos Miklós és sok
másjeles személy szimpatizál a
kisgazda eszmékkel, program
mal és elfogadja annak a min
denkori elnökét? Önmagukat
jellemzik.

9. A keresztény jobboldali
erő az igazi magyar jövő, de
csak olyan vezetőkkel, akik
bátran kiállnak hitük, meggyő
ződésük mellett s képesek lesz
nek mindent elkövetlli, hogy
megmentsék ezt az országot a
csődtől és a teljes elszegénye
déstól.

10. Valóban j6lenne, ha min
denki tetteivel bizonyítan á ho
vatartozását. Rágalmazzon,
gyalázzon csak valaki valakit 
nyilván meghatározott céllal ha
lel kiismerete megengedi - de
ehhez a cselekedethez már
olyan messze van a keresztény
szellemiség, mint Mak6 Jeru
zsálemhez.

Tényeket írtam s egyetlen
szót sem szántam sértésnek. A
Független Kisgazdapárt jó
irányba tart. Nehéz küzdelmek
árán, céltudatosan halad egyre
elónbre, végül célba fog érni.
Birkózik a rágalmak, támadá
sok özönéveL azonban egyre
több ember ismeri fel kik akar
nak igazán jót ennek a vihar
vert, félrevezetett, de nagyon
tehetséges kis magyar népnek
lsten segítsen bennünket.

Hanyecz Margit
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A parasztság ellen!Az intézkedés törvényes volt

Kutyavadászat

Tisztelt Szerkesztőség!

KOVÁCS MIHÁLY
okleveles
mélyépítő

üzemmémök

- mélyépítési,
vízépítési
munkák

engedélyezési és
kiviteli terveinek

elkészítését,

visszamaradó földekre vonat
kozik. A törvény azt is kimond
ta, hogy a második körben
kárp6toltakat állami földekból
kell kielégíteni. Gyomán jelen
tős volt a német vagyonelvétel
is 168 személy hurcoltak ej
Szovjetuni6ba kény
szermunkára, zsidó vagyont is
vettek el. Ezek mind az állami
vagyonba kerültek, ezért ezeket
onnan is kelJ elvenni. 3674 ha
területet csatoltak el TÚIkevé
hez Gyoma területébőL ame
lyen ugyancsak teljes
egészében állami tulajdonú gaz
daság mú1<ödött. Ha a kárpótol
tak földet nem kaphatnak,
kárpótlási jegyüket kidobhat
ják, semmit nem kapnak éne. A
jól jövedelmezőenergia ágaza
tokat, üzemeket, gyárakal. baJl
kokat kül földi tőkések

vásárolhatták meg. Legtöbb
ször áron aj ul. De a magyar pa
raszttól sajnálják azt a földeL
mnelyet mlível, nem akarják ne
ki a tulajdonába adni. Ezt a föl
det nagy részben már egyszer
megszervezte 1848 után a ma
gyar parasztság. Lehetővé kelJ
tenni azt, hogy becsületes mun
kából a mezőgazdas,ígban is
mindenki megélhessen és saját
tulajdonosa lehessen annak a
földnek amit mlível.

Dr. Weigel-t József

~ 5500 Gyomé'lendród,
~ Mikes Kelemen u. 2.
l_~>_",,~~,'x,x,x~,x_'~»'mx~,J

~...........~"""",:"x-.~~~-.:;.~»»: ..~:v:-»:«~

I Rövid ~

I
~:. határidővel,

kedvező

" árakon vállalom:
I
I
I
~
t:
>:

~ - állapotfelvételiI tervek készítését,

~ - műszaki
~ tanácsaflás,
~ tervezői

~ művezetés.

1990-ben mindenki remény
nyel tekintett a rendszerváltás
felé. Legtöbben már megundo
rodtak a politikától. Mindenki
elmondhatja a véleményét, de
ha milliók mondják, akkor sem
veszik figyelembe. Az árakat ál
landóan emelik, besem jelentik.
Az ipari mezőgazdaságiüzeme
ket sorra árverezik el és felszá
molják. Alig maradt
munkahely. Óriási munkanél
küliség van.

A kárpótlás csúfos véget ér. A
kárpótlási jegyekkel szemben
nincs fedezet, elértéktelened
tek.

1995-ig duplán vették vissza
az elvett földeket. A földrende
ző bizottság a paraszti érdekek
nek megfelelően döntött: Az
állami tartalékföldeket is ki
osztják. A polgármester viszont
szöges ellentétben a kárp6toltak
érdeke ellen cselekedett. A kár
pótlási jeggyel rendelkezó1< sa
ját bőrükön tapasztalhatták
meg, hogy a polgármester elle
ne van a parasztság földhöz ju
tásának - ezt a tettével is
bizonyítja - akadályt gördített a
kárpótlás elé. Az összehívott
testület többsége megszavazta,
hogy a privatizációs nliniszter
határozatát hatálytalanítsák.
Arra hivatkoznak, hogya tör
vény szerint az el nem kelt föl
dek az önkorm{UJyzatot illetik
meg, mert adott időpontig nem
árverezték el.

A Kárpótlási Hivatal szeriIJt
ez csak az első kárpótlásból

A Gyomaendrődi Híradó 1996.januári számának 4. oldalán olvas
tam a helyijárati autóbuszközlekedésre vonatkozó 1996. évre érvé
nyes tarifákrój és önkormányzati támogatásról.

Én abban a belyzetben vagyok. hogy volt lehetőségem cégemet
képviselni Gyomaendrőd városában. 1993-ig belyijárati autóbusz
közlekedés vonatkozásában. Sajnos különböző okok miatt a várossal
ezirányú kapcsolatunk meglazul!. majd megszünt.

Olvasva a cikkel. ajánlom az Önök lapján keresztül is és a
következő napokban az Önkormányzati Testületnek is levélben.
bogy az itt megjelölt díjak illetve támogatási összegbez képest mi
egy megbízás esetén kb. IO-15%-kal olcsóbban is megvalósílhat
nánk a korábban nem túl sok kritikát kapott és a buszvezetői maga
tartásra egyáltalán nem panaszos helyi közlekedést.

Tehát szá.mszerűsítve a gondolatainkat, amit természetesen külön tár
gyalás témája, ahol a PolgáImesteli Hivatallal. illetve a Testülettel meg
beszélve az elvárásokat és bozzákapcsolva a mi ajánlaumkat, az alábbi:

Vonaljegy kb. 42.-Ft
Egyvonalas bérlet kb. 920,-Ft
Tanuló/Nyugdíjas bérlet kb. 280.-Ft
Onkományzati támogatás kb. 140 e FtJhó

Az iskolai járat az értelmezésnek megfelelően külön megegyezés
kérdése. Csuka Zsigmond

CI Körös Volán vezérigazgmó-helyercese

Az üggyel kapcsolatban fel
hívtuk telefonon dr. Veréb
Lajost, a Széchenyi Vadász
társaság elnökét, mert hogy ő

volt az, aki a kutyát lelőtte.

- A vadászati törvény úgy
szól, hogy amikor egy kutya
kikerül a gazdája hatásköré
ból, azaz a gazda már nem tud
az ebnek parancsolni azt visz
sza nem hívhatja, attól kezdve
a vadászterület bérlője, a va
dásztársaság bármely tagja
jogosult a kutyát lelőni. Azért
kell lelőni, mert egyrészt
veszélyeztetheti mások testi
épségét, másrészt pedig ha
esetleg több napi kóborlás
után hazakerül, akkor esetleg
veszettséget is összeszedhet.
A szituáció egyébként a kö
vetkező volt: Egyik délután az
adott területen arra lettem
figyelmes, hogy egy német
juhász kutya egy nyulat üldöz.
Sehol senkit nem láttam a
gátról, s a kutyát a szó leg
szorosabb értelmében ártal
matlanná tettem. Eltelt né
hány perc, mire visszaértem a
kocsihoz, eló'került a kutya
gazdája, aki jó messze volt az
esettól. Elmondtam neki, hogy
mi történt és tájékoztattam,
hogy erre törvény van, és én
ennek megfelelőenjártam el
mondta dr. Veréb Lajos.

Farkas László
Gyomaendrőd, Sallai u. 15.

Október 29
én egy csen
des, késő őszi

vasárnap dél
után fiam 
szenvedélyé
nek hódolva 
horgászni
ment a folyó

árterének egyik holtágára. Mint
legtöbbször, most is magával
vitte hároméves németjuhász
kutyáját, amit kölyökkora óta
nevelgetett, tanítgatott. Az
egyébként értelmes, intelligens
kutya az egész család, mindany
nyiunk kedvence volt. Hogy
miért csak volt?!

A holtág partjának fái között
horgászott a fiú, amikor két
hatalmas dörrenés után kutyánk
fájdalmas üvöltése dermesztette
me~. Az első dupla után még
egyet dördült a puska, merthogy
egy "hivatásos gyilkos" - a
vadászokat annak tartom - sem
találhat mindig elsőre. Amikor a
fiú felrohant a partról, a gát mel
lett városunk egyik hírhedt
fővadászát találta, mellette a
mozdulatlanul fekvő megölt
kutyát. A fővadász foghegyró1
csak annyit mondott, hogy a
kóbor ebeket ki kell irtani.

Nem kell vadásznak lenni
ahhoz, hogy megállapíthassa
valaki lőtávolságon belül, hogy
a kutya ápolt, egészséges állat
volt, nem pedig kivert, kóbor
eb. Vajon nem kellett volna
meggyőződnie a fővadásznak

arról, hogy a kutya valóban
kísérő nélkül tartózkodik az
ártérben'J Mi történik akkor, ha
a lövések célt tévesztenek és
esetleg egy embert találnak
telibe?

Fővadászunk a "sikeres" va
dászat után elporoszkált autó
ján, a tetemet otthagyva. Fiam
természetesen elhantol ta az el
pusztított kutyát. Aki szereti az
állatokat gondolhatja, hogy
közben mit érzett, mit gondolt.
Az eset után éjszakákon át nem
aludtunk. A kedvenc jószág
elvesztése kisebbik fiamat is
nagyon megviselte, aki állat
barát lévén még egy verebet
sem tudna, tudott volna eddig
lelőni.
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Mindenki lemondott

1996. január

Válságban a Gyomai FC

Gyermeksorozatok a régi áron
megrendelhetó1< telefonon is

Uhrin Erzsébet fényképésznél
Gyomaendrőd Deák F. u. 15.

Telefon: 06-30/436-286

Konica 24 kockás színes film
nagykereskedelmi áron, amíg

a készlet tart 290 Ftltekercs áron.

Múlt év végén Vass Ignác a Gyomai FC ügyve
zetője lemondott tisztségéról. Január 9-én a klub
elnöksége ülést tartott, ahol Kulik István társa
dalmi elnök és Nagy Antalelnökségi tag is lemon
dott. Válságban van tehát a klub vezetése, de a
legnagyobb gond mégis, hogy kevés a pénz a
focira és a tehetős szponzorok sem igyekeznek
anyagi áldozatokat hozni. Az önkormányzat két
azonos szinten játszó labdarúgó csapatot - az
endrődit és agyomait - próbál eltartani, több
kevesebb sikerrel. Az ügy kapcsán két régi tétel
igaza bizonyosodott be: kis pénz, kis foci. A
másik, hogy: pénz nélkül mulatni bajos.

Vass Ignác, a lemondott ügy
vezető 13 éven át sportvezetős
ködött a labdarúgásb311. Hogy
miért dobta be a törülközőt, ar
ról még múlt év decemberében
a Heti Délkeletnek a következőt

nyilatkozta:
- A Békés Megyei Labdarúgó

Szövetség összeesküdött egye
sületem ellen. A szövetség a
versenysport szervezése, a klu
bok képviselete helyett büntet,
sz,mkcionáJ, játékosokat tilt eJ.
A fegyelmi bizottság nem hall
gal a józan érvekre, mondhatni,
koncepciós pereket gyárt. Gon
da Istv,)ll labdarúgónk ügye tet
te fel a történésekre a koronát.

Mint arról lapunkban is be
számoltunk Gonda Istvánt az
zal vádolta a szövetség
fegyelmi bizottsága, hogy a
Gyomai FC-Kamut meccs után
megütötte Hangya Béla partjel
zőt. A határozat a focistát egy
évre eltiltotta a labdarúgistóJ.
Gonda nem ismerte el vétkessé
gét, s ezt több tanú is igazolni
~udta. Agyomaiak aZOnb311 hi
ába tettek panaszt az MLSZ
nél, minden maradt a régiben,
sőt az eredeti ítéletet még sú
lyosbították is.

- Hiába kerültek elő a valódi
tettesek, hiába látták százak,
hogy mi történt a pályán és a
pálya szélén, mégis a kIubot
büntették. Ilyen közegben kép
telenség dolgozni - mondja
Vass Ignác, aki nem tagadja,
hogy az elmúlt hónapokban a
vezetéssel is voltak vitái.

- Ha a csapat jól játszik, akkor
az ügyvezetőt is elismerés öve
zi, a mélyponton viszont a ko
rábbi hívekből ellenségek
lesznek. A GYFC pedig most

nem annyira sikeres mint a ko
rábbi években volt. Mindemel
lett az is igaz, hogy ilyen
gazd asági helyzetben nem kön y
nyű a focit menedzselni egy kis
városban. Kis pénz, kis foci,
nagy pénz, nagy foci. Egymilli 
ót kaptunk az önkonuányzatt6I,
kiadásunk viszont 3 millió, te
hát a hi{UlYZÓ összeget nekünk
kell összekoldulnunk, s ez ren
geteg időt, energiát igényel 
mondta Vass Ignác.

Az ügyvezető lemondását
követően január 9-én ülést tar
tott a GYFC vezetése, ahol Ku
lik István és Nagy Antal is
bejelentette lemondását.

- V,1.I ,U11en nyien felel ősséggel
tartozunk a kialakult helyzetért. A
klubvezetés valamennyi tagjának
volt elég saját gondja az elmúlt

évben, így kevesebbet tudtunk
törődni a klubbal. Mintegy 15
éve segítem a klubot, de itt min
dig is a pénztelenség volt a leg
nagyobb probléma. Az új
vezetésnek mihamarabb össze
kell állni, nek.-iink pedig lekö
szönőknek a még függ6ben lé
vő ügyekben kötelességünk
segíteni az elnökség új tagjait
mondta Nagy Antal.

Az ülésre olyan gyomaiaka( is
meghívta!<, akiktól valanliféle se·
gítséget remélhet a klub. Közülük
Csányi Istvá.Jl és Jenei Bálint is
azon avéleményen VOll hogy vál
ságban ViU1 a klub, de ahhoz, hogy
segírhessenek tisztában kell lenni
ük a kialakult helyzettel.

Szetteli Béla a klub egyik tagja
sajnálatosnak tartotta, hogy az
Endrődön megalakult magán-fo
cicsapatot is támogatja a város.
Ez ellen a klubvezetésnek fel
kellett volna szólajnia.

-Tisztázni kellene a várossal,
hogy kit szponzorál az önkor
mányzat, mert véleményem
szeriIH két focicsapatot Gyo
maendrőd nem bír el. Ha ala
kulna egy hokicsapat, akk9r a
város azt is szponzorálná? Es a
pénzt a focitól csípné le') - tette
fel a kérdés SzetteJi Béla.

Az illésen végül is úgy hatá
roztak a jelenlévol<, hogy Jenei
BálinI, Szelfeli Béla és Bene
Imre részvételével jelölőbizolt

ságot alapít, melyilek feladata
lesz javaslatot tenni a Gyomai
FC elnökségének új tagjaira.

Férfi és női korcsolyák 5800-8700 Ft-ig
Gyennek és felnőtt sapkák 450-1350 Ft-ig

Sportzoknik 150-570 Ft-ig
FESS márkájú kabát fiú-lány 13 OOO Ft

Egysoros görcipő 6300-11 OOO Ft-ig
Síkesztyük. 1500-2000 Ft-ig

- valamint szabadidőruhák
és sporteszközök, edzőcipők

bő választékával várjuk ebben
az évben is vásárlóinkat!



Feladó neve: .

Érdeklődni: , .

***

Gyomaendrőd,

Pásztor J. 26.
Kaphatók:

- fagyasztott termékek
- konzervek

- tápok
-vitaminok

- kiegészít6k stb.

Kérésre bármilyen
terméket beszerzünk

A Hó'sök úri Darvas-is
kola épiiletét bérbeadja (/
Református Egyház. Ér
dekló'dni a Református Lel
készi Hivatalban lehel
(Gyoma, Hó"sök útja 44. J.

Gazdi 80lt

A május elején megnyíló
református szere
telOllhonba jelenrkezólel
várunk. Afeltéreleker a Re
formátus Lelkészi Hivatal
ban (Gyoma, Hó'sök úrja
44.) lehet megtudni.

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Drága szerettünk:
Gulyás Pál

nyugalmazott r. alezredes
temetéséhez nyújtott

segítségért köszönetünket
fejezzük ki a Békés megyei
Rendőr- F6kapitányság, a

Szarvasi Rendőrkapitányság,
résztvevő állományának,
a Szarvasi KOM ÉP-nek,

és mindazoknak
a rokonoknak, ismerősöknek,

akik a temetésen
megjelentek, sírjára

koszorút, virágot belyeztek,
és részvételükkel, fájdal

munkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Ingyenes az apró!

-----------------------------------------~

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvastiknak a
lakossági aprohirdetését. akik azt az alábbi szelvényen küldik be
megjelentetés céUából. A szelvényen megjelölt helyre kell beírni a
kivánt szövegel. és a szelvényt levelezolapon vagy borítékban kell
elküldeni a következó cÚllre: 5500 Gyomaendród, Pf: 48. A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállalunk' Egy aprolJircletés szö
vege lehetoleg ne tartalmazzon tizenöt (J 5) szónál többet'

Ezermester kiskönyvtár cí
m(í sorozatot keresek. Vetési
János, Mezóoerény, Tököly 88.
Ugyanitt eladó: 3 égős gáztűz

hely és pokrócszövőszék.

KD-160 és FV III-64 ter
ménydaráló, benzinmotoros
vízszivattyú, háromlapos vil
I,illYtűzhely sütővel, tíz literes
szólőprés, zúzó, 10-15 és 50 li
teres üvegballonok, valamint
egy 12 Cal. Simson Boek söré
tes vadászfegyver eladó. Gyo
maendrőd, Hősök útja 88/ l.

Kombinálható babakocsi el
adó. Érd.: Főút 127.

~-----------------------------------------~

Eladó egy 125 literes hőtáro

l6s villanybojler (felújított),
megbízható állapotban. Gyo
ma, Vásártéri ltp. 34/A. II. 6.

Commodore Amiga 600-as
számítógép játékokkal, fel
használói programokkal és
joystickkal eladó. Számai Gyo
ma, Vásártéri ltp. 1412.

4 darab 2x2 méteres nádpad
ló eladó. Darabja 1000 forint.
Gyomaendrőd, Selyem u. 16/1.

Új 'álJapotban lévő ágyne
műtartósheverőeladó. Irányár:
9000 Ft. Putnoki Lajos, Vásár
téri ltp. 28/B. lV7..

Eladó 160 literes hűtőszek

rény, egy 2,5 éves rajzos német
juhász bill és egy Macobilli,
kétfunkciós világoskék baba
kocsi. Gyomaelldrőd, F6 út
178.
. Kárpótlási jegyet vennék'

Erd.: Gyomaendrőd, Zrínyi u.
29/A.

Csepel bőrvarrógépés Na
umann textilvarrógép eladó.
Gyomaendrőd, Selyem u.
lll.

Butikosok, üzlettulajdono
sok figyelem! Színes beltéri
programozható féu yúj ság el
adó. Irányár: 45 ezer forint.
Gyoma, Csokonai u. 22.
60/384-670.

EGYÉB

Extrákkal felszerell, újszerű

állapotban lévő MOl~ntainbike

női kerékpár eladó. Erd.: Gár
donyi u. 2.

Simson 50-es eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma
S. 31. az esti órákban.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Raktárkezelői, anyaggaz
dálkodói, 12 éves ügyviteli,
gépírói, szövegszerkesztőivég
zettséggel munkát keresek
Vésztő vonzáskörzetében. Te
lefon: 477-537.

Biztonságszervezői (mun
ka- tűzvédelem, személy- és
vagyonvédelem, polgári véde
lem), televízió, rádió, video és
parabolaantenna szerelési mun
kákat vállal ok. Budai János,
Gyomaendrőd,Bethlen u. 36.

VáUalkozók, kft-k, betéti
társaságok figyelem! Köny
velést, adótanácsadást válla
Iok. Mastala Istvánné,
Gyomaendrőd, Munkácsy
u.2.

JÁRMŰ

ÁLLAT

HÁz, LAKÁS

Fekeleés fol lOS dog kölykök
eladók. Apa: HCH, HPJ,
7XCAC, CACIB Anya: Te
nyésztésre alkalmas. Érd.:
Gyoma Budai N. A. u. 30. tele
fon: 386-887 (12-15 óráig)

Október 6 ltp-en 3 és fél szo
bás lakás tavaszi beköltözéssel
áron alul eladó. Érd.: Endrőd,
Zrínyi u. 32. sz.

Gyomaendrőd,· Árpád lJ. 6.
sz. alatti családi ház eladó. Erd.:
Kossuth u. 15. szám alatt. Tele
fon: 386-405.

Gyomaendrőd, Kiss Bálint
út 2. szám alatti 3 szobás gázfű
téses családi ház eladó. Érd.:
ugyanitt.

120 m2-es épület műhely
nek, üzletnek kiadó Endrődön.

Fóliaváz 18 m hosszú eladó.
Érd.: 06-20-452-644.

Gyomán Lehel u. ;2.3. sz.
alatti családi ház eladó. Erd.: Fő
út 38., vagy Kolbusz Judit ügy
védnél.
Gyomaendrődön eladó a

gy,ógyfürdő közelében 1004
m--es üdüJőtelep ikerfaházzal.
Víz, villany van. Monor, Szél
malom ll. 223. Tel.: 133-7036.

Gyomán Hunyadi 61. szám
alatti jó illlapotban lévő ház el
adó. Erd.: Kálvin 16. alatt.

Gyomaendrőd Bartók út 25.
szám alatti 2 szobás lakás sür
gősen eladó. Érd.: Tamási 7.
Tel: 30/439-116.

HÁZ eladó I Gyomaendrőd
Csillagos u.~. sz. alatt 2 szobás
ház eladó. Erdeklődni a hely
színen szombati napokon 10
órától 12 óráig.

GyomaendrődOktóber 6 ltp.
IV. emeleti 4 szobás lakásomat
eladnám vagyelcserélnén; ki
sebb gyomai lakásra. Erd.:
Gyomaendrőd,Jókai út 7. Tel.:
386-247.

Sürgősen eladó kétszobás,
összkomfonos ház Gyomán a
Losonczi u. 18. szám alatt.
Irányár: 850 OOO Ft. Érdeklődni
a helyszínen lehet.

Beépített csempekályha,
Simson 51-es. és 1966-os Jawa
segédmotor eladó. Érd.: Gyo
ma. Mikszáth 23.

Eladó jó állapotban lévő

SKODA 120 literes bejáratós
motorral, másfél éves műszaki

val. Érd.: Gyomaendrőd,Októ
ber 6 ltp. I/e. 1/4.



Biciklis
tolvaj

Az utóbbi hetekhen
több alkalommal is tör
tént olyan eset, hogya
kora esti órákban a ke
rékpárosok csomagtar
tájáról menet közben
lelopják a táskát. Az
eset úgy történik, hogy
a kiszemelt áldozat mel
lé húzódik egy tli,tal
férfi, aki lekapja a cso
magtartón elhelyezett
táskát és mountain bike
kerékpárjával elhajt. A
rendőrség felhívja a la
kosság figyelmét, hogy
vigyázzanak értékeikre
és aki az üggyel kapcso
latban bármilyen felvi
lágosítással tud
szolgálni, az értesítse a
rendőrséget.

, FUGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline S'udiósza Felelös szerkesztó: Felelős kiadó: Homok Ernö
_ Hornok Ernö Keszult:

, Szerkesztöseg: Gyomai Kner Nyomda RI.

SZED
5500 Gyomaendród. Veze';g"g"o

Kossuth u. 18. Papp lajos
TeIlFax.: 386·479 ISSN: 1215-8623
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mú1<ödésbe lépett, így a tet
tes a helyszínról - dolga vé
gezetlenül - elmenekült. A
gyomaendrődi rendőr()rs

szolgálatban lévő járCírei az
elkövetőt a Hídfő vendég16
előtt igazoltatták, majd elő

állították. A szarvasi íllető

ségű pincérn6t a szolnoki
rendőrök vették őrizetbe.

Január 2-án éjjel hetörtek a
Körös étterem pizzériájába,
ahonnan 50 ezer forint érték
ben loptak el cigarettát és ita
lokat eddig ismeretlen
tettesek.

Az endrődi Dávid élelmi
szerbolt raktárába január 4
ről 5-re virradóra törtek be
és 48 ezer forint értékben
vittek el cigarettát, italt és
szalárnit.

másnap megtaJá.lták a város
határában, a Bónom-zughoz
vezető kövesúton a lőtérnél

kiégve. A tettes még isme
retlen.

A Béke Vadásztársaság
vadászai decemher 28-án
orvvadászokat értek tetten,
akik egy golyós puskával
egy nyulat és két fácánt zsák
mányoltak. A rendCírség a
fegyvert lefoglalta és a há
rom férfi ellen lC5fegyverrel
és lőszerrel való visszaélés
Imatt eljárást indított.

Január másodikán délután
a mezőtúri kapitányság érte
sítette a gyomaendrődi ügye
letet, hogy Mezőtúron a
postah.ivatalban egy fiatal nő
fegyvernek látszó tárggyal
pénzt követelt, ám a riasztó

~~~ ~

~5S
Endrödön fogták el
a szarvasi pincérnöt

Az elmúlt év december 20
án Gyomaendr()dön a FC)
úton egy Suzuki személy
gépkocsi nekihajtott az úttest
szélén álló Alfa Rómeónak.
Személyi sérülés nem tör
tént, a kár 550 ezer forint.
Szilveszter éjjelén a kondo
rosi úton egy személygépko
csi az árokha csúszott,
szerencsére senki sem sérült
meg. Január 7-én az Enci
előtt, a Fö úton egy személy
gépkocsi elgázolt egy 9 éves
kislányt, aki könnyű séIi.ilés
sel megúszta a balesetet. A
kislány féktávolságon belül
lépett a jánnű elé.

December 24-én az esti
órákban ÖregszólóDen a Gu
lyás csárda mel1ól elloptak
egy I200-as Ladát. A kocsit

THERNI(v..X
ÉpíTŐiPARISZÖVETKEZET

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614 • Fax: 66/386-226

• Vállalkozunk magasépítési munkák
kivitel ezésére.

• Osztályozott adalékanyagból bármilyen
betonkeveréket - szükség esetén

MELEG vízzel történő betonkeverést is
- 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.

Jeans &Jackets Shop

TÉLI VÁSÁRT TART
január 17-tól amíg a készlet tart.

Pu~Y.~(~H~9:
20% árengedménnyel

kaphatók
télikabótok pulóverek vastag ingek sapkók sólak

bakancs-zoknik

I
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.



sében együttműködnekmunka
vállalók, munkaadók, az önkor
mányzat, a munkaügyi hálózat,
és a helyi társadalom is. Tehát
nem egy-egy vállalkozó, vagy
önkormányzat javaslatait kéri a
miniszter, aki az infrastrukturá
lis feltételek létrehozásához is
segítséget ajánlotL

Kiss Péter mwlkaügyi miniszter
délután Szarvason találkozott az
MSZP megyei és körzeti vezetöi
vel, majd este részt vett és beszédet
mondott a Bethlen Gábor Mező
gazdasági Szakközép- és Szak
munkásképző Iskola szalagavató
ünnepségén. Ezt követően a vá
rosházán a miniszter és a képvise
lőnőlakossági fórumon válaszolt
az érdeklődók kérdéseire.
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Iiség emelkedésének megállítá
sára. Kimunkált, szakmailag
megalapozott munkahelyte
remtő tervezeteket kér a mi
lüszter, s ezeket minisztériuma
is támogatn i fogja - mondta be
vezetőjében Szöllősi Istvánné.

A miniszter azt kérte a jelen
lévő önkormányzati és munka
ügyi szakemberekt61, hogy
készítsenek konkrét helyi fej
lesztési elképzeléseket munka
helyteremtésre, olyan
projekteket, amelyek elkészíté-

TÉLI VÁSÁR A FEHÉRNEMŰ BOLTBAN

30-40% árengedmény
•fehémeműk •harisnyanadrágok • zoknik

Gyoma, Bajcsy-Zs. u. 45.,
Mezőtúr, Dózsa u. 7.,

Körösladány, Petőfi tér 6.

Gubucz József igazgató köszönti a minisztert
a mezőgazdasági iskola szalagavatóján

A miniszter segítene...

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Gyomaendrődön és körzeté
ben 18 százalék a regisztrált
munkanélküliek aránya, s ez
sokkal magasabb mint a me
gyei és az országos átlag.

- Ezzel a miniszter úr is tisz
tában van és ennek a látogatás
nak most igazán jelentősége

van, hiszen mindenki megoldá
sokat vár. A privatizált nemzeti
vagyonból származó bevéte
lekból új munkahelyeket kell
teremteni. Megismételhetetlen
alkalom nyílhat a mUllkanélkü-

Szöllősi Istvánné országgyúlési képviselő meghívására
február 9-én délelőtt Gyomaendrődreérkezett Kiss Péter,
munkaügyi miniszter, a Magyar Szocialista Párt országos
elnökségének tagja. A gyomaendrődi városházán az 5.
számú vá1asztókörzet polgármestereivel és munkaügyi
vezetó'kkel találkozott.

Televíziók
Daewoo TXT 5564 600,

Videoton 51 53 800,

Daewoo 51 51.900,-

Videók
JVC videó 3 fejes 47900,

Daewoo videó 2 fejes
42500,-

Philips videó 2 fejes
39900,-

Daewoo Line videó 2 fejes
34900,-

Múnoldvevól<.
NEXTWAVE 2 fejes

31900,-

Columbia 1 fejes 22 900,

ECHOSTAR Multichoiche
dekóder kártyával

39900,-

Gyomaendrőd,

Főút 226.

Kéri
Híradástechni ka

Beszélgetés
.Katona Lajossal

a pénzügyi
bizottság
vezetőjével

NelD.
l11indig
döntünk
jól...
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Katona Lajos (43) vállalkozóként és a szo
cialista párt tagjaként került 1994 végén
a helyi választásokat követően a képvise
lő-testületbe.A pénzügyi bizottság vezető-

jeként azt mondja, a döntései során sze
retné figyelembe venni a választói szem
pontjait, de a saját véleményét sem
hagyhatja figyelmen kívül.

"Nem mindig döntünk jól..."
Katona Lajos képviselővel beszélgettünk

az önkormányzati munkáról, a város pénzügyeiről
és a demokrácia hiányzó feltételeiről

- Eltöltve itt a képviselő-tes

tületben egy ével, azt tapasz
talom, hogy érdemi munkát kell
végeznünk. Hozunk is olyan
döntéseket, amelyek érdemben
befolyásolják a lakosság sorsát.
Néhány dolog azonban nem
úgy mú1cödik, ahogy én gondol
tam. Azt hittem, hogy nekünk
képviselőknek lesz arra mó
dunk, hogy minden információ
birtokában kellő alapossággal
tudjunk döntéseket hozni. Ugy
érzem azonban, hogy nem jut el
hozzánk minden informáci6 és
nincs is idő átgondolni bizo
nyos kérdéseket a döntések
előtt. Emiatt nem mindig kellő

en megalapozott döntések szü
letnek. Ha mindezeket a
kétségeimet meg akarnám
szüntemi, akkor sokkal több
időt kellene fordítanom a köz
ügyekre: átnézni anyagokat, el
lenőrizni bizonyos
információkal. A polgármesteri
hivataltól persze minden kért
adatot megkapunk, de nem va
gyok biztos abban, hogy min
den esetben a tén yeket és a
val6ságot ismerjük meg.

- Magyarán félrvezethelik a
képviseló'-testület tagjait?

- Ezt nem mondanám. Min
denesetre úgy látom, hogy a
testület bizonyos mértékig fog
lya a hivatalnak. Minden anya
got a hivalalt61 kapunk, a
döntéseinket megelőzően, en
nek következtében nagy lehető

sége van, hogy saját meglátása
szerint alakítson dolgokat, s ez
zel befolyásolhat bizonyos
döntéseket. Persze ki lehetne
ezt védeni akkor, ha az ember
nek lenne ideje végére járni a
dolgoknak.

- Mindezek alapján milyen
nek ítéli a képviselő-testület

döntéseit.
- Vannak j6 döntések, siker

élmények. Az egyik ilyen, hogy
a múlt évben nem kellett hitelt

felvennie a városnak. Megala
pozott döntés volt, amikor föld
kérdésben megtámadtuk a
privatizációs miniszter intézke
dését, mert biztos vagyok ab
ban, hogy ezzel a lakosság
többségének érdekei t is szol
gáljuk. Voltak azonban vitatott
döntéseink, vagyis olyanok,
amelyek késoDb vitatottak le
hetnek. Ilyen például az 1. és 2.
számú iskolák összevonása,
amely mellett én is teljes mell
szélességgel kiálltam. Kiváncsi
vagyok, hogy ezzel tényleg 01
cs6bb lett-e a működés? Már
előzetesen kijelenthetem, hogy
vannak kétségeim. Információ
im szeriIlt nem biztos, hogy úgy
sült el a dolog, ahogy mi azt
szerettük volna, legaLíbbis
pénzügyileg.

- Azt mondják, hogya pénz
ügyi bizotsságok rendszerint
olyan ernberekbó7 állnak, akik
semmit sem tudnak a milliókról,
mert <sak ezrekben gondolkod
nak. A bizottságok szú'ró]én az
igazán nagy döntések ezért
mennek át olyan gyorsan, míg a
tízezrekről órákon át vitatkoz
nak...

- A pénzügyi bizottság tagja
iban kellemesen csalódtam.
Van három olyan meghatározó
egyéniség köztük, akik az én
véleményemmel rendszerint
egyetértenek.

- Könnyen lehet óket befolyá
solni?

- Inkább a nézeteink állnak
közel egymáshoz, ezért a pénz
ügyi bizottság többnyire
könnyen és gyorsan dönt. Azt
nem hiszem, hogyelvesznénk
az ezer forintokban és megfe
ledkeznénk a milli6s nagyság
rendű témákr61. Hadd legyek
egy kicsit önelégült, úgy vélem,
képesek vagyunk stratégiailag
gondolkodni.

- On szerint tehát jól gazdál
kodik a város...

- Azt nem mondhatnám.
Amikor egy város, vagy egy
cég, vagy akár egy család anya
gilag bajban van, akkor az első

reakci6, az, hogya kiadásokat
csökkentik, vagyis meghúzzák
a nadrágszíjat. A városi költ
ségvetés esetében is ez ment
végbe a múlt esztendőben.

- Kevés a lyuk azon a bizonyos
nadrágszíjon, mert minden közép
iskolában fizenek a dolgozóknak
múlt év végén jutalnU/kat, ruha
pénzeket, holott atakarékosságje
gyében erre az önkormányzat nem
akart lehetó'Jéget adni. ..

- Az intézmények önállóan gaz
dálkodnak, s ebból következik az,
hogy eltérő játéktérrel is rendel
keznek. Az egyiknek több pénze
marad, az tizet jutalmat, a másik
nem. Ezekkel az ellentmondások
kal egyiitt kell élnünk.

- Miként rangsoro/ja a testü
let a kiadásokat, amikor kevés
bé létfontosságú swbrokra és
oltárképre áldoz milliókat,
ugyanakkor az ezredfordulóhoz
közeledve a kisiskolás gyerekek
még núndig udvari vécét kény
telenek használni?

- A testületi döntések során
politikai szempontok is szere
pet játszanak. Muszáj olykor
politikai kompromisszumokat
kötni. Ez is bonyolítja kissé a
testületi munkát, azazhogy
meddig mehetÜl1k el a politikai
kompromisszumokban. Nekem
személy szerint nagy dilemmát
okoz, hogy mennyire támogas
sunk kulturális ügyeket, ren
dezvényeket. Valamennyit
persze szánni kell ilyen célokra
is, de azl gondolom, hogy már
túlléptük azt a bizonyos határt.

- Most, hogya képviseló'-tes
tüleli munkába is belekóstolt,
hogy tervezi. újra indul majd a
következó' helyi választáson?

- Nem. Elsősorban az időhi

ány és a már elsorolt kétségeim
miatt.

- És ha a polgármesteri tiszt
séget ajánlanákfef?!

- Azt sem vállalnám, holott
azt gondolom, hogya polgár
mesteri munkát másképpen
kellene csinálni. Ez nem jelenti
azt persze, hogy én jobban vé
gezném ezt a feladatot, CSUpá.tl
gyakran úgy érzem, hogy más
képp kellene csinálni. Ma Ma
gyarországon a polgármesteri
tisztséget csak olyan embernek
lenne szabad elvállalni, aki
anyagilag és egzisztenciálisan
is biztonságb,m V<Ul. Azaz meg
él akkor is, ha keveset keres,
megengedheti magának, hogy
objektív legyen, hogy a saját
erkölcsi ítéletei alapján végez
ze a munkáját, és nem attól kel
lene réttegnie, hogy
legközelebb nem fogják meg
v,í\asztani és akkor nem tud
majd mib61 megélni. Én egzisz
tenciálisan nem fogok így állni
három év múlva, tehát nem me
gyek el polgármesternek. Per
sze valószínűleg meg sem
választanának...

- Egy nagy fizetéssel azért
biztosan el lehetne csábíta
ni...

- Ezt viszont a társadalom
nem tudja tolerálni. Részben
az anyagi földhözragadtsá
gunk miatt sem. Mert amíg a
képviselő-testület jelentős ré
szének számít az a tízegyné
hányezer forintos képviselői

juttatás, akkor nem biztos,
hogy ezek az emberek tudnak
demokratikusan gondolkodni.
Eljött a demokrácia, de véle
m~nyem szerint a demokráci
ának igazá,n nincsenek meg a
feltételei. Igy mi csak imitál
juk a demokráciát. Tenné
szetesen nagy előrelépés

történt a korábbi évtizedekhez
képest, de nagyon hosszú fo
lyamat lesz amíg az igazi de
mokrácia kialakul itt ebben az
országban.
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Köszönjük mindazoknak
a vállalkozásoknak, cégek
nek, intézményeknek és an
nak a sok ezer
magánszemélynek, h0:51J az
elmúlt öt évben megtisztel
tek bízalmukkal és bennün
ket választottak hírdetéseik
megjelentetésére. Remél
jük, hOfY közreműködé
sünkke hozzájárultunk
iizletí síkereíkhez.

Szó-Beszéd
Szerkesztősége

A rendörok
elg:izoltak
egy embert
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InteJjú dr. Frankó Károllyal és Jenei Bálinttal

,,,.. ,~ ,_ ..~ -'"I

fVCGfll.fI1 VAIfOSI!.» ---J

I dén februárban kereken
öt esztendeje jelent meg
Gyomaendr6d új városi

lapja, a Szó-Beszéd. Szándé
kunk az volt, hogy az önkor
mányzatt61, a helyi
hatalomtól valóban függet
len újság tájékoztassa a la
kosságot a hírekr6l és azok
hátteréről. Reméltük akkor
talán naivan - hogy ebben a
város vezetői is segítségünk
re lesznek. Ez azonban nem
így történt. Kiderült, hogy
az öntelt vezetők nem tűrik a
nyílt beszédet, a másféle vé
leményt. ..

A Szó-Beszéd magánvál
lalkozásban készül és olvasó
inak, valamint hirdetőinek

köszönhetően immáron szü
letésének ötödik esztendejét
is megérte, most hatodik év
folya;lába lépett. A lap stílu
sa, nyílt hangvétele igazolta,
hogy van létjogosultsága a
Szó-Beszédnek, hiszen az ön
kormányzat által közpénzen
eltartott, évek óta ráfizetéssel
tengődő laptársunktól igazán
senki sem várhatja el a kor
rekt tá jékoztatást, mert az ön
kormányzati lap eladhatóvá
tétele, a lakossági problémák
bemutatása, a jelentkező ér
dekellentétek megfogalmazá
sa olykor sértheti a
kiadó-önkormányzat vélt
vagy valós érdekeit.

A Szó-Beszédet az önkor
mányzat részér61 gyakran érik
támadások, sőt olykor a lap tár
gyilagosságát is megkérdőjele

zik egyesek. Szerencsére ezt a
kérdést az olvasók döntik el, az
önkormányzat ténykedését pe
dig saját tetteik, döntéseik min6
sítik.

Minden olvasóját és hirdet6
jét tisztelettel üdvözli az ötéves
'Szó-Beszéd, amely Önnek szól
és magáért beszél.

Homok Emó'
jeleló's szerkesztó'

f}2.oldall

FÜGGETLEN VÁROSI t1AVILAP

Hazudni tudni kelll
ciA oidlIII

'.l'VFOLTMU nAM 1"11WU1 _'UOFT

Kaszalenés
közben ufó!

lálon
I IR. oldalI

Nem I1!fCrlr:/( cl dolgo<:ók

GYo/1)acllr/,.,id i lIiradú
niRa LEfT l
.:;z[RkE::-ZTtl

Avállalkozó
Lakatos szétszedi
az idei naptárakat

"i.olduJJ

"" ..

Kazángyári privatizáció

Tudathasadása
van Gellai

alpolgármesternek 
mondta Jenei Bálint

Me::ögq::da5IÍgj
SZOLGALTATilS

;~;'~~;~'~':ol__B.::'v,';,~·,:t: ,,;~' ~:

Ki gázolta el Molnár Szilviát?

a

TestvérvároslInk

VÁDOLJÁK A
FÖLDRENDEZŐ
HUNYA LAJOST
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Összeállításunkban az elmúlt esztendőgazdasági eredményeiról és az idei év terveiról
érdeklc>.dtünk néhány gyomaendrődi ipari és kereskedelmi cég, vállalkozás vezetőjétól.

Gyomai Kner Nyomda Rt. Hőtechnikai és Gépipari Kft.

Turul Cipő

A kétszáz dolgozót foglal
koztató Gyomai Kner
Nyomda Rt. vezérigazgatója
Papp Lajos sikeresnek érté
keli az elmúlt esztendőt, ám
az idei évet tekintve már nem
annyira optimista.

- A nyomda jól zárta az
1995-ös évet, a tulajdonos
által elfogadott üzleti tervet
sikerült teljesítenünk. Az
éves árbevétel elérte a 700
millió forintot, a nyereség
megközelít61eg 35 millió fo
rint volt. Ez a nyereség keve
sebb mint az 1994-es évben
volt, viszont már az üzleti
terv készítésekor tisztában
voltunk azzal, hogy az 1995
ös év nem lesz ol yan könnyű,

mint az előző volt. És akkkor
még nem is számoltunk
azokkal a változásokkal,
amelyek a márciusi kor
mánydöntés következtében
többletköltségetjelentettek a
nyomdának. A múlt év első

félévében a tulajdonos el
óleg és hitel nyújtásával se
gített bennünket a pénzügyi
helyzet megoldásában. Míg
korábban nagyon kis hitellel
gazdálkodott a nyomda, ad
dig sajnos 1995-ben 40 mil
lió forintot ért el a
hitelállomány. Ha ennek
megszámítom a kamatkölt
ségeit, akkor érthető, hogya
nyereség miért nem túl nagy.
Egyébként pedig a könyv
gyártásban ez az árbevétel
hez viszonyított 6-8
százalékos nyereség inkább
magasnak szánút - tájékoz
tatta lapunkat Papp Lajos.

A nyomda Kner utcai ol
dalán új üzemcsarnokot épí
tett, melynek felső szintjén
szociális helyiségek vannak.
A beruházás 27 millió forint
ba került.

- Szükség volt már az új
csarnokra, mert a nyomda
ilyen nagyságrendben már

nem tudta volna a termelést
biztonságosan végezni. A
korszerű szociális helyisé
gek kialakítása sem várhatott
tovább. Vásároltunk még a
múlt évben egy présberende
zést, amellyel a könyvek
esztétikai megjelenését ja
vítjuk. Gyakorlatilag ezzel el
is költöttiik az összes nyere
ségünket - mondja a vezér
igazgató.

A nyomda dolgozóinak
bruttó átiagbére meghal adj a
a 31 ezer forintot, de mint
megtudtuk sok olyan mun
kavállaló is van, akinek egy
havi fizetése bruttó 15 ezer
forint körül van, s a levoná
sok után a minimálbér alatti
pénzt tud hazavinni.

- A nyomdász szakmának
ez az ága, a könyvgyártás
egy követ6 ágazat, ami azt
jelenti, hogy csak a lakosság
jövedelmi viszonyainak er6s
fellendülése után várható a
mi munkánk nyereségben is
megjelen6 nagyobb megbe
csülése - mondta végül Papp
Lajos.

Hunya István 1986 óta
foglalkozik cip6gyártással,
1990-tól egyéni vállalkozó
ként Turul Cipő márkanéven
gyárt és forgalmazza termé
keit. Három éve vásároita
meg jelenlegi telephelyét és
ide centralizálta a termelést.
így nyílt lehetősége fejlesz
tésre, s ennek köszönhet6en
exportminőséget ért el a
gyártásban.

A mintegy kétszáz dolgo
zót foglalkoztat6 Turul Cip6
tulajdonosa Hunya István azt
vallja, hogy a hazai cip6ipar
nak jelenleg a külpiacokat
kell megcéloznia, hiszen a
belföldi kereslet jelent6sen
csökkent.

- Nehéz gazdasági évet tu
dunk magunk mögött, de
örömmel számolhatok be ar
ról, hogya Hőtechnikai és
Gépipari Kft. eredményes
esztend6t zárt. Az 1994-es
évhez viszonyítva egyre ne
hezed6 piaci környezetben
kellett kazánjainkat értékesí
teni. Egyre nagyobb a kon
kurenciaharc, egyre több
készülék jelenik meg a pia
con és a vevóK egyre na
gyobb minőségi

követelményeket támaszta
nak a gázkészülékekkel
szemben - mondta Gellai At
tila, a társaság ügyvezető

igazgatója február 2-án a
művelődési házban megren
dezett partnerpartin, melyen
üzletfeleiket látták vendégül.

- A versenyhelyzet folytán
új abb és új abb megoldásokat
kell kitalálni annak érdeké
ben, hogy korábbi stabil üz
letvitelünket meg6rizzük. A
Hőtechnikai és Gépipari Kft.
lnlntegy fél milliárdos éves
forgalmat képvisel a hazai
gázkészülék gyártók sorá-

- Míg húsz évvel ezelőtt

egy nő átlagban négy-öt pár
cip6t vásárolt egy év alatt,
addig most 1-1,5 cipő az át
lag. A belkereskedeimi kap
csolatok megőrzésével

kü1földre is, elsősorban

Szlovákiábaés Oroszország
ba exportálok Turul cipőket

- mondja Hunya István.
A naponta 800 pár cip6t

gyártó vállalkozás nyere
séggel zárta a múlt évet, s a
tulajdonos elmondta azt is,
hogy a Turul Cipő márka
név egyre ismertebb bel- és
külföldön, van elegendő

megrendelésük, így bizako
dással kezdték az új eszten
d()t

ban. A marketing és reklám
tevékenységre az eredmé
nyünk 17 százalékát
fordítottuk, fejlesztésre 13
százalékot, beruházásra pe
dig 30 százalékot. A tavaly
bemutatott új készülékeink
már sorozatgyártásban van
nak. Várhatóan ez év 6szén
jelenik meg a piacon új ter
mékünk, a melegvizet is biz
tosító H6term Kombi 
mondja Gellai Attila.

A kft. idén is erősíteni kí
vánja a marketing- és rek
lámtevékenységet. Ennek
érdekében új értékesítési ve
zetőt neveztek ki Sebesi Ká
roly személyében. A gyomai
cég hirneve tovább er()sö
dött, a készülékeik márkane
ve pedig egyre ismertebbé
válik a belföldi piacon és a
környez() országokban is.

~~h'~~~~~~

~
~ BÚTORVASAR ~

~

~ a Dávid ~
~ Bútorboltban! !

20-50% i
árengedmény ~

$

amíg a készlet ~

tart! ~

Gyomaendrőd, i
Blaha u. l. ~

~

386-262 ~
~

Ugyanitt ~

üzlethelyiségek f,
kiadók! l~

&-~~;;-;::=::::_:::=::;~~..,....~
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Bútoripari Szövetkezet Gyomaendrőd
.-

és Vidéke AfészGonda Károly, a Bútoripa
ri Szövetkezet elnöke úgy
véli, hogy ebben az évben a
cégeknek sokkal nagyobb ki
lúvásoknak kellene megfe
lelnie, hiszen mind a
munkavállalók, mind pedig a
munkaadók terhére jelentő

sen nőttek az elvonások, új
adók léptek életbe és jelentő
sen megemeJkedtek a helyi
adók is.

- Az egyre nagyobb mér
tékben dráguló megélhetés a
hazai bútorpiacot is beszú1<.í
tette, a bútorgyártókat egyre
inkább az exportpiacra kény
szeríti. A nemzetközi piacon
igen kíméletlen verseny van
a volt szocialista és a skandi
náv áll amokböl megjelent
gyártók között. A verseny ki
kényszeríti a megbízhatósá
got és a minóséget,
ugyanakkor lenyomja az ára
kat. A hazai gyártás költségei
- az alapanyagok 20-30 szá
zalékos emelése, a bérek
közterhei, az adók - egyre
növekednek. Aki bútort ké
szít exportra, alUlak a piac
kegyetlen versengésére és a
gyártás hazai költségének

mértektelen növekedésére
kell szánútania. Szövetkeze
tünk ebben a helyzetben
1995-ben előremenekült, új
termékeket készítettünk ex
portra és jelentősen növe!tük
a termelést. Bútoraink 70
százalékát a német piacon
értékesítettük - mondja Gon
da Károly, a szövetkezet el
nöke.

A Bútoripari Szövetkezet
tavaly több millió forintot
fordított különböző gépek
beszerzésére és a fűtés kor
szerűsítésére. A közepes
színvonalú keresetek kiegé
szítésére decemberben és ja
nuárban 13. és 14. havi bért
fizettek ki. A közgyúlés által
meghatározott gazdasági
eredményt túlteljesítették és
a nevesített szövetkezeti va
gyonra osztalékot fizettek.

Gonda Károly lapunknak
elmondta, hogy idén tovább
növelik az exportot, s erre
már a keretszerződéseket is
megkötötték. Újabb gépek
beszerzését tervezi k és a szö
vetkezet 100 dolgozójának a
bérét legalább az infláció
erejéig tervezik emelni.

A Gyomaendr<5d és Vidé
ke Áfész a vártnál jobb
eredményeket könyvelhe
tett el a múlt esztendóoen.
üzletpolitikai célkitűzése

iknek megfelelően meg
szüntették a gazdaságtalan
tevékenységeket és a fő

hangsúlyt az alapellátás
színvonalának javítására
helyezték. Az elmúlt esz
tendő is igazolta, hogy az
Áfész helyes irányba lépett
- tudtuk meg dr. Kulcsár
Lászlónétól, a szövetkezet
elnökasszonyától.

- Élelmiszer boltjaink,
ABC-áruházaink forgalma
a tervezettnél nagyobb
ütemben növekedett. Igen
kedvezöen fogadták vásár
lóink a rendszeres Áfész
akciókat, melynek során
10-30 százalékos megtaka
rítást érhettek el alapvető

élelmiszer és vegyicikk vá
sárlásnál is. Az év végére a
három legnagyobb egysé
günk csatlakozott az orszá
gos COOp-üzletlánchoz.
Ezek a boltok havonta két

árengedmény es akcióval
várják a vásárlókat, de több
alapvető cikk folyamatosan
olcsóbban kapható, mint
más üzletekben - mondja dr.
Kulcsár Lászlóné.

A szövetkezet üzletpoli
tikája idén sem változik: fo
lyamatosan széles
áruválasztékkal, olcsó
árakkal, rendszeres akciók
kal várják a vásárlókat. Eh
hez nyújt biztos alapot az
Áfészek ál tal kiépített
nagykereskedelmi beszer
ző rendszer, az áruellátást
alapvetően biztosító Tisza
COOP Kft.

- Idén elsőkénta Hősök úti
ABC Áruházban korszerű
vonalkódos pénztárgéprend
szert alakítunk ki. Kedvező

tapasztalatok esetén a kor
szerűsítést más üzleteinkben
is fol ytatjuk majd. A tagsági
vásárlási kedvezmények új
bóli bevezetésével is szeret
nénk vásárlóinkat
visszahódítani - tájékoztatta
lapunkat dr. Kulcsár László
né.

Mert ez
műanyag!

Endrődön a Blaha út 1. szám
alaH a volt mozi épületében
megnyílt a Németh Dezső vál
lalkozásában gyártott Rehau és
Panoráma nyílászárók bemuta
tó terme. Az 1994 végén alakult
vállalkozás a német Rehau mű

anyagprofil gyártÓ cég alap
anyagából készít egyedi
méretre is ajtókat, ablakokat.
Az érdek1ődők a mintaterem
ben tekinthetik meg a cég ter
mékeit, s ugyanitt vagy az
üzemben bővebb felvilágosí
tással is szolgálnak a terméke
ket és az árakat iJJetően.

~
Az ablak
teszi
a házat

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
,. Várja kedves vásárlóit a ,.

,. WATT GMK ,.
,. a gyomai (Fő út 214.) ,.
,. és endrődi(Fő út 10.) üzleteiben. ,..
.. - Elin háztartási gépek nagy ..
,.. választékban ,..
.. - Villanyszerelési anyagok, ..
,.. elemek, izzók ,..
,. - Televizióantennák, csatlakozók ,..

- Háztartási gépek (mosógépek,
,. centrifuga, bOjler) alkatrészei ,.
.. - SKF és keleti gyártmányú ..
,.. csapágyak. minden méretben ,..
.. és típusban ..
,.. - Vállalj uk továbbá háztartási ,..
.. gépekjavítását, és épületek ..
,.. villanyszerelését. ,..

~ f 66/386-358 f ~
,.,..,..,.,..,..,.,..,.,..~

" ,
Allasajanlat
Varrónő10 fő Dévaványa, pia

ci árus 1 fő Gyomaendrőd, ven
déglátó eladó 1 fő Gyomaendrőd,

területi képviselő 2 fő Szarvas,
hentesbolti eladó l fő Gyomaend
rőd, műszaki ügyintéző 1 tő Gyo
maendrőd, könyvelő l fő

Gyomaendr6d, kulturális szerve
ző 1 fő Gyomaendrőd.

Érdeklődni Gyomaendrődön a
Munkaügyi Központ kirendeltsé
gén lehet. (Mirhóháti u. ll.) Tele
fon: 386-212, 386-331.

Megváltozott
Ügyfélfogadási rendünk 1996.

február l-tól az alábbiak szerint
változott:

Hétfőn 8-12 és 13-16 óráig, ked
den 8-12 és 13-16 óráig, szerdán
8-12 és 13-16 óráig, csütörtökön
8-12 óráig, pénteken 8-12 óráig.
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Eltitkolt fényerol

Luxus a lux?

Hibás világítás, sötét tantermek
- Véleményem szerint azonnali intézkedésre van
szükség, mert a város iskoláinak több tantermé
ben a melIékhelyiségek világítási szintjén lévő

tantermekben oktatják agyerekeket - mondja
Hornok Tamás a TITÁSZ Rt. Gyomaendrődi
Kirendeltségének vezetője, aki az elmúlt évek
ben többször is folytatott méréseket az oktatási
intézmények tantermeiben és irodáiban. Bár a
mért adatokról többször is tájékoztatta az ön
kormányzat illetékesét és az iskolák vezetőit, de
az ügyben előrelépés nem történt.

- Az iskolák világítását,
mint szülő és mint szakember
is figyelemmel kísérem. A
vizsgálatokat egy megvilágí
tásmérővel, úgynevezett lux
mér<5vel végeztem. A
mérések azt mutatják, hogy
els<5sorban a régebbi iskolaé
pületek helyiségeiben nem
megfelel<5 a világítás. Emellett
a legelemibb karbantartást
sem végzik ej időben - mondja
Homok Tamás.

A nemzetközi ajánlás sze
rint a tantermekben 300-500
lux, az előadótermekben és
tanárikban 500 lux fényer6re
van szükség. A tornatermek
ben, öltözőkben, zuhanyzók
ban elegend6 a 200 lux. A
folyosókon és a mellékhelyi
ségekben nincs szükség 100
lux-nál többre.

Egyes tantermekben a bekap
csolt világítás esetén 50-280 lu
xot, a fizika el6adóban 100-200
luxot, az irodában 250-400 lu-

xot mért Homok Tamás. Ré
gebben épült általános isko
lai tantermekben 40-80 lux
között mozgott a műszer mu
tatója. Az utcai részeken ahol
nagyobb a természetes fény
150 lux volt a- fényerő. Csak
az új oktatási intézmények
tantermeiben korszrű a vilá
gítás.

- A régi épületekben úgy 15
évvel ezelőtt elvégeztek egy
világítás technikai korszerűsí-

tést, amikor a villanykörtéket
fénycsöves lámpatestekre
cserélték. Ez dicséretes lépés
volt minden hiányosságától
eltekintve. Dyen hiányosság
például, amikor nem megfe
lelő mennyiségű lámpatestet
szereltek fel, vagy amikor
egy viIIanykapcsolóra van
kötve a terem összes lámpa
teste. Ez eredményezi a
fénycsövek viIlogását, és a
sztroboszkóp-hatás rendkí-

vül fárasztja a szemet. Meg
ítélésem szerint, ahol nincs
szükség vezetékcserére, ott
40-60 ezer forintból egy tan
terem világítását az ajánlott
megvilágítási értékeknek
megfelelően ki lehetne ala
kítani. Ez nem akkora ösz
szeg, hogy egy ekkora
költségvetéssel gazdálkodó
önkormányzat ne tudná ki
gazdálkodni. El kellene gon
dolkodni azon, hogy az
önkormányzat számos más
programja elé kellene he
lyezni az iskolák világításá
nak korszerűsítését- mondta
Homok Tamás.

Lapunk szívesen közölt
volna ennél részletesebb
mérési eredményeket, ám
egyes intézményvezetők

nem járultak hozzá, hogy
Homok Tamás a mérési
eredményeket a helyszín

.megjelölésével együtt pub
Iikálja.

férfi női

Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.

RENDKíVÜLI
ÁRENGEDMÉNY

I
I
I
K

~
~ TÉLIKABÁTOKRAI 12900 Ft
~ helyett
r: 9800 Ft.

~ KESZTYŰKJ
I KORCSOLYAK,I SAPKÁKI 20 %ÁR-
~ ENGEDMÉNNYEL

~~ február végéig.
r:

~.«>:«JOOO'Y~hX<-.,,:.y...-»:-"..- ..;~«J

A szemorvos véleménye
Dr. Geciei Margit szemész főorvost arról kérdeztük,

vajon milyen hatása van a diákok szemére, teljesítőképes
ségére, ha egy tanteremben nem megfelelő a világítás.

- Kifárad a szem, kiszárad a kötőhártya, gyakrabban
kell pislogni, közelebb kell hajolni az olvasni"Valóhoz és
emiatt fokozottabban kell alkalmazkodni a szemnek. Ez
rossz közérzetet, szem- és fejfájást okozhat. Főleg a
szemizmok fáradnak ki, s emiatt az olvasás sebessége
csökken. A tantermek falának, a padok és más bútorok
színei is hatással vannak a gyerekek közérzetére. A
meleg színek nagy mértékben befolyásolják a teljesít6
képességet, míg a hideg színek az ellenkez6 hatást vált
ják ki - mondja dr. Gedei Margit.

A fényerőre vonatkozó ajánlások húsz évvel ezelőtt

még 300 luxot írtak el6 a tantermekbe, ám ahogy a
technikai színvonal fejlődött, úgy nőttek az előírt értékek
is.

- A szem egyébként jól alkalmazkodik a megvilágítás
er6sségéhez, ezért az egészséges szemet nem betegíti
meg a rossz világítás - tájékoztatta lapunkat a szemész
főorvos.

Üzlethelyiségek
kiadók
Endrődön

a Blaha u. l. szám
alatt 24 m2-estól

200 m2-ig.
Érdeklődni

a helyszínen vagy a

66/386-262
telefonon.
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Százlllilliót költöttünk a szociális ellátásra
Beszélgetés Hangya Lajosnéval a szociális bizottság elnökével

Nem gazdálkodtunk rosszul
csak erőn felül költekeztünk
A polgármester szokásához híven felháborodva olvasta a

Szó-Beszéd előző számában, a Számvevőszék vizsgálatáról
szóló cikket. A vizsgálat során megállapították, hogy az ön
kormányzat az elmúlt években rosszul gazdálkodott a pén
zekkel, a fejlesztésre szánt állami támogatásokkal.

"Úgy gondolom, hogy igazán ez a testület nem bűnös
~zokat az ügyeket illetően, amit az előző testület elkövetett.
Ugy gondolom, hogy nem gazdálkodtunk rosszul a közpén
zekkel, csupán a város erőn felül költekezett az infrastruktu
rális fejlesztésekben. Ez azt is jelenti, hogy kevés a saját
forrásunk. Szeretném elmondani, hogy azért kevés a saját
forrásunk, mert nagyon szerényen adóztatunk már évek óta.
Amíg Békés megyében egy lakos átlagban 1500 forint h~lyi

adót fizet, addig Gyomaendrődön 500 forint az átlag. Ugy
gondolom, hogy mi nem rosszul gazdálkodtunk, hanem nem
adóztattunk keményen, de nem is akarunk, mert tudjuk, hogy
üres a polgárok zsebe..." -mondta a polgármester.

A kifogásolt írás az Állami Sz{mwevőszék által megáJlapított
tényeket adta közre. A vizsgáJat azt állapította meg, hogy az
önkormányzat helyteleuül kezelte a közpénzeket. A számvevő

szék nem ejtett szót a szerényadóztatásról, így a cikk sem.

Hangya Lajosné im
máron ötödik éve ön
kormányzati
képviselőként vesz
részt a közéletben. Az
előző és a mostani tes
tületben is a szociális
és egészségügyi bizott
ság vezetője. Hangyá
né azt mondja, hogy az
1990-94-es cikTIusban
volt könnyebb a hely
hatóság dolga, ám ezt
csak részben használta
ki a város.

- Az első két évben, a
rendszerváltást követően

voltak nagyobb lehet6sége
ink, amit sajnos elszalasz
tottunk. B6ségesebben
bántunk akkor a pénzzel, s
úgy gondoltuk, hogy az ál
lami juttatások évró1 évre
növekednek majd.

- Önnek alkalma van
összehasonlftást tenni. Me
lyik a jobb összetételűkép
viselő-testület; a mostani,
vagy az előző?

- Az előző testület tagjai
színesebb, érdekesebb
egyéniségek voltak, köztük
azonban sok nehézfejűem
ber volt. A mostani testület
ben kevesebb a nehéz
ember, éppen ezélt talán
könnyebb így együtt dol
gozni. Az elCiz6 ciklusban
csak kevés képvise16 tevé
kenykedett kitartóan és fe
lel(ísségteljesen a
közügyekben. A mostaniak
között több a kitartóan dol
gozó képviseICi. ..

- ... akik időről időre jó
döntéseket hoznak?!

- Próbálunkjó döntéseket
hozni. Nem hiszem, hogya
mai helyzet a jó döntések
időszaka lenne. Kény
szerdöntéseket hozunbel
sősorban a pénzhiány
miatt, másrészt sok az
olyan állami e16írás, amit
pénzhiány miatt nem tu
dunk betartani.

- Mire gondol konkrétan?

- Például, hogy az Állami
Népegészségügyi és Tiszti
orvosi Szolgálat elCiírja,
hogy mekkora legyen a há
ziorvosok rendelője,

ugyanakkor amiben most
dolgoznak sincs akkora,
amekkorának az elCiírás
szelint lenni kellene. A je
lenlegi önkormányzati fo
gászati rende16 sem felel

meg az ÁNTSZ előírásai
nak. Viszont ha beüzemel
egy új rende16, akkor be
kell tartani az e16írásokat...

- Ezen a téren bókezűnek

bizonyult a képviselő-tes-

tület, hiszen a vállalkozás
ba menőfogorvosoknakje
lentős támogatást adott az
otthoni rendelőjük bővíté

sére.
- Kénytelen volt ezt meg

tenni a testület.
- A múlt esztendóuen a

város mintegy 100 millió
forintot fordított szociális
segélyezésre. Sok ez, vagy
kevés?

- Ahhoz képest, hogy
évró1 évre több az elesett,
segélyre szoruló ember,
kevés. Ám a város tava
lyi 840 milliós költség
vetéséből 100 milliónál
többet nem tudtunk szo
ciális ügyekre fordítani.
Átmeneti segélyt 3785
esetben adtunk, átlagban
3 ezer forintos összeg
ben. Összesen 5 és fél
millió forintot költöttünk
rendszeres szociális se
gélyekre. Ebb6l tavaly
64-en kaptak fejenként
és havonta 7560 fOlintot.
Rendszeres nevelési se
gélyben 160 család ré
szesült, s ez 260
gyermeket érintett. Erre
5,3 millió forintot költött

a város. l7-en alanyijogon,
méltányosságból pedig 12
en kaptak ápolási díjat. Erre
a múlt évben 2,3 millió fo
rintot fordított a város.
Rendszeres lakásfenntattá
si támogatást 104-en kap
tak. A munkanélküliek
jövedelmpótló támogatásá
ra 25,5 millió forintot fize
tett ki a város, s ez 620
embert érintett. Nagyon
fontos lenne ha az önkor
mányzat tennevalamitan
nak érdekében, hogy
munkahelyekteremtődje

nek a városban. Lakásvá
sárlási támogatásból 13
család kapott építkezés re,
26 család pedig lakásvásár
lásra. A város múlt év vé
gén 10 millió forintot
kap otfűt60laj-támogatás
ra. Úgy érzem, hogy ez az
összeg igazságosan lett el
osztva az olajjal fűt6 273 fő

között, míg 50-en a fűtés

korszerűsítésre vehettek fel
átlagosan 70-70 ezer forin
tos támogatást. Az idősek

ró1 való gondoskodásra 35
millió fOlintot költöttünk 
tájékoztatta lapunkat Han
gya Lajosné.

Dr. Dabos
Erzsébet

fogszakorvos
megkezdte
rendelését

o Petőfi utca
31 . szám alatt

Telefon:
386-532

Rendelési idő:

Hétfő: 9-12,
15-18 óráig

Szerda: 9-12,
15-18 óráig

Csütörtök: 9-12,
15-18 óráig

Péntek:
15-18 óráig
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Hússzoros jódtartalom az ivóvízben!
Fulladást is okozhat, de pánikra semmi ok

Az alábbi cikk a Békési Élet című lap 1989. januári szánlában jelent meg.
A vizsgálatot dr. Hotya János végezte.

Jodid-
ion-

Sor- A település Mély tarta-
sz. neve A kút helye sége, lom

m mikro-
g. J/I

l. Dévaványa I. Vízműtelep l. sz. anyakút 125 4000

2. Szeghalom Sárréti Tejüzem üzemi
vízműanyakút 220 3000

3. Szeghalom Központi Vízmű 2. sz.
anyakút 194 2840

4. Szeghalom Központi Vízmű l. sz.
anyakút 258 2800

5. Körösladány Északi Vízműtelep VI. sz.
anyakút 200 2800

6. Dévaványa II. Vízműtelep 1. sz.
anya~út 203 2800

7. Körösladány ÉszakiVízműtelep2. sz.
anyakút 300 2120

8. Gyomaendr6d D. Vízműtelep 2. sz.
anyakút 123 2100

9. Gyomaendr6d Körösi AG.!. üe. Vízmű
anyakút 193 1700

10. Szeghalom Várhelyi úttör6tábor
Vízműanyakút 106 1700

ll. Gyomaendr6d C. Vízműtelep XIV/2.
anyakút 240 1500

e o.,,, olan

<D 'C)..)(Jp:l11 "-':

O')O·'CClI'VJI"'~

eU-~l"I/tloO~

• Xl).1OOpt/l loOUCt

• ?C!OjJ,!t'-.tt

"Mint az ábrán látható, az Orosháza,
Kétsoprony, Békés, Sarkadkeresztúr te
lepülése által határolt területtól északra
az ivóvizek jodidion-koncentrációja
meghaladja az optimálisnak tartott 100
mikrogramm JlIiter felső határértéket.

A Sárrét néhány településén az eWbb
megadott felső határértéknél lényege
sen nagyobb, 1000 mikrogramm JlIiter
értéket meghaladó jodidion-koncentrá
ciójú ivóvizet szolgáltató vízműveketis
találtunk. Ennél lényegesen nagyobb az
1000 mikrogramm Jlli ter fölötti jodid
ion-iv6vizet szolgáltató közkutaknak a
száma, de ezek közül csak néhánynak a
vizéból végeztük el a vizsgálatot. Az
alábbi táblázat néhány sárréti települé
sen találhat6 vízműanyakút és közkút
jodion-koncentráci6ját tünteti fel.

A kútmélységek eloszlása olyan vál
tozatos volt két településen, hogya szol
gáltatott víz jodidion-koncentrációját a
kútmélységek függvényében is ábrázol
ni tudtuk. Ebból az tűnik ki, hogya
100-250 m mélységű kutak szolgáltat
ják a legnagyobb jódtartalmú vizet.

A vizsgálati eredmények alapj án
megállapítható, hogy azonos mélységű

rétegb61 származik a nagy jódtartalmú
víz. A nagy j6dtartalom valószínűlega
Sárrét talajának gyakori képződménye-

ivel, a t6zeggel és kotúval van összefüg
gésben. A korábbi Sárrét mocsarai, ná
dasai, zsombékai kedvező feltételeket
nyújtottak a tőzeglápok keletkezésének
a századfordulón történő lecsapolás
előtt. Ezért itt a talajfelszín alatt a jelen
tős vastagságú tőzegrétegek, általában
jódban igen gazdagok.

Kiemelked6en nagy jódtartalmat
vizsgálataink alapján Szeghalom, Gyo
maendrőd, Körösladány, Dévaványa
sárréti települések vízműanyakútjai nak
és közkútjainak vizében találtunk. Ezen
települések vízműveinek kevert vizé
ben ajodidion-koncentráció vizsgálata
inak alkalmával meghaladta az 1000
mikrogramm Jllitert.

Figyelembe véve a felsorolt települé
sek iv6vizének jodidion-tartalmát és
azt, hogy egy személy 2,5-3 liter ivóvi
zet fogyaszt naponta (az ételkészítésre
felhasznált ivóvizet is beszárnítva), a
jódbevitel személyenként itt a napi
6000 mikrogrammot is elérheti. Ennél
nagyobb jódbevitellel kell számolnunk
melegüzemi dolgozóknál, vagy lázas
betegeknél, ahol az ivóvízfogyasztás lé
nyegesen nagyobb. Közvetett m6don

. még tovább növekedhet a jódfelvétel a
tejfogyasztás, állati termékek és növé
nyi termékek fogyasztása révén,
amennyiben állatitatásra és növények
öntözésére is ilyen nagy jódtartalmú vi
zet használnak. Évekig tartó ilyenjelen
tős mennyiségűjódfelvétel esetén arra
hajlamos egyéneknél számítani lehet
jodidgolyva kialakulásával ...

Annak ellenére, hogy alakosság egy
szú1<ebb rétegnél az iv6vízzel bevittjód
kedvez6hatásával is számolni lehet (ar
terioszklerózis, asthma brochiale, reu
matikus megbetegedések stb.), nem
engedhetőmeg, hogy ilyen nagy telepü
lések több ezer lakosa ilyen nagy j6d
tartalmú "j6dos gy6gyvíznek"
min6síthet6 ivóvizet évekig, vagy évti
zedekig fogyasszon.

Fontos feladatként jelentkezik a nagy
jódtartalmú ivóvízzel ellátott települé
seken a lakosság szűrővizsgálata. Az
endémiás jodid-golyva fatális kimene
telű trachealis obstructiókat okozhat.
Felnőtteknél is kialakulhatnak jodid
golyva légzési nehézségek... "
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Egészséges ivóvizet
mindenkinek

Jó ivóvizet követel a lakosság az önkormányzattól. A gyo
mai nyomdászokt61 indult aláirásgyűjtés annak érdekében,
hogy a város minden polgára kapjon naponta ingyenesen 5
liter egészséges iv6vizet. ,. Gyomaendróa Város iV,ó~iz~nek

többszörös átvizsgálása után kiderült, lwgy ez a VIZ Ivasra,
fózésre, emberi fogyasztásra nem alkalmas. Ennek ism.ereté
ben. mint GyomaendrődVáros polgárai, aláírásunkkal meg
erősítve követeljük az önkormányzattól, hogy állampolgári
jogon minden lakó részére naponta 5 liter egészséges ivóvizet
biztosítson, ingyen."

Márton Jál10S nyomdász, az aláírásgyűjtést kezdeménye
zól< egyike elmondta, hogy a követelés oka egyszeru:

- Bebizonyosodott, hogy a város iv6vize fogyasztásra al
kalmatlan, az egészségre ártalmas. Az önkormányzat és a
vízmű feladata lenne, hogy egészséges ivóvizet biztosítson
minden polgár számára. Ezt évek óta képtelen megtenni,
ugyal1akkor él képviselő-testület rendszeresen emeli a vízdí
jat. Az ivóvíz minősége viszont változatlanul rossz. Ezért
határoztuk el, hogy aláírást gyűjtÜl1k a gyomaendrődi polgá
rok körében, hiszen joggal követelhet mindenki j6 ivóvizet.
A közelmúltban elindított átmeneti megoldás - miszerint a
terhes anyák és a O-3 éves koru gyermekek napi két liter jó
vizet kapnak - csak SZUK réteget érint, s akik ebbe a körbe nem
tartoznak bele, azok vajon nyugodtan fogyaszthatják-e az
egészségre káros csapvizer)1 - tájékoztatta lapunkat Márton
János, akit61 megtudtuk azt is, hogy január végéig több mInt
kétezer aláírás gyult össze. Az íveket február közepén adják
át a polgármesternek.

Irreális követelés
Az önkormányzat nevében a polgármester írta alá azt a szer

ződést, melyben a város megbízta a Békésterv Kft-t, hogy feb
ruár végéig a különböző szakhatóságoknál végezze el azt az
egyeztető munkát, amely azt segítené elő, hogy a Maros horda
lékkúpjáról - Medgyesegyháza környékéről - kaphasson csőve

zetéken jó iv6vizet Gyomaendrőd.
A polgármester rendkívül bizakodó:
- Már csak meg kell várnunk az 1997-ben esedékes címzett

támooatások elbírálását és a kapott állami pénzból el kell
hoznics6vezetéken a vizet Mez6berénytől. Nincs más alter
natívánk - mondta dr. Frankó.

A gyomai nyomdászok aláirásgyűjtést kezdeményeztek
annak érdekében, hogy a város minden polgára kaphasson
napi 5 liter egészséges ivóvizet ingyen. A polgármester fele
lőtlenségnek nevezte az aláírásgyűjtést.

- Azokat az embereket, akik aláírták ezeket az íveket,
nem lehet hibáztatni, érthető, hogy jó ivóvízért kiáltanak.
De a jó ivóvíz nincs ingyen. Jelenleg 550 terhes anya és
kisgyermek kap fejenként napi két liter ivóvizet. Az alá
írásgyűjtól< napi 5 litert követelnek fejenként. Ez túlzás.
Egy évre 542 millió forintba kerülne, ha a város mmden
polgára naponta két liter vizet kapna. AmennYiben napl 5
liten biztosítana az önkormányzat mitiden polgárnak, ak
kor ez 1,3 milliárd forintjába kerülne a városnak. 5 li tert
követelni tehát marhaság, irreális követelés. Ne tegyük
nevetségessé magunkat, a megye és a szakhatóságok előtt.

Ott van a termálkút vize, amit mindenki ingyen vJhet haza.
Akik tehát az aláírásgyűjtést kezdeményezték, azoknak
el6bb számolni és egyeztetni kellett volna - mondta a
polgármester.

Mennyi az okányi?
A Békés Megyei Vízművek Rt.

vezérigazgatójától, Hosszú Szilárd
tól megkérdeztük, igaz-e, hogy a
vízműveknek literenként45 forintba
kerül a gyomaendr6di terhes anyák
nak és a O-3 éves koru gyerekeknek
ingyen juttatott - Okányban palacko
zott - ivóvíz, úgy, hogy ebben még
nincs benne a szállítás költsége.

- Ez nem igaz. Már nem igaz, mert
közben lealkudtuk az árat.

- Mennyibe kerül tehát egy liter
okányi víz?

- Nem tudom.
- Ki tudja ezt megmondani?
- Nem tudom, de nincs is jelentó-

sége.
- Addig nincs, amíg ennek költ

ségeit önök fIZetik, ám városunk
polgármestere kilátásba helyezte,
hogya vízművekáltal palackozott
víz finanszírozása nem tart örök
ké. Elóbb-utóbb ezeket a költsége
it ráterheli a városra...

- Ez egy feltételezés, én ilyet nem
mondtam.

- De elképzelhető?

- Minden elképzelhet6. A költsé-
geink közt ez szerepel, így nyilván a
bevételeink között is szerepelnie
kell. De nem biztos, hogy Gyoma
endr6d városa fizeti ezt majd meg.

Krizsán György, a Békés Megyei
Vízművek Rt. Gyomaendr6di
Üzemmérnökségének vezet6je tájé
koztatta lapunkat arról, hogy az oká
nyi Deri Kft.-vel kötött szerz6dés
alapján egy litemyi palackozott ivó
vízért nettó 12 forintot fizet a rész
vénytársaság. A korábbi magas ár a
drága műanyagpalack miatt volt,
ehelyett már üvegbe töItetik a vizet.
A 12 forintos víz ára több mint dup
lájára n6, mire Gyomaendr6dön
megkapják az igénylóK. Még literen
ként kb. 18 forintnyi költsége van a
szállításnak, a kiosztásnak, az üres
üvegek visszajuttatásának.

- Békéscsabán egy lak6közösség
pert nyert a vízművekkel szemben,
mert a szolgáltató nem megfelelőmi
nőségűiv6vizet adot!. A bíróság ala
csonyabb vízdíj megállapítására
kötelezte a vízműveket...

- Ez a lehet6ség Gyomaendr6dön is
megvan és véleményem szerint pert
nyerhetne a lakosság. Ugyanakkor az a
véleményem, hogy ez a víz nem annyi
ra rossz, mint azt egyesek beállítják.
Magyarországon több száz településen
iszruik hasonló min6ségű vizet. Tény,
hogy vizünk vasban, ammóniában, oly
kor mangánban is határérték felett van.
A jódtartalom pedig nagyon magas.

Exkluzív Női

Ruhaház
ajánlata a

BÁLI SZEZONRA

Estélyi ruhák, elegáns
kosztümök, szoknyák,

ruhák és blúzok.
Nyitva hétköznap 9- 19 óráig,

szombaton 9- 14 óráig,
vasárnap 9- 13 óráig.

Gyomaendrőd, Fő út 204.
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Gyomaendr6d, 1996. február 7.
IGAZGATÓSÁG

többnyire ezekből a meg
hitt találkozásokból szü
letnek. Szeretem azokat az
intim pillanatokat megfes
teni, amelyet irodalmunk
ban talán Vajda János
örökített meg a legszeb
ben..."

Jobbágy Dezs6 festmé
nyeit jó szívvel ajánljuk
megvásárlásra akár a laká
sunkba, akár az irodába.

(x)

Az Exkluzív Női Ruha
házban Jobbágy Dezső,

Budapesten él6 festőmű

vész képeiben gyönyör
ködhetnek a látogatók. A
művész jelenleg az Old
Boys együttes tagjaként
járja a világot. "Ha tehe
tem megszököm a város
ból, a zenekaromtól.
Szeretek erd6ben, mez6
ben járni. Felkeresem ked
venc zugaimat. Képeim

Festmények az
Exkluzív Nóí Ruhaházban

A Gyomaendr6di Bútoripari Szövetkezet Igazgatósága
értesíti a Szövetkezet tulajdonosait, hogy

az Alapszabálynak megfelel6en ezen hirdetménnyel

KÖZGYűLÉST
mv össze 1996. március 2-án 10 órára a

KÖRÖS ÉTIEREMBE Gyomaendr6d, Szabadság tér 8.

HIRDETMÉNY

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az Igazgatóság munkájáról, 1995. évi

gazdasági terv teljesítéséről. Javaslat az adózott szövet
kezeti eredmény felhasználására és az 1996. évi gazda
sági tervére.
Előadó: Gonda Károly szÖv. elnök
2. A Felügyel6 bizottság beszámolója az 1995. évi

munkájáról.
Előadó: GombkötőFrigyesné FB. elnök
3. A Felügyelő bizottságba tisztségviselőkválasztása.
4. Bejelentések.

í Megé~keztek a ve~~~ok"~ "I
I GAZDA KISÁRUHÁZBA i
~ ITasakos vetőmagok36 Ft-tól

Kukorica vetőmagok j , ~

nagy választékban '1' ~

Virágmagvak 36 Ft-tól .r

~~! Ir
váTjuk kedves vásárlóinkat! i

Gyoma, Gazda Kisáruház I
b-"""""""""""""""""""""Te~l~ef=o~n~:6=6~/3=8=6=-3=5=9=~~

Emlékművet csináltat
#a varas

A Szó-Beszédben már ol
vashattak arról a város egészét
érint6kulturális koncepcióról,
melyet a képvisel6-testület
már elfogadott. Ennek megfe
lel6en az önkormányzat egy
olyan emlékművet kíván lét
rehozni a két telepü1ésrész kö
zött, a katolikus iskola el6tti
téren, amely mellett méltó
képpen lehet majd megünne
pelni nemzeti ünnepeinket. A
Gyomaendr6d központjában
fel állítandó emlékmű elkészí
tésére két szobrászművészt

kért fel az önkormányzat.
Széli Varga Géza békéscsa

bai szobrászművész három
makettet, a szekszárdi Adorjá
ni Endre pedig egy szoborma
kettet hozott el j anuár 31-én
Gyomaendrődre, a polgár
mesteri hivatalba. A városhá
zán összegyűlt alkalmi
zsűriben az önkormányzat Az emlékműmakettje
kulturális bizottságának tagjain kívül ott volt dr. Frankó
Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Hor
nokné Németh Eszter, könyvtárvezet6, Megyeriné Csapó Il
dikó művelődésiház-igazgató, Honti Antal grafikus művész,

Szabó Jenő főépítész, Iványi László plébános és Sipos Tas
Töhötöm lelkész.

A zsűri tagjai megszemlélték az emlékműterveket, s végül
a 16 szavazat közü115-en voksoltak a 45 éves szekszárdi
művész n6alakot ábrázoló makettjére. A szobor több miIlt 1
millió forintba fog kerülni, s ezt két év alatt kell kifizetnie a
városnak. A szobor mészkő talapzata 2,3 méter magas lesz, s
ugyanilyen méretű a rajta lévő n6alak, amely öntött bronzból
készü!. A szobrot a tervek szerint ez év október 23-án a
nemzeti ünnepen avatják fel.



1996. február KULTÚRA 11

=iiiiiii:i.'~! .~,~\'J~~;:;:
1996. január 27-én rendez

ték meg a Katona JózsefMű
velődési Házban a gyomai
gyermek- és diák táncisko
lák valamint a Rumba tánc
klub hagyományos
félévzáró bemutatóját. A be
mutatón a kezdő és haladó
gyermek, valamint a kezdő

ifjúsági tánciskolák mintegy
70 növendéke adott számot a
tanfolyamon tanult táncok
böl és nagyszámú közönség
előtt. A gyermek és ifjúsági
tánciskolákban tanulók a
klasszikus és modern társas
táncok alapjait sajátítják el.
A tananyag igazodik a tanu
lók életkorához, így az álta
lános iskola alsó tagozatos
gyermekei repertoárjában a
"Dán iskola" gyermektán-

cai, valamint a könnyed, já
tékos társastáncok szerepel
nek, míg az ifjúsági
korosztály számára modem
és hagyományos báli táncok
kerülnek oktatásra.

A tánciskolák növendéke
inek bemutatója között a
Rumba Tánccsoport Klub
négy csoportja 34 verseny
táncos párjának produkciója
színesítette a műsort. A tán
cosok minden megtettek
azért, hogya bemutatón tu
dásuk legjavát nyújtsák át,
így a közönség soraiban
mindegyik csoport mé1tán
szerzett elismerést.

További táncos eesemé
nyek: január 20-án Szente
sen került sor az E
osztályosok junior L és II.

korcsoportjának pontszerző

versenyére, ahol a junior II.
korcsoportban 32 párból
Darvas Roland - Jenei Éva a
2. helyezést érte el.

Február 3-án Szeghalmon
E junior I-es, Hódmezővá

sárhelyen a junior II. és fel
nőtt korcsoport párosai
versenyeznek E, D, C és B
kategóriában. Február 10-én
Mezőkovácsházán szerepel
tek a táncosok E és D junior
I-es kategóriában.

A báli szezon kellős köze
pén több rendezvényt színe
síti majd a táncklub felnőtt

csoportjának bemutatója.
Február lO-én a Körösmenti
Vadásztársaság, 17-én a vál
lalkozók, 24-én a Széchenyi
Vadásztársaság, március 9-

én a Stafírunkg Kft bálján
lépnek fel a táncosok.

Megyeri László
táncpedagógus

, .

'.. :', . t. _ .'

A gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szakközép- és SzakmunkásképzőIskola

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA:

. Szakközépiskolai képzés:
1. Általános mezőgazdasági szak 4+1 éves
(A tanulők a 4. év végén érettségiznek, az 5.

év végén technikusminősítő vizsgát tesznek.)
2. Kisállattenyésztő szak 4 éves
(A képzés saját tanterv alapj án történik., így a tanu

lók elsajátígák a nagyállattenyésztés ismereteit is.)
3. Szakmunkások szakközépiskolája 2 éves in

tenzív nappali tagozat
(Ide bármilyen szakmunkás bizonyítvánnyal

lehet jelentkezni.)
Oktatott idegen nyelvek: angol, francia., német

II. Szakmunkásképzés:
1. Általános mezőgazdasági szakmunkás 4 éves
(A tanulók a 4 év során mezőgazdasági vonta

tóvezetői jogosítványt szereznek, elsajátítják a
számítógép-kezelés alapjait, valamint lehetősé

get biztosítunk személygépkocsi-vezető tanfo
lyam elvégzésére is.)

2. Kisállattenyésztő- feldolgozó (vállalkozó
szak) 3 éves

(Az iskola saját kísérlete. A képzés során a
hallgatók az egész termékpályát megismerik,
munkaműveleteitelsajátítják.)

3. Halász szakma 3 éves
(A 3 év során a tanulók megismerik és gyako

rolják a halfeldolgozást is.)

III. Gazdaképzésl éves
CA jelentkezőknek szakirányú szakmun

kás-, vagy érettségi bizonyítvánnyal keli
rendelkezniük. A tanév során a gazdajelöltek
foglalkoznak a mezőgazdaság minden ágá
val.)

A szakmai gyakorlatok teljesítése az iskola
saját tangazdaságában történik.

Kollégiumi elhelyezést
a lakóhelytől való távolság és a tanulók szociá

lis helyzetétől függően, étkezést pedig minden
kinek biztosítunk.

Tisztelt szülők és diákok! Minden pénteken
megtekinthetik iskolánk működését, tangazdasá
gunkat, kollégiumunkat.

Felvételi elbeszélgetés: 1996.03. 08-án 9 óra
kor. Egyéb információ kérhető Kovács Károly
igazgatóhelyettestől a(66)386-028-as telefo
non.
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Akik már kaptak

Ki, kit tüntessen ki?

Díszpolgári cím adományozására eddig két alkalommal
került sor. Először a várossá nyilvánítás alkalmából, a városi
tanács adományozta 1989-ben dr. Sztanyik B. Lászlónak és
dr. Pál Lénárdnak, majd Gyomaendrőd várossá nyilvánításá
nak ötödik évfordulója alkalmából az önkormányzat adomá
nyozta e címet Határ GyőzőKossuth-díjas írónak.
Gyomaendrődért Emlékplakettet kapott 1990-ben Darvas

Tibor nyugalmazott általános iskolai igazgatóhelyettes, Honti
Antal grafikus, dr. Jánosik Bertalan körzeti orvos, dr. Pikó
Béla nyugalmazott főorvos, Varga Zsigmond nyugalmazott
általános iskolai igazgató, volt országgyűlési képviselő, vala
mint Jenei Bálint tanácselnök.

1992-ben kapott emlékplakettet Megyeri László táncpeda
gógus a kimagasló kulturális tevékenységéért.

Egy évvel kés6bb a Körösmentí Néptáncegyüttes fennállá
sának 25 éves évfordulója alkalmából részesült e kitüntetés
ben, illetve Nagy Albert és Gyalog László tánckoreográfusok
ez alkalomból GyomaendrődértEmlékplakettet kaptak.

1994-ben a várossá nyilvánítás ötödik évfordulója alkal
mából kapott emlékplakettet a Endrődi FUzetek Szerkesz
tóbizottsága, Cs. Szabó Albert nyugalmazott állatorvos,
Jenei Bálint volt tanácselnök, Kruchió Endre, VaszJ<.ó Irén,
Gyuricza László, Tímár János, valamint posztumusz díj
ként dr. Szerb György körzeti orvos és Varjú Vilmos birkó
zó olimpikon.

Gondoljon a következő télre is!

Most 20-30% -kal
olcsóbban

vásárolhat férfi-női
; - ;

TELI CIPOT, CSIZMAT,
BAKANCSOT
ANYúLCIPÖ
BOLTJÁBAN

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 47.

Összesen 19 idős ember ellátására alkalmas sze
retetotthon épül meg még az idei esztendóoen
Gyomán. A Református Egyház beruházása 24
és fél millió forintba kerül, de pénz híján a sze
retetotthonnak csak a kétharmada készül el első
lépcsóDen. Sipos Tas Töhötöm lelkész lapunkat
tájékoztatta arról, hogy felekezetre való tekintet
nélkül bárkit fogadnak nemcsak Gyomáról és
Endrődról, hanem vidékról is a várhatóan má
jusban megnyíló szeretetotthonban.

- A volt egyházi ingatlanok tását Szabó Jenő tervező mun-
visszaigénylésekor a törvény kája alapján. Az első menetben
arról szólt, hogy az egyház ak- a Vincze-ház és a két épület
kor kapja vissza ingatlanát ha közti rész készül el, s ez 11 ré-
azt meghatározott célra, például rőhelyet jelent. A szobák több-
oktatásra, ifjúságnevelésre, sége egyágyas lesz, s a
vagy szeretetmunkára haszno- helyiségekhez fürdőszoba és
sítja. A református egyháznak WC is tartozik. Az épületben
az elmúlt rendszerben is műkö- ebédlő, társalgó és melegít6-
dött 15 szeretetotthona az Of- konyha is lesz. Az éjjel-nappali
szágban. Ennek a körzetnek felügyelet mellett orvosi ellá-
református szeretetotthona leg- tást is biztosítanak abeköltöző

közelebb Cegléden, Tiszafüre- idősek számára. Az egyház mi-
den és Debrecenben van. nőségi szolgáltatást szeretne
Nemrég jött létre egy bentlaká- nyújtani.
sos szeretetotthon Vésztőn. Ta- - Ahhoz, hogy valaki beke-
valy került vissza a református rülhessen a szeretetotthonba
egyházhoz - az önkormányzat- egy egyszeri díjat kell fizet-
tal kötött megállapodás alapjárj ni. Ez az összeg a törvényi
- a volt ipari iskola épülete és a szabályozás szerinti díj: 500
mellettlévőVinczedoktor-féle ezer forint. A beköltözött
ház. Mivel a település elörege- idős lakó emellett nyugdíjá-
dett lakossága is azt szorgal- nak 80 százalékát köteles az
mazta, hogy szeretetotthont ellátására befizetni. Ez is az
létesítsünk,ezértmégamúJtév- államilag jóváhagyott és
ben elkészíttetruk a terveket - meghatározott összeg. A je-
mondja Sipos Tas Töhötöm. lentkezöket Gyomán a lelké-

A Thermix Építőipari Szö- szi hivatalban várjuk -
vetkezet múlt év októberében tájékoztatta lapunkat Sipos
kezdte meg az épületek átalakí- Tas Töbötöm.

Várják a leendő lakókat

Református szeretetotthon
épül

Tas Töhötöm református lel
készt.

Dávid István, a Munkás
párt képviselője kifogásol
ta, hogy nincs olyan ember
a fenti bizottságban, aki a
mezőgazdaságot képvisel
né.

- Megint csak az értelmisé
get akarják kiruntetni? - kér
dezte Dávid, s megjegyezte
még, hogy az elmúlt időszak
ban kitüntettek olyan peda
gógusokat, akik "nem
csináltak olyan nagy dolgo
kat".

A polgármester demagóg
nak ítélte Dávid hozzászólá
sát és kérte, hogy a képviselő

mondjon egy olyan paraszt
embert, akit ki lehetne tüntet
ni ...

Garai János a szociálde
mokraták képviselőjemódo
sító indítványként javaslatot
tett arra, hogy a Gyomai Szü
lőföld Baráti Kör vezetője

Fekete László is legyen az
előkészítő Bizottság tagja.
Ez a javaslat azonban nem
kapta meg a képviselők több
ségének szavazatát. A bizott
ság április végéig előkészíti a
kitüntetések adományozását,
melyről előbb a kulturális bi
zottság, majd a képviselő

testület dönt.

A millecentenárium éve
alkalmából a polgármester
javasolta a képviselő-testü

letnek, hogy idén egy ünne
pi ülés keretében
adományozzon az arra ér
demes polgároknak dísz
polgári címet, valamint
GyomaendrődértEmlék
plakettet. Az adományo
zásra az önkormányzat
tagjai, bizottságai, a város
politikai és társadalmi
szervezetei, valamint a pol
gárok közössége tehet ja
vaslatot.

- Úgy gondolom, hogy a
magyarság e kiemelkedő év
fordulója alkalmából ismét
sor kerülhetne kitüntetések
áradására, hiszen vannak
olyan emberek, akik munká
jukkaI a város hírnevének
növelése érdekében tevé
kenykednek - mondta a pol
gármester és javasolta egy
előkészítő bizottság létreho
zását, melynek tagjai a kirun
tetettek nevére tennének
javaslatot. Dr. Frankó java
solta e bizottságba a polgár
mestert, az alpolgármestert,
a kulturális valamint a jogi
bizottság elnökeit, R. }{agy
Jánost és dr. Szendrei Evát,
Homok Lajosnét, Iványi
László plébánost és Sipos



ALBERO FAIPARI SZAKÜZLET

INGYENES APRÓ

A Városunk című keresz
ténydemokrata ingyenes újság
szerkesztői nehezményezték,
hogy az ezidáig a rózsaszín és lila
szInekküJönbözőámyaJataival dí
szített Gyomaendr6di Híradó múlt
év végétól kék kísérő színnel jele
nik meg. Ez azért jelent problémát,
mert a Városunk címoldal át is
ugyanolyan kék szín ékesíti. A Vá
rosunk viszont már elóbb volt kék,
mint a Híradó, ezért a keresztény
nemzeti gondolat hírnöke, a váro
sunk kéri az önkormányzati Hír
adó színváltoztatását.

Mindeztapolgármesterjelentet
te be a képviselő-testület január
25-i ülésén, s ígérte, utánanéz, lé
tezik-e olyan törvény, amely az új
ságok kísérőszíneinekhasználatát
szabályozná...

A magunk részér61 bátorkodunk
javasolni a piros szín valamely
mélyebb árnyalatának újbóli hasz
nálatát, mert ugyebár tartalomhoz
a forma...

- A következő testületi ülésre
szükséges lesz elővenni a városi
címer használatáról szóló rendele
tünket, mert hogy egyes sajtóter
mékek a fejlécükben használják
Gyomaendrődcímerét. És az nem
csak úgy van ám, hogy használják
- mondta a polgármester a képvi
selő-testület január 25-i ülésén.
Mindhárom városi lap címlapján
szerepel Gyomaendrőd címere, s
most a polgármesternek eszébe ju
tott, hogy ezért pénzt kellene kér
ni.

Az 1991-ben hozott önkormány
zati rendelet alapján ugyanis a címer
kereskedelmi, vagy reklámcélú fel
használása esetén a bruttó árbevétel5
százalékátkell befizetrú a polgármes
teri hivatalnak. A cél világos, a pol
gármester az elmúlt évek sikertelen
önkormányzati tevékenysége matt
megpróbál támadást indítani a nyil
vánosság ellen. Nem véletlen, hogya
figyelmes vá!osvezetőcsak most ho
zakodik elő ezzel a rendelettel.

A Szó-Beszéd fejlécéből

mindenesetre ki vesszük a város cí
merét, hiszen ettől még a tájékoz
tatás nem szenved csorbát. A
kedves olvasó ugyanis eddig sem
a városcímer miatt vásároita meg
a Szó-B eszédet.

A szerkesztőség

-oke-

Színváltás

CímeresÉrd.: Gyomaendrőd.Vásárté
ri ltp. 341A. 3/1 O. Kovácsné.

2x300 négyszögöl művel
hető telek gyÜffiölcsfákkal el
adó egészben vagy
l!Jegosztva a Fűzfás zugban.
Erd.: Forgács József Gyoma
endrőd, Liliom u. 2.

Gyomá.tl komfort nélküli pa
rasztház eladó, vagy kiadó. Ér
deklődni: Gyoma Pásztoru. 13.

1200 m2-es beépíthető

porta eladó Endr6dön a Ba
ross út 29. szám alatt.
Érd.:Gyoma, Kálvin J. u. 59.
este 18 óra után.

EGYÉB
3 darab 570 cm 30 mm át

mérőjű, épületet összehúzó
kész vas, pén?ért. vagy termé
nyért eladó. Erd: Gyomaend
rőd, Zrínyi út 4. sz.

I db 18x41 15 x30köpeny
belsővel eladó. Telefon:
66/386-809.

Eladó egy 65xll5-ös do
hányzóasztal. közép barna
színben. Te1:386-193

Bontásból származó
90x210-es félig üveges ro
mán ajtó és 90x90-es ablak
tokkal együtt, valamint
90x21 O-es ajtólapeladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Tompa u. 12.
Tel: 386-193

MTZ-gépcsalád, T-16-os,
valamint más mezőgazdasági

traktorok javítását vállalom.
Kovács Lajos Gyomaendrőd.

Fáy u. 26.
I db jó állapotban lévő 4

személyes rekamé eladó.
Erd.: Gyomaendrőd, Kiss Bá
lint u. 3.

VöröstoUú vágnivaló csir
ke eladó március elejétől. Ne
mes Tibor. Endrőd, Sugá.!' u.
4. ~

- Laminátos és natúr faforgácslapok, farostlemezek
- Bútoripari szerelvények, konyhai munkalapok

- Fűrészárú bérszárítás
- Méretrevágás HOLZ-HER minőségben, él fóliázás

- Faipari kivitelezés
- Felületkezelő anyagok

- Laminátos lambéria 1500 FtJm2
- Luninátos padlóburkoló 2990 FUm2

Cím: Szarvas, Csabai u. 7. TeVfax: 66/312-317

Nyitva: hétfőtol péntekig 8-16 óráig

, Dévaványa, Kisújszállási út
(RONA Szövetkezet telepén) Tel:164

HÁZ, LAKÁS
Gyomán a Vásártéri ltp-en

a 22~. 3. emelet 8 szám alatti
54 m--es gázfűtéses örökla
kás garázzsal vagy anélkül el
adó. Érd.: egész nap a
helyszínen.
Gyomaendrőd, Vásártéri

ltp. C. ép. BII O. sz. alatti lakás
eladó. Erd.: a helyszínen az
esti órákban.

Gyomaendrőd, Október 6
ltp-en 3+fél szobás II. emeleti
lakás sürgősen eladó. Érd.:
Endrőd. Zrínyi J. u. 32.

Családi ház 127 m"-es,
több mint félkész állapotban
építőanyagokkalegyütt eladó
Gyomán a Tanács u. 25. sz.
alatt. Érd.: 66/386-331

Gyomán jó helyen lévő,

bontásra val~ ház nagy telek
kel eladó.' Erd.: Gyomaend
rőd, Tompa u. 12.
Tel:386-193.
Endrődön a Szarvasi út

mellett telephelynek alkalmas
4800m2 terület eladó' Érd.:
Várfi,386-926.

GyomaendrődönaKisréti u.
30. sz. alatt 3 szobás központi
fűtéses lakás eladó. Érd.: a
helyszínen. Tel: 386-298

Családi ház elad~ Gyoma,
Ady u. 6. sz. alatt. Erd.: Gyo
ma, Viktória sörözőben.

Gyomán Ady u. 42. sz.
alatti kétszobás központifűté

ses kockaház és külön telek
áron alul eladó. Gázcsonk az
udvarban. Érd.: Gyoma, Gyó
ni Géza u. 3811.

Öregszöllőben III. ker. 142
szám alatti tanya, gazdasági
épületekkel. 1200 négys,zögöl
területtel, kúttal eladó. Erd.: a
helyszínen, Kiss Lajosnál.

Öregszöllőben, Álmos
domb u. 2. sz. alatti ház eladó.

Estélyi és
alkalmi
ruhák/

szoknyák/
kosztümök/

blúzok.
Nyitva:

hétköznap
11-19 óráig/
szombaton
9-14 o'ráiab/

vasárnap
9-13 óráig.

Gyomaendrőd/

Főút 204.

10-20%
árengedmény!

TÉLI VÁSÁRA

EXKLuzív NŐI
RUHAHÁZ

ajánlata
MOLETT

HÖlGYEKNEK

M~~T1NG
FARMERHÁZBAN
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NYílT NAPOK
Kedves Szüló](!

Közeledik az iskolások elsőosztályba
való beíratásának ideje. A Katolikus Ál
talános Iskola szeretettel várja szeptem
?ertC'n az új els6söket. Jöjjön el,
Ismerkedjen meg velünk! Szeretettel
meghívjuk Önt iskolánkba, az 1996.
fehruár 27-28-29-én (kedd, szerda, csü
törtök) tartandó nyílt napra. Ekkor sze
~etnénk lehetCi'séget nyújtani
oralátogatásokra, beszélgetésekre, tájé
kozódásokra.

Beíratás nálunk is akkor lesz, amikor
a város másik két általános iskolájában.

Beíratás időpontja iskolánkban: már
cius l8-19-20-án (hétfő, kedd, szerda)
8-17 óráig. .

Kiss Pálné igazgató

Munkanélküliek
figyelem!

, Az amerikai és a magyar munkaügyi minisz
t~num., ~a~arrunt a megyei munkaügyi központ
tamo.?atasaval a Békéscsabai Regionális Mun
k,aerofeJlesztő és Képző Központ szervezésében
IiZlOgelt húsnyúl bértermelő képzés indul. Ha ÖD

mezőgazdasági földterülettel rendelkezik a lí
zJllgelt állatállományt szakszerűen el tudja he
lY.'~zl1l. kedvet érez az állattenyésztéshez és
Jovec!eJmező munkát szereUle, akkor jelentkez
zen a munkaügyi központ gyomaendrődi kiren
delt?égén. (Mirhóháti u. ll.) A jelentkezés
feltetelei: 8 általános iskolai vé"zettséO' büntet-
I 1-'1 <> b'el: e oe et, megfelelő gazdasági környezet. Leg-
alabb 10 fő jelentkezése esetén a képzést
Gyomaendrődön taJ1ják.

Biztonsági őr tanfolyam indul várhatóan
február végén. A képzés költsége 46 OOO fo
nnt. n;elyl1ez a munkaügyi központ támogatá
sa kerhető. Ugyanitt adnak bővebb

felvilágosítást is a tallfolyamokkal kapcsolat
ban.

- A testülemek tisztelet
ben kell tartania a polgá
rok szándékát - olvasom a
Szó-Beszéd múlt év de
cemberi számában a pol
gármester kijelentését
annak kapcsán, hogy a
Gyomai Szülőföld Baráti
Kör elnöke átadta a tele
pülésrészi önkormányzat
létrehozását kérő aláíráso
kat.

A tettek azonban nem
igazolják a polgármester
kijelentését. Amikor a no
vemberi testilleti illésen át
adtam a fogorvosoknak
nyújtandó támogatás elleni
ti l takozó aláí~ásokat a
jegyző azt válaszolta: a t'es
tilletnek ezekkel az aláírá
sokkal serruni dolga nincs.
Az aláírásokkal átadott le
vélben azt kértük, hogya
tiltakozásról szóló testületi
állásfoglalásról tájékoz
tassa a lakosságot az önkor
mányzat lapja, nem pedig
magyarázkodást kértünk
arról, hogy miért így és mi
ért ennyit fizettek a köz
pénzból a maszekba menő

fogorvosoknak.
Az a véleményem, hogy

a.?Öl;téshozók nem egyen
lo mercével mérnek, az pe
dig egyáltalán nem
mindegy, hogy milyen cí
men történnek a kifizeté
sek, mert a végkielégítés
után társadalombiztosítási
járulékot kell fizemi és az
összeg személyi jövede
lemadó köteles is. A. támo
gatást viszont nem terhelik
ilyen elvonások.
. Gyatra indok, hogy "a
togorvosokat kényszerMI
a magánszférába keraet
ték", meg hogy már

b

20
éve itt dolgoznak a város
ban és a 800 ezer forintos
támogatást megkapva
"bIztosan ilt maradnak
még legalább 20 évig".
(Az idézetek a polgármes
ter válaszáMI valók.)

Reméljük, hogy a város
vezetÓl már csak rövid ide
ig maradnak, hacsak kény
szerűségből meg nem
támogatják majd magukat
pár százezer forinttal ...

Dezső Zoltán
Gyomaendrőd,

Kisréti u. 34/2.

Nem
magyarázkodást

kértünk

Sok szeretettel:
Joli néni

Kedves Utastársaim!
Miután nem tudok Mind

annyiótokkal személyesen
találkozlú, ezúton köszö
nök el fájó szívvel. Életem
egy újabb szakasza zárult
le. Befejeztem a külföldi
utazást. Örülök, hogy egy
évtizeden át veletek lehet
tem, együtt gyönyörköd
t?n~ ,a sok szép
latruvaloban és sok szép él
ményben volt részünk.

Ha valakit megbántottam
vagy megsértettem, bo
csásson meg, nem volt
szándékos.

Kívánok Mindannyió
toknak még nagyon sok
szép, kellemes, élmények
ben gazdag kirándulást és
hozzá nagyon jó eCfész-

, b

seget.

Hetekig, hónapokig téma
a kirándulás. Hol egyik, hol
másik idézi fel a 8-10 nap
alatti látni és csodálni va
lót.

Miután dióhéjban pró
báltam érzékeltetni a Nő

klub egyik ténykedés ét,
amit azzal a céJ] aj tettem
hogy kedvet és ötletet ad~
jak más9knak is; Hozzátok
szólok Utitársaim!

- akik állandó utasaink és
vannak mindig új utasok is.

Indulás előtt már hetek
kel megkezdödik a lázas
készülődés, nagy az izga
lom, vajonmostmitfoCfunk
látni? Lesz-e olyan szép és
jó, mint az előzö kirándulás
volt?

Egyik kiránduláson a
háborgó tenger több mé
teres hullámait csodál
tuk meg, másnap
ugyanannak a tengernek
az olajsima vízfelületét.
A másik kiránduláson a
pisai ferdetornyot cso
dáltuk meg, megint más
kor a Monte-Carló-i
kaszinó ban próbálunk
szerencsét a turisták szá
mára biztosított játékau
tomatán. Még
sorolhatnám tovább
hogy hol, mit láttunk. A
kirándulások végén,
amikor elindult velünk a
busz hazafelé, már meg
kezdMött a kiértékelés
és amikor hazaértünk
~iss~ fáradtan, de gazdag
elmenyekkel a vélemény
egyöntetű: Szép volt!

Szép voltG
yomaendrőd város
gyomai részében
23 évvel ezelőtt

alakult meg a Nőklub,

amely ma is mÚKödik, ve
zetője Szarka Elemérné 
Irénke - aki jó érzékkel, ~á
tem1ettséggel végzi a mun
kát.

Kezdetben a helyi üze
meket látogattuk, különbo
ző előadásokathallgattunk.
Később belfölcli kirándulá
sokat szervezett hazánk
legszebb tájaira. Irénkének
ez is kevés volt. Hozzáfo
gott a külföldi utak szerve
zéséhez. Ekkor figyeltek
fel a Nőklub munkájára.
Több mint tíz éve járjuk
Európa országait, Lengyel
országtól Spanyolországig,
Bulgáriától Franciaorszá
gig, a volt NDK-tól a Vati
kánig. Volt olyan eset,
hogy egy évben három cso
portot kellett szervezni
olyan nagy volt az érdekl()~
dés. (Pl. Olaszország). Ek
kor már Irénke egyedül
nem győzte a szervezési
munkát és a következóK
ben már ketten szerveztük
a csoportokat, úgy a N6
klub tagjai között, mint a
szimpatizánsok között. A
csoportnak van egy úgyne
vezett magja, - a törzstagok



Mezőgazdasági terInelők figyeleIn!
; ;; ;

A CSARDASZALLASI AGROKEMIAI KKT.
"., .,.,

MUTRAGYA TARHAZA
a műtrágyák széles választékával

várja vásárlóit!

Kiváló minőség, korszeru kiszolgálási
Keresse fel a csárdaszállási

vasútállomás melletti telepünket!

Telefon: 66/357-042
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A szponzorok csapatot keresnek
Megorroltak Kovács Lajosra és az általa irányított endrődi sportegyesületre

a Barátság SE. második csapatának szponzorai. Kovács Lajos az egyesület elnöke ugyanis
január közepén azt nyilatkozta a megyei III. osztályban játszó - Szikra nevet viselő 
csapatról, hogy "ezt a szezont még bizonyára végigfutballozzuk, de ha a késóbbiek

folyamán az edzettségi állapot továbbra sem lesz megfelelő és a játékosok szó szerint nem
lesznek bevethetőállapotban az első csapatba, akkor megfogjuk szüntetni, mert a külön

kis szórakozó klikkekre nincs szüksége az egyesületnek."

- A pénzünket nem akarjuk
senkire sem ráeróltetni, ezért
úgy döntöttünk, hogy az end
rőcli sportegyesület támoga-
tását befejezzük
nyilatkozta a Szó-Beszéd
nek a Szikrát szponzorálö
vállaikozök nevében Né
meth Dezső, hozzátéve azt
is: egyik vállalkozó sem zár
kózottel attól, hogy esetleg a
Gyomai FC-t támogassák a
jövó1Jen.

A Gyomaendrődi Barát
ság SE környékén Kovács
Lajos válIalkozö színre lépé
sével kezdődtek a gondok 
állítják a sértett szponzorok.

- Kovács Lajos a GyFC-tól
vásárolt focistákat, majd
időről időre új abb játékosok
kerültek a csapathoz. Ezzel
egyidejűleg az első csapat-

ból kiszorult sok olyan jó ké
pességű játékos, akik annak
idején felvitték a Barátságot
a megye r. osztályba. Az
1995-96-os szezon úgy in
dult, hogy 25-26 játékosa

volt az egyesületnek, tehát
két csapatra való. Erre a Ba
rátság SE vezetősége létre
hozta a Barátság II. (Szikra)
csapatot 14 nem fizetettjáté
kossal. Kéki Elek a Szikra

játékos-edzője kereste meg
ezt a "szórakozó klikket" ,
azokat a helyi vállalkozókat,
akik korábban támogatói
voltak az endrődi nagy csa
patnak. Mi igent mondtunk a
kérésre, hogy alkalomadtán
szállítással, vacsorával tá
mogassuk a Szikrát. Vásá
roltunk két garnitúra
szerelést, cipőt és labdát a
játékosoknak. A csapat az
őszi idény végén harma
dik helyezést ért el a me
gye III-ban. Közben olyan
véleményeket hallottunk,
hogy az egyesületnek ed
dig 1 millió forintj ába ke
rült a Szikra. Kíváncsiak
vagyunk, hogy az egyesü
let vajon mit fizetett a ne
vezési díjon kívül 
kérdezi Németh Dezső.

Kéki Elek: A 5zikrában sok a sértett játékos
Kéki Elek, a Szikra játékos-edzője

kissé kellemetlen helyzetben van
most, ugyanis annak idején ő kereste
meg azt a tíz vállalkozót, hogy szpon
zorálják a csapatot.

- Ok korábban valamilyen oknál
fogva eltávolodtak a sporttól, ezért
szerettem volna őket visszahozni a fo
ci közelébe. Úgy gondoltam, hogy
mivel a nagycsapat elég nagy költség
gel jár, ezért az egyesület válláról ve
gyük le a második csapat
finanszírozásának terhét. Sikerült a
vállalkozókat megnyernem, szerelést
vásároltak, a mérkőzések után meg
vendégelték a csapatot. Az egyesület
buszát csak az őszi szezon közepéig

használtuk, utána az egyik szponzor
biztosított járművet - mondja Kéki
Elek.

- Tavaly az őszi szezon kezdete
kor az első csapatba sok játékos
nem került be, emiatt néhányan el
fordultak a focitól, sőt a Szikra
edzéseire sem járt el mindig min
denki. Ezt az egyesület vezetése és
a szponzorok is szóvá tették. Saj
nos az én kezemben nem volt
olyan eszköz, amivel elérhettem
volna, hogyedzésre járjanak. Tud
ni kell azonban azt is, hogy sokan
munkahelyi elfoglaltságuk miatt
nem tudtak edzésre eljönni 
mondja a játékos-edző.

Kéki Elek szerint a két endrődi

csapat között feszültségek vannak,
hogy ki miért játszik az egyik és
miért nem a másik csapatban. Rá
adásul a Szikrában sok az olyan
sértődött játékos, akik úgy érzik,
hogy helyük lenne az első csapat
ban.

- Azt tapasztalom, hogy a csapat
környékén van néhány olyan em
ber, akik azt szeretnék, ha meg
szüntetnék a Szikrát. Hogy Kovács
Lajos is ezzel a gondolattal foglal
kozik, az azoknak köszönhető,

akik őt befolyásolják, és félinfor
mációkkaI látják el - nyilatkozta
Kéki Elek.
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Kovács Lajos:

A Barátság neIn
Inagáncsapat

Kovács Lajostól a Gyomaendrődi Barát
ság SE. elnökétól megkérdeztük, vajon
mit szól ahhoz a véleményhez, mely sze
rint a GYFC-tól megvettjátékosok miatt
tette lehetetlenné a gyomai csapatot, most
pedig - azzal, hogy "elűzte" a szponzoro
kat a Barátság környékéról - megmenti a
Gyomai FC-t az anyagi csődtól.

Mezőhegyesi SE, Szeghalom
SC - Gyoma FC.

Május ll. szombat, 17.00.'
Gyoma FC - Békés FC.

Május 12. vasárnap. 17.00:
Medgyesegyházi SE - Gyoma
endrődi Barátság SE.

Május 18. szomba!. 17. 00:
Gyoma FC - Orosházi MTK.

Május 19. vasárnap. 17.00:
Békési FC - Gyomaendrődi Ba
rátság SE.

Május 25. szombat, 17.00:
Gyomaendrődi Barátság SE 
Nagyszénási SK.

Május 26. vasárnap, 17.00:
Békéscsabai MÁV - Gyoma
FC.

Június 2. vasárnap. 17.00:
Jarnina-Patrick SE-Gyomaend
rődi Barátság SE, Elek SK 
Gyoma FC.

Június 9. vasárnap, 17.00:
Gyomaendrődi Barátság SE 
Doboz, Csabacsűd - Gyoma FC

Június 16. vasárnap, 17.00:
Gyoma FC - Battonyai TK, Me
zo1<ovácsházi TE - Gyomaend
rődi Barátság SE.

Június 23. vqsámap, 17.00:
Gyomaendrődi Barátság SE 
Kamut SK, Mezőhegyesi SE 
Gyoma FC.

Erőgép, munkagép,
tehergépkocsi,

személygépkocsi, pótkocsi
JAVÍTÁSÁT, SZERVIZELÉSÉT,

MTZ + pótkocsis szállítást,
autóbuszos személyszá11ítást

(Ikarus-211)
VÁLLALUNK

A volt Béke MTSZ II. sz. majorjóban
lévő javítóműhelyben.

Gyomaendrőd,V. ker. 222/1.
Partium Holding Rt.

Telefon: 386-271 (7.00-16.00 h.)

Tavaszi menetrend

A megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság
tavaszi menetrendje

Március 16. szombat, 15 óra:
Szeghalom SC - Gyomaendrődi
Barátság SE, Gyoma FC-Med
gyesegyházi SE.

Március 23. szombat, 15 óra:
Gyomaendrődi Barátság SE 
Gyoma FC.

Március 30. szombat. 16 óra:
Gyoma FC - Nagyszénási SK.

Március 31. vasárnap, 16
óra: Orosházi MTK - Gyoma
endrődi Barátság SE.

Április 6. szombat, 16.30:
Gyomaendrődi Barátság SE 
Békéscsabai MÁV.

Április 7. vasárnap, 16.30:
Jamina-Patrick SE - Gyoma
FC.

Április 13. szombat, 16.30:
Gyoma FC - Doboz.

Április 14. vasárnap, 16.30:
Elek Sk - Gyomaendrődi Barát
ság SE.

Április 20. szombat, 17.00:
Gyomaendrődi Barátság SE
Csabacsűd, Mezőkovácsházi

TE - Gyoma FC.
Április 27. szombat. 17.00:

Gyoma FC - Kamut SK, Batto
nyai TK - Gyomaendrődi Barát
ság SE.

Május 4. szombat, 17.00:
Gyomaendrődi Barátság SE -

mennyire is sért6 ez egyes
gyomai vezet61c számára.

- A megyei újságban tett
kijelentésével sikerült elűz
ni a Szikra csapatát támo
gató szponzorokat. ..

- A Szikrát nem az emlí
tett vállalkozói kör, hanem
én talál tam ki. Azért hoztuk
létre, hogy azoknak a focis
táknak, akik az első csapat
ba nem kerültek be, legyen
játéklehetőségük,de elméi
is fontosabb volt az, hogy
az els6 csapatnak legyen
megfelel6 edzettségi szintű
tartalékjátékosa. A való
ságban azonban az történt,
hogy a Szikra játékosai le
áll tak és nem j ártak az
edzésekre, így nem is volt
megfelelő edzettségi álla
potú tartalékjátékosunk. Ez
indokolta, hogy az elnök
ség megkérdőjelezte a
Szikra további létezését.
Az anyagiakról csak any
nyit, hogya vállalkozók két
szerelés t vásároltak, aHÚt
most visszavettek a játéko
soktól. A meccsek után
megvacsoráztatták a játé
kosokat. Kíváncsi va
gyok, hogy vajon a csülök
árát is visszakérik-e a fo
cistáktó!? A Szikra egyéb
ként közel egymillióba
kerül, ami magában fog
lalja a nevezési díjakat, az
útiköltségeket, a pálya
fenntartási pénzeket, a bí
rók költségeit. Hogya
Szikra megszűnik-e, az
csakis a Barátság SE veze
t6ségére tartozik - mondta
végül Kovács Lajos, az
egyesület elnöke.

- Tönkretettem volna a
Gyomai FC-t?! Vajon hová
tette a GYFC azt a közelI
núllió forintot, amit kifizet
tünk. nekik a játékosokért?
Nyilván elutazgatták, vagy
a nem focis ták bérét finan
szírozták ebb61 a pénzb61.
Ha inkább játékosvá'iárlás
ra költötték volna a pénzt,
akkor nem itt állna a gyo
mai csapat. A másik pedig,
hogy én egyetlen egy gyo
mai játékoshoz oda nem
mentem, senkit sem csábí
tottam Endrődre. Mind
egyikőjük itt kopogtatott
nálam, hogy átjönne a Ba
rátsághoz. Érdekes, hogya
gyomai játékosokkal soha
semmilyen konfliktusunk
nincs, ó1<: igazi sportem
berek. Mindig a gyomai ve
zetőséggel volt a gond.
Tudom, nehéz elviselni,
hogy Endrőd jobb csapat.

- Önkonnányzati képvise
IC) tette fel a kérdést most a
város idei költségvetésének
eló1cészítésekor, hogy vajon
célszerű-e a város pénzéból
egy magán focicsapatot tá
mogatni')

- A Barátság nem magán
csapat. Egyetlen egy mezre
nem írtam ki, hogy Kovács
Cipő. Ez egy endrődi foci
csapat. Annak idején az
volt a vélemény, hogy ame
lyik csapat a tabeIlán elólJb
re végez, az kapjon
nagyobb önkormányzati tá
mogatást. Most, hogy End
rőd előrébb áll, ezt az
álláspontot elfelejtjük? Ez
nem maszek foci, hanem
Endrőd futballja, bár-
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ENGEDMÉNYES VÁSÁR
a Glória Bútorboltban
(Gyomaendrőd,Fő út 230. sz.)

Egyes bútorok, bútorszövetek,
padlószőnyegek

20-30 %
engedménnyel kaphatók,

amíg a készlet tart!
Nyitva tartás:

hétfőtól péntekig: 9-17 óráig
szombaton: 8-12 óráig

Telefon: 66/386a 774.

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

PÁLVÁZATOT
HIRDET ~.

KÖNYVELŐI.'
MUNKAKÖR~

betöltésére.
Képesítési előírás:

közgazdasági szakközépiskolar
alapfokú nyelvvizsga

(német). .
A pályázatot (önéletrajzzal) l

1996. február 16-ig kell i
benyújtani ~

a takarékszövetkezet ;f
ügyvezető igazgatójához. I

5502 Gyomaendrődr §
Hősök tere 10/2.

~ílTl: .

Egyes cipők 50 százalék
árengedménnyel kaphatók!

TURULClpö
Clll

A TURUL CIPŐBOLT

úJ HELYEN
megújult választékkal

és kedvező árakkal várja
kedves vásárlóit

GYOMÁN
A FŐ ÚT 208. SZÁM
alatt a gyógyszertár melletti

üzletében.

FEBRUÁRI
/

AKCIü!

FAL
A

NÉVRESZÓL
ENNIVALÓ!

\

A FALÓ Gyorsétkező Törzsvásárlói Kártyát
ajánl mindenkinek! Csak az a dolgod, hogy ezt a

hirdetést kiollózd és kitöltve leadd
a FALÓBAN. ahol néhány nap múlva valóban

megkapod a nevedre kinyomtatott kártyát.
A kártya nem ennivaló. dejó. mert 10% árenged

ményt nyújt számodra, h~ 300 Ft-nál többet
fizetsz a FALOBAN.

Legyél Te anagyfaló...

l\r~IJ:.......••••••.•.......

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Ha már megettél a FALÓB~ 10 x 300 forintot,
I akkor kapsz egy FALO-sorsjegyet,
: mellyel év végén sorsoláson veszel részt.

L ~:~~~~~~~~k~~~~~~~~~~~ J

r------------------------------.
I

: HELLÓ, ITT A FALÓ!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



Címe: .

Feladó neve: .

Érdeklődni: "., , " ,.

A ~h' d t~ ..z apro Ir e es szovege: .

Eladó l db 125 l. villanyboj
ler, (felújított) megbízható álla
potban. Irányár: 8000 Fl. Gyoma,
Vásártéri ltp. 34/A. II. 6.

Beépített csempekályha, régi
ebédlőbútor eladó. Érd.: 16.00
után Mátyás út 39/1. Oláh.

Üzlethelyiségek, hűtó~amra
és Sl..abad terület kiadó. EI'dek
lődni leheta Gazda Kisáruház
ban, Gyomán. 66/386-359.

Lucernaszéna kedvező áron
eladó. Gyoma, Árpád u. 8.

Eladó előszobafal,olajkályha.,
olajbojler és kikészített birkabőr.
Érdeklődni munkaidőben a 386
131-es telefonon.

Francia nyelvoktatást válla
lok. Érd.: Gyoma, Bercs~nyi

14.

Az endrődi szolgáltatóház
FITTNESS szalonja új szolgál la

tással bővült. Gyógymasszázske
zelés minden daután 4-8-ig. Tel:
06-30-456-415.

Fűtésszerelésnyugati színvo
nalon, nyugati technikával. Tel.:
66/386-707.

Szeretne pénzt keresni'} Íriun
vagy jöjjön, forgalmazói munkát
aj ánlok. Gyomaendrőd. 5502.
BemJ. u. 16.

Munkanélküli nő (47) kö
zépfokú v~gzettséggel, számí
tógép kezelő

szövegszerkesztőiismeretekkel
4 vagy 6 órás munkát keres.
Gyoma, Katona J. u. 2/1.

Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasóknak il

lakossági apróbirdetését, akik azt az alábbi szelvényen küldik be
megjelentetés céUából. A szelvényen megjelölt helyre kell beú'ni a
kívánt szöveget, és a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell
elküldeni a következő cúnre: 5500 Gyomaendrőd. Pf: 48. A hirde
tések szövegéért felelősséget nem váUalunk! Egy apróhirdetés szö
vege lebetóleg ne tartalmazzon tizenöt (15) szónál többet'

Ingyenes az apró!

-----------------------------------------~

Vályog 3000 db és egy 8 mé
teres fagerenda eladó. Gyoma,
Hunyacli u. 25/1.

Eladó egy 28-as női kerékpár
és egy használt de jó állapotban
lévő kemping kerékpár olcsón.
Gyomaendrőd, Móricz Zs. út 9.
hétvégén.

Jó állapotú kombi gyermek
ágy, valamint ,,Biemme" típusú
iker sportbabakocsi eladó. Erd.:
06-30/461-053, Joó G., Gyoma
endrőd.

Eladó egy alig használt mini
olajkályha és egy lemezjátszó,
rádióról mú'ködtető, rádióval
együtt. Gyomaendrőd, Erkel út
33.

Panasonic videokamera S
VHS eladó, új, garanciás, 25
ezer forint árengedménnyel. Ér
deklődni a szerkesztős~gben le
het.

Eladó 4 db autókerék, felni
gumival felszerelve (új). Irányár:
30 OOO Fl. Érd.: a szerkesztőség
ben

Első és második osztályos
tanulók kOITepetálását vállalom
ál talános isk. tagozatban. Ki
szely Edit, Gye. Sugár u. 95.

Eladó új állapotban lévő író
gép (Erika) és ugyanitt fóliaváz
(8x30 m). Gye. Bocskai u. 48/1.
délután és este.

Baromfiól eladó, 500 ml-es
4600 m2 udvarral a 46-os főút

mellett. Tel: 386-531-

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

Hat hónapos magyar vizsla
szuka, törzskönyvezett szül6któ1
eladó. Továbbtenyésztésre kivá
lóan alkalmas. Gellai, Endrőd,

Alkotmány u. 15. (ligetben)

ÁLLAT

EGYÉB

KERT, TELEK

JÁRMŰ

170/23 nőtlen, minden káros
szenvedélytőlmentes, jó anyagi
akkai rendelkezőférfi megismer
kedne házasság c~ljából, hozzá
hasonló tulajdonságokkal rendel
kező nővel. Jelige: "Váram a ta
vaszt"

Szántóföldet vennék hektá
ronként 20-30 aranykorona ér
tékűt. Dr. Szendrei Éva,
Gyo ma, Kossu th u. 811. tel:
386-239.

Kárpótlási jegyet veszek I Dr.
Szendrei Éva, Gyoma, Kossuth
u. 8/1. tel: 386-239.

telefon. vagy Áchim u. 3. Sza
kál 1.

Gyomán a Fűzfás zugban 952
m2 vízparti veteményesföld el
adó. Érd.: Gyomaendr6d, Ma
dách u. 6. Tel.: 66/386-462.

4 ütemű Wartburg kombi és
e);y 450-es rádiótelefon eladó.
Erd.: Endrőd, Kilián tér 6. Tel:
06-60/481-106.

1500 Polski Fiateladó. Moun
tainbike cserét beszánútok. Sim
son és ETZ-250 újszerű

állapotban eladó. Érd.: Csáki L,
Gyomaendrőd, Vörösmal·ty u. 3.

126-os Polski Fiat két év mű

szakival 60 OOO km-el eladó.
Érd.: Gyoma, Mirhóháti u. 9/1.

Eladó egy versenyker~kpárés
ej;y 20-as gye~mekkerékpár.

Erd.: Gyoma, Jokal u. 7. Tel.:
386-247.

Zastava GTL 55 kitűnő álla
potban reális áron eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Fő u. 17.

Puch benzinmotorral mú'kö
dő, új akkuval felszerelt, újszerű
állapotban lévő 50 cm3-es rok
kantkocsi, (2 fokozat el6re, k~t

fokozat hátra) eladó. Kézifék,
lámpa, csomagtartó, szivargyújtó
van. Irányár 120000.- Ft. Érd.:
Gye. Főút 132. Tel: 386-211.

Lovas~féle lnini motor, babet
ta motÜlnl eladó. Félig felújított
motor n~lküli Volga, sok alkat
résszel eladó. Dévaványa, Árpád
u. 53. Tel: 234.

HÁZ, LAKÁS
Gyomán, Lehel u. 23. szám

alatti családi ház eladó. Érdek
lődni: Fő út 38. vagy dr. Kolbusz
Judit ügyvédné!

Eladó 3 szobás összkomfortos
parabolás, egyedi vízórás lakás.
Gyomaendrőd, Október 6. ltp.
2/9.4. em. 13. ajtó.

Dombegyházán összkomfor
tos családi házat mell~k

~pületekkel gyomaendrődi

hasonlóra cser~lem, vagy el
adom. Érdeklődni: Dombegyhá
za 333-as telefonon, vagy a
386-On-es gyomaendrődi tele
fonon lehet.

Gyomán aMirhóháti 911.
szám alatt három szoba, össz
komfortos,_ pincés, gázfűtéses

ház eladó. Erd.: a helyszínen.
Hál eladó Endrődön a vásár

tá mellett, vagy elcser~lhetől ,5
2 szobás lakótelepi lakásra. Érd.:
386-440.

Gyomán a Vásárt~ri lakótelep
33/NS. alatt 3 szobás központi
fútéses, egyedi vízórás l. emeleti
lakás eladó. Erd.: a helyszínen
délután.

Gyomaendrőd. Október 6.
lakótelepen 4 szobás lakás el
adó vagyelcserélhető Gyomai
lakásra vagy kertes házra. Érd.:
Gyoma, Jókai u. 7. Tel.: 386
247.

Albérleti egy vagy másfél szo
bás lakást keresek Gyomáll. Tel.:
661386-608.

Gyomaencirődön a Dobó Ist
ván úti üdülősor 35. sz. 1004 m2
lelek ikerfaházzal olcsón eladó.
Bekerítve, víz, villany van. A
méh~sz Barát Sándor mellett.
Cím: Monor, Szélmalom u. 223.
özv. Halmati Gáborné.

Kertes ház eladó, Gyomaend
rőd, Iskola u. Sl. Gáz, víz, nagy
telek van. Érd.: Gyomaendrőd,
Iskola u. 59.

Gálfútéses családi ház nagy
portával, gazdasági ~pülettel el
adó Gyomaendrqdön a Napkeleti
17. szám alatt. Erd.: Polányi M.
u. 78., Hősök u. 30/ l. szám alatt.

1
Forgalmas helyen 100 m--es

gáz központifűtéses lakás 16 m2
_

es üzlethelyis~g kertrésszel, 2 fé
r6helyes gal'álzsal eladó. Érd.:
06-30/453-304.

4 szoba + étkezős, holtágra né
ző. élővízhez 200 méten'e lévő

családi ház eladó. Lakáscsere is
szóbajöhet. Érd.: Gyomaendrőd,
Hantoskerti út 20/A.

Gyomán városhoz, Körösök
höz, kövesúthoz közel - tanya el
adó. Villany van. Érd.: 386-804
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Robbantással fenyegetőzötta szerelmes őr

,
Uj hírtechnikai rendszer

a rendőrörsön

-oke-

•

szülék gombját egyszer meg
nyomja, akkor szintén kap
csolatba kertiI a rendCirre1. (A
gombot a beszélgetés alatt
nem kell nyomva tartani.) A
bejelentés vétele után a szol
gálatos rendCir azonnal intéz
kedhet.

- A korszerűsitésre azért
került sor, mert így a nap
minden szakában növeini
tudjuk a köztertileteken a
rendőri jelenlétet. Az állam
polgárok bejelentései igy
azonnal az intézkedö' rendőr
höz jutnak el - tájékoztatta
lapunkat Szűcs József a ren
dőr()rs parancsnoka.

B.GY. beismerte, hogy sze
relmi gerjedelmében Ő rio
garta telefonon az iskola
nevelőités diákjait. A fiatal
ember ezzel a tanitási időt

akarta leröviditeni, ugyanis
barátnője az ipari iskola ta
nulója...

A szerelmes vagyonőrt

természetesen elbocsátották
állásából és ellene a szarvasi
bíróság már itéletet is hirde
tett: egy hónap börtönben le
töltendő szabadságvesztésre
itélték a tüzes ifjÚt.

É2I:!fd~~flT.
5500 Gyomaendrőd.Tompa M. u. 22.

Telefon/fax: 66/386-186

- út leállósáv, víz-o szennyvízbekötés
teNezése, kivitelezése

- építőmesteri munkák elvégzése
- homok, homokos kavics,

kőzúzalék szállítása
- földmunkavégzés autógréderreL

úthengerrel
- kis felületek aszfaltozása

Az ügyfélszolgálatot kivál
tó hírtechnikai rendszert te
lepítettek a gyomaendrődi

rendőrőrsre. A rendszer
most még kísérleti jelleggel
mú'ködik, de márciustól fo
lyamatosan üzemel majd.

A hírtechnikai rendszer
lényege, hogy délután
négy órától másnap reggel
hét óráig a szolgálatban
lévő rendCirök az utcán já
rőröznek, és a náluk lévö'
rádiótelefonon veszik a
lakosság által telefonon
tett bejelentéseket. Sö't ha
valaki a rendö'rőrs bejára
tánál lévő falra szerelt ké-

szolgálatban őrizte a rábízott
vagyont. Érdekes módon a
múlt év decemberi elsőbom
bariadó napján is ő volt szol
gálatban. A bizonyitékok
meggyö'zCiek voltak, így

179 Ft
95 Ft

129 Ft
61 Ft

219Ft
49 Ft

359 Ft
93 Ft
37Ft
47 Ft

599 Ft
699 Ft

alatt lévö' Gyoma Kötőipari

Szövetkezet telefonját hasz
nálta. Az épületnek azt a ré
szét, ahol ez a bizonyos
telefonkészülék található,
vagyonö'rök óvják. A kör te
hát leszú1<ült.

A gyanú egy húszéves dé
vaványai fiatalemberre tere
lődött, aki 24 órás

Már nem először fordult elő, hogy az épü
let felrobbantásával fenyegették meg az
ipari iskola pedagógusait és tanulóit. Az
akkor még ismeretlen telefonáló azt közöl
te, hogy az iskola egy óra elteltével a leve
góbe repül. A hangjából ítélve fiatal férfi,
viszont dühének okát nem közölte.

Ízelítő a választékból:
Vénusz napraforgóolaj II
Kristálycukor lkg
Ráma csészés margarin sós 500g
Különleges vagdalthús 150g
Delikát-8 ételízesítő450g
Sűrített paradicsom 160g
OMNIA őrölt kávé 250g
Gold Sztár citromlé II
Háztartási keksz 200g
Wick cukorkák
TOMI Kristály mosópor 2Akg
Pampers Phases nadrágpelenkák

Miért ne fizetne kevesebbet?
Keresse fel az ÁFÉSZ COOP emblémás H6sök

úti és Fő úti ABC-itI valamint
a Vásártéri Di,zknnt Áruházat

Múlt év december l3-án
volt első alkalommal bom
bari adó az iskolában. Má
sodszorra azonban már résen
voltak a rendőrök is. Január
24-én szerdán délelőtt II
órakor megcsörrent a telefon
az ipariban. Egy férfihang
hozta rá a frászt a tanárokra,
amikor az intézmény leveg()
be repítését helyezte kilátás
ba.

A tűzszerészek az épület
átkutatása során most sem
találtak robbanószert. Ezzel
egyidőben a rendőrök kide
ritették, hogy lnilyen szám
ról érkezett hivás az adott
időpontban az iskolába. A
telefonáló a felszámolás

.~ .~". .

" Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ
~ értesíti tagjait és minden kedves
.. vásárlój át, hogy február 19-24
.~3:;:':~ között a CO~P üz~etláncba
>'~f~ bevont uzletelben
,~ ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁRT
~~~i TART



Varázsolja újjá
otthonát!

TAPÉTAVÁSÁR
A C9LOR SHOP
PAPIRBOLTBANI

30 féle papírtapéta már
400 forint/tekercs!

50 féle öntapadós
tapéta már

180 forint/méter!
Olcsóbh, szebb

és időtállóbh nlintha
restetm~1

Gyolllaelldrőd.

Főú/2iS Tel: 386-748.

;

TAPETA

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

A rendszerváltás óta
eltelt öt év önkor
mányzati munkáját

több képviselő is alacsony
osztályzattal illette a váro
si költségvetés vitája során
március 5-én. Ami igaz, az
igaz: a város a rend
szerváltás óta 100 milliós
adósságot halmozott fel.
Építettek egy új piac teret,
bővítettéka szennyvíztisz
tító-telepet, ám e két beru
házás feleslegesnek
bizonyult. Egyedül talán a
fürdő korszerűsítése volt
halaszthatatlan.

Ennyi, azután a nagy sem
mi. Dicsekednek ugyan az
önkormányzati vezet6k,
hogy az egyre kevesebb
pénzból' működtenU tudták
az intézményeket és a város
(még) nem jelentett csődöt.
Ám ez nem nagy dics Ci"ség.
A pénz elköltéséhez külö
nösebb tudomány nem
szükséges. A város fejlesz
tése, a takarékos gazdálko
dás viszont józan észt és
felel6sséget feltételez.

Míg az egyik képvisel6 a
város nem megfelel6 me
nedzselését hiányolja, ad
dig a másik a kommunista
szemléletmód továbbélé
sét fedezi fel a város veze
tésében, mások a
közpénzekkel való helyte
len gazdálkodás miatt
emelnek szót. A hatékony,
a város érdekeit minden
kor szem előtt tartó munka
helyett a városházán csak
a sopánkodást halljuk a
pénzügyi diktatúráról, a
konnányzat helytelen po
litikájáról. Ugyana.k.kor az
egyre tehetetlenebb város
vezetés magatartása saj
nos még évekre
vissza vetheti városunk
fejlődéséneklehetőségét.

(A költségvetésről szóló
Ú"ásainkat a 2-3-4. olda
lakon olvashatják.)
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Elkerülni a csődötl
A város anyagilag
igen nehéz
helyzetben van.
Évról évre egyre
kevesebb pénz jut
az intézményhálózat
- az iskolák, az
egészségügy,
a kultúra-
múKödtetésére.
Az állam egyre
szú'kmarkúbban
adakozik az
önkormányzatoknak.
A város vezetői azt
mondják, hogy
tehetetlenek, idén
nincs módjuk
infrastrukturális
beruházásra,
útjavításra,
fejlesztésre és
a túlméretezett
intézményhálózat
megfelelő

mú'ködtetésére.
Ez derült ki
március 5-én
a képviselő-testület

ülésén, amikor is az
idei év
költségvetéséról
mondtak véleményt
a képviseló'k.
Az elhangzott
hozzászólások jól
jellemzik a város
helyzetét és a város
vezetésének
tevékenységét.

Dr. Frankó Károly polgár
mester elmondta, hogy cl város
költségvetését két dolog befo
lyásolja.

- Egyrészt, hogy 1993-as
szinten kapja idén is az állami

pénzt a város. A korm,íny évek
lÍta nincs tekintettel az in náció
ra és az ön kormányzatok által
végzett feladatok költségeire.
Másrészt Cyomaendróílnek je
lenrősméreILí' inrézmény!Iálów
ra van. amir múl\.ödretni kell.
más kérdés, hogy ezek valóban
hwékonvan múködnek-e. Er:ves
intézlI'linyekel anvagi okoi:' ;ni
(JI! elóbb-urúvv le kell épÍ/e
niink. igaz. ehhez nem súvesen
u(fjuk li neviinkeI. Reméljük,
hogy ezt az évet is megússzuk
úgy, hogy nem kell cs6döt je
lenteni - mondta a polgármes
ter.

Történt itt
rendszerváltás?

Katona Lajos, a pénzügyi
bizottság elnöke nem rejtette
véka alá véleményét, amikor a
következo1<:et mondta:

- Immáron ör év relr el a rend
szerváltás Ófa, mégis CyolI/({
endró'd inrézménv!Iáló?CI1a
ugyanúg), IIllíl\.ödik. minr ami
kor aZI li kommunislG rend
szerben létrehozrák. Elmúlr már
I1Z ({ kOlJununi.l'ra /{/luíC.I'i vilá r:.
a!Iol nem volr sellulli rábízvaca
rantícsragokm. aurolJlClrikusan
mú'kiidlek az inlézmények. J\
rendszerválrással eZl mlÍr el
kel/err volnafelejreni. Igazán el
érkezett már az az idő, hogy az
intézményhálózatot átszervez
zük, korszer(ísítsük s egész
munkánknak csak akkor van ér
telme, ha merünk vá.ltoztatni.
Gyomaendrőd bevételei évek
óta nem növekednek. ugyanak
kor a meglév6 intézményhúló
zat mlTködtetése miatt a
kiadások egyre n6nek. A koráb
bi és amostmli költségvetéshen is
az a szemlélet tükröz6dik, hogy
az intézményektől, az iskoJáktól
stb. évek óta pénzeket vonunk el,
így azok a növekvő kiadása.ik
mellett úgy tudnak csak mlTköd
ni, hogy folymnatoswlleépülnek.
Meggyózódéselllhogy ez {{ mód
szer nem vezer júra, és !1(/ nem
{{lakírjuk ár minél elóM az inréz
ményrendszer!, akkor nem jóso
lok fényes jövÓ'1
Cyolnaendródnek.

Katona Lajos hozzászólásá
ban utalt arra is, hogy ma már
belátja, hogy hiba volr a két ál-

[({/(ínos iskola összevonása és (l
V(íl/alkozás/Ja kimen()'kétfogor
vos számára nyújlOff 800-800
ezer foriJ1fos lámogarás meg
szavazása i.L

Aránytalanságok
- Minden nemzet olyan kor

mányt kap, wnilyet megérde
mel. Ez a kormány határozza
meg a játékszabályokat és Illi e
szabályokon belül vagyunk
kénytelenek mozogni - reagált
Várfi András, a mezőgazdasági

bizOllság elnöke azokra a meg
jegyzésekre, miszerint a kor
mányzat az oka, hogy
Gyomaendrőd pénzügyileg
ilyen nehéz helyzetben van.

- Hiába hangoztaljuk hónap
ról hónapra, hogy nem jó ez a
kormány és rosszak az intéz
kedései. Ezzel nem sokra me
gyünk. Van viswl1l egy sor
pénzszerzési le!ler.ó:~éf!e az ön
kOri/uínyU!roknak a küliinlJözó'
pály{Ízr;r.okon kereszrül. Úgy
hiszem, hogya polgcírmesreri
hivaral kocsija nem arra való.
hogy levelekel honfjon ki ([
cílllzetreknek a városban, ha
nem !wgv azon Illál7ajá I)on a
város vezerése a kiilönlJözó'
pénzszerzési lehelrrl'égeknek 
mondta Várh András.

Dr. Kovács Béla képviselő

az intézmények finanszírozúsi
ar,lnylalanságaira hívta fel a fi
gyelmet:

- A város három középisko
lújába ezer tanuló jár. ennek
több mint fele gyomaendrődi.

A középiskolúkba járt) ezer
gyerek hatmillió forintjába ke
rül a városnak az állami nor
matíván felül? A város
bölcsődéjébe negyven gyerek
iratkozoll be, eoból húsz rend
szeresen jár. Ez a szolgáltatás
mintegy 9 millió forintjába ke
rül a városnak - jegyezte Illeg
dr. Kovács Béla.

Hanyecz Margit képviselő

nö'figyelmezteue a testület tag
jait, hogya csőlihelyzet

elkeriilése érdekében radikáli
san le kell építeni minden, az
önkormányzat számára nem
kötelezö' feladatot. Helytelení
tette az előző képviselő-testület

pazarló gazdiLlkodásiÍl, neveze
tesen azt, hogy mintegy 100

millió lorint hitelt vetlek fej,
aminek terheit még évekig nyö
gi a város.

- Csak abból a pénzbó'l S?O

bad gazdúlkodni, ami rendelke
zésre áll - mondra Hanyaz
Margir kisgazda képviseló'nő.

Elvirágzott Föld
A feJszólalások közül figye

lemre méltó volt még Dávid
István munkáspárti képviselö'
mcgnyi latkoz,ísa. aki aZOl1nali
!wrál/yul kiivcrelre (( ranúrsi
rendszer visswál/írrísrír. merr.
nÚn! mondra, akkorihan kisz(Í
Illílható voll a lzolneW Nehez
ményezte llgymlakkor, hogy az
érdekeltségéhez tartozó Virág
zó Föld nev(í szövetkezetet nem
támogatta anyagilag az önkor
mányzat, ezért az induló vállal
koÚls pár hónap után 45 emben
küldött vissza munkanélküli se
gélyre.

Nagy Istvánné, a [Jolg,Íf
mesteri hivatal pénzügyi cso
[lonjának vezetője, Csod>a
Csaha jegyzö' és dr. Frankó
Károly polgármester java
solta, hogy az idei költségve
tés három kidolgozott
változatáhlíl melyiket java
solják el t·ogadni. Eszerint a
város három középiskolája
közül a mezőgazdasági isko
la nem kapta volna meg az
államilag kosztott normatí
va teljes összegét. A lestület
azonban másként döntö[[:
így a mezőgazdasági iskola
is megkapja az iskola mű

ködtctéséhez járó állami
pénz teljes összegét.

A képviselők megszavilztéík
azt is, hogya különbözú ingat
lanok eladásából származó be
vételek lelét a várus hitelei nek
törlesztésére használják rel. a
másik felének egy részét pedig
városüzemel tetési, útjavít;\si
munkákra költik el. Ellogalilák
KatOna Lajosnak azt a javasla
tát is, hogy ({ rcswler minél
elóbb dönrsön az inlézménV/liÍ
lózal ú{([l(Jkírú.wíníl. a bölrsó'
de, a pi([('(.ér. a fiirtfó'
bérheadásán5l, apolgárJl1esreri
lziV(l{([1 esel leges lélszáJl1Jcépí
résérr5'l. s más, (J köllSégverésr
kímélő megoldásokról.

H.E,
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A képviseló'k lemondtak
a tiszteletdíj ról

Se ruhapénz, se étkezési hozzájárulás

~dlrAIJ8~AS ~
\lJ PAtlkA W
GyomaendrődI Hősök útja 65/1. szám alatt.

(Az Arany János utcánáll a szülőotthon

közelében)

Telefon: 66/386-471
Tevékenységi körünk az állami

gyógyszertáréval azonos, beváltunk
térítéses és térítésmentes recepteket.
Készítünk magisztrális gyógyszereket

forgalmazunk gyógytermékeket
gyógyászati segédeszközöket és
állatgyógyászati készítményeket.

, Ö NYITVA:
HETF -PENTEK 8.00-18.00

SZOMBAT 8.00-12.00

MÁRCIUS l6-ÁN,
SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK!

hogy az önkormányzat csődhely

zetbe kerül. A kezelhetetlennek tű

nő probléma feloldása érdekében
át kell tekinteni minden olyan ki
adást, amely nem kötelezőfeladat
hoz kapcsolódik, vagy nem
veszélyezteti a feladatok ellátá
sát."

százalék
KEDVEZMÉNYT

ADUNK

március
25.

és április
7.

között!

HÚSVÉTI
,# ,#

VASAR
A PAPÍR

AJÁNDÉK
JÁTÉK

BOLTBAN,
a gimnáziummal

szemben!

1000
FORINT
feletti

vásárlás eseté

H.E.

azoktól a képvisel6kt61, akik
ezért egy ti1lért sem kapnak.
Az a véleményem, hogy
amikor nem tudunk a város
laköinak a helyzetén javíta
ni, kiutat mutatni, akkor
ilyen munka után nem hi
szem, hogy tisztességes len
ne részün.król tiszteletdíjat
felvenni - mondta Katona
Lajos.

A testület ezt követ()en vi
ta nélkül megszavazta azt is,
hogy a hivatali köztisztvise
lők sem kapnak idén ruha
pénzt és étkezési
hozzáj árul ást.

Katono Lajos, a pénzügyi
bizottság elnöke megjegyez
te, hogy igenis van némi
alapja annak, hogy az el()z(í
testület döntései miatt került
ilyen pénzügyi helyzetbe a
város.

- Egyébként, hogy ka
punk-e tiszteletdíjat, vagy
sem, ez a Ini akaratunkon
múlik. Szerintem kétféle
képpen reagálnak majd az
emberek a tiszteletdíjról vaW
lemondásra. Egyesek szerint
eddig sem tettünk semmH
ezért a pénzért, mások majd
azt kérdezik, Imként várha
tunk el tisztességes munkát

A város fizet6Képességé
nek meg6rzése és a cs6d elke
rülése érdekében ez év
március l-t61 ám1enetileg az
év végéig nem kapnak tiszte
letdijat a képvisel6k. A jegyz6
és a polgármester pedig nem
kap költségtérítést. A képvi
sel(íi tiszteletdíjak ki nem 11
zetésével több mint 6 millió
forint megtakarítás várható. A
polgármester és a jegyz6 pe
dig összesen 850 ezer forint
költségtérítéstól esik el.

Hanyecz. Margit kisgazda
képvise]()nCí a döntés el()tt a
következőket mondta:

- SzárIDtottam rá, hogy egy
szer majd megvonják a tiszte
leldíjunkat. Szégyen ez
azokra nézve, akik ezt kitalál
ták. Nem hiszem, hogya vá
ros pénzügyi helyzete
helyreállíthatö lesz a tisztelet
díjak lefaragásával. Vajon mi
én vette fel az el6z() testillet
azt a rengeteg hitelt? Az ön
kormányzatnak kötelessége
lett volna jól gazdálkodni az
zal a pénzzel ami a rendelke
zésére állt és ehhez még
diploma sem kel1. Vonják le
azoktól a tiszteletdíjat, akik
ehhez a hitelfelvételhez asz
szisztáltak. Ennek ellenére, ha
szükséges, természetesen le
mondok a tiszteletd~jról.

Dr. Frankó polgármester
visszautasította Hanyecz
Margit megjegyzéseit. A
polgármester szerint az ön
kormányzal nem az eIC}z()
testiiletdöntései, hanem aje
lenlegi kormánykoalíció
miatt van bajban.

Önként bár, de nem dalolva a kép
viseló'k lemondtak az idei tisztelet
díjról. A döntésre takarékossági
okok kényszerítették a testületet.
Az indoklás szerint: "az önkor
mányzat 1996. évi költségvetésé
ben mutatkozó forráshiány
nagysága felveti annak a veszélyét,
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Ha az önkormányzat tartozik

Adósságrendezési eljárás
A helyi önkormányzatok adósságren
dezési eljárásáról szóló törvényterve
zet ez év elejére elkészült és a döntés
előtt a tervezetet az SZDSZ-frakció
több jogásszal is véleményeztette. Így
került az említett anyag dr. Szendrei
Éva szabaddemokrata képviselőnő
höz, aki lapunkat is tájékoztatta a ké
szülő törvényról.

Gyomaendrőd és környéke

;

Bevalias

Dr. Kovács Béla szocialista képviselőaz önkornuínv
wt márcillS 5-I iilésén kérle a po/~círmeslerr arra. lto~J

figyelme"tesse Szül1(ísi Istvánné országgytÍ7ési képvise
I(f[ arra. hogya jövó1)en a parlamellll és más 17ivawlos
anyagokba/1 Gyonw.endrődöt ne "Szarvas és környéke"
néven említsék. hanem Gvo/1laendrődként szerepeljen.

- Ígérem dr. Kovács Eilának., hogy - beír nem vag)'ok
a szocia!i.wa párt tagja -. de sz.Ólni fogok (/ Somogy
megyébffl ide delegált &öl1ősinének., 110g)' Ini nem S,,({r
vas és környéke, hanem Gyomaendr/fd és környéke v({
~vllnk. Fe'lvállalom én ez.t is. úgy trlnik. hogy (/
J)~)lgármesteri pozícióval núnden kellemellenséget el
kell viselnem. Szerimem egyébkénl, aki tagja valarnely
pártnak, annak klll)'O kötelessége jelevú alulrólfo/(elé,
!Jo valami nem stimmel - I1wndta válasz.ában dr. Franbí
Károly polgármester.

adcínyomtatványokat, melye
ken szerepeltek az épületek
egyes helyiségeire vonatkol.<í
kifogásolt pontok is.

- Az elTe vonatkozó adato
kat minden hátsó szándék nél
kül kértük <lZ

állampolgároktól. A prakti
kus oka ennek az volt, hngy
van egy úgynevezett alapl1yil
vántartásunk n. 1970-es
évek elején')!. amely már igen
csak elavult. EZl kívántuk fel
frissíteni azért, hogy pontos
információkat tudjunk szol
g:áltatni egyes igazoJ,ísokhoz,
vagy vagyoni helyzetre vo
natkozölag a kü!önbözö ható
ságokhoz - mondla Pápai
Pálné, az adócsopo[[ vezetője.

Jogi szempontMl egyéh
ként erősen kifogíÍsoUlatlí ez a
módszer, azaz hogy cgy ad()
bevallási íven egyben adal
szolgáltatásra is kötelezik az
állampolgárt.

Dr. Szendrei Éva a jogi hi
zottsíÍg elnöke az üggyel kap
csolatbílll megjegyezte: -az a
gond, hogy ha nem töllöm ki
s lak,lsra vonatkozóan kén
adatokat a nyomtatv{lll)'on,
akkor az adtíhevallás helyte
len kitt)1téséért rnulaszt{lsi bír
ság szabható ki. Mivel a
kommunális adónak nem il

húz. vagy a lakús területe az
alapja, ezért ilyen információ
kal másmilyen forrnában kel
lett volna megkérni. H. E.

A polgármesteri hivatal
adócsoportja által elkészí
tett és a lakosság részére
postázott helyi adóbevallási
ívek kitöltése jócskán pró
bára tették a polgárok türeI
mét. Ugyanakkor sokan
felh.lborodva érdeklődtek,

vajon miért kell a házuk, la
kásuk és más építményeik
alapteriiletét is megadni az
adóíven, amikor az kommu
nális adónak nem a négyzet
méter az alapja. A bosszús
hangok a polgúrmesterig is
elhallatszottak.

- Egyértelm(í visszajelzé
seím va.nnak az adözöktöl,
hogy a hivatali dolgozók azzal
"nyugtatt:lk" a bonyolult ad6
ívek kitöltésével küszködö
ügyfeleket, hogy "kösz(~njék

ezt a polginnesternek" I En és
a képvisel()-testület elhatárol
juk magunkat ettm az ügytöl,
hiszen nli csupán az adóren
deletet szavaztuk meg, ám an
nak végrehajt{lS:l, az adöívek
tartalma a hivatal felelössége
- monc]ta dr. Frankr5 KároIv
polgármester.

Pápai Pálné az adócsoport
vezet(~je a polgármesternek
adott válaszában elmondta,
hogY:l képviselö-testület múlt
év október 26-án egységes
adórendeletet alkotott. E1l1lek
végrehaj tása tennészetesen a
polgármesteri hi vatal adócso
portjának a feladata. Megszer
kesztettük azokat a bizonyos

ügyi gündnokot nevez ki.
Szerencsés esetben az ön
kormányzat és a hitelező

egyeséget köt. Ha ez nem
történik meg, akkor a bíró
ság elrendeli az önkor
mányzat vagyonának
felosztását. Ami nem a
törzsvagyonhoz tartozik,
például középületek, ter
mőföld, vagy különböz6
ingóságok, azt a pénzügyi
gondnok - mintegy felszá
mo!líbiztos - ért ékesíti és a
befolyt összeget a hitele
zöknek szétosztja - tájé
koztatott dr. Szendrei É~la,
aki szerint az így elfoga
dott törvény arra kény
szeríti az
önkormányzawkal, hogy
a nem kötelezö feladatait
megszüntesse, ha nem
akar ilyen helyzetbe kerül
ni.

- Fé16, hogy ez a törvény
arra is alkalmat ad, hogy
az önkonnányzati vagyont
ugyanúgy széthordják,
mint azt tették a pri vatizá
ciö során a termelö válla
latokkal, vagy a
felszámolásra jutott cé
~ekkel.

~ Dr. Szendrei Éva azzal a
gondolattal egyetért, hogy
a kormány nem vállalja át
a felel6tJenül gazdálkodó
önkonnányzatok adcíssá
gait, de véleménye szerint
az állam nem hagyhalja
teljesen magára az önkor
mányzatokat, hiszen azok
kötelezú közszolgálati fel
adatokat látnak el.

A kormánya jöv6ben
nem hajlandó finanszíroz
ni az önkormányzatok
adósságát. Az elmúlt két
évben egyre több önkor
mányzat kerü l nehéz
anyagi helyzetbe egyrészt,
men az állami támogatá
sok mértéke 1993 óta nem
emdkedik, másrészt az
önkormányzatok sok
olyan feladatot ellátnak,
ami nem a törvényben is
elóírt aJapfeladat. A tör
vénytervezet részletesen
taglalja, hogy mi a teendCí
ha csódhelyzet áll elő egy
önkormányzatnál.

- Az adósságrendezési
eljárás akkor imiítható, ha
az önkormányzatnak,
vagy valamelyik intézmé
nyének hatvan napon túli
kifizetetlen számlája van.
Ez esetben vagy a hitelez(í
kéri a bíröságtól az eljárás
megi nditását. vagy maga a
polgármester. akinek ez
egyébként kötelezettsége
is. Ha ennek nem tesz ele
get, akkor 100 ezer forint
bírsággal is sújthatja a bí
róság. Bármilyen kis
összegű tartozás esetén
megindithatö az eljárás az
önkormányzat ellen. Az
eljárás ugyanúgy zajlik le,
mint a gazdálkodó szerve
zetek elleni cs6deljárás 
mondta dr. Szendr'ei Éva
képvisel(ín6, az önkor
mányzat jogi bizottságá
nak vezet(~je.

- Ha a bíróság megindít
ja az eljárást, akkor pénz-
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"Sej, a mi lobogónkat..."
., .,.,

SZO-BESZED HIREK

Gazdálkodni tudni kell
Azért nem mindegyik település anyagi helyzete
olyan kétségbeejtő. Nem is kell messzire menni
ahhoz, hogy városok, községek fejlődéséról hírt
halljunk.

A középületek és közterü
letek fellobogózásáról ké
szült rendelettervezetet már
;::Jegtárgyalta az önkor
mányzat jogi bizottsága,
melynek tagjai közül többen
kétségbe vonták a polgár
mester által kidolgoztatott
téma fontosságát és értelmét.

A tervezet szerint vala
mennyi középületet és a
Bajcsy-Zs. utat, a Hí utat, a
Szabadság teret, a Hősök te
rét és a Blaha utat fel kell
lobogózni március lS-én,
augusztus 20-án és október
23-án. Rendkivül fontos a
készülCí rendelet 3. paragra-

Mezóberény önkonnány
zata például közlekedési kon
cepciót dolgozott ki, melynek
egyik fontos része a várost el
kelül6 út megépítése. Az el
(5zetes tervek már elkészültek
és az ezredfordulón az átmenő
forgalom már nem terheli töb
bé Mezóberény ú~iait.

Gerendáson ugyan ko
molyabb beruházásokra nem
futja az idén, de az intézmé
nyek zavartalanul működ

hetnek. A kis településen
folytatják a járdák építését,
rendezik a sportpálya kör
nyékét és az iskola tet6zetét
is fel újítj ák.

Dévaványa képviselCí
testülete úgy döntött, hogy
több mint 20 millió forint

fusa, mely szerint "a föld
szintes, illetóleg egyemele
tes épületeket legalább 0,65
méter széles és 1,50 méter
hosszú; többemeletes épüle
teket legalább 1,00 méter
széles és 3,00 méter hosszú,
a közterületeket pedig a
szükséges méretű tiszta, jó
állapotban lévCí lobogókkal
kell díszíteni ... "

A rendelettervezet szerint
sajtótennékek címfeliratán
nem használható a város CÍ
mere, amit egyébként sem
magán, sem jogi személyek
nem alkalmazhatnak szerve
zetük jel képeként.

értékben Claas kombájnt,
szalmazúzó adaptert, kuko
rica-betakarító adaptert,
traktort és pótkocsit vásárol
az Agroker Rt-t61. Az önkor
mányzat 220 hektár legelőn

és 2000 hektár szántóterüle
ten gazdálkodik. A legel6t a
háztáji gazdaságokban tar
tOlt állatok legeltetésére
használják. A szántóból
1700 hektárt bérbeadnak,
300 hektáIt pedig az önkor
mányzat közvetlenül maga
művel. A dévaványai pol
gármester szerint a gazdál
kodás jó al kalmat ad a
közhasznú munka szervezé
sére, és a terület egy részén
szociális földalapot hoznak
létre.

Tiszta szódavíz
Jelent6senjavult a Kokauszki János szjkvízkészít6

által gyártott szódavíz min6sége, aJuióta víztisztító
berendezést használ. Az amerikai készülék megszűri

a csapvizet, aJTIely ezt követően tisztítva kerül a szö
dáspalackokba. A víztisztító elónb az úgynevezett
lebeg6 anyagoktól mentesíti a vizet, majd az ezüsttel
impregnált aktív szenet taltalmazó szűr6je az oldott
szerves szennyez6déseket SZŰli ki.

Részvényt vesznek
A képvjsel6-testület az eladott lakásaiéIt úzet6eszköz

ként 404 ezer forint névéItél.'lJ kárpótlási jegyet fogadott
el. A testi.ilet úgy döntötl, hogy a káIpóthísi jegyért a
Dél-Magymországi Áramszolgáltató Rt. még állami tu
lajdonb<ill lév6 részvényeibó1 részvényeket vásárol.

Nincs támogatás
A volt endr6di községháza épületében mú'ködőMú

zeum Barátok Köre kérelemmel fordult az önkor
mányzathoz, hogy 200 ezer forint támogatást
biztosítson a régészeti gyűjtemény bér- és dologi
költségeinek fedezésére. A Múzeum Barátok Köre,
mint civil szervez6dés támogatni kívánja a Gyoma
endr6d környékén feltúrt régészeti ásatásokon fellelt
leletek helyi múzeumban való elhelyezését.

Az önkormányzat a múlt évben ingyenesen biztosí
tott helyjséget a Múzeum Banítok Körének és fizette
a helyiség f(ítését, világít<ísát. A város képviseI6-tes
tükte elutasította a fenti kérelmet, mivel az összegre
nem tud fedezetet biztosítani a költségvetésben.

Két pályázó
A közbeszerzési törvénynek megfelelőenaz önkor

mányzat pályázatot hirdetett a v,íros szemétszállítási
munkúira és a szeméttelep kezelésére. Két pályázat
maradt versenyben: a szolgáltatást jelenleg is végz6
Gyomaszolg KJt., valamint a budapesti Becker Pan
nónia KörnyezetvédelIni Szolgáltató és Hulladékfel
dolgozó Kft. A pályázatokat éltékelő bizottság el6tt
tisztázatlan kérdések merültek fel, ezélt az elbírálás
hatálidejét meghosszabbították.

Számítógép
a rendőrségnek

A gyomaendr6di rend(5r6rs
a közelmúltban a Gyomai
Kner Nyomda Rt. adománya
ként, és az Endr6d és Vidéke
Takarékszövetkezet támoga-

- tásaként egy-egy számítógé
pet kapott. A képen dr. Dávid
Imre, a takarékszövetekezet
elnöke adja át a szánútógépet
Szíícs József alezredesnek, a
rend6r6rs parancsnokának.

Disznó ügy
DisznMelvásárlók ügyében nyomoz a rend6rség.

Dévaványán és Gyomaendr6dön 9 millió forinttal
tartoznak a bírosult tenyésztó'knek, akiktó1 a sertést
átvették, de pénzt nem adtak érte.

A rendőrség kéri azokat, akik az elmúlt időszakban
Fehér Béla dévaványai és Vúgó Béla tatabányai lako
soknak, illetve a Vágó és Társa Betéti Társaságnak
seltést vagy szarvasmmhát adtak el úgy, hogy annak
az árát nem kapták meg, tegyenek bejelentést cl ren
d6rőrs ügyeletén, amennyiben eddig ezt nem tették
meg.
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Várfi András: A képviselóK többsége
saját érdekeit képviseli

Várfi András (42 éves) falugazdászként már tevékenykedett
a közéletben, amikor két évvel ezelőtt önkormányzati kép
viselőnek választották. A kereszténydemokraták, a Magyar
Demokrata Fórum és az Endrődi Gazdakör támogatásával
nyert a helyi választásokon. Még az endrődi kisgazdák is
megkörnyékezték, polgármesterjelöltként akarták indítani.

:-:. E.

Bútorvásár
a Dávid

Bútorboltban

20-50%
ár

engedmény
amíg a készlet

tart!
Gyomaendrőd,

Blaha u. l.

386-262
Ugyanilf

üzlethelyiségek
kiadók!

munkálkodni, hogy megfe
lelő, független, a városért el
kötelezett emberek
kerüljenek a képvisel6
testületbe.

Fiatalok,
figyeleml

1996-ban lesz az IfJúsági
Vöröskereszt 75 éves.

Ennek alkalmából
a Vöröskereszt Területi
Szervezete és a Városi
Drogellenes Bizottság
RAJZ- ÉS IRODALMI

PÁLYÁZATOT
hirdet 10-19 éves fiatalok

részére.
A pályáz.at témája:

Káros szenvedélyek.
Beadási flO/áridó':
1996. április 30.
Az érdekl(ídól<:

a részleteket iskolájukbllil
tudhatják meg.

Jó munkát kívánunk, és
várjuk pályázataitokat!

ítélése - divatos szóval az
image-a - a városnak Ön
egyetért ezzel?

- Igen. Egy város image-át
az adott város vezetCíi alakit
ják. A városnak van egy pol
gánnestere, a polgármesteri
hivatalnak vannak vezet (í

tisztségvisel6i, akiknek
igenis lobbizni kellene a
megfelelő helyeken a város
érdekében...

- Ha a következőválasZJáso
kon nem is pályázik a polgár
mesteri székre, a képviselői

mWlkátIolytatllfÍ-e?
- Már az első három önkor

mányzati ülés után megfogal
mazódott bennem, hogy én
nem ilyen lovat akllitarn. Min
denesetre ezt a négy évet tisz
tességgel végigcsinálom.
Szeretnék később is a város
érdekében politizálni, tehát el
képzelhet6, hogy a következő

választások előtt azon fogok

elnöke. Milyen eredmények
ró? tud beszámolni?

- Ú gy tűnik számomra,
hogy a gyomaendrődi önkor
mányzatnak nem fontos a
mezőgazdaság. Amikor szö
van például egy áIIattartási
rendelettervezetről, akkor
sokkal nagyobb hangsúlyt
kap a környezetvédelem
ügye. Nem vitatom, hogya
környezetvédelem is fontos,
de azt sem szabad figyelmen
kivül hagyni, hogy Gyoma
endrőd egy mez6gazdasági
jeIIegűtelepülés.Több, mint
hamú ncezer hektár veszi kö
rül a várost, s ez nagyobb
tön'ídést, más megközelítést
igényeIne az önkormányzat
részéról.

- A képvise1ó7c március S
én a város költségvetéséről

tárgyaltak. Igen szomoní a
kép: sok a hitel, kevés a pénz.
Milyen jövővár így Gyoma
endrődre?

- Egyetértek azzal a javas
lattal, mely szerint mieló1Jb
át kell alakitani a város túl
méretezett intézményi struk
túráját, s ahol kell, ott akár
létszámot is szükséges csök
kenteni. Gyomaendrődrend
kivül nehéz helyzetben van:
nincs komoly termel6 szféra,
sok a munkanélküli, s ez a
megye, ez a régió egyébként
is rendkivül hátrányos hely
zetben van az ország más te
rületeihez képest. Hogy mi
ide jutottunk, arról valahol
nu, itt élő emberek is tehe
tünk...

- Gyakran elhangzó pa
nasz a városházán, hogy
Gyomaendrődötmegyei és
országos szinten nem kezelik
rangjához vagy helyzetéhez
méltó módon. Egyre többen
látják úgy, hogy rossz a meg-

E Z igy igaz. De végig
gondoltam a dolgot, s
rájöttem, hogy nem

lenne megfelelőmunka szá
momra a polgármesteri tiszt
ség. Ugyanakkor kiderült,
hogy aza választási koalició,
amelyik nekem a lista els6
helyét felajánlotta, úgy talál
ta helyesebbnek, ha nem in
dulok a polgármesteri
székért, mert igy ezzel is dr.
Frankó Károlyesélyeit nö
velhetik. Azóta eltelt két év
és úgy látom, hogy jól tettem
amikor nem szálltam ringbe.
Persze korántsem biztos,
hogy én nyertem volna. Min
denesetre bizonyos, hogy
nem tudtam volna megfelel
ni a kiváló polgármesterrel
szemben támasztott követel
ményeknek.

- Képviseló7cént sem lehet
manapság rózsás helyzet
ben. hiszen időró? időre csak
népszenItlen döntéseket tud
nak hozni...

- Úgy érzem, hogy ma
ganua maradtam abból a
szempontból, hogy az engem
támogató koallcióböl na
gyon kevesen kerültünk be
ebbe a testületbe. A többség
ben lévő szocialista képvise
lők is inkább a saját
érdekeiket képviselik, hiszen
többségük valamilyen - az
önkormányzattól fiiggCí - in
tézmény vezetője, vagy dol
gozója. Az önálló, fiiggetIen
emberekból álló testületnek
kiszámíthatóbb, hatéko
nyabb stratégiája lenne a vá
ros működtetését,

fejlesztését tekintve.
- Ön az önkormányzat me

zőgazdasági bizottságának
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Elutasították a város kéreimét
A Körösvidéki Vízügyi Igazgatósúg, mint I. fokú vízügyi ható

súg februúr 12-én keltezett határozatáhan elutasította a gyomaend
rődi önkormányzatnak azt a kéreimét, hogy vúrosunk a
Közép-Békési Regionális Vízműról, egy Mez6berénytől megépí
tendő vízvezetéken kapjon vizet. A vízügyi hatóság szerint az
engedélyezés "sértené a vízkészlet védelmének érdekeit, nem !'el
eIne meg a felszín alatti vizek védel mével összefüggő szabályozás
nak" és más el6írásoknak sem.

A gyomaendr6di önkormúnyzat megbízásúból a Békés Megyei
Vízl11lTvek Rt. nyújtott be kérelmet a J. fokú vízügyi hatósághoz,
melyben vízjogi létesítési engedély kiadását kérte a Mez6berény
Gyomaendrőd kÖZÖlli vízvezeték építéséhez azért, hogy Gyoma
endrőd és Csárdaszállás a Közép-Békési Regionális Vízműről jó
minőségű ivóvízzel legyenek ellátva.

A gyomaendrődi önkormányzat kéreime vízügyi s;wnpolllhól
sem teljesíthető. A Maros hordalékkúpon található vízkészlet [0

vábhi fogyasztókkal már nem terhelhető. "A Maros-hordalékk'Úp
környezeÚ korlátot jelentő 70 ezer köhméter/nap vízkészletével 96 937
köbméter/nap vízjogi engedéllyel lekötött vízkészlet áll szemheil,
melynek összevetéséből egyérte\mLien megállapítható, hogy az
újonnan jelentkező vízigényeknek aMaros-hordalékkúrróltönénő
kielégítésére szabad vízkészlet nem áll rendelkezésre ..."

Dr. Frankó Károly polg{Ul11ester március 8-án a K()VIZIG-nél ján,
ahol az igazgarósúg vezetőivel folytatott tárgyalásokat. Az igazgató
ság vezetői kissé titokzatosan nyilatkoztak a beszélgetés témájúról. Dr.
Fr,ulkó annyit elmondon, hogya fenti elutasító határozat ellen az
önkormányzat fellebbezett. Megoldást keresnek arra, hogy áprilisban
a V:lfOS céltámogatási kérelmet nyújthasson be az áll,uni támogatásra.

"Atadták az aláírásokat
Papp Lajos, a Gyomai Kner Nyomda

Rt, vezérigazgatója és Mánon János mú
szaki igazgató február 29-én személyesell
adta át dr. Frankó Károly polg{lflnester
nek azokat a 2102 aláírást tartalmazó íve
ket, melyben a polgárok jó ivóvizet
követelnek az önkormállyzattól.

Mint arról lapunkb'ill már besz{ill1ol
tunk a nyomdászok ez év elején aláírús
gyúj tés t kezd emén yez te k an na k
érdekében, hogy az önkormányzat bizto
sítson minden lakónak napi Öt liter ivóvi
zet ingyen. A polgármester az
aláírásgyűjtéstfelelőtlenségnek,a követe
lést egyenesen marhaságnak nevezte,
mert, mintmondta, ha ennek eleget alkarna
tenni a város. ,ikkor az több sz,lzmillió
['orintba kerülne és egyébként sincs szük
sége egy embernek napi öt liter ivóvízre.

Az aláír{\sok átvételél követ6en a pol
gármester elmondta, hogy 6 csupán azt
kifogásolta korábban, hogy a követelés

teljesítése rengeteg pénzbe keriilt voln,),
egyébként köszöni az aláínísokat és remé
li, hogy ezzel is er6síteni lehet a város jó
ivóvíz.hez való junatását.

A nyomda vezelúi az alábbi kíséróle
vél lel nyújtották át az aláí:ásokat:

.. Cvomaendród vcíros lakossága évek
óta sájná!allal tapaszralja, hogy afolya
marosan romló lllinó~\égú'," ivóvízért" egy
re emelk.edó· vízdíjat fize!. Számtalan
vizsgálat is behiwnyíroua, hogy (J gyomn
endródi "ivóvíz" a lIlegengederr mikro
elem és szennyezési értékeket nemcsak
túllépi, !Ianem annak többszörösét is elér
te. egészségre árralmas. A vízvezeték há
lózatának bó'vírésé!lez a lakosság döntó'
rubbsége jelentó~\ összeggel hozzájárult
annak reményében, hogy !akásában
egészséges ivóvíz,hez jur. Ez a rendszer.
ami a fent em/ítell hozzájárulcísokkal
épü!t Ineg, funkciójának nem fele! meg.
Ennek kapcsán merült fel a jogos igény,

lI1ely szerint {/ város iJúnden !({kóju egész
séges ivóvizet kér. E jogos igény a!áf(í
iJwsztásaként átadullk 2102 eredeti
alcíírásI. Reméljiik., az a!áírások segítsé
get és megfelel6 lwngstílyt adnak az ön
kormúnyzatnak ahhoz. ho/<.'! (f vámol'
ivávízel/Cítását megoldja. Természetesen
lege/cúzör a napi ivávíze!!átást kéljiik biz
IOsítani. Az il! átadolf jogos kérésre az Ont
és a képviseló'-testüle!et megvá!asztó po!
gárok várnak mielóóbi megoldás!. ..

- A képviselő-testület és amagam nevé
ben köszönettel útvettem az aláírásokat
tartalmazó íveket. Köszönjük nlinden
gyomai és endn)di állampolgárnak, hogy
aJúírásával alapvetően segíti az egész
séges ivóvízért folytatott harcunkat. Kér
jük a Jakosságot, hogy ha szükség lesz rá,
akkor segítőkészségüket, támogatúsukal
továbbra is igénybe vesszük aláírásgyúj
téssel, vagy ha kell demonstrációval is 
mondta dr. Frankó Károly polgúrmestcr.

Ivóvizet kapnak a nyomdászok
A Gyomai Kner Nyomda Rt. hetente l 5 liter egészséges ivóvizet

biztosít minden dolgozója részére. Az ivóvizet literenként 3 forint
jelképes összegért adják. A víz árúnak nagyobbik részét a nyomda
fizeti.

- Mivel az újsúgcikkekbál tudjuk, hogy az alkohol ellen kell
küzdenünk, ezért úgy gondolntk, hogy egy ember hetente egy üveg
sör árát fel áldozhatja önmaga és családja egészségéért. A legol
csóbb sör {u'át 45 forintra taks,\ltuk, ezért lett ennek a víznek az ára
literenként 3 forint - tájékoztatta lapunkat Papp Lajos vezér
igazgató, aki a döntés okairól a következó1<et mondta:

- Amikor múlt év októberében felépült a nyomda új 500 négy
zetméteres, tetőtérbeépítéses üzemcsarnoka, és sor került a vizesb
lokk átadására. Kiderült az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat többszöri mérése alapjún, hogy a csapvíz
fogyasztúsra alkalmatlan. Ezért -lega\áhhis papíron - nem engedé
lyezték az üzemeltetést. Meg kell vallanom, hogy mindenkit fclhá-

borított az eset, hololt tudjuk, hogy ez a víz rossz. Ám J10gy emiatt
egy új épületet nem lehet hivatalosan is üzembe helyezni') I Ennek
apropójún indult cl a nyomdászok részéról az a kérés, hogy cl város
oldja meg az ivóvíz-gondot és legyen lehetőségi.i.k az embereknek
jó ivóvízhez jutni.

Papp Lajos tájékoztatta a nyomda tulajdonosát a fenti tényről, és
a tulajdonos úgy döntött, hogy a nyomda dolgozói szám,\ra megol
dást kell talúlni.

- Sem neki, sem nekünk nem mindegy, hogya késó11biek
során milyen lesz nyomdászaink és családjaik helyzete. A
nyomda vezetése ezért úgy döntött, hogy március elsejétól
minden dolgozó számára hetente lS liter ivóvizet biztosít
jelképes térítési díjért. Ez nem végleges megoldás az ivóví
zügyben, de mi legalább elindítottunk egy olyan akcióL
amelynek lehel, hogy lesznek majd követői - mondta végül
Papp Lajos igazgató.
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A Dachsteiné lett
a Raichle

Múlt év augusztusában tulajdonos váltás
történt a Raichle Holdingnál. A svájci tu
lajdonos cégét és annak leányvállalatait
eladta egy Kneissl Dachstein nevő sport
szergyártó cégnek - erról számolt be la
punknak Vodova János, a gyomaendrődi

Raichle Sport Kft. ügyvezető igazgatója.
A Kneissl Dachstein csoport a svájci cég
gel együtt a Raichle márkanevet is megvá
sárolta, Így a gyomaendrődi üzem sem
változtatott nevet.

(Békés }/legye 30 éve: 1975)

mondta, hogya v?gelszámolást
a tulajdonos, az APV Rt. hatá
rozta e], men úgy ítélték meg,
hogy ez a társaság már nem tud
pénzügyileg helyre áll ni, ezért
ilyen formában nem tudják ér
tékesíteni a vállalatot.

- A cég hitelez6i várnak a
pénzükre, ezért a kenyérgyár
vagyonát, ingatjaiJait, gépei t
értékesíteni fogjuk, sehből

annyi bevételre számítunk.
,lJnennyi elegendő lesz a hite
lez6k kifizetésére. A válla]at
ingatlanainak és eszközeinek
be'ésü!L értéke 75-SO millió fo
rint, ám az értékesítés során a
piaci érték lesz a meghatáro
zó. A vagyon érLékesítését kö
vetően a cég jogilag is
megszűnik. Bízom benne,
hogyakenyérgyár gépei L esz
közeit olyan vásárlók veszik
majd meg, akik valamilyen
formában ezeket működtetni

kívánják - tájékoztatott Zaláné
Schvarcz Marianna.

H.E.

A néhány éve mái' csak,ago
nizáló KÖl'ösi Sütő- és Edes
ipari Vállalat a sikertelen
privatizációt követőenelérke
zett a végelszámoláshoz. Er
I'ól még a múlt év végén
~öntött a cég tulajdonosa, az
Allami PI'ivatizáció és Va
gyonkezelőRt. (ÁPV Rt.)

Még 1994-ben a vállalatot
megpróbá]ták rész
vénytársasággá alakítani, s úgy
eladni. A cégbíróság azonban
több, mint egy évig ült a papíro
kan, míg végül ez év januárjá
ban úgy döntött, hogy elutasítja
a részvénytársasággá történő

bejegyzést.
A cég termelése idol<.özben

annyira visszaesett, hogy febru
ár végénleállították a munkát és
a dolgozóknak felmondtak. Je
lenleg csak azok vannak alkal
mazáshan, akik a
végelszámolás adminisztráció
jáhan részt vesznek.

Zaláné Schvarcz Marianna
végelszámoló lapunknak el-

A Békés megyei T,mács 2-es Számú Sütőipari Vállalata
1953-han alakult gyomai székhellyel. Feladata a környék - a
gyomai, szarvasi, szeghalmi járás - ellátása volt. Korszert.'ítlen
kisüzemben dolgoztak és egy év alatt 17 millió foril\tos for
galmuk volt.

Többszöri átszervezés után 1959 óta dolgozik a vállalat
jelenlegi szervezeti fonnájában. Bővült ellátási körzete,jelcn
tős mennyiségű sütőipari terméket szállít Szolnok és Hajdú
Bihar megyékbe. Ehhez természetesen korszerusíteni kellett
az üzemeket. A vállalat, élve a gazdasági mechanizmus adta
lehet6ségekkel, létrehozta saját szakbolt-hálózatát, ahol ter
mékeik mellett tej féleségeket és f61kész lisztes készítménye
ket is {mlsítan'lk. Felépült az új, édesipari lisztes terrnékeket
gyártó üzem, ahol jelenleg 16 féle árut készítenek, mintegy
10 millió forint értékben. A jó minőségre jellemz6, hogy hét
megye lakossága vásárolj a szívesen a gyomaiak finomságait.

Nemcsak új üzemeket, hanem - anyagi lehetőségeikhez

ménen - szociális létesíunényeket is építettek, vagy korszerű

sítették a meglévőket. A fejlődés a IV. ötéves terv időszaká

ban - a kapacitásbővítésre kapott állami támogatás hatására 
fe/gyorsult. Ebben az id ősza kb ,Ul három új, szolgálati lakással
ellátott sütőüzem épült és rövidesen befejeződik egynek a
rekonstrukciója. A fejlesztések eredményeként a vállalat ]ét
sz{una az elmúlt évben elérte a 340-et, árbevétele meghaladta
a 100 millió forintot. Jó munkájuk etismeréséül 1973-ba11 a
MÉM és az ÉDOSZ Kiváló Vállalata címet kapták.

Az elkövetkezendő időszakba.n további korszerűsítéseket

tervez a vállalat. Növe]ni Iúv{mják a meg]évő üzemek gépe
sítettségét és természetesen nem tévesztik szem elól legfon
tosabb feladatukat: a lakosság minél jobb ellátását.
Könnyíteni akarnak a nők otthoni munkáján, ezért szé/esíLik
a tartós tennékek váJasztékát.

KENYERES KRÓNIKA

Végelszámolás a sütőiparnál

A kenyérgyár vége

sítettek, addig ez a szám
1994-re 4 IniIIióra csökkent.
Ezzel egyidóoen a nyugati
piacokon már csakis a kiváló
min()ségű, márkás terméke
ket keresi k a vevC)"k.

- Örülök annak, hogy
ezeknek a magas min(íségi
kívánalmaknak a gyomaend
rődi üzem dolgozói megfe
leltek, hiszen tavaly több
mint 100 ezer pár sícipónöz
gyártottunk bels6 részt. Bi
zakodással tekintettünk az
1996-os év elé, mert a meg
rendelések egész évre mun
kát adnak a dolgozóknak.

Ugyanakkor
attól tartok,
hogy az or
szágos és a
helyi elvoná
sok miatt a
dolgozók re
álbérét nem
tudjuk meg
6rizni. En
nek ellenére
bízom ab
ban, hogy az
év során
újabb, a gaz
dálkodást
nehezítC)
körülmény
ekkel nem
kell megküz
denünk
mondta vé
gül Vodova
János.

H.E.

- A tuJajdonosváltozás zök
kenömentesen ment végbe. Az
in végzett munka minCSsége
alapján a gyomaendr6di üzem
abba a kategóriába került, alnit
az új tulajdonos átvett és így
üzemünk száz dolgozója to
vábbra is a megszokott tevé
kenységet végzi. Az elmúlt
esztendút - a hagyományoknak
megfelel6en nyereséggel zár
tuk és az ismert gazdasági kö
rülmények ellenére sikerült a
dolgozók reálbérét szinten tar
tani - mOl1l1ta Vodova János.

Amíg 1991-ben a világon
12 millió pár sícipCSt értéke-
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Nem is hinné az ember, hogy egy Herbalife nevet viselőpor és tabletta több száz érdeklődőt

húz össze egy fagyos márciusi napon. A néhány éve már Magyarországon is elterjedt
egészségmegőrző"tápszer" forgalmazása külön szakmává nőtte ki magát. Az amerikai termék

amerikai értékesítési módszereirólláthattak igazi, profi show-műsort az érdeklődó1<.

március ll-én este a Katona József MűvelődésiHázban.

".".".".".".".".".".".
". Várja kedves vásárlóit a ".

". WATT GMK ".
". a gyomai (Fő út 214.) ".
". és endrődi(Fő út 10.) üzleteiben. ".
.. - Elin háztartási gépek nagy ..
,... választékban ,..
.. - Villanyszerelési anyagok, ..
,.. elemek, izzók ,...
". - Televízióantennák, csatlakozók ".

- Háztartási gépek (mosógépek,
". centrifuga, bojler) alkatrészei ".
.. - SKF és keleti gyártmányú ..
,... csapágyak minden méretben ,..
.. és típusban ..
,... - Vállalj uk továbbá háztartási ,..
.. gépek javítását. és épületek ..; f vill=yszerelését f ~

".".".".".".,.."..".".".

Havasné Kovács Krisztina
tanácsadó elmondta, hogy az
amerikai Herbalife cég 16
éve dolgozik azért, hogy
egyre több ember polcán ott
legyen az a termék, amellyel
egészségileg egy jobb minő

ségű életet élhetnek.
-Borzasztó, ha a20. század

végén porokat és bogyókat
kell enni az izes magyar
konyha ételei helyett, de ha
én ezeket a porokat és tabIet
tákat fogyasztva egészséges,
karcsú, fitt és üde vagyok,
akkor nekem erre van szük
ségem. Én ezt eszem minden
nap, és ezt adom három és fél
éve gyermekeimnek, akik
azóta egyetlen egyszer sem
voltak náthásak, influenzá
sak, betegek - mondta Ha
vasné Kovács Krisztina.

A közönség soraiból a
szinpadon bemutatkoztak
azok, akik a Herbalife sze
rekkel sikeres fogyókúrátér
tek el, és voltak akik
betegségükból gyógyultak
ki a Herbatife segitségével.

A Herbalife termékek fo
gyasztásáról Várfiné Svnola
Ildikó tájékoztatta a közön
séget. Várfiné 1994 áprilisá
ban ismerkedett meg a

Cégtáblák,
reklám
táblák

készítése
5 év

garanciával
Rekline
Stúdió

386-479

termékekkel, amikor éppen a
tavaszi fogyókúra előtt állt.

- Elkezdtem fogyasztani a
Herbalifét és érdekes módon
a fogyókúra ideje alatt nem
voltam éhes, nem fájt a fe
jem, nem voltam ideges. Egy
hónap alatt 5 kilöt fogytam
úgy, hogy észre sem vettem.
A Herbal.ife egy olyan ké
szitmény, amivel például
egészségkárosodás nélkül le
lehet fogyni. A pOl'készít
mény 12 féle vitamint, 40
féle mikro- és ásványianya
got, 18 féle aminosavat,
szénhidrátokat és fehérjéket
tartalamaz. Minden olyan
anyag benne van tehát, amire
szervezetünknek naponta
szüksége van. A tabletta 17
féle kinai gyógynövényból
készül. Hogy miért van erre
szüksége az embernek? Saj-

nos a civilizáció káros hatá
sai senkit sem kerülnek el: a
levegő, az ivóvíz szennye
zett, a mezC"ígazdaságban
egyre több vegyszer kerül a
gyümölcsökbe, a zöldségek
be és a gabonafélékbe. So
kunknak van
hiánybetegsége, fáj a fejünk,
rossz a közérzetünk, idege
sek vagyunk sokszor nem is
tudjuk miért. A Herbalife
egy sejttáplálék, amely mé
regtel eníti a szervezetet,
egészségmegőrzőhatásavan
és a készítmény fogysztásá
val sokféle betegség meg
előzhet6 - mondta Várfiné.

A Herbalife cég nem csak
egészségileg, hanem anygi
lag is változást ígér azoknak,
akik szeretnének e termékek
forgalmazásában részt ven
ru. Ezekról a lehetőségekról

beszélt Várfi András, majd
az est két sztárvendége dr.
Krisztina Neuhauser és férje
dr. Nagy Sándor követke
zett. Mindkét előadó kima
gasló sikereket ért el a
termék megismertetésében
és forgalmazásában, s ők

azok, akik a Herbalif-ot Ma
gyarországon bevezették.

RE.

Ingyenes apró!
Gyomaendrődön a Körgát u.

27 szám alatti gázfűtéses családi
ház eladó. Érd.: a helyszínen.
Gyomaendrőd, Árpád u. 6.

szám alatti családi ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Kossuth u.
15. Tel: 386-405.

Gyomán aKisréti u. 10 szám
alatti ház eladó. Érd: a helyszínen
délután.

Több miIlt félkész, 127 négy
zetméteres, négy szobás ház el
adó Gyomaendrődön a Tanács út
25. szám alatt. L-ányár: 1,4 millió
forint. Érd: a helYSZÍnen.

Központi fűtéses. fürdőszobás

tanya eladó a Rózsási bekötőúttól
6 kilométerre a műút mellett.
Irányár: 300 ezer forint. Tel: 06
60/305-996.

Az új piactérha közeli. 13
négyzetméteres üzlethelyiség kj

adó. (a volt fagyizó) Érd.: Dajkó,
Pásztor János u. 27/1, vagy 26
(Gazdi Bolt).

Lada nOO-as személygépko
csi eladó. Gyomaendrőd.Sugár u.
95.

Eladó két db. MFM winches
ter, 20 és 40 MB. 3 ezer és 4 ezer
forintos áron. Gyomaendrőd. Pol
gármesteri Hivo.tal, Kulikné GeJ
Jai Zsuzsanna. Tel: 386-122.

Gyomán a Fűzfás zugban 300
négyszögöl veteményes eladó.
Érd.: Gyoma, Zrínyi u. 22., vagy
Kossuth u 55.

Eltartással gondozást válhlnánk
Gyomán. Minden megoldás érde
kel. Megbízhatók, miJlden ká.l"l1s
szenvedélytól mentesek vagyunk.
Tar Ferenc Gyomaendrőd. Vörös
matty u. 26. Tat· Katalin Tiszaföld
vár Sziklai ll. 12.

Vörös tollú vágnivaló csirke od
adó. Nemes Tibor. Gyomaend
rőd, Sugár u. 4. 17 óra U[;ln



10 OKTATÁS

KATOLIKUS ISKOLA
1996. március

Tájékoztató '96
"Aki korán rákap a jóra, azon később nem fog a rossz"

Kedves Szüló1cf
Intézményünk - a Katoli

kus Általános Iskola - fenn
tartój a és nevel6i
szeretettel köszöntik.

Nagy örömet jelent, hogy
szeretett gyermeke 6szre
már iskolába megy. Bizo
nyára gondban van, hogy
melyik inézményt válasz
sza. Az elkövetkezendő

idóoen többféle ajánlatot is
fog kapni, hová írassa gyer
mekét.

1995 őszén elkészült a
Selyem út 109/2. szám
alatt, Gyoma és Endrőd kö
zött az új Katolikus Általá
nos Iskola. Eggyel bCívül a
választék, mi is fölkináljuk
szo Igálatainkat, segítsé
günket.

Iskolánk fél éve műkö

dik. Jelenleg két els6 osz
tályban 43 gyerek tanul
nálunk. Az iskola feimenC)'
rendszerben fog bővülni.

Az épület küls6 képe,
rendezettsége, berendezése
korszeru, felszerelése min
den esztétikai igényt kielé
gít.

Hagyományos módszer
rel, és szép, színes, a gyere
kek figyeimét lekötő

tankönycsaláddal dolgo
zunk, amely kevésbé terhe
li meg a gyerekeinket,
mégis biztos tudáshoz ve
zet. Jó alapokat szeretnénk
lerakni, amelyre késóob
építeni lehet. Iskolánk ka
tolikus iskola, de más fele
kezetű (református) és
felekezet nélküli diákjaink
is vaIll1ak. Heti 2 órában 
az órarendbe iktatva - tanít
juk a hittant. (Akik sem ka
tolikus, sem református
hittanra nem járatják gyer
meküket, azok számárakü
Jön foglalkozást tart ól tanító
néni.) Ezeknek az óráknak

a célja els 6sorban nem a le
xikális tudás növelése, ha
nem a keresztény értékrend
és viselkedéskultúra elsaj á
títása. Célunk: Istent és ha
zájukat szeret6, szüleiket
tisztelő, a társadalomba be
illeszked6 emberek nevelé
se. A sikerre mindig és
minden embernek szüksé
ge van, de sajnos mindig és
mindenben nem lehetünk
eredményesek. Szeretnénk
tehát megtanítani - sok
minden mellett - arra is
gyermekeinket, hogyan
kell az élet megterheléseit
elviselni, kezelni.

Mit nyújtunk?
• Egy új, szép, modern

épületet, mely korszeruen
van nundennel felszerelve:
világos, tiszta tantermek, a
szabványnak megfelel6
(egészséges) fényerejű vi
lágítás, termé
szettudományi el6adó,
kulturált étkezést biztosító
étterem, higiénikus mos
dók, vízöblítéses WC, szá
mítógép és nyelvi labor
melynek felszerelése folya
matosan történik majd.
Családias légkört, szemé
lyes kapcsolatot - iskolánk
létszáma kisebb, mint a
meglévő iskoláké, így sok
kal cs aládias abb és közvet
lenebb légkört tudunk
biztosítani, jobban oda tu
dunk figyelni az egyes gye
rekek munkáj ára,
képességüknek egyéni ki
bontakoztatására, esetleges
lelki vagy pszichés problé
máira is.

• Feddhetetlen életű,

gyermekszeret6 (gyomai és
endr6di) neveWket.

• Nyolcosztályos okta
tást, felmen(\' rendszerben.
Nyitott mindenféle iskola
modell (4 vagy 6 osztályos

gimnázium, szakközépis
kola, szakmunkásképző)

felé.
• Olyan oktatási progra

mot, amely a hagyomá
nyokra épül, de mégis
modern, így a többféle ne
velési program számára
"átjárható" .

• A tanterv a hivatalos
Nemzeti Alaptantervre
épül.

• 3. osztálytól idegen
nyelv tanulását.

• Nyitott mindenki felé,
azaz ökomenikus jellegű,

nemcsak katolikus, hanem
református, evangélikus,
sőt kereszteletlen gyereke
ket is vár.

• Lehetőség van a Biblia
és akeresztény hiltan (nem
csak katolikus) megismeré
sére.

• Ingyenes tanítást.
• Igény szetint napközit,

délutáni foglalkozást Ue
lenleg már folyik a néptánc
tanítása, ősztó1 zeneiskola
is lesz.)

• És felkínáljuk azt is,
hogya Szüló1<: igényét, ké
rését meghallgatva, együtt
alakí~iuk iskolánk arcula
tát.

• Sokak számára kedvező
az új iskola helye is, hisz a
lakdtelepen sok gyermekes
család lakik; a távolabb la
kóknak sem gond a közle
kedés, mert van iskolabusz.

A beíratás időpontja
Gyomaendrőd mindhárom
általános iskol~iában egy
idóoen lesz.

A beíratás időpontja is
kolánkban: március 18-19
20-án (hétf6-kedd-szerda)
8-17 óráig. Helyszín: Kato
likus Iskola, Gyomaend
r6d, Selyem u. 10912.
Bármilyen kérdése, gondja
van, megpróbálunk segíte-

ni az iskolában személye
sen, vagy a 386-174-es te
lefonszámon. Kérjük,
tájékoztassa ismerőseit is
erről a lehetőségró1.

Röviden ennyit. Nagyon
sokan adakoztak, dolgoz
tak (és dolgoznak) szere
tetből azért, hogy
gyermeke szép, új, modem
iskolában tanuIhasson. Fel
kínáljuk segítségünket,
szolgálatainkat. Várjuk
szeretettel a gyerekeket. A
döntés joga egyes-egyedül
az Öné, Kedves SzülC),!

Köszönj ük, hogy elolvas
ta ezt a tájékoztatót.

Tisztelettel: Kiss Pálné
igazgató, az iskola pedagó
gusai, dolgozói, valaminr a
gyomai és endrődi egyház
községek vezetői.

Kedves
kiránd Ini

vágyó!
Köszöntse az őszt

PÁRIZSBAN
és a Loire menti

kastélyokban
a ,.Gyomai

Nök!ubbal".
Időpont:

október 17-22-ig.
Szállodai

elhelyezéssel,
reggelivel.

Utazás: nyugati
tipusúluxusbussz~.

a már megszokott
kedvezményes áron!

Ára
27 OOO Ft j fő
+ biztosítás.

Bővebb felvilágosítás:
Szarka Elememé

klubvezető

Gyomaendrőd,

Rákóczi u. 3.
Tel: 386-443
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Millecentenáriumi TornagálaÚj elnökség
a GYFC-nél

Új elnökséget és új elnököt választott február
12-én a Gyomai Futball Club közgyúlése. Az új
elnök Szabados Ferenc lett. A közgyúlésen
részt vett dr. Frankó Károly polgármester is,
aki a klub legnagyobb szponzorának, az ön
kormányzatnak a nevében tájékoztatta a részt
vevó'ket arról, hogy miért ad évró1 évre egyre
kevesebb támogatást a város a fodnak.

A polgármester szerint az - A válság akkor kezd6-
önkormányzat egyre nehe- dött, amikor a csapat ki
zebb helyzetben van, így esett az NB lII-ból, s
egyre kevesebb pénzzel tud- megjelent a színen az end
ja támogatni a sportot. rődi csapat, s így kétfelé

- Én személy szerint az end- o szlottak a tám oga tási
r6di focira egy fillért sem fo- pénzek akkor, amikor az
gok adni, mert Kovács úr önkormányzat is egyre ne
maszek csapatát nem tudom hezebb anyagi helyzetben
támogatni. Tény, hogy a város van - fejtette ki vélemé-
nem tud két csapatot fenntar- nyét Jenei Bálint.
rani-mondtaapolgármester. Az új elnökség tagjai
JeneiBálint,ajelö1őbizott- lettek: Vass Ignác, Kulik

ság elnöke a GYFC válságá- István. Nagy Antal, Tímár
nak okait az anyagi András, Fekete László,
problémákra vezette vissza. Bene Imre, Vatai Gyula.

Millecentenáriurni Tor
nagála kezdődik március
23-án délelőtt 10 órakor a
Sportcsarnokban. A tor
naversenyen kiskunhala
si, kecskeméti, makói,
szegedi, nagykőrösi,

kunhegyesi és budapesti
középiskolák tornászai
vetélkednek a díj akért. A
gálán bemutatják tudásu
kat a Gyomaendrődi 2.
Számú Általános Iskola
majorette-csoportja, a
Békéscsabai Akvaline
Torna Club utánpótlás
csapata, és amesterfokú
tornászok.

Halász István teslnevel6
tanár, a rendezvény szerve
zője elmondta, hogy a ran
gos sportesemény
megrendezését a helybéli
cégek és vállalkozók, vala
núnt az önkormányzatsegí
tette. A Millecentenáriwni
Tornagála díszvendége
Köteles Erzsébet tornász
olimpiai bajnok lesz. A ver
senybíróság elnöke Var-

ga Lajos olimpikon, helyet
tese Cs. Nagy Lajos testne
velő. A rangos
sporteseményre a belépés
díjtalan.

Tornabemutató a csarnok
megnyitóján (archív)

zponzorok kerestetneki
Szabados Ferenc (42 éves) a Gyomai Futball Club új

elnöke gyermekkorától kezdve focizott még a régi NB lll-as
gyomai csapatban is, sőt 15 évig a csapat mérkőzéseiról is
tudósította a megyei lapot.

- Az anyagi gondokkal küszködl'j' klub új vezetö'séget vá
lasztolt, s a csapat rajtunk keresztül próbál újabb szponzoro
kat találni. Kapcsolataim révén lehetőségem van több
helybéli és vidéki szponzor megnyerésére - mondta a Szó-Be
szédnek Szabados Ferenc, az új elnök, aki minél hamarabb
normalizálni kívánja a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség
gel és a bír6i testülettel az utóbbi id6ben megromlott kapcso
latot.

- A csapat jelenlegi képességei alapján akárdobog6s helyen
is végezhetne. A klub vezetésének elvárása, hogy a csapat az
5- 10. hely valamelyikén végezzen. Mivel az önkormányzat
által adott 400 ezer forint támogatás kevés a csapat működé
séhez, ezért a szponzorok felkutatása és a támogatásuk meg
szerzése elengedhetetlen a klub működéséhez. Most úgy
tűnik, hogy a szezon befejezéséig az anyagiak biztosítva
vannak, ám a következő bajnoki szezonra alaposan fel kell
készülnie az elnökségnek, hogy a szükséges pénzt előteremt
se - mondta az elnök.

- Az endrődi Barátsággal núndenképpen jó kapcsolatot
szeretnénk ld al alútani , személy szerint - volt szomszédom
mal - Kovács Lajossal. Egyébként kívánom az endrődi csa
patnak, hogy sikerüljön felsóob osztályba lépniük.

Szabados Ferenc a március 23-i Barátság-GYFC helyi
rangadón sportszerű küzdelmet és természetesen gyomai
győzelmet vár.
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lEPITOlPARI SZOVETKEZET ~

~ Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. t
~ ~
~ Telefon: 66/386-614 II Fax: 66/386-226 l
~ * Fenyőgerenda, palló, deszka és tetó1éc §

'I~ kapható. ~
~* Tetőszerkezet faanyagára előrendelést !

felveszünk. ~
~ ~
~ * Készletünkön lévő fehér, világos és sötét ~

~ tölgy-Iaminátos bútorlap eladó. Igény szerint ~
~ méretre vágjuk, élfóliázzuk.
~I * Vállalkozunk magasépítési munkák
I kivitelezésére, épületfelújításra, karbantartásra.
~ * Oszt<1lyozott adalékanyagból bánnilyenI betonkeveréket előállítj uk. II .* Meleg vízzel való keverésre ~
~ és vegyszeradagolásra van lehetőség. I
~ v
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Távol Afrikától
12

Egy országnyi tévénéző drukkolt ön
magának, találgatván, mikoris orozhat
j a el végre már azt a halom
bankóköteget, amit ő csak közönyösen
néz, miközben azon meditál: nem is
tudja, vajon mit szeretnek rajta a nÓK?'
Aztán november végén egy napon bú
csút vett a televízió nézőitől, s ezután
hiányozni kezdettismert, hamiskás mo
solya a képernyőről. Valóban, a reklám
nem volt már olyan, mint korábban,
amig a lott6zóknak ő volt a szerencsét
hozó ember. Mit tesz Isten: az új eszten
dő első napjának reggelén szemében a
már említett hamiskás mosollyal az
ígérte "rajongóinak", lehet, hogy visz
szatér, ugyanis a tévénéz6k egy hatal
mas ruhás kosárnyi levélözönben
követelik vissza.

- Önt igazán népszeríívé tette a lottó.
Mi a véleménye egyébiránt a reklámfil
mekró?? - kérdezem a népszerű színész
có?, Szilágyi Istvántól.

- Szívesen elvállalok reklámfilmeket.
Egyetlen kikötésem van a forgatás előtt,

hogy nemcsak szöveget mondok fel,
hanem az egyéniségemet ) ötleteimet is
beleviszem a figurába. Ha ezzel egyet
értenek a szakemberek, ci reklámszerep
is lehet értékes alakítás.

- Szilágyi Tibor művész úrral vértest
vérek?

- Csupán névrokonok vagyunk.
- Számtalan tévé- ésjátékfilmben sze-

repelt már az eltelt évtizedek alatt. Ezek
az alakítások zömében epizódszerepek

TALLÓZÓ

voltak. Ki ne emlékezne például a
"Tenkes kapitánya" című tévéfilm
bugyuta, kedves, jámbor labancára,
a " Keménykalap és krumpliorr" cí
mű gyermek-tévéfilm Lópici Gás
párjára, aki egyébiránt az utca
hímondójaként lett ismert. Mondcák
e már Önre, hogy különleges alkatú
művész?

- Éppen tegnap kérdezte meg
tólem a szomszédom a követke
zőt: "Mondd, Pityi, téged nem za
var, hogy általában
epizódszerepekkel bíznak meg a
rendez6k?" Kérdésére a követke
z6t válaszoltam: Legalább 150
filmben szerepeltem, ezek zöme
valóban epizdószerep volt. Egy olyan
tfpusú ember, mint amilyen én vagyok,
kimondottan a csodabogár-figurák élet
re hívására alkalmas.

- November legvégén érkezett haza
Afrikából. Mivel töltötte idejét a távoli
földrészen?

- Dolgoztam Afrikában. Két hetet
voltam Tuniszban a stábbal. A Rejtő

Jenő regényéból, Bujtor István forgató
könyvéből készülő "Három testőr Af
rikában" című kalandfilm egyes
jeleneteit rögzítettük ebben az egzoti
kus afrikai országban. Potrien őrmester

leszek a filmben.
- Hasszú időután fOladta szabadúszó

státusáto Ez kicsit meglepte az önt isme
rőkec, hiszen köztudact szabad
ságszerecete.

1996. március

- Valóban ez év őszétől leszerződ

tem a győri színházhoz. Csehov "Cse
resznyéskert" című darabjában Firsz
szerepét játszom. Szabadság-szere
tetemben e szerep elvállalása nem ej
tett csorbát.

- Ha meg nem sértem kérdésemmel,
elárulná, hogy hány éves?

- Hű, hát erre nem számitottam. Több,
mint amennyinek gondol: 1937. de
cember 7-én születtem - papíron. Az
igazság az, hogy már december 6-án a
világra szemtelenkedtem. Ha önimádó
lennék, azt is mondhatnám, a Mikulás
hozott ajándékba szüleinmek Mikulás
estéjén.

Csepeli Annamária
(Utazó Magazin)

A liberális gazdaságpolitika
csődje

Vállalkozók,
kft.-k, betéti
.társaságok,
. figyeleml
Könyvelést.
tanácsadást

vállalok.
Mastala
Istvánné

Gyomaendrőd,

Munkácsy
u.2.

Ha egy ország gazdaságát
tönkre akarják tenni, nem kell
más, csak azt elérni, hogy a
pénzbefektetés többet hozzon,
mint a reálgazdaságban műkö
dó t6ke. Megtörtént Méghoz
zá jobban, mint bárhol és
bárinikor másutt a világon...A
liberális gazdaságpolitika még
az er6s gazdaságot is lefékezi,
de a nlienkéhez hasonló szintűt

és az átalakulás nehézségei vel
küzdőt gyorsan még mélyebb
válságba, gazdasági gyarmati
állapotba tasZÍtja. Ennek a gaz
dasági és társadalmi vissza
esésnek a mechanizmusa
röviden a következő:

A termelés visszaesése
egyre növeli a költségvetési
hiányt, amit a bels6 fogyasz
tás visszafogásával, adó
emelésekkel, állampapírok
kibocsátásával, külfölcli köl
csönök felvételével és a
nemzeti vagyon kiárusításá
val próbálnak fékezni. Ez azt
hozza maga után, hogy az
állampapírok kamata meg
haladja az eleve megnyomo
rított °reálszférában működ6
tőke jövedelmét. Azaz az ál
lampapírok munkaés kocká
zatnélküljövedelmezőbbek,

mint a termelő szektorokba
való befektetések. Ez a

visszás helyzet néhány év
alatt a legegészségesebb
gazdaságot is tönkretenné.

Ezért állítom: aki népe, or
szága vesztét akarja, folytas
son liberális
gazdaságpolitikát. Ebben az
esetben biztos az ország, a
lakosság legalább kétharma
dának elszegényedése, az er
kölcsök és a jogbiztonság
romlása, a népesség szá
mának, alkalmazkodó-ké
pességének és
teljesítményének a csök
kenése is.

(Magyar Nemzet.
1996. március 6.)



1996. márci us PROGRAMAJÁNLAT

TAVASZI ZSONGÁS
Rendezvénysorozat

a Katona József Művelődési Házban

~ -=JROr-iJNENj
ÉpfTÓIPARI ÉS SZOLGÁLTATÖ BT.

5500 GYOMAENDRÖD, TOMPAM. U. 22.
TEL./FAX: 0660/384-225

Bor- és kolbászverseny

Március 16-17.: 9 órától megyei
színjátszó találkozó

Március 18.: 9.30 órától Gyer
mekszínház a Szegedi Mini Színpad
előadásábanPINOCCHIO címmel.
Belép6: 120,- Ft.

Március23.: 10órától Társastánc
verseny D, C, B osztályban. Belépő:
250,- Ft (Millecentenáriurni rendez
vény)

Március 29-30.: Szakmunkás
képző- és Szakközépiskolák Nép
tánccsoportjainak bemutatója.
Vendégként külföldi együttesek is
közremú1<ödnek. (Millecentenáriu
mi rendezvény)

Április 1-12.: Diószeginé Bíró
Ilona gyomaendr6di amat6r festő

kiállítása. Megnyitó: április l-jén 16
órától. Megnyitja: Dr. Frankó Ká
roly polgármester. A kiállítás nyit
va: hétköznap 8-16.30 óráig,
szombaton 9-12 óráig.

Április 1.: 17-21 óráig TINI DI
LI! Tánc, dilis öltozctben, dilis meg
lepetések és nyeremények! Belépő:

cl6vételhen (március 31-ig): 99 Ft, a
helyszínen: 121 Ft.

A Katona József Városi Műve
16dési Központ és a helyi Kertba
rátkör a gyomaendr6di lakosok
részére házi hor és kolbász ver
senyt hirdet meg.

A verseny helye: Katona Jó
zsefVárosi Műve16désiKözpont
Gyomaendrőd,Kossuth út 9.

Ideje: 1996. április 10. la óra
A BORVERSENYBEN az

alábbi kategóriákban lehet indul
ni.

l. FEHÉRBOR
II. VÖRÖSBOR
III. MUST
IV. GYÜMÖLCSBOR
Nevezés: l l bor fehér üveg-

hen/kategória.
Nevezési díj: 150,- Ftlkategó

ria.
A zsűri elnöke: Gyuriczáné

Kajdi Ilona borász.
A tárgy jutalmak mellett a zsűri

megítélése alapján lehetőség nyí-

Aprilis 3.: Buszkirándulás Buda
pestre gyerekeknek! (Bővebb felvi
lágosítás a Műve!6dési

KÖ,zponthan.)
Aprilis S.: (9-12) Húsvéti játszó

ház! (Tojásfestés, locsolóvers tanu
lás~..stb.) Belépő: SO Ft.

Aprilis S.: 19 órától "Locsoló
bál" a Polgán'írségért. Jegyek el(i'vé
telben a Művel6dési Központban
kal2hatók!

Aprilis 6.: 16 óra Hatos lottó sor
solás! Műsoros előadással egybe
kötve.

Április 10.: 10 órátöl házi bor és
kolbász verseny! Várjukgyomaend
rőd) Iakosok jelentkezését!

Aprilis ll.: 15 örától Városi
vers- és prózamondó verseny.
Gyermek-, ifjúsági- és feln6tt ka
tegóriában. (Millecentenáriumi
rendezvény.)

Április IS.: 14 órától "Kazinczy"
szép magyar beszéd verseny.

Aprilis 17.: 15 órától színház
i eJ (i'adás. Rideg S.-Tímár P.: Indul
a hakterház címmel a Komédiás Kör
előadásában.

lik a megyei versenyen való rész
vételre!

A KOLBÁSZVERSENYRE l
szál vastagkolbásszal (szalárni
val) és 150,- Ft-tal lehet nevezni.

A zsűri elnöke: Lendvai Sándor
húsipari mérnök.

Mindkét versenynemben aznap
9 óráig lehet nevezni!

Várunk lninden kedves Gyo
maendr6di jelentkez6t!

A rendezőség

Utak, parkolók, leállósávok,
szennyvízcsatornák,

vízbekötések
TERVEZÉSE

KIVITELEZÉSE.
Földutak karbantartása,

kisfeWletűaszfaltburkol atok
készítése.

Homok, homokos kavics,
útépítési kövek,

zúzalékok szállítása
kis mennyiségben is.

Cégünk gépei bérelhetőkis:
úthenger, autógréder,

Skoda billencs.

~@@
PROMINENT BT.

Cégtulajdonos: Tótka Sándor,
okl. mélyépítő üzemmérnök

Döntés előttkérje
referencía-Iístánkat!

Prominent Bt. - 5 éve
megrendelőink

szolgálatábani



Kedves Gyerekek!
A Katona József Városi Művelődési Központ

folytatja a má ~ hagyománnyá vált budapesti busz
kirándulást. Aprilis 3-án, szerdán a tavaszi szü
netben ismét szervezünk egy érdekesnek ígérkez6
budapesti utat az alábbi programmal:

- Indulás reggel 6órakor il MűvelődésiKözpont
elől (Kossuth u. 9.)

- liA Csodák Csodája". Interaktív tudományos
kiáJJítás megtekintése a GLOBE színházban.

- Ezt követ6en ellátogatunk a Nemzetközi UFO
kiá1Jításra il Petőfi Csarnokba.
Bővebb felvilágosítás a Katona József Városi

Művel6dési Központban (Gyomaendrt'5d, Kos
suth út 9. Tel: 386-777.)
~":I.~;","'~....., ...."mo.~~:o;,"" ..."~:c..~~";-..................;.........",:,,;o;o,""""'~~.v:'\;'\.-:-'''X''';o.,.;o.Y..''''''~''''~:-:-''':'.,.~ ..;....;>.'Yl'n.''';'';'\,''''':-''''''';-'1

~ ~

~ ~
~ Irány Kína! ~
~ ~l Még 1995 őszén a Soong Ching Ling Magyar ~
~ Gyermekbafátság AlalJítvány művészeti pályáza- ~
~ tot hirdetett általános iskolások részére. A Körös- ~
~ ~,menti Néptáncegyüttes Gyomika ~

': Gyermektánccsoportja is pályázott. Múlt év de- ~
cember 2-án 34 gyomaendrődi gyermektáncos ~

utazott Budapestre, ahol a 738 versenyző közül a ~

12legügyesebbelt választották ki. Gyomaendr6d- s
ről Polányi Zsófia 3. osztályos és Tímár Tamás 5. ~
osztályos, valamint a táncpedagógusok közül ~,
Wolf Tiinde került abba a csapatba, akik ez év ~

június 28-án a magyar kulturális gyennekdelegá- ~

ció tagjaiként Kínába utaznak. ~
~t ..........,....V:>'!6........~"*......, ....~.......~'oX ..">;)..v:......~'ö...."'ó..,......=..'ó!!J,.....".~......~............~...-.::,...~......óN...:-"'Ooo.....~,)"...~........-..:..J

Az Endrődi Háztartási Bolt
ajánlata:

• Expo 45 lófogú vetőmag kukorica
(l hektár vetőmag szükséglete 2700 forint)
• Takarmány vetőborsó4500 forint/mázsa

• Jó minőségü étoLaj 160 forint/liter
• ÉtoLaj Lédig 150 forint/liter.

Viszonteladóknak is!
A fenti árak. az áfát tartalmazzák.

Endrődi Háztartási Bolt Gyomaendrőd,
Endrődi út 1. Telefon: 386-637.

~"\~.. v

~
FAiPAR/ GyARTÓ fs KERESKEDELM/BT.

ALBERO FAIPARlsZAKÜZLET
- Laminátos és naM ülforgácslapok, farostlemezek

- Bútoripari szerelvények, konyhai munkalapok
- Fűrész<ÍfÚ bérszáfítás

- Méretrevágás HOLZ-HER minőségben, élr6liázás
- Faipari kivitelezés

- Felületkezelő anyagok
- Laminátos lambéria 1500 Ft/nu

- Laminátos padlóburkoló 2990 FtJm2

Cím: Szarvas, Csabai u. 7. Tel/fax: 66/312-317

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig

, Dévaványa, Kisújszállási út
(RONA Szövetkezet telepén) Tel:l64

VETŐMAGVAK

NAGY VÁLASZTÉKBAN

A GAZDA
KISÁRUHÁZBAN!
- Tasakos vetőmagok

36 Ft-tól
- Kukorica vetőmagvak

(Polka, Stira, Dekalb
és Kiskun hibridek)
- A tavaszi lemosó

permetezéskor
növényvédőszert

a szakembertől.

SZERDA DÉLELŐTT
ingy~nes ,

SZAKTANACSADAS!

TÁP, TAKARMÁNY
Gyomaendrődön a

LEGOLCSÓBBANI
Tájékoztatom régi és új vásárlói

mat, hogy a Szabadság tér 4. szám
alatt lévő terményboltban új árakon
forgalmazzuk a következő terméke
ket Az árak áfával együtt 50 kg zsá
kokra értendol<.

Baromfi indító 1860 Ftlzs.
Baromfi nevelő 1600 FrJzs.
Baromti befejező 1550 FrJzs.
Áru tojótáp 1500 FrJzs.
Malac dercés 1500 Ftlzs.
Malac gramlIát 1550 FrJzs.
Tejporos malac (20 kg) 850 FrJzs.
Agrimill süldő 1280 Ftlzs.
Agrimill hízó 1150 Ftlzs.
Agrimill hizlaló nyúJtáp 1300 FtJzs.
Agrimill gazdasági abrak 1080Ftlzs.

Az ill fel nem sorolt lennékek ára is
csökkenI. Várjuk kedves váscírlúin
km'

Kismamák,
figyelem!

Hetente egyszer egy
másfél órás foglalkozást
tartunk csütörtökönként
16.30-tól a Városi Böl
csődében. A Kismama
klubban az első félóra
terhestornával, a máso
dik kötetlen beszélgetés
sei, tanácsadással telik a
terhességre, szülésre il
letve a gyerekápolásra
nevelésre vonatkozóan.

A későbbiekben igény
esetén beindítjuk a Ba
ba-mama klubot. Itt a
foglalkozások alatt a
résztvevőket érdeklő té
mákról lesznek előadá

sok, kötetlen
beszélgetések: babaápo
lás, gyermeknevelés,
GYES, GYED stb.

Mindkét klub ingye
nes, csak a Kismama
klubhoz van szükség
egy orvosi igazolásra,
melyben a szülész szak
orvos engedélyezi a ter
hestomát.

A klubokat vezeti:
Dobos Katalin csa
ládvédelmi védőnő

és Pál Jánosné csa
ládsegítő.

Jelentkezni a védő

nó1mél, illetve a helyszí
nen lehet folyamatosan.

Mindenkit
szeretette!

várunk!



1996. m{u'cius KR()NIKA IS

Fofóalbum készül Gyomaendródról

Régi fényképeket keresünk

A
Szó-Beszéd ki

adója a Rekline
StudlÓ a Mdlecen

temirium évének tisztele
tére színes és
fekete-fehér fényképek
ból, összeállított könyvet
tervez megjelentetni
1996 júniusára. A Gyo
mát és Endrődöt, vala
min t Gyomaen dr6döt
bemutató fot6albumba
várunk olyan fényképe
ket kedves olvas6inktöl,
amelyek a kiadványt tel
jesebbé teszik. Várunk
régi fel vételeket épüle
tekról, utcarészletekró1,
vagy korabeli esemé
nyekról. A felvételeket
természetesen visszajut
tatjuk tulajdonosaikriak.
Vcirjuk jeientkezéseiket

személyesen a Szó-Be
széd Szerkesztőségében:

Gyomaendrőd, Kossuth
u. 18., vagy levélben a
Gyomaendrőd Pf. 48. cí
men. Tel.: 66/386-479.

Uhrin Erzsébet
FÉNYKÉPÉSZ

Gyermeksorozatok
Tablóképek

Igazolványképek
Endrőd, Deák u. 15.

06-30/436-286

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

Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak ;lZ olv;lsókn<lk cl

];lkossági apróhi.rdetését, akik azt az alábbi szelvényen küldik be
megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell beú'ni a
kívánt szövegel. és a szelvényt levelez61apon vagy borítékban kell
elküldeni a következ6 címre: 5500 Gyomaendrö'd. Pf: 48. A hirde·
tések szövegéért feleltísséget nem váUalunk' Egy apróhirdetés szö
vege lehettíleg ne tartalmnwn tizenöt (i 5) szónál többet'

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Érdeklődni: .. ,.. , , .

-----------------------------------------~



Mezőgazdasági termelők, figyelem!
A CSÁRDASZÁLLÁSI AGROKÉMIAI KKT.

;;' "
MUTRAGYA TARHAZA

a műtrágyák széles választékával
várja vásárlóit!

Kiváló minőség, korszerű kiszolgálás!

Keresse fel a csárdaszállási
vasútállomás melletti telepünket!

Telefon: 66/357-042

r------------------------------i
I I

: HELLÓ, ITT A FALÓ! :
I I
I A FALÓ Gyorsétkező törL:svásárlói kártyát I
: ajánl mindenkinek! Csak az a dolgod. hogy ezt a I
I hirdetést kiollózd és kitöltve leadd
I a FALÓBAN, ahol néhány nap múlva valóban
: megkapod a nevedre kinyomtatott kártyát.
I A kártya nem ennivaló, dejó, mert 10% árenged-
I ményt nyújt számodra. ha 300 Ft-nál többet
I fizetsz a FALÓBAN.l Legyél Te anagyfaló...

l\r~IJ:•..••.•..•.•..........

l;ÍlJl: .

FALÓ
A

NÉVRE SZÓLÓ
ENNIVALÓ!

Ha már megettél a FALÓBAN 10 x 300 forintot,
akkor kapsz egy FALÓ-sorsjegyet,

mellyel év végén sorsoláson veszel részt.
Nyerhetsz értékes ajándékokat!L J

TURULClpö<&

A TURUL CIPŐBOLT
/

UJ HELYEN
megújult választékkal

és kedvező árakkal várja
kedves vásárlóit

GYOMÁN,
A FŐ ÚT 208. SZÁM
alattt a gyógyszertár melletti

üzletében.

TAVASZI
AKCIÓ!

Egyes cipők 50 százalék
árengedménnyel kaphatók~



A
FEHÉRNEMŰ

SHOP
AJÁNLATA
FehérnemúK,

harisnyanadrágok,
zoknik

nagy választékban
kaphaták.

Tovább bővült

választékunk a

SPORTRUHÁZATTAL
női, férfi

rövid ujjú pólók,
kereknyakú,

gombos,
hosszú ujjú felsők

nagy
vólasztéka!

(T [FIX)
MÁRKABOLT

NYÍLT A
GLÓRIA BÚTORBOLTBAN
Gyomaendrőd,Fő út 230. TeJ.: 386-774

N agy választékban kaphatók:
lakástextíliák

ágyneműgarnitúrák

törölközők

plédek
takarók

szőnyegek

bútorszövetek
asztalterítők

VÁRüM KEDVES
VÁSÁRLÓIMATI

Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. 45.
Mezőtúr, Dózsa Gy. u 7.

Körösladány,
Petőfi tér 6.

MU~TANG

Tavaszi-nyári kollekciók
folyamatosan érkeznek

a Mustang Farmerházba!

yomaendrőd,

Fő út 181/1.

pólók, nadrágok, dzsekik, mellények.

EASY farmernadrágok 3460 forinttól!
LEVIS farmernadrágok 5000 forint

alatt!
LEVIS irreguler nadrágok 4670 forint,

dzsekik 6800 forintért.



ozd magad
divatba!

THOMA5
~ii:t>.

JEAN5

UNICON

Elegáns
// .not

kosztümök,
szoknyák,

blúzok
A MUSTANG

FARMERHÁZBAN!
Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.

UNICON

Stop Illatszer
Ajándék Bolt

Megújult
üzlethelyiséggel

és kibővített

áruválasztékkal
várja kedves régi

és ú~ vásárlóit.
• Kar-, fali-, és

ébresztőóráknagy
választékban .

• Karóra reklámáron
500 forint!

• Illatszerek,
ajándéktárgyak,

• Chicco
babafelszerelési

cikkek mérsékelt áron.
Várja

kedves
vásárlóit

.- -J'~ Csapó
Gyuláné.
Gyoma
endrőd

Bajcsy-Zs.
utca 45.

Televíziók
Panasonic 55 TXT

79900.-
Shorp 55 TXT 73 500,

Daewoo 51 TXT 58900,
Daewoo 51 52800,-

Videók
JVC 40 900,-
Akai 40 900,

Daewoo 42 500,
Daewoo Line Rec

34900,-
Lejátszók 27200,-

Parabolák
23 200 Ft-tól

Multichoiche el6fizetés
ECOSTAR beltéri
+ kártya 39 900,-

Kétkazettás magnó
CD-vel 24 900,-

Video és audiokazetták
elemek, antennák

nagy választékban.
Gyoma, F6 út 226.

Kéri
Híradástechnika

BALLAGÁSRA
ARANYÉKSZEREK

Nyakláncok: 3800 Ft-tól
Gyűrűk: 3900 Ft-tól

Fülbevalók: 2100 Ft-tól
Karkötők: 5300 Ft-tól
Medálok: 2400 Ft-tól

EZÜSTÉKSZEREK
Gyűrűk: 260 Ft-tól

Fülbevalók: 200 Ft-tól
Karkötők: 310Ft-tól

Nyakláncok: 650 Ft-tól

Gravírozást vállalunk!

ThI
LIoNNE

SHOP

Gyomaendrőd,

Hősök útja 45.

fogszakorvos
februárban
MEGKEZDTE
RENDELÉSÉT

Gyomán
a Petőfi u.
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HÁZ, LAKÁS
(jyomún. Munkácsy ll. 1. sz. alatt

2 szc>bús. összkomfortos ház alsóépü
kttd. garúzzsal. nagy t~kk.kel eladó.
(Fürdő mögött) Erd.: Gyomaendrőd,
HlInyadi ll. !O/ l.(Munkaügy m~llett)

Gyo málJ. a V;ísárt~ri lakótelep
22113. IIV8. alatti k~tszobás, gazfűté

ses örökJakás ~s garázs egyÜtt vagy
külön eladó. ErdekJődnia helyszínen
egész nap. vagy a 386-215-ös telefon
~zám(ln.

Gyomán. a Pdl)tj u. l [/1. sz. alatt
ket szobás. összkomfortos. ~áz köz
ponti f(itéses. ház eladó. Tetőtér be
építesi lehetőség Van. Érd.: K~ri
Sándomál a helyszínen.

Gyomaendrőd. Baross Gábor u.
17. sz. alatti ház eladó. Érd.: Gyoma
endrőd. Baross G.lI. 17/1.

Kétszobás. parkettás. központi fú
téses esaliicli ház eladó Gyomaendr6d.
Radnóti u. 4. sz. alatt. Erd.: Gyoma
endr6d. Radnóti ll. 5.. T~I.:386-936

GyomalJ. a Hősök útja 15. szám
alatt 4 szobás családi ház, gáz-köz
ponti fűtéses. gazdálkodás;a alkal
mas 1149 négyzetméteres telekkeL
mellette 990 négyzdmaer építési te
kk együtt, vagy külön is eladó. Ér
dekl6dni a helyszínen, vagy a
,,86-452 telefonon.

Október !i. lakótelep~n 55 m:'. la
kás eladó. Erd.: Rupcsó Mihályné.
Szabó Ervin u. I.

Gyomaendr6d. Vá.>árt~li ltp. C.
ép. 13/ l O. sz. al:ltti lakás eladó. Érdek
lődni a helyszínen.

Endrődön. :l Napkeleti út 112.
szám <llatti ház el:ldó. Érd.: 16 (Ír:l
után a Vásáltéli ltp. 33/A. flI. 9.

Eladó vagy kertes házra cserélhe
tŐ négyszobás lakóte:lepi lakás ga
rázzsaL vízparti telekkel. 66/386-452

Kelte:s ház nagy telekkel dadó
Gyomae:ndr6d. Iskola u. 51. sz. alatt.
('áz. víz van. Érd.: Gyol11a~ndr6d.
lskola u. 59.

Gyomán. Hunyadi u. 61. sz. alatt
il állapotban lévci" kertes ház dadó.
Erd.: Gyomaendr6d. Kálvin J. u. 16.

Gyolllán. Aranvi János u. 7. sz.
:llatli' ház dadó. Érd.: Oláh Károly
Gyomae:ndröd. Wesselényi u. 5. Wei
geltné Gyomae:ndr6el. Kossuth u. 36.

Gyomán. Kálvin Jano~ u. 7. 5Z.
alatti házdadó. Érd.: De:meter Ft:r~nc
Gyomaendrőd. Hunyadi u. 23.

ÖregszöUőb~n. Álmosdomb u. 2.
sz. alatti ház eladó. Erd.: Gyoma. Vá
sáltéri ltp. 34/A. 3. e:nl. !O.. Kovác5né

Gyomae:ndrci"d. Okióber 6 ltp. 7.
fsz. l. sz. alatti 86 m"-es 3 szobás. két
~rkdyes. parabolás. gáz közponi fű

té5es. tehermenks lakásomat elcse
rélném kerte~ házra..Gyomaendrőd
környéke is érdekel. Erd.: a helyszí
nen egész nap.

Eladó aZ Októbe:r 6 ltp.-en egy
ds6 emeleti 3 szobás összkomfortos
lJ.ká5. Érd.: a Herba Házban a Vásár
teri Itp.-e:n. R-17 óráig.

Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.
21/A. első e:meldi g;izkonve\..ioros
red6nyös. 2 szobás !~ás d:ldó. Érd.:

:l 06-60/483-965-Ö5 telefonszámon
lehet.

Endrődön, a Toronyi u. l R. sz.
alatti pamsztház eladó. Erd.: Endrőd.
Tamási Áron u. 35.

Gyoman. Ady u. 6. sz. alatti csa
ládi ház eladó. Érd.: Gyoma. Vi.1:tÓt1a
Sörözőben.

Gyomán. a Le:hel u. 23. szám alat
ti családi házel:ldó. Érd.: F6út38. sz,
vagy dr. Kolbusz Judit ügyvédnél.

70 m:'.. másfél szobás összkomfor
tos ke:ltes családi ház nagy mellék
é'pülettel dadlÍ. Ir.inyár: 2200 OOO Ft.
Erd.: Dröszkr István Gyomaendr6d.
Bocskai 50/ l. hétvégén sz~mélyese:n.

vagy napközbe:n 386-603

Eladó Gyomae:ndrőel.Toronyi u.
7. szám alatti családi ház. to m2-e:s
m~)bil faház üzkthdyi~égnek. I.cnn
m--~sFűzfászugi vízpalti telek. Erd.:
Tari L:ljos.Gyom:le:ndrőd.Toronyi u.
7.

4 szob:l + étkezci"s. holtágra nézci".
él6vízha 200 méterre lév6 családi
ház eladó. La.káscscr~ is szób:l jöhet.
Érel.: Gyomaendrőd. H:lntoskelti ll.

201A.

Forgalma~ helyen 100 m2-es
gáz-közponifűtéseslakás. 16 m2-e:s
üzlethelyiség kertréssz.:;1. 2 fc'rőhe:

lyes garázzsal eladó. Erd.: 06-30
453-304

Gyoma. LosonC7j u. 18. sz. alatti
összkomfortos. kétszobás ház sürgő

sen dadó. Irányár: 850 <':Za Ft. 6<1.:
a helyszínen 16 óra utan.

Gyomán a Kisréti u 13. sz. alatt
dadó egy kétszintes 1995-b~n épült
központi f(ítéses keltes családi ház.
Irányár: 2.6 miJlió Ft. Érel.: 661386
293

Gyomae:ndr6dön. a Kisréti lj. :'0.
sz. alatti. :3 szobás. központi f(itéses
ke:rtes ház eladó. Érd.: a helyszínen.
Td.: 386-298

Gyomaendr6d. Mirhóháti u. 31/l.
SZánl alatti lakóház eladó. Érd.: dr.
Szenelt·ei Éva. 386-239

KERT, TELEK
Gyomál1. a Fűzfás zugban952m2

vízpalti ve:temény~sföld eladó. 300
négyszögöl. Erd.: Gyomaendr6d.
Madách u. 6. Tel.:66-386-462

Pl)<;os-kertben 84 l négyszögöl
vízpaltra nyúló gyümlilcsös eladó.
Gyomaendrőd. Katona u. 12. Domo
kos Imre:.

Mezőgazdasági vállalkozók, fi
gyelem! Endrfidön, a szarvasi út
mellett telephelynek is alkalmas
4800 négyzetméter terület eladó.
Érdeklődni:Várfi, 386-926

1200 m:'.-es beépíthet6 port:l eladó
Endrődön.a Baross üt 29. szám alatt.
Érd.: Gyoma. Kálvin J. u. 59. 18 é>ra
után vagy hétvégén.

744 négyzetmétabeépítdlc:n bel
területi tele:Js dadó Gyomán. a Han
toskeltben. Erd.: 06-30/438-607

Gyomán. a F\ízfás zugban 300
négyszögöl vete:ménye:sfcild kunyhó
val eladó. Erd.: Gyomaenclr6d. Ba
lassi B. u. 16.

JÁRMŰ

Polski Fiat 125 érvényes műsla

kivaL l 5 ~ves dadó. Gyoma, Bajcsy
Zs. u. 46/ l. 386-452

Opel Kadett l.3 (1983) 1997 d~

cemberig műszakivizsgával 295 <':Za
foIintél1 dadó. Érd.: 06-30/438-607

Babdta robogó eladó. Gyoma.
Fay u. 35.

Eladó 2 ütemű Ing-as plalós
WaItburg fliss műszakival. új fénye
zéssd. kit(inő állapotban. Ércl.: Gyo
maendr6d. Csokonai u. 30. Tel.:
06-30-533-594

GÉP
Eladó eip6ip:lli gép~k: MlNER

VA oszlopos-. szegő-o lapos t(iző.

s.erfelő Adla oszlopos-késes tűző.

Erd.: Endr6d. Hidf6 u. 10. Te1.:386
827

Hetr:l 100 akkumulátortöltős heg
gesztőtr:lfö eladó. Érd.: A lila butLk
soron az autósboltban. vagy a
06-60-354-207-e5 telefonszámon.

Commodore 64 számítógép leme
zes egységgeL alig használt. üjszerű

állapotban eladó. Erd.: LaposnyikJó
zsef Gyomacndr6d. Vásál1éri ltp. 27.
13/10.

400 .literes L~hel típusü hűt61áda

dadó. EreI.: Rác Lajosn~ Nagylapos.
Me:ster \l. I.

ÁLLAT
pe:kete és foltos dog köl.ykök el

adók. Apa: HCH. 2XHFGY. HPJ.
GXCAc' CAClB. RCACIB. Anya:
tenyc'sz<;zemlézett.Ércl.: Pappné Szar
ka Emília Gyomaenelrőd. Budai N. A.
u. 30. Tel.: 386-887 (l2-15 óráig).

Rottwe:ikr nyolchónapos szuka
eladó Gyoman. a H6sök út 15. szám
alatt. Tel: 386-452

Vágótyúk cla~ló il Heged(ís-far
mon Endrődön.Ar:l 220 forint, ko
pasztva, tisztítva 300 forint.
Érdeklődni a helyszínen, vagy a
386-669-es telefonon.

Egyéves amerikai statTordshire
terria törzskönyveze:tt kan eladó.
Erd.: Endr6d. Selyem u. 77/1. Tel.:
386-900 17 óra után.

Fe:kete n~md dog szuka eladó. 18
hónapos. tenyésztésre javasolt.. El
atus Impe:lial győztes apától. Erd.:
Gyomaendr6d, Öregszöl16 Ugal1 26.

Nem fajtiszta tacskó új gazdira
vár. Gyomaendrőd. Hársfa II 7.

Eladó egy kéteve:s törzskönyv~

Zdl órias schn:luza kan. Telefon:
386-479 napközben.

MUNKÁT KERES
AJÁNL

Gépi birkanyírástváljalok. Hívás
ra házhoz mcgyek. Érd.: Endrőd. Ká
rász u. 2.

Német nyelvo1:tatás minden szin
ten I Érd.: Gyoma. VásáltéIi ltp. A/B.
fsz.l. Tel.: 06-30-553-792

Tav<lly véozett szaJonunkás áJlat
taltó telepen k~res munkát Gyoma
endrőd és környékén. Érd.·
Gyomaendrl)d. Sallai u. 21. 15 óra
után.

EGYÉB
Kerese:m azalábbi kupakok pálja

it: jobb: 75000.500.100000.250000.
5 ·millió. Bal: 50()()(). 10000.
500000.1 millió . .Érel.: :, l.sz. ABC
/nagy ABC/ Oroveez Z'11tánné. Td.:
386-863

figydem kerescm azalábbi kupa
kok páJjait. Bal: 100000. 50000.
75000.5 millió. Jobb: l milli". 10000.
750000. Pénzt felezünk. Cím: 5500
Gyomaendrőd.H6sök u. 36.

13aromfiól eladú vagy éves bérJeI
re: kiadó. A 46-os út mellett Gyoma
endr6dön. Tel.: 66/386-531

Eladó egy db d6teres .faház. egy
dbolajkályha csövekkd. Erd.: Csapó
Lajos. Gyomaendrőd. Vásártái ltp.
21. A/8.

3.5 ha. 8 kaszálós dadó. valamint
22-e:s 11úsdaráló. Ixnzines lámpa. fa
horcló. gyalu eladó. Erei.: Barj:ik And
rás Gyomae:ndr6d. Vízmű sl;r 8.

Olcsó babakocsi. kismamaruhák.
színcs tv. kaékpárdacló. Tel.: 06-60
487-071

PVC, pad16szCínyeg nagy válasz
tékban már 500 FI/m2 áron kaphatl'
és tapétd is vásárolható. Erd.: (,dlai
Mik.lósné (iyom:lendr6d. Fő u. 29.

Az endrődt szolgáltató házban
n\inclen nap 16-20~óráig gyógy
masszázs kezd~s r Tel.: 06-30-456
415

Fényképe:s leve:let várok a ··Vá
rom a tavaszt·' jeligétól. Cím: a '7..~r

ke:szt6ség. "Várom a válaszod" jdige

155/l7 nlinden káros szenweklv
t61 me:nles lány megismt:rk~dne 22
éve:s fiúval. Td: 06-66-386-166

Keresem: 50.000 jobb. 75.000
bal, 100.000 bal, 150.000 jobb.
5.000.0pO bal fél Nyer6 Páros kupa
koka t. Erd.: Pásztor u. 16.

Eladó I db hCítárolós villanybüjler
megbízható állapotban és 1db úJsze
rúhosszú. fekete. férfi csikóbőrknbát.
Érd.: Gyomaendrőd. VásártéJi ltp.
34/A. II. 6.

Tavaszi ü!tdésre alkalmas 40-60
cm-es c:züstfe:nyó eladó. Érd.: Gom
bá.r Mátyás. Gyomaeodród. Kölcs~y

u. 17/1.

Szobaajtó 90 x 210 cm-e:s tokkal
eladó. Gyom:l. Fáy ll. 35.

Üzlcthelyiségck, h(ító'kamra és
szabad terület kiadó. Érdcklődniil

Gazda Kis<Íruházban Gyomáll.
T cl: 66/386-359

Az
apróhirdetések

szelvényét
a 15. oldalon

találják!
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Üvegezés, képkeretezés
Keresse fel mlChelyünket, ahol vállaljuk fényképek,

festmények, gobelinek, tükrök stb. keretezését!

Vállaljuk hőszigeteltüvegek méretre
vágás<H, beszerelését a helyszínen is.

Győző Termelő, Szolgáltató
és Kereskedelmi Vállakozás
Gyomaendrőd,Főút 187.

""Apr!lis l-tfH ~-ig
HUSVETI VASAR AZ

"OLCSOBBAN!
Gyoma, Szabadság tér 6. szám.

Jeans & Jackets Shopban.
TAVASZI KOLLEKCIÓK

bevezetőáron 10 %-kal

2.

kezését, akik a rajzon látható
személyeket felismerik, je
lentkezzenek a gyomaendrCí
di rendCSrőrsön, vagy a
386-633-as telefonszámon.

Az l. számú elkövetCí sze
mélyleirása: kb. 160-165
centiméter magas, sötétbar
na vagy fekete hajú, széles
vállú, sportos testalkatú,
gömbölyű arcú, kb. 22-23
éves cigány ki nézetű férfi.

A 2. számú rajzon lév6
elkövet6 személyleirása:
175-180 cm magas, vé
kony testalkatú, hosszú
kás, kissé ovális, beesett
arcú, sz6kés, vagy szőkés

barna hajú, kb. 20-25 év
közötti férfi.

- Lézerképek
- Hornyik Zoltán, Rengei László
olajfestményei 6 havi kamat
mentes részletre
- kézzel festett kerámiák
- fali és karórák
- homokképek
- bőrtáskák
- fényképezőgépek.

Körözés

A gyomaendr6di rendőr

őrs nyomozást folytat két
ismeretlen személy ellen,
akik 1996. február 8-án 23
l)ra 45 és O óra 15 perc kö
zötti id(Sben Szabó Tibor
gyomaendrCSdi lakásából
megkísérel tek ellopni kü
lönbözCí ruhaneműket és
más értékeket, de a sértett
rajtakapta őket. A tettesek,
két fiatalember a helyszín
ről való menekülés közben
a lakót tettleg bántalmaz
ták. A rendőrség a szemta
núk vallomása alapján
elkészíttette a tettesek fan
tomképét, melyet lapunk
ban is közzéteszünk. A
rendőrség kéri azok jelent-



Befürdik-e a fürdő?
A gyomai Liget Fürdő működési kiadása ebben az évben várhatóan 13,5 millió forint
lesz. A strand ugyanakkor idén a városi költségvetésból mindössze 2 032 OOO forint
támogatást kap a strand mú1<:ödtetéséhez, ez 15 százaléka a várható költségeknek.

(6. oldal)
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Megvizsgált
vizek

A Gyomai Kner Nyomda
Rt. március elején kilenc,
különböző helyről vett víz
minta kémiai minőségét

vizsgáltatta meg a Hajdú
Bihari Önkormányzatok
Vízmű Rt. laboratóriumá
val. Megvizsgáltatták a há
lózatból és az utcai kútból
folyó vizet, a gyomai ter
málkút vizét, a gyomai
nyomdászok által fogyasz
tott nagyszánási PI-vizet és
más a város és kömyékén
található kú t vizét.

Összeállításunkban a
csapvíz. a termálvíz, a köz
kifolyó vizének és a szű

réssel kezel t nagyszénási
víz adatait hasonlíthatják
össze olvasóink.

.,
Uj játékszabályokra van szükség

Beszélgetés Dinya László helyettes államtitkárral

Frankfurti vendég
a nyomdában

A könyvszakmának világ
szerte sok rendezvénye és kiál
lítása van, ám a frankfurti
könyvvásár mindegyik közül
messze a legrangosabb ese
mény. Ez a világ legrégebbi és
legnagyobb könyvvására, ahol
évről évre több mint száz ország
9000 kiállítója vesz részt. A
könyvvásár igazgatója Peter
Weidhaas magyarországi láto
gatásán a KJler Nyomdaipari
Múzeum kiállítását is megte
kintette. Írásunk a 2. oldalon.

00 Megnyitot~~k 00

A ZOLDSEG-GYUMOLCS
KERESKEDÉSÜNKET!
Gyomán, a Bajcsy út 103. sz. alatt

(a lila butiksoron!)

Állandóan friss zö1dségget gyümölccsel
várjuk kedves vásárlóinkat.

Üzletün.kben Gyomaendr6dön
a legolcsóbban kínálunk vet6magokat!
Burgonya 30 Ft/kg-áron kis tételben is!

Március 29-én délben, fél egy után néhány perccel szerencsés
kimenetelűbaleset történt Gyomán a Bajcsy utca, Kálvin utca
kereszteződésében. A nagyszalontai menetrendszerinti járat

összeütközött a balra kanyarodni szándékozó pótkocsis
traktorral. Személyi sérülés nem történt, de a traktor kettétört.

Április 28-án az endrődi vásártéren nyilvános rendezvény lesz a
Rendó'rség Napja alkalmából. Mindenki szeretettel vár a rendőrség.

:;; ...~
;:

Autószervíz nyOt I~
Gyomaendrődön a Fő út 140. alatt

~~ (a régi vízügy telepnél) 66/386-322 ~

~ Keleti és nyugoti személygépkocsik s
~ javítása, szervízelése. I
~ Nyugoti alkatrészek, korosszériaelemek, ~:
~ szélvédők, csapágyak, szimeringek· ~I Kedvező áron, 24 órán belül! ~
~ BékésiZoltán autószerelő I
i ~;
""t«"",,,,,,,,,,o«=-.o<=-.o<o«=-.o<_~_oo>o>x~==.........»:;o:;«.;;~..«>'h:~~
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Frankfurti vendég

A könyvszakmának világszerte sok rendezvénye és kiállítása van, ám
a frankfurti könyvvásár mindegyik közül messze a legrangosabb esemény. Ez
a világ legrégebbi és legnagyobb könyvvására, ahol évról évre több mint száz

ország 9 ezer kiállítója vesz részt. Idén ősszel Magyarország lehetett volna
a frankfurti könyvvásár díszvendége. Jó lehetőségez hazánknak is

a bemutatkozásra, ám ezt az alkalmat elszalasztottuk, mert állítólag e célra
országunknak most nincs néhány millió forintja...
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hogy anémet könyvkiadást
külföldön képviseljem. E
minőségemben már 1971
ben én vezettem az első né
met könyvkiállítást
Budapesten, Debrecenben és
Szegeden. Azóta szoros
együttműködésbenállunk a
magyar könyvkiadókkal.
Magyarország mindig is elöl
járt a szép könyvek gyártásá
ban, s azt tapasztalom, hogy
ebben vetélkednek is a ma
gyar nyomdák - mondta a
frankfurti könyvvásir igaz
gatója.

Weidhaas úr és felesége a Kner múzeumbeli látogatáson

szága, melynek irodalmát a
kiállitás középpontjába állít
juk. Most Magyar Bálint
művel6dési miniszter sze
mélyes meghivására érkez
tem Magyarországra. A
miniszterrel arról fogunk
tárgyalni, hogy 1999-ben
Magyarország irodalma
kapna alkalmat a bemutat
kozásra.

- Ismeri-e a magyarkönyv
kiadást, könyvgyártást?

- Nem előszörjárokmár az
Önök országában. Korábban
nekem jutott az a feladat,

Április 3-án Gyomaend
rődre a Gyomai Kner
Nyomdába érkezett dr. Pe
ter Weidhaas a frankfurti
könyvvásár igazgatója, aki
felesége társaságában láto
gatott néhány napra Ma
gyarországra. A német
vendégeket Gyomán Erdős

Ákos a Láng Holding Rt. el
nök-vezérigazgatója, Kolo
si Tamás a Magyar Media
Print Kft. ügyvezető igaz
gatója, Papp Lajos a Gyo
mai Kner Nyomda Rt.
vezérigazgatója és dr. Fü
zesné Hudák Julianna mu
zeológus fogadta. Dr. Peter
Weidhaas és felesége meg
tekintette a Kner Nyomda
Múzeum kiállítását, majd
az üzemlátogatást követő

ebéddel ért véget a gyomai
program.

A program közben a frank
fL1..rti könyvvásár igazgatója
készséggel válaszolt lapunk
kérdéseire.

- Minek köszönhetjük ma
gyarországi látogatását?

- Mindegyik frankfurti
könyvvásárnak van egy
bemutatkozó vendégor-

EndrődiSzabóipari Szövetkezet

BérDlunka nyugatra
Nehéz, de eredményes

évet zárt a 117 dolgozót
foglalkoztató, tiszta bér
munkát végző Endrődi

Szabóipari Szövetkezet.
- Szolid nyereséggel zártuk

az 1995-ös esztendőt, úgy,
hogy még fejlesztésre is futot
ta: 5 új varrógépet tudtunk vá
sárolni. A termelő dolgozók
részére új prémiumrendszert
is kidolgoztunk, sikerült a
béreket is 26 százalékkal
emelni. Ennek ellenére van
nak igen alacsony keresetűek

a szövetkezetben, de akik
igyekeznek teljesíteni, azok-

nak 30 ezer forint felett is
lehet a bruttó bére - mondja
Fagyas Mátyásné a szövetke
zet elnöke.

A szövetkezet nyugati
megrendelésre végez bér
munkát, árbevételük tavaly
53 millió 780 ezer forint volt.
A már meglévő francia és
német megrendeló1< mellett
sikerült új partnereket is ta
lálni. Most éppen egy oszt-

rák megrendel6nek indítják
a próbagyártást.

- A 117 dolgozó mellett 30
kismamája és 35 szakmun
kás tanul6ja van a szövetke
zetnek. Többször
gondoltunk már arra, hogya
tanuló képzést megszüntet
jük, mert ekkora létszámnak
nehéz eltartani a tanulókat.
Mégis kiálltunk amellett,
hogy ameddig a szövetkezet

bírja, foglalkozunk tanuló
képzéssel. Ezzel sokat segí
tünk a városnak is. Sajnos a
végz6 tanulók nem nlinden
esetben ítt helyezkednek el,
hanem természetesen ott
ahol többet tudnak fizetni,
akár zsebbm is - mondta vé
gül a szövetkezet elnökasz
szonya.

Gyomán, holtághoz kö
zel üdiiló'övezeiben kertes,
gázfííléses, 3 szobás csalá
di ház eladó. Érdeklődni a
helyszínen: Bauhyány u. 5.



1996. április ÖNKORMÁNYZAT 3

Valahonnan jön jó víz

Garai János: Elégedetlen vagyok
a képviselm munkámrnal

Garai János (54 éves) szociáldemokrata-párti listás jelöltként
került 1994-ben a képviselő-testületbe. Indult egyéni

választókörzetben is a Magyarországi Szociáldemokrata Párt,
a Gyomakör és a Munkáspárt támogatásával.

*
Audiokazetták
TDK 60 160 Ft

TDK SF 60 270 Ft
TDK SA 60 320 Ft
IDK SAX 60 390 Ft
SONY UX 60310 Ft
SONY UX PRO 60

380 Ft
MAXELL UD 260 Ft
MAXELL XL 360 Ft
BASF CE 60 270 Ft

Televíziók,
videomagnók,

parabolaantennák,
antennák, kábelek
és egyéb szerelési

anyagok!
Gyoma, Fő út 226.

Telefon:
30/456-394.

TAVASZI
KAZETTAVÁSÁR
a Kéri Híradás
technikában!
Videokazetták

legnagyobb
választékban!

Samsung 390 Ft-tól
SKC 430 Ft-tól
Akai 460 Ft-tól

Philips 490 Ft-tól
BASF 560 Ft-tól
TDK 570 Ft-tól

Maxell 680 Ft-tól
FUJJ 670 Ft-tól

SONY 520 Ft-tól

-Ez az az összeg, amit a
jelenlegi pénzügyi hely
zetben saját forrásból elő

tudunk varázsolni. A jó
ivóvíz 1997-ben lesz ide
hozva, de hogy honnan,
azt nem tudom. ValÓSZÍ
nűleg Szeghalom felől.

Engem mint polgármes
tert ez már nem is nagyon
érdekel. Mi csak jó vizet
kérünk, és azt szeretnénk,
hogy ez a városnak minél
kevesebb pénzébe kerül
jön - mondta a polgármes
ter.

az ügyben és tulajdonkép
pen rájuk való tekintettel a
részeredmények nyil vá
nosságra hozatal a nem vol
na szerencsés - mondta dr.
Frankó, akitől megtudtuk
azt is, hogy a zárt ülésen
arról döntöttek a képvise
lők, hogy a leendő vízmi
nöségjavító beruházáshoz
30 millió forintot szánnak
a város kasszájából. A pá
lyázat beadásának ugyanis
egyik feltétele az, hogy va
lamennyi saját erőt tudjon
felmutatni a település.

re az ivóvíz beruházásra 30
millió forintos saját eröt sza
vaztunk meg. Nem hiszem,
hogya közeljövóoen lesz er
re ennyi pénze a városnak, de
a benyújtott pályázatnak ez
volt az egyik követelménye.
Hogy miként fog erre pénzt
találni a város, az még ajövő

:::ka. Ugyanakkor ennyi rizi
kót fel kell vállalni a lakos
ság érdekében. H.E.

setre kevés tétre menö dolog
kerül a testület elé, ezért ke
vés az ilyen jellegűvi ta.

- Ebben a helyzetben mi
lehet az önök legfontosabb
feladata?

- Legégetóob most az ivó
víz-ügy megoldása. A me
gyei hivatalok talán
segítenek, és dr. Frankó és
dr. Valach szerint mostmár
jó kezekben van az ügy. A
város pályázatot nyújt be ál
lami pénzre és ez a miniszté
riumban állítólag zöld utat
fog kapni. Mi képviseló1< er-

A városnak az ivóvíz
ügyében tett lépéseiról a
polgármester zárt ülésen
tájékoztatta a képviselő

testület tagjait. Dr. Frankó
lapunkat tájékoztatta ar
ról, hogy nincs semmiféle
titokzatosság a vízügyben.

- Hogy áprilisban azt a bi
zonyos támogatást célzó pá
Iyázatot benyújthassuk az
illetékes minisztériumhoz,
ahhoz sokféle hatósági
egyetértés szükséges. Ezek
nek a hatóságoknak gyakran
más-más véleményük van

tési pénzek híj án aligha lehet
érdemi munkát végezni.

- Ön, mint a szociálde
mokrata párti képviselő

egy-egy téma kapcsán a
pártja, vagy inkább a vá
lasztópolgárok érdekeit
képviseli?

- A kettő legtöbbször egy
beesik. Mindenesetre jelen
tősebb témák kapcsán,
döntés előtt konzultálok a
párt helyi vezetőivel is, de az
emberek, a munkatársaim
véleményét is kikérem az
adott ügy kapcsán.

- Ön bevallottan a gyo
mai érdekek képviselője.

Az endrődi vagy a gyomai
lobbi az erősebb?

- Mindkét városrész hátrá
nyos helyzetben van. Meddő
dolog a fejlesztési lehetősé

gek jogszerűségénvitatkoz
ni, ha egyébként sincs pénz
semmire. Az endrődi lobbi
az erősebb, hiszen több az
endrődiképviselő.Mindene-

-Egyedüli szociáldemok
rataként hogyan ítéli meg a
képviselő-testület munká
ját és ebben saját tevékeny
ségét?

- Az említett koalíciós cso
portból Nagy Pál, Kovács
Kálmán és jómagam kerül
tünk a testületbe. Jabban
érezném magam, ha közü
lünk még többen jutnak be a
választásokon. Persze ko
rántsem biztos, hogy a mi
koalíciónk ebben a helyzet
ben jobban és okosabban tu
dott volna politizálni,
gazdálkodni. Egyáltalán
nem vagyok megelégedve
saját képviselői munkámmal
sem, amikor olyanon kell
gondolkodni, hogy - pénz hí
ján - bezárjuk-e a bölcsődét,

vagy hogy az egyik művelő

dési háznak székeket ve
gyünk-e, vagy inkább a
másiknak mikrofont. Ezek
kínos és megalázó helyzetek
számomra. Az már biztos,
hogy az idei költségvetési
ciklusban nem lesz lehetősé

günk semmire. Emiatt a te
hetetlenség érzése tölt el,
hiszen a mú1<ödési és fejlesz-
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Uj játékszabályokra van szükség

Dinya László szüleivel

Dinya László 1944-ben született Endrődön. Gyo
mán érettségizett, majd 1973-ban a Gödönői Ag
rártudományi Egyetemen végzett, mint
mezőgazdaságigépészmérnök. Tanárként kez
dett dolgozni a szarvasi főiskolán, azután Mező

túron tanított, majd Szegedre került az
élelmiszeripari főiskolára. Az elmúlt öt évben a
szegedi főiskola főigazgatójaként szerzett elis
merésre méltó érdemeket. Ez évelejétól a műve
lődési tárca felsőoktatási helyettes államtitkára.
Dinya László gyakran látogat haza Endrődre, a
szüleihez. Legutóbbi látogatásakor beszélget
tünk munkájáról.

- Bizonyára nem az oktatói
munkásságát ismerték el ak
kor, amikor az államtitkár
helyettesi poziciót
felajánlották Önnek...

- A Szegedi Élelmiszeripari
Főiskola is egy sajátos kép
ződmény, éppen úgy, mint
bármelyik agrár jellegű főis

kola. Valamennyi hozzá van
sorolva egy agráregyetemhez,
így a szegedi főiskola a Buda
pesti Kertészeti Egyetem főis

kol ai karaként működött.

1991. januárjátóllettem a fő

iskola főigazgatója és ekkor
kerültem a felsőoktatási dip
lomáciába. Választott képvi
selője lettem a főigazgatói

konferencia elnökségében
az ország nyolc agrár jellegű
főiskolájának. Ez az ország
ban mú1<ödő főiskolák szö
vetsége, melynek
elnökségében mindegyik
szakterületnek van egy vá
lasztott képviselője. Így ke
veredtem bele a felsőoktatási

törvényhozásba, jogalkotás
ba. Amikor múlt év végén
miniszterváltás történt a mű
velődési minisztériumban,
kerestek valakit a felsőokta

tásért felelős helyettes ál
lamtitkári posztra. A
felsőoktatás javaslatára az én
nevem került szóba.

- Ezek szerint a szakmai
munkáját értékelték és nem
firtatták politikai hovatarto
zását?

- Én mindig azt mondtam
magamról, hogy független
értelmiségi vagyok. Megvan
a véleményem mindenről és
a különböző programokhoz,
programhirdetőkhöz csak a
szavazataim révén csatlako
zom. Így aztán párthoz nem
kötődtem soha és nem is kö
tődöm. Talán végre eljött az
az idő is, amikor azt mond
ják, hogy a szakértelem párt
semleges dolog. Az elmúlt öt
évben sikerült a szegedi főis
kolából egy olyan intéz
ményt fabrikálnom, amelyik

működési módját tekinve
kissé formabontó. Még
1991-ben elkezdtünk egy
olyan létszámleépítést, ame
lyik csakis a hatékonyságot
szolgálta. Régi programokat
állítottunk le és újakat indí
tottunk be. Talán ezt a mun
kát ismerték el, amikor az
államtitkárhelyettesi posztra
választottak.

- Valószínú7eg ugyanezt a
munkát kell elvégeznie az

egész magyar felsőoktatás

ban. Ezt kérte Öntó1 a mi
niszter?

- El kell fogadtatnom a fel
sőoktatással, hogy át kell
alakulIÚa. Mint ahogyan át
kell alakulIÚa az egész or
szágnak is. A felsőoktatás

semmivel sem különb, mint
az ország, amelyben létezik.

Az országban most olyan fo
lyamatokjátszódnak le évek
óta, amelyet átmenetinek ne
veznek, de ez eltarthat 20-30
évig is. Ezt a 20-30 évet ne
künk - akik benne élünk 
valahogyan ki keil találIÚ. Ki
kell találIÚ azokat a módsze
reket, melyek segítségével
boldogulIÚ tud mindenki és
lehetö1eg a legkisebb fájda
lom mellett, de radi káli san át
tudunk alakulni. Ezek a

megállapítások a felsőkta

tásra is ugyanúgy vonatkoz
nak.

- Milyen helyzetben van
ma a hazaifelsőoktatás ?

- A felsőoktatást úgy szok
tam jellemezIÚ, hogy most
olyan operáció előtt áll,
mintha egy nőt férfivá kelle
ne operálIÚ csak közben az a

gond, hogy az illetőt nem le
het altatIÚ, mert állandóan
kOrrunuIÚkálIÚ kell vele. Ezt
a műtétet azonban mégis el I

kell végezni. Köztudott,
hogy a magyar felsőoktatás

világszínvonalú eredménye- I
ket ér el. Csak mindezt kelet
európai módon. A
hatékonyságot soha senki
nem vizsgálta, s most ott tar
tunk, hogy egyre kevesebb a I
költségvetési támogatás és
ahhoz, hogy az elért eredmé
nyeket megtarthassuk, át
kell alakítani az egész játék
szabály-rendszert. Ezek a ki
hívások a közoktatást, az
általános iskolákat és a gim
náziumokat éppúgy érintik,
csak eltérő fázisban. Min
denkinek meg kell tudIÚ ta
lálni a helyét ebben a
rendkívül gyorsan változó
világban, ami olyan jelensé
geket produkál, amelyek ko
rábban soha nem voltak.
Korábban soha nem volt lét
számleépítés az oktatásban,
nem volt eladósodás. Most 3
milliárd forint adóssága van
az intézményeknek. Koráb
ban nem volt költségvetési
elvonás, most van és még I

lesz is a kés6obiekben.
- Ez a nagy átalakítás nem

lehet könnyűdolog, hiszen ez
nehezen megy a különböző

érdekek sérelme nélkül. ..
- A létszámleépítések kap

csán szokták mondaIÚ, hogy
fontos érték a szolidaritás.
Szerintem a szolidaritás ma
napság sajnálatos módon a
nyomor egyenletes terítését
jelenti. Harcoljunk a munka
hel yekért! Én nem tudnék
szakszervezeti emberként
hittel harcolIÚ olyan embe
rek munkahelyéért, akik
gyakorlatilag semmiféle
munkát nem végeznek, mert
idó1<özben elmúl tak a felada
taik. Szeresncsére sikerült
azt megértetnem a szakszer
vezeti veztóKkel is, hogy ez
egy idejétmúlt értékrend, és
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én a szolidaritást inkább abba
az irányba fejleszteném,
hogy harcoljunk a munkahe
lyek megtartásáért, de úgy,
hogy azon a munkahelyen az
emberek tényleges munkát is
végezzenek.

- Azt mondják, hogy egyre
gyakrabban látogat haza
Endrődre...

- Ez valószínú1eg a korral
is jár. Az ember úgy 40 éves
koráig el van foglalva saját
magával. Most, hogy elmúl
tam 45 éves rájöttem arra,
hogy vannak az embernek
szerettei, akikkel még vala
meddig együtt tud lenni, az
után már egyedül marad. Így
egyre többet vagyok itthon,
egyre jobban ismerem a vá
ros, a szül6falum hangulatát.
Azt látom, hogy nagyon ne
héz a helyzet. Egyértelmű

tendencia az elöregedés, és a
megszűnt cégek helyett nin
csenek új munkahelyek.
Amerikában egy tanul
mányút kapcsán ellátogat
tunk egy hátrányos helyzetű

térségbe, ahol jelent6s volt a
munkanélküliség. Ott az em
berek kezdtek rájönni, mi
ként lehet csinálni a
"kell"-b61 "akarom"-ot, azaz
hogyan lehet a szükségból
erényt kovácsolni. Ha van
egy kényszerhelyzet, akkor
jobb ha az ember nem küls6
beavatkozásokra, segítségre
vár, hanem maga próbálja sa
ját sorsát a kezébe venni. Itt
is erról lenne szó. Nem egy
más ellen kellene dolgozni az
embereknek, nem egymás
balsikerének örülni. Magyar
országon még mindig van
egyfajta csodavárás, hogy
majd jön valaki, hoz t6két,
csinál munkahelyeket. Ilyen
a legritkább esetben történik.
Minden térségnek magának
kell megtalálnia a lehetősé

get, a kibontakozást. A városi
vezetésnek ezt kellene
menedzselnie, lehet6ségeket,
elképzeléseket találni arra,
hogy a tőke idejöjjön. Ehhez
azonban összefogásra és
szemléletváltozásra van
szükség - mondta végül Di
nya László.

Homok Ernő

AUTÓPIAC

o ~ENAULTo
Elntény vele élni

Napjainkban a RENAULT termékek iránti kereslet nem csak a magyarországi piac
körülményei között mutat szinte egyedülállóan dinamikus fejlődést,hJszen a nem
zetközi versenykörnyezetben mutatkozik meg igazán a RENAULT CEG meghatá
rozó szerepe. A csoport jövedelmezőség szempontjából immár több éve az
autógyártók élmezőjébenfoglal helyet. A versenyképesség és az innováció melletti
elkötelezettség ékesszóló bizonyítéka az, hogy a gyár rendre kiválóan szerepel a
FORMA l-es versenyekben: mint konstrukt6r 1992-ben, 1993-ban, 1994-ben, és az
1995-ös évadban is világbajnokságot nyert: a RENAULT jobban versenyben van,
mint valaha.

A CÉG Európában a legújabb, egyben legszélesebb tipusválasztékot nyújtja. Az
autók egyre ,,intelligensebbek", de egyszersmind egyre biztonságosabbak is lesz
nek.

A RENAULT CÉG-nél a környezetvédelem els6bbséget élvez. Az általa gyártott
járművekma jobban megfelelnek korunk elvárásainak, mint valaha, és elébe men
nek a jöv6beli igényeknek is.

Békésc;sabán a K,azinczy u. 1-3. sz. alatt !mmár I)1ásfél éve nyitotta kapuit a
MESZLENYI és TARSA BT. RENAULT MARKAKEPVISELETE, ahol nem csak
ízlésesen kialakított autószalonnaI, s ezáltal a márka teljes palettájával találkozhat
az érdke16d6. A közel 1000 m2 alapterületű épületben kapott helyet a kor legmaga
sabb követelményeinek is megfelelően felszerelt javítóműhely, ahol egyszerre 10
gépkocsi szervízelésére nyílik lehet6ség. A RENAULT típusain belül vállalnak
továbbá komplett karosszéria és fényez6 munkákat is.

Az ügyfelek minél gördüJékenyebb kiszolgáláság segíti el6 az alkatrészraktár,
ahol a rendelkezésre álló 15-20 millió forintos raktárkészletb6l azonnali kiszolgálás
sal, egyéb esetben pedig átlag 1-2 napos szállítási határid6vel teljesítik az igényeket.

Az egésznapos nyitva tartással üzemel,6 büfében az esetleges várakozási id6
kellemesebb eltöltésére nyílik lehetőség. Uj gépkocsi vásárlását könnyítő számos
fizetési konstrukcióval - beleértve a legkedvezőbb kamatmentes részletet is - és
használt autójának beszámítási lehet6ségével állnak az érdeklődőkrendelkezésére
az értékesít6 kollégák. Kínálnak továbbá a szinte napról-napra változó használtautó
készletükb61 is egyedi, könnyített fel tétel ekkel vásárlási lehet6séget.

A MESZLÉNYI és TÁR5A BT. RENAULT MÁRKAKÉPVISELET-ének minden
dolgozója azon fáradozik, - és célul tűzte maga elé - hogy ügyfeleik minél gyorsabb,
pontosabb és udvariasabb tájékoztatást és kiszolgálást kapjanak a felmerülő igénye
ikkel, esetleges problémáikkal kapcsolatban azért, hogy a RENAULT jólismert
szlog~nje f!1.aradéktalapul igazolhassa mondanivalóját minél hosszabb időn keresz
tül: "ELMENY VELE ELNI".

MESZLÉNYI ÉS TÁRSA BT.

5
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A gyomai Liget FürdőmÚKödési kiadása ebben az évben várhatóan 13,5 millió forint lesz.
A strand ugyanakkor idén a városi költségvetésból mindössze 2 032 OOO forint támogatást

kap a strand mÚKödtetéséhez, ez 15 százaléka a várható költségeknek.

·Bérbe odják O stron ot is?

Befürdik-e a fürdő?

Lehet, hogy nyáron bezárják?

Tavaly 4,85 rrlillió folin
tot adott a város a fürdő

üzemeltetéséhez, ám idén
ennek a felét sem adják.

- Egyes önkormányzati
képviselóK szelint a fürdőt

lehet nullszaldósan, esetleg
nyereségesen is mú1<:ödtet
ni, vagy ki lehetne adni vál
lalkozásba. A testület egy
része szerint a városnak
nem lenne szabad egy fil
lért sem áldozn.i a gyomai
strandra - mondja Vass Ig
nác a fürdő vezetője, aki
mindezt méltánytalannak
tartja.

- A város intézményei kö
zül ugyanis a fürdő az, ami
rrliatt Gyomaendrőd jelen
tős idegenforgalomrnal
büszkélkedhet. Ugyanak
kor az önkormányzat egy
egy pénzügyi döntésnél
nem vizsgálja e tény jelen
tőségét. Azt, hogya turiz
mus miként befolyásolja a
helyi adók mértékét, a vál
lalkozók, cégek forgalmát.
Elkeseritőnek tartom, hogy
a képviselő-testület tagj ai
más intézmények jó költ
ségvetési pozíciója érdeké
ben - endrődi közösségi
ház, tájház, könyvtár -,
amelyek ugyanúgy kikerül
tek a kötelezően előírt ön
kormányzati feladatok
közül, hosszasan harcol
nak. A fürd6 érdekében a
polgármesteren és a jegy
z6n kívül nem emelt szót
senki ...

Vass Ignác elmondta azt
is, hogy a fürdő az egyedüli
intézmény a városban ahol a
bér- és a mú1cödtetési költsé
gek ar"ánya 34 %- 66 %. Más
intézményeknél a bérköltsé
gek a 75 százalékot is kite-

- -- ~-

~"':..-. . . -" '-:SI--. - _4.
• - - • 41

---~. -

szik. A fürdő vezetóje sze
rint az idei támogatási
összeggel egész Európában
csúcsot döntenek, ameny
nyiben sikerül ezt az évet
végig üzemeltetni.

A fürdő esetleges vállal
kozási formában történ6
mú1<:ödtetésével kapcsolat
ban Vass Ignác kifejtette:

- Ahhoz, hogy ez a fürdő

vállalkozási fütmában mű

ködjön, a tulajdonosnak, az
önkormányzatnak kell
megteremtenie a feltétele
ket. Elsődleges, hogya für-

dőnek legyen végleges üze
melési engedélye. A fürdő

kezelésében lév6 önkor
mányzati vagyon folyama
tos állagmegóvásáról
gondoskodj on a tulajdonos.
Mindemellett tegyék lehe
t6vé a fürdóoen lév6 közte
rületek hasznosításából
származó bevételek hely
beni felhasználását. A jö
vőre nézve is komoly
gondot okoz, hogy 1991
92-ben a fürdő területén
üzemelő vendégló1c alatti
földterületet az önkor-

mányzat eladta, így ezeket
az egységeket nem lehet
bevonni a fürd6 bevételei
nek növelésébe. Ugyanak
kor ezek nélkül sem lehet
üzemeltetni egy strandot,
hiszen a vendégeket komp
lexen kell kiszolgálni 
mondta Vass Ignác.

Nyolc év ótakomoly fenn
taItási munkálatok csak saját
eróoó1 történtek. Ennek kö
szönhető, hogy a hazai és
külföldi vendégek egyre na
gyobb elismeréssel szólnak
a fürdő szolgáltatásairól, il
letve a kömyezetró1. Idén l
millió 250 ezer fotintot sza
vazott meg a testület az l.
számú vízműtelep halaszt
hatatlan felújítására. Ez a te
lep látja el a fürdőt a
szükséges hideg vízzel.

- Bízom benne, hogya
város vezetése elóob-utóbb
felméri a fürd6jelentőségét
és az intézményt a megfele
lő módon finanszírozza a
jöv60en - mondta végül a
fürd6 vezet6je. H. E.

Közeledik a
BALLAGÁS!

Aranyékszereket
kínál

AKCIÓS
ÁRON

a Lionne Shop!

]hJ
LIONNE
SHOP

Gyoma, Hösök
útja 46.
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Közhasznú lnunkaFiatalok
•nap a

A Békés Megyei Munkaü
gyi Központ Gyomaendrőcli

Kirendeltségén április 16-án
megrendezi k a FiatalokNap
ját. A rendezvény célja, hogy
elősegítsék a tartósan mun
kanélküli fiatalok elhelyez
kedését oly módon, hogy
lehetőségetadnak a munkaa
dók és a munkavállalók sze
mélyes találkozására.

- Minden 26 év alatti mun
kanélküli polgárt várunk
ezen a napon a gyomaendrő

di kirendeltségen. Gyoma
endrőd, Déva ványa,
Ecsegfalva és Hunya telepü
léseken ez az akció mintegy
400 fiatalt érint, akik ezen a
napon pszichológiai, jogi,
munkavállalási, képzési és
vállal kozási tanácsadást kap
hatnak. Emellett különböző

álláskeresési technikákra is
tanítjuk a munkát keresőket
tájékoztatott Tímárné Buza
Ilona kirendeltség vezető.

Ha a munkaadó ezen a na
pon tartósan munkanélküli
fiatalt vesz fel, akkor maxi
mum egy évig a munk.aügyi
központ átvállalja a bruttó
mwzk.abér 100 százalékát. A
járulékfizetés viszont a mun
káltatót terheli. Vidékre tör
ténőmunkábajárás esetén az
utazás költségeit a munkaü
gyi központ állja. Emellet a
munkáltatónak úgynevezett
továbbfoglalkoztatási köte
lezettsége van, azaz ugyan
annyi ideig kell
foglalkoztatni a dolgozót,
mint amennyi ideig a bértá
mogatást kapta.

Nemcsak a tartósan mun
kanélkül lévőknek kínál
munkalehetőséget a kiren
deltség, hanem mód lesz köz
hasznú munkavégzésre és
támogatás nélküli elhelye
zésre is.

A Fiatalok Napjára április
16-án reggel 8 órától várják
az érdekelteket.

Idén jelentősen nőtt a köz
hasznú munkán foglalkozta
tott munkanélküliek száma.
Közhasznú munkát az önkor
mányzat és intézményei szer
vezhetnek a munkanélküliek
részére. Ide tartozik minden
olyan tevékenység, amely a
lakosság érdekeit szolgálja:
például fásítás, ligetek, utcák,
közterületek takarítása, rend
betétele, csatornatisztítás,
árokásás, stb.

Gyomaendr()d, Dévavá
nya, Ecsegfal va és Hunya
önkormányzatai és intézmé-

f~h'~;)OO'Y-CC:

~I Békés Megyei
. Munkaügyi Központ .
~ Gyomaendrődi .

I Kirendeltsége .
~ 5500 Gyomaendrőd, I
~ Mirhóháti u. 11~".j

~ Telefon: 386-331
L.""".<.=.v;. .... .. .. ,. .. .

Fiatalok Napjára
hirdethető

álláshelyek
8 általános iskolát
végzettek számára:

I fő konyhai kisegítC)
5 f() betanított munkás

Középiskolát végzettek
részére:
4 fő felszolgáló
2 fő vendéglátói eladö
2 fő fagyi altkimérő
2 fő csomagoló
l fő bútorbolti eladö
I fő bolti eladó
l fő állatgondozó
I fő benzinkútkezelő

l fC) kertész
10 f6 asztalos
2 fC) autószerelő

1 t6 kőműves

Felsőfokú

végzettségűeknek:
l f6 programozó
1 f6 faipari üzemmérnök

nyei 1994-ben 263 főt fog
lalkoztattak ily módon. A
múlt évben 423 ember dol
gozott közhasznú munká
kon. Az idei esztendő első

két hónapjában már 217
munkanélküli végzett köz
hasznú tevékenységet, s eb
ből a gyomaendrődi

önkormányzat 136 embert
foglalkoztatott. A munkaü
gyi központ a közhasznú
munkások bérének és járulé
kainak maximum 70 száza
lékát fizeti legfeljebb egy
éven át.

Támogatás
vállalkozóknak

Aki munkanél küli járadék
ban részesül, és a Munkaügyi
Központ Kirendeltsége to
vábbra sem tud részére meg
felelő munkahelyet
felajánlani, vállalkozóvá vá
lása esetén a következő tá
mogatásokat kérheti:

- vállalkozói tevékenyésg
re vonatkozó hatósági igazo
lás bemutatásával a
munkanélküli járadék össze
gének megfelelő támogatás
folyósítását, legfeljebb to
vábbi 6 hónapig,

- a vállalkozói tevékeny
ség igazolásával igénybe
vett, a Munkaügyi Központ
által ajánlott szaktanácsadás
költségei legfeljebb 50 %
ának megtérítését,

- a vállalkozói tevékeny
ség gyakorlásához szüksé
ges tanfolyami képzés
költségeinek legfeljebb 50
%-os megtérítését,

- hitel felvétele esetén a hi
telfedezeti biztosítás költsé
geinek legfeljebh 50 %-os
megtérítéSét, legfeljebb egy
éves id6tartamra.

Az eljárás kérelem alapján
indul el, amelyet a területileg
illetékes kirendeltségre kell
benyújtani. A támogatásról
mérlegelési jogkörben a ki
rendeltség vezetőjedönt.

Adatok
Idén február végén Gyoma

endrőd városában 1339 ember
volt munka nélkül, ez 19,5 szá
zalékos munkanél küliségi rátá
nak felel meg.
(Gyomaendrődönaz aktív kere
sól< száma: 6861.) A Békés Me
gyei Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltségé
hez tartozó településeken: Gyo
maendrődön, Dévaványán,
Ecsegfalván és Hunyán február
végén 2282 munkanélkülit re
gisztráltak, s ez 20,15 százalé
kos rátának felel meg.

Néhány Békés megyei vá
rosban nyilvántartott munka
nélküliek száma, zárójelben a
munkanélküliségi ráta:

Békéscsaba 2807 (9.2 %),
Békés 1663 (18,6 %), Gyula
1296 (9,2 %), Orosháza 1740
(l1,3 %), Mezőberény 761
(15,9 %) Mezőkovácsháza 556
(18,2 %). Békés megye munka
nélküliségi rátája ebben az idő

szakban 15,08 százalék.

Gyomaendrődön

és körzetében
betöltésre váró

álláshelyek
Szakképzettséget nem
igénylőmunkalehetőség:

Gyermekfelügyelő (Déva
ványa) l fő

Takarítónő I fő

Középfokú végzettségűek

részére
Cipőfelsőrész-készítő10 fő
Kőműves 5 fő

Festő- és mázoló 5 fő

Cégképviselő (Szarvas) 3 fő

Üzletkötő(Szeghalom) 3 fő

Asztalos 5 fő

Traktoros (növényvédő,,) l t6
Tefzergépkocsi-ve'Z,ető l fő

Könyvelő I fő

Kertész szakmunkás l fő

Halőr l fC)

Felsőfokú végzettségűek

részére
Faipari üzemmérnök. I fő

Mezőgazdasági szakmér
nök (Gyomaendrőd) I fő
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Leendő díszpolgárok

,
Ujra megnyfit aHalbolt

f :0000: c::~~~~

I S&S l
I Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ~
~ Gyomaendr6d, Bajcsy u. 82. Tel.:386-118 i
~ v

~ VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET ~
~ ~
~ ajánlata: ~

I - ~normal izz6k, kontavili kapcsolók és dugaljak ~

~ vezetékek, csatlakozók, műanyag csövek !:.

~ villanymotorok, boyler, mosógép ;I és centrifuga alkatrészek. ~
~ Üst- és üsthózak akciós áron: üsthóz 2500 Ft-tól, ~
~ üstök 3000 Ft-tól amíg a készlet tart! ~

s...~==_.=.. =.~=~~~~~,=~~.~'~'lX'.""""~~"c.",,"l

(Gyomaendrőd,Kossuth u. 27.)

Élő- és fagyasztott halak,
halkészítmények, belsőségek!

Nyitva: keddtől-péntekig9-18 óráig,
szombaton: 7-12 óráig.

~
~C~ Ugyanitt a - Körösi Halász

~f::";~~" Szövetkezet
~~ ":.l Horgászegyesületének
I" fl· éves horgászengedélye 5300 Ft
.~ o \

o ..l..~ - IB horgászengedély
1~~ összetett 4500 Ft

o Of r? (gyomai rész 3250 Ft)
O~ ~ o1 - gyermek területi jegy 400 Ft

Az önkormányzat Mille
centenáriumi Kitüntet6 Em
léklapot alapít, amelyet a
város intézményeiben dolgo
zók kapnának. Tizenöt ki
emelked6en j6 munkát végz6
intézményi dolgozót részesí
tene ilyen kitüntetéssel a város
polgármestere.

***

szolta: - Nem volt szó err61,
sz6ba sem került ilyen kivá
lasztási szempont.

Május 30-án ünnepi képvi
sel 6-testületi ülésen adják
majd át a díszpolgári címeket
és az emlékplaketteket. infor
mációink szeriIlt díszpolgárí
címet kap majd Kállai Ferenc
színművész, Tímár Málé író,
Honti Antal képz6művész,

Vaszkó Irén nyugdíjas peda
gógus és posztomusz díszpol
gári címben részesül a
nyomdász Kner család.

Idén a millecentenárium évé
ben újabb díszpolgári címeket,
és Gyornaendr6dért Emlékpla
ketteket kíván adományozni a
képviseI6-testület. A pártoktól,
egyesületektó1 és szervezetek
t61 beérkezett nevek közül j6
néhányat "kiejtett" a
bírálóbizottság, mert a javasolt
nevek nem feleltek meg a ren
deletben lév6 kritériumoknak.

- Mert valaki nagyon jól
dolgozik, azért önmagában
még nem adható kitüntetés.
Ehhez hosszabb távon még
valami plussz tevékenységet
is kell végezni a város érdeké
ben - tájékoztatta lapunkat dr.
Frankó Károly polgármester.

Arra kérdésre, hogya kitün
tetésre ajánlott személyek ki
választásánál figyelembe
vették-e, hogy egyforma
arányban legyenek köztük
gyomaíak és endr6diek, a pol
gármester a következ6t vála-

Olvasóink közül többen panaszkodtak szerkeszt6
ségünkben, hogy a városban lév6 nyilvános telefonok
közül több nem működik, s6t vannak fülkék, ahonnan
a készüléket is leszerelték. Így gyakran kilométereket
kell gyalogolni, biciklizni, hogy működ6 telefont ta
láljanak. Az üggyel kapcsolatban megtudtuk, hogya
telefonok rongálás miatt nem működnek, és több ké
szüléket ezért is kellett leszerelni. A telefonok perse
lyeinek megrongált záljai ugyanis a helyszínen nem
javíthatók, ezért akészülékeket leszerelték. Anyaghi
ány miatt azonban ezeket a telefonokat csak késóbb
tudják megjavítani, így addig a polgárok ezeket nél
külözni kénytelenek.

Süket telefonok

Nemesi címer kerestetik
A millecentenárium évének alkalmából a Bethlen

Gábor Mez6gazdasági Szakközép- és Szakmunkás
képz6 Iskola gyomai és endr6di származású, illetve
jelenleg Gyomaendr6dön él6 polgárokat kéri, hogy
akinek nemesi címere van, az a címer képét a leírással
együtt május 30-ig juttassa el az iskolába. (Gyoma
endr6d, H6sök útja 40. Telefon: 386-028) A címere
ket az iskola az augusztus 18-20. között
megrendezend6Vita Agricolae '96 kiállításon mutat
ja be a közönségnek.

, "
SZO-BESZED HIREK

, ,
FOGSORJAVITAS

2 ÓRÁN BELÜL
Batári Fogtechnika
Gyomaendrőd,Rákóczi u. 31/1.

..
Ugyes pénzügyi manőver

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
települések állami támogatás ra pályázhattak tavaly és
az idén is. Az elmúlt év végén Gyomaendr6d 6 millió
folint "segélyt" kapott. Városunk idén is "hátrányos
helyzetbe került önhibáján kívi}l" egy ügyes pénz
ügyi, könyvelési man6verrel. Igy 27 millió forint
állami támogatást kért Gyomaendr6d. Ezzel kapcso
latban dr. Frankó Károly polgármester a Szó-Beszéd
nek elmondta:

- Megpróbálunk most megint támogatást kémi. A
pénzügyi egyensúlyunkban bizonyos átcsoportosítás
ra került sor. Ez egy egyszerű könyvelési akció a
költségvetésben. Minden város ezt próbálja csinálni,
hogy állami segítséghez jusson ...
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Polgárőrség pénz nélkül

A gyomaendrődi határban (Keselyős)20 hektár

TERMŐFÖLD
szántott állapotban

BÉRBEADÓ
Érdeklődni lehet: 1/1220-558 telefonon,

telefaxon. Levélcíme: Praxis Kft.
1400 Budapest Pf. 97.

Adakozni nem könnyü
Nem nevezhetőelítélendődolognak, ha valaki szeretne

maradandót alkotni az örökkévalóságnak. Valami olyas
mit, amelyre az elkövetkezendőnemzedékek is felnézhet
nek, s elismerő bólogatásokkal nyugtáznák az egykori
nagy ember elévülhetetIenné magasztosult érdemét.
Tény, hogy nem könnyűmaradandót alkotni, különösen,
ha már adakozni sem hagyják az embert.

Mint ismeretes a képviselő-testület tagjai - tekintettel a
város nehéz anyagi helyzetére - úgy döntöttek, hogy lemon
danak a tiszteletdíjukról, amellyel több millió forint megta
karítás érhető el. A polgármester és ajegyző az idei évre járó
költségtérítésról mondott le: az így megtakarított összeg a
polgfumester esetében idén 670 ezer forint.

A polgármester a képviselő-testület március 26-i ülésén
javaslatot tett a pénz felhasználására:

- Önként mondtam le idei költségtérítésemró'l és jó ideje
már jizetésemelésben sem részesültem. Családi költségveté
semben ez a kiesó' összeg jelent65 részt képvisel. Ha már én
is ilyen áldozatot hozok a városérl, szeretném ha tudomásul
venné a testület, hogy ebbó'l a brutt6 670 ezer forintból
jizetném ki azt az oltárképet, amelyet végül is én találtam ki.
Ezt én adnám az egyházi iskolának. Kérem fogadja el a
testület, hogy ez a polgármester adománya legyen...

A polgármestert figyelmeztették, hogy amennyiben felvet
te volna a költségtérítését, amely után leadózott volna és úgy
fizette volna ki az oltárképet, akkor ebbe senki sem szólhatna
bele.

Dávid István képviselő azt mondta, hogy a polgármester
javaslatával nem tud azonosulni.

- A polgármester fel nem yeu költségtérítési összegére
évközben majd szükség lesz. En a magam részéró'l az oltár
képre idén nem költenék, mert etfó7 száz meg százfontosabb
dologra kellene pénztfordítani - mondta Dávid István.

A polgármester figyelmeztette a testületet, hogya képvi
selők már megszavazták a városi költségvetést, amely tartal
mazza az oltárkép kifizetését is.

- Ezt idáig senki nem vpnta vissza, így idén az oltárkép ára
kiadásként jelentkezik. Ugy gondolom, miután önként mond
tam le a költségtéríIésemró'1 én örönunel hozok ekkora áldo
zatot, de jogosan szeretném tudni, hová kerül ez a pénz 
erősködött dr. Frankó Károly.

Dr. Valach Béla felhívta a polgármester tigyelmét arra,
hogy az adóhatóság ez esetben megfizettetné a költségtérítés
utáni adót az adományozó polgármesterrel'

Dr. Frankó a tiltakozást tapasztalva kissé ingerülten foly
tatta:

- Oda lesz írva az oltárkép alá, hogy "Adományoz/a Gyo
maendrÓd. Város Képviseló'-testülete", és ebben Dávid úr is
benne van. Ha ezzel a testület nem ért egyet, akkor ez nem
fog szerepelni a táblán...

Erre Dávid István képviselő ismét szót kért:
- Engem a válas~tóim azért választottak meg, hogy érdeke

iket képviseljem. En nem tudtam, hogy csak azl lehet tenni,
amit a polgármester javasol...

Dr. Frankó Károly ezt követően a témát gyorsan lezárta azzal,
hogy mindenki fel~itse el a javaslatot. Az ügy egyik tanulsága,
hogy m,mapság már adományozni sem egyszerű. '"

Gondolatok
• Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi

butaság, de az elsóben nem vagyok biztos. (Albert Einstein)
• Amikor az Úr fogakat adott neked, egy állati jó feneket

cseszett el. (Bernard Manning)

Tény, hogya gyomaend
rődi polgárőrök nem túl
gyűlésező típusú emberek.
De az is lehet, hogy áprilisi
tréfának vették a polgárőr

egyesület április l-jei veze
tőségválasztó gyúlésére
szóló meghívót, mert a ta
gok közül mindössze IO-en
jelentek meg. Vezetőséget

így nem választottak, de
Kiss Lajos, az egyesület ve
zetője tájékoztatta a jelen
lévó'ket a polgárőrség ez évi
anyagi lehetőségeiról.

- A képviselő-testület idén
sem biztosít a polgár
őrségnek egyetlen fillér tá
mogatást sem, így ismét
magunknak kell összeszedni
a mú1<.ödésünkhöz szükséges
pénzt. Ezt a célt szolgálta
volna a tervezettjótékonysá
gi bál, amely végül is érdek-

r" K~~bÓjn-
~ vezetőtI keresek!
~

~ Érdeklődni:
~ napközben ~

I a 60/487-383, ~
este a 386-326-os ~I telefonszámon. I

~~~..G«.««< ..u,( ..............~~

Üzemi épület, működő
faipari üzemrnel 33 négy
zetméter telekkel, 846
négyzetméter műhely

alapterülettel kedvező áron
fizetési könnyítéssel eladó
Gyomán a Lévai út 4. sz.
alatt. (Piros malom) Érd.:
66/386-696, 386-649 vagy
Gyomaendrőd, Selyem út
127. (Magtárlapos), Jenei
László.

lődés lúján elmaradt - tájé
koztatta a jelenlévőket Kiss
Lajos.

A szükség nagy úr, ezért a
polgárőrök május l-én, gyer
meknapon és augusztus 20-án
lövészetet rendeznek az ün
nepségek helyszínein. Az eb
b61 befolyó pénzt a polgárőri

munkához szükséges üzem
anyagra és más szükséges
dolgokra fordltják.

Elhangzott, hogya polgár
őrök csak azokon a helyszÚ1e
ken óvják a vagyont, amely
cégekkel, intézményekkel er
re szerződést kötöttek.

- Ha az önkormányzatnak
nem ér meg évi 200-300 ezer
forint támogatást a polgár
őrség, akkor nekünk sem kö
telező a város érdekében
óvni a közvagyont - hangzott
el a gyulésen.

NŐI
BŐRTÁSKÁK

~~·\~~J.JJ'!u' ~.......,
~. ~

It~( "';r .

tavaszi és nyári
modellek

1100 Ft-tól a
DÓRA

BŐRDÍSZMŰ
BOLTBAN

Gyoma, Fő út 226.
övek, pénztárcák,

kulcstartók,
szemüvegtokok,

övtáskák
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Szeméttermelés és vásárlás
Az Egyesült Államokban egy átlagos fogyasztó
majdnem háromnegyed tonna szemetet termel
egy év alatt. Magyarországon az egy főre jutó
szeméttermelés lassan eléri a fél tonnát.

ÜZLETHELYISÉG 66
m2 vendéglátóipari célra is
alkalmas, BÉRBEADÓ
(esetleg eladó.) Gyoma köz
pontjában, a Fő út 214; sz.
alatt. (volt Tabak üzlet) Erd.:
66/386-696 és 386-649
vagy Gyomaendrőd, Se
lyem út 127. sz. alatt (Mag
tárlapos), Jenei László.

Vállalkozók,
kft.-k, betéti
társaságok,
figyelem!
Könyvelést.
tanácsadást

vállalok.
Mastala
Istvánné

Gyomaendrőd.

Munkácsy u. 2.

madát, felét teszi ki a csoma
golóanyag, ami sokszor csak
sallang, és egyszer (sem)
használatos vacak, amely
otthon egy pillanat alatt a
szemétben köt ki.

Április 22-én városunkban
immáron hetedik alkalom
mal ünnepeljük a FÖLD
NAPJÁT kicsik és nagyok
együtt, a Katona József Vá
rosi Művelődési Központ
szervezésében. (Figyeld a
plakátokatl) Térségünk ter
mészeti adottságai igen sok
rétű problémák elé állítja a
környezetért tenni vágyó és
tenni képes polgárokat. Ezen
a napon fákat, virágokat ül
tetünk, s talán az év többi
napján is kicsit jobban odafi
gyelünk környezetünkre.

(Forrás: Könczey-Nagy:
ZöldKömapi Kalauz)

Murányi Teréz szervező

ló1e. Festékmaradék, festett
fa vagy impregnált fa se ke
rüljön a tűzre. Abegyűjtött

hulladéknak mintegy 85 szá
zalékát lerakással "ártalmat
lailltják". A 2682 lerakóhely
egyharmada engedély nélkül
működik. Egyetlen olyan le
rakó sincs, amely maradék
talanul megfelelne a papíron
leírt követelményeknek.

A lerakás és a szemét
égetés is erőteljesen terheli a
környezetet. A két említett
ártalmatlailltási mód mellett
hazánkban sem ismeretlen
egy harmadik: a komplex
hulladékfeldolgozás. Fonyó
don múKödik egy ilyen, kí
sérleti jelleggel.

Ne feledd, hogya szemét
probléma a vásárlási szoká
saidnál ragadható meg
igazán. A heti bevásárláskor
gondolj arra is, mennyi sze
metet cipelsz haza. Ne csak
tápértékük, áruk szerint vá
logasd meg mit vásárolsz,
figyelj a csomagolástechni
kára is. Az iparilag "fejlett"
országok termékeinek har-

....,Megérkeztek a
MUANYAG KERTI

BÚTOROK
a Glória Bútorboltba!

Székek már 1050 Ft-tól!
További ajánlatunk: szőnyegek/függönyök/

ágyneműk/törölközők/

F. NBIRI!) abroszok/ stb.
SZÉK Minden csütörtökön

más-más árucikk
kedvezményes áron!

3/5 tonnás
tehervontatóval

költöztetést szállítást
vállalunk.
Érdeklődni:
Fő út 230. sz.

Telefon: 386-774.

Évente 21 millió köbméter
szilárd hulladékot, azaz
mintegy 5 millió tonna sze
metet termelünk a háztartá
sokban és a munkahelyeken.
Ez akkora kupac, mintha há
rom Gellért-hegy lenne egy
máson. A teljes mennyiség
egyötöde a f6városban, jó
fele a vidéki városokban,
egynegyede a kisebb telepü
léseken keletkezik.

(A hulladék el6állítását,
szállítását, tárolását és keze
lését is meg kell fizetni.)

Fa- vagy széntüzelésű

kályhákban el lehet égetni
bizonyos hulladékokat. Pél
dául szalmatöreket, ágnye
sedéket, száraz leveleket,
amelyeket egyébként kom
posztálhatunk is; vagy pa
pírt, kartont, amelyek
újrafeldolgozhatók. Ezeket
az anyagokat tehát csak ak
kor dobd a tűzbe, ha más
képp nem tudod
hasznosítani .

Nem szabad elégetni mű

anyago t, mert mérgező

anyagok szabadulnak fel be-

Mezőgazdasági vállalko
zók figyelem' Endrődön, a
szarvasi út mellett telep hely
nek is alkalmas 4800 négy
zetméter terület eladó. Érd.:
Várfi,386-926.

Üzlethelyiségek, hűtő

karma és szabad terület ki
adó. Érdeklődni a Gazda
Kisáruházban Gyomát1.
Tel.: 661386-359

Október 6. lakótelepen 4
szobás, egyedi gáz-közpon
tifűtéses lakás eladó vagy
gyomai kertes házra cserél
hető. Érd.: Pintér Klára, Li
get fürdő.

Környezetvédelem,
turizmus

és mezőgazdaság
E három tényez6nek kell

egymással egyensúlyban
lennie. Ezek közül legfon
tosabb azonban a környezet
megövásaés állapotánakja
vítása, továbbá e célt szem
el6tt tartö tUlizmus fejlesz
tése, illetve a mez6gazda
ság modernizálása. Az
Alföld Program keretében a
Körösök vidékének fejlesz
tésérö1 rendeztek kétnapos
konferenciát a VÁTI Ma
gyar Regionális Fejlesztési,
Urbanisztikai és Epítészeti
Részvénytársaság szerve
zésében.

Elhangzott, hogy az Al
föld Program keretében ki
emelten kezelik a Tisza
mentét, a Duna-Tisza-közé
ben a homok-hátságot, a
Körösök völgyét és Csong
rád megyét. A VÁTI a fla
mand kormány anyagi
támogatásával három évvel
ezel6tt kezdte el a Körös-vi
dékre alkalmazható fejlesz
tési tervet. Peter Janssens,
a Mens en Ruimte cég pro
jektmenedzsere elmondta,
hogy cége a Körös-vidékre
60-70 megvalósítható pro
jekttel rendelkezik. A regi
onális fejlesztési terv
kidolgozásakor arra töre
kedtek, hogy a térség szo
ciális, környezeti és
gazdasági tényezó1<.kel való
összhangja mellett az orszá
gos elképzelésekbe is il
leszkedjék.
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Megtanultunk síelni

Pánikbetegség
Nem vagyok orvos, pszichitáter, de ennek ellenére kény

telen voltam megtanuini ezt a gyűjtőfogalmat, hiszen ma
gam is szenvedek tóle. Gondolom, mindannyian hallottunk
már róla újságból, TV-ból, rádióból egyaránt. Senkinek
nem volna szabad figyelmen kivül hagynia, ugyanis egész
ségünk törékeny, és ez a típusú betegség nagyon sokszor
egészséges, életvidámnak látszó fiatalokat, középkorúakat
támad meg, számukra érthetetlen véletlenszefŰséggel,oly
kor rohamszefŰ tünetekkel kisérve.

Röviden leírom milyen érzés volt nekem. A munkahe
lyemen kezdődött, fojtogató érzés, légszomj, heves izza
dás, magasra szökő vérnyomás, és szívritmuszavar. Fiatal
vagyok, de megvallom, már azt hittem, szívinfarktusom
van, itt a "VÉG". FeIírtak nekem néhány nyugtatót, hiszen
hamar kiderült, hogy nem szervi problémáról van szó. Ezek
némileg elnyomtak, valami állandó kábulatot, álmosságot
éreztem. Váltottam. Letettem a nyugtatókat és 23 évesen
vállalva a környezetem kritikáját pszichiáterhez fordultam.
Lassan, hangsúlyozom nagyon lassan, de tartós javulás
következett. A terápia azóta is tart, de·ma már kiválóan
érzem magam. Újra járhatok emberek közé, nem vagyok
rosszul a moziban, nem érzem az étteremben azt, hogy
mindenki engem figyel. Igen, sajnos ezek csak elenyésző

részletei mindazoknak a szörnyű érzéseknek, ami hatalmá
ba keríti az embert. Mindenkinél más reakciókat válthat ki,
pl. mániákus kézmosás, különböző veszélyhelyzetek ön
magunk által való felfokozása, stb. vezethetnek egy bizo
nyos idő után a betegséghez. Tudom, most sokan
mosolyognak soraimon, nehezen elképzelhetó1<: ezek egy
egészséges ember számára, de nagyon kérem azokat, akik
hasonló gonddal küzdenek, vagy még csak előjelei voltak,
vegyék komolyan, a saját egészségük érdekében.

Ezúton szeretnék minden érdeklődőnek egy lehetőséget

ajánlani, ugyanis ezzel a betegséggel gyakran együtt jár a
kiközösítés is. Nagyon szívesen találkoznék ilyen emberek
kel, elmondanánk egymásnak problémáinkat, esetleg orvoso
kat, pszichológusokat hívhatnánk meg taIálkozóinkra.

Kérem gondolkodjanak rajta, és írjanak.
A "Vissza a valóságba" jeligés leveleket a szerkeszt6

ségbe várom.

Helyi adóztatás
kérdőjelekkel

forint helyi adót szedett be,
melynek viszont egyharma
dát a megyeszékhely vállal
kozói fizették. A helyi
adókból - megyei szinten 
mintegy tíz százalék érintette
közvetlenül alakosságot.

Sok esetben az önkor
mányzatok kény
szerhelyzetben cselekszenek
a helyi adók bevezetésére és
kivetésére. Hiba volna, ha a
helyi adóztatás fokozása
szolgálná a települések költ
ségvetésében tátongó lyukak
betömését. Nem hagyható fi
gyelmen kívül a lakosság te
herbíró képessége, a 15
százalékfölötti megyei szintű
munkanélküliség és az or
szágos átlagohoz képest ala
csonyabb megyei keresetek
sem.

E rövid helyzetkép tükré
ben a gyomaendrődi pol
gármester nyilatkozata is
átértékelésre szorul. A la
kosság helyi adóztatása ná
luk is meg üti a megyei
színvonalat és mértéket. Az
igaz, hogya költségvetési
feszültségek fő oka a köz
ponti támogatások elégte
lensége és az árak
emelkedése. Emellett azon
ban egyes önkormányza
toknál történtek
megalapozatlan fejlesztési
döntések is és több helyen
változatlan strukturával
üzemel az intézményrend
szer. A helyi adó nem arra
szolgál, hogy abból fizessék
ezek számláit. A gyomaend
rődi helyzet és tapasztalatok
alapján is helyesebb lenne,
ha - a költségvetési gondok
miatt - polgárjogot n.yel71e
egy önkritikusabb és a hozott
döntésekért a felelősséget is
felvállaló vezetői magatar
tás.

T.F.
(Megjelent a Viharsarki

Munkáshíradó 1996. áprilisi
számában)

Napjainkban sok helyen
komoly anyagi gondokkal
küszködnek a helyi önkor
mányzatok. Több helyen is
napi küzdelmet folytatnak a
csőd elhárításáért. Ilyen
gondokkal küzd megyénkben
is több önkormányzat, köz
tük Gyomaendrőd város
képviselő-testülete is. Az it
teni egyik helyi lap cikke sze
rint dr. Frankó Károly
polgármester - többek között
- azt nyilatkozta, hogy:
"... kevés a saját forrásunk,
mert nagyon szerényen
adóztatunk már évek óta.
Amíg Békés megyében egy
lakosra átlagban 1500 fo
rint, addig Gyomaendrődön

500 forint az átlag." Ez a
nyilatkozat keltette felfigyel
münket, hogy utána nézzünk:
hogyan is áll megyénkben a
helyi adóztatás ügye?

A Belügyminisztérium Me
gyei Információs Szolgála
tánál és több helyi
önkormányzatnál járva tájé
kozódtunk a helyzetró1. Meg
tudtuk, hogyamíg 1995-ben
48 településen, addig ez év
ben már 65 településen élnek
a helyi adóztatás lehetőségé

vel. E téren az önkormányza
tok többsége kellő

önmérsékletet tanúsít. 1995
ben amegye 46 települési
önkormányzata 918 millió

napon a kékesi pályán min
denki, kéz- és lábtörés nél
kül él vezettel lesiklott.
Köszönjük l

Köszönjük még dr. Va
lach Béláné pedagógusnak
a munkáját! Jöv6re mind
annyiunkkal, újra, ugyan
ott!

A szupersíelóK nevében
Kovács Erika

életükben először a téli
sport örömeit élvezhessék.

Ezért régi kapcsolatait
felelevenítve megszerezte
28 fő részére a sífelszere
lést, a szálláshelyeket, a
közlekedési eszközt, a
buszt. Mindezen túl ke
mény munkával megtaní
tott minden gyereket síelni ,
olyaIU1yira, hogy az utolsó

1996. február 24 napjától
március 2. napjáig Salgó
bányán felejthetetlen napo
kat töltöttünk el, Bartolák
Józse! testnevelő tanár jó
voltából.

A tanár úr a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola
pedagógusa. Diákjai érde
kében, fáradságos munká
val megszervezte, hogy
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VÍZVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

pH 7,6 8,0 7,6 7,9

vezetőképesség )...lS/cm 1280 1630 1260 524

Klorid mgll 26,0 43,0 33,0 28,0

Szulfát mgll 13,0 10,0 23,0 15,0

Kálium mgll 1,7 4,0 1,7 0,7

Nátrium mgll 317 465 272 109

Kálcium mgll 27,8 7,1 52,0 14,0

Magnézium mgll 13,8 1,4 21,8 3,8

Vas ** mgll 0,23 0,10 0,95 0,04

Mangán ** mg/l 0,05 0,02 0,19 0,06

Réz mgll 0,00 0,00 0,00 0,00

Cink mgll 0,11 0,01 0,07 0,02

Arzén mgll 0,026 0,029 0,019 0,014

Bór B mgll 0,8 7,2 0,3 0,3

Fluorid mgll 4,20 4,3 4,30 4,30

Jodid mgll 0,70 0,16 1,25 0,06

Bromid mgll 0,33 0,00 0,27 0,00

Nitrit N02 mgll 0,12 0,00 0,00 0,00

Nitrát N03 mgll 0,11 0,15 0,12 0,21

Ammónia NH4 mgll 1,08 1,85 2,40 0,22

Kémiai oxigénigény 02 mgll 3,9 11,1 8,0 1,0

8,0 8,5

1350 J600

250* 350*

200 300

200

0,2 0,3

O,J O,J

0,2 J,O

0,2 J,O

megengedett
koncentráció 0,05

J 5

J,5 J,7

0,5* J,O*

20* 20*

6,0* 10,0*

* védett rétegviz esetén
** a vas és a mangán együttes mennyisége legfeljebb 0,3 mglliter lehet
A vastagabban szedett értékek a vizsgálati eredmény alapján kifogásolhatóak.
A vizsgálatokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Részvénytársaság 501/0160 számon, az Egységes Magyar
Minöségtanúsítási Rendszer keretében akkreditált laboratóriuma végezte.
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Katona József Művelődési
Központ progralDajánlata

Diószeginé Bíró Ilona kiállítását dr.
Frankó Károly polgármester nyitotta
meg április l-én a Katona JózsefVárosi
Mífvelődési Központban. A művésznő

kiállítását április l2-ig tekinthették
meg az érdeklődők, majd képeibó1 még
április közepén tárlat nyílik Budapesten
a Parlament Galériában.

JÖN! JÖN! JÖN!!!

A Shirchadasj (Holland) Gospelkórus új
ra Gyomaendrődön! A SHIRCHADASJ
gospelkórus már 15. alkalommal jár Ma
gyarországon. Ismert balladák, himnuszok,
új modern énekek alkotják előadásukatfény
és hangeffektusokkal tarkítva. A tavalyi
nagy sikerre való tekintettel - kicsinek bizo
nyult a Művelődési Központ színházterme 
idén a Református templomban kerűl meg
rendezésre a koncert.
Bővebb felvilágosítás a Művelődési Köz

pontban' Kossuth u. 9. sz. Telefon: 386-777

Április 15. 14 óra
Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny
városi döntője

Ápdlis 17. 15 óra
Rideg S. - Tímár P.: Indul a bakterház
címmel színházi bemutató a Komédiás
Kör előadásában. Belépő 150 Ft.

Április 18. 18 óra
A II-es sz. Nyugdíjas Klub foglalkozásán
divatbemutató.

Április 19-21.
Működőkisvasút-modell kiállítás! A kiállí
tás nyitva: pénteken 16-20 óráig, szombat
vasárnap 9-18 óráig. Belépő: diák 70 Ft;
csoportos diák 40 Ft; felnőtt 1()() Ft.

Április 22.
Föld Napja ifjúsági rendezvény. A prog
ramok közt szerepel kiállítás, kirándulás,
faültetés, játékos verseny, transzparensek
elhelyezése a városban.

Április 26. 14 óra
,,Éneklő-ZenélőItJúság"körzeti kórusta
lálkozó és egyéni hangszeres szólisták fel
lépése.

Április 28. 19 ól"a
Ismét városunk vendége a holland SHIR
CHADASJ GOSPEL Kórus! Új műsoru
kat a gyomai Református templomban
adják elő. Jegyek elővételben a Művelő

dési Központban, illetve majd a helyszí
nen kaphatók. Belépő: felnőtt 290 Ft;
diák-nyugdíjas: 190 Ft.

Április 29.19 óra
A "Tánc Világnapja" alkalmából műsoros
est. Belépő: 250 Ft.

Április 30. 20 órától
Pol-Beat koncert a Művelődési Központ
udvarán. Innen indul a Fáklyás Felvonu
lás a Kossuth úton végig a piactérig, majd
kb. 21.30 órától utcabál hajnalig! A zenét
a Tree-Show együttes szolgáltatja. (Belé
pő nincs!)

Május 7.
A Békés megyében elsőkéntGyomán ala
pított kisdedóvó 155. évfordulója alkal
mából tartott jubileumi rendezvények:
gyermekműsor, ünnepi megemlékezés,
emléktábla-avatás, szakmai előadások,

óvodalátogatás. Kiállítás a gyermekek
munkáiból.

Május 15.
VIII. Egészségvédelmi nap!
Május 18.

Társastánc csoportok évadzáró műsora

Május 20.
Író-olvasó találkozó Gergely Ágnessel.
Közreműködik: Polányi Eva előadómű

vész.
Május 26.

Gyermeknapi rendezvény
Május 30.

Városi Diákgála
Június 5-9.

Egzotikus állatok és növények kiállítása!
- Óriáskígy6k, aligátorok, vadállatok:
róka, farkas medve, majom, tigris,
nyestkutya, 5000-féle kagyló- és ás
ványgyűjtemény, trópusi pillangó
gyűjtemény, több száz cserepes
növény.

A Tánc
~ Világnapja

'I A táncró l, mint művészetró1, bizonyos

(
fokú sportról emlékezünk meg április 29-én
19 órától a Művelődési Központban.

A műsorban közreműködik:

Kruchió nona - jazz balett
Pólus Krisztián - electric boogie
A gyomai majorett csoport
A Rumba Táncsport Klub
A Körösmenti Néptánc Együttes
Belépő: 250 Ft.
Minden érdeklődőtvárunk!

Murányi Teréz
a művelődési központ munkatársa

.- .-
PALYAZAT

A Katona JózsefVárosi MűvelődésiKözpont a FÖLD
NAPJA (április 22.) alkalmából "Környezetvédelmi"
pályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás diá
kok illetve csoportok részére. A tetsz61eges technikával
(rajz, kerámia, tűzzománc, nemez, fotó) készített pálya
munkákat a FÖLD NAPJA rendezvényen mutatjuk be.

A pályázat témái:
- KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK címmel mutasd be

a számodra legszembetűnóbbkörnyezetkárosításokat.
- ZÖLD SAROKjeligére mutass be követendőpéldá-

kat, tiszta, védett helyeket.
A pályázat helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek.
A pályamllnkák beküldési határideje: 1996. április IS.
A beérkezett műveket április 22-én, a FÖLD NAPJA

rendezvény alkalmából mutatjuk be.
Sikeres felkészülést kívánunk!
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Makó csapata nyerte aMillecentenáriumi Kupát
Rég nem tapasztalt nagy kö

zönségsikert könyvelhettek el a
Millecentenáriumi Tornagála
szervezőiés tornászai. A márci
us 23-i jeles esemény telt ház
előtt zajlott asportcsarnokban.
A díszvendég Köteles Erzsébet,
olimpiai tornász-bajnoknő

mellett neves torna-szakem
berek is megtisztelték a rendez
vényt. A versenyen bíráskodott
BorsosJenőaBudapestiTorna
szövetség elnöke, egyetemi ta
nár, Varga Lajos Róma és
Tokió olimpikonja, mint a ver
senybíróság elnöke, Molnár
Imre olimpikon, Donáth Fe
renc olimpikon, volt szövetségi
kapitány és Laufer Béla olimpi
kon. A felsoroltak és zsűri többi
tagja is nemzetközi minősítésű

versenybírók.
Látványos színfoltja volt a tor

llagálának a Békéscsabai Akvali
ne Torna Club utánpótlás
csapatának gunúasztalról végre
hajtott akrobatikus bemutatója. A
gyomaendrődi tornagála élsport
ját négy mesterfokú férfitornász
szerenkénti bemutatója jelentette:
Detrői Zol1án és Kerekes Zsom
bor a Ferencvárosból, Rácz Attila
és Fekécs Kristófaz Újpesti Torna
Egyesi.iletbó1 kápráztatta el tudá
sával a közönséget. Különösen
nagy látványt jelentettek a gála
fináléjában bemutatott nyújtógya
korlataik. A sok nehéz elembó1
kiemelkedett Kerekes Zsombor
triplaszaltós leugrása.

A gála keretén belül megren
dezett meghívásos országos kö
zépiskolai tornaverseny
végeredménye a következő lett:

1. Erdei Ferenc Kereskedel
mi és Közgazdasági Szakkö
zépiskqla (Makó). TeStIlevelő

tanár: Argyelán György
2. Garbai Sándor Szakképző

Iskola (Kiskunhala). Tesmeve
lő tanár: Bátory Gábor

3. Nagy László Gimnázium
(Kunhegyes). Felkészítő test
nevelő tanár: FelsőTibor

4. Toldi Miklós Élelmi
szeripari Középiskola (Nagy
kőrös). Tesnevelő tanár:
Sebestyén Gábor

5. Corvin Mátyás Gimnázi
um és Műszaki Középiskola
(Budapest). Testnevelő tanár:
Székely József

6. Piarista Gimnázium
(Kecskemét). Testnevelőtanár:
Nagy László

7. Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola (Szeged).
Testnevelőtanár: Bélteki Pál

A vendégek között volt Vincze
Lajosné és Dombos László nyu
galmazott testnevelőtanárok,akik
a helyi tornasportmegalapítói vol
tak. A verseny végén millecente
náriumi ernlékplakettet kapott
Dombos lászló és Halász István.

Halász István a gála szerve
zője elmondata, hogya rendez
vény előkészítésetöbb hónapos
munkát igényelt.

- De ez nem panasz, mert lát
va az eredményeket, megérte a
fáradtságot. Mindennél többet
jelent, hogya következ6 évek
ben nem nekünk kell tolongani
egy-egy rangosabb országos
szintű verseny megrendezésé
ért, hanem a lornaszövetség fog
ilyen irányú kéréssel Gyoma
endrődhöz fordulni. Vélemé
nyem szerint ilyen színvonalú
sporteseményt évente egyszer
el kell bírnia városunknak 
mondta Halász István, akitó1
megtudtuk azt is, hogya 2. sz.

Köszönet
Halász István a március

23-i nagysikerűMilIecentená
riumi Tornagála szervezője

lapunkon keresztül is köszö
netet mond a rendezvény min
den támogatójának és név
szerint most azoknak a válJal
kozóknak is akiknek nevei ed
dig nyomtatásban nem
jelentek meg.

Papp Géza Csaba (Debre
cen), Diófa Söröző. Mucsi la
jos, Hunya Elekné, Tótka
Sándor, Jambrik István, Makra
Ferenc, UluinZoltán, Varjú Jó
zsef, Tímár Lajos, Körösmenti
Vadá>ztársaság, Kovács Lajos
gazdálkodó, Molnár Jánosné,
Bemáth László, Hencz Gyula.
Gallicoop, Farkas István, Fü
löp József.

Általános Iskola fiú tOrnászcsa
pata is elóKelő helyen végzett.
Március végén Szolnokon az
országos területi tornászbaj
nokságon 5. helyezést ért el a
csapat, melynek tagjai: Kovács
Ákos, Kovács Viktor, Kovács
Balázs, Kéri Roland, Újhelyi
József, Vetró Péter, Nagy Lász
ló.

ARAMI
KUTYA SHOP

sok
szeretettel
várja régi

és új vásárlóit
a volt

piactéren~

Nyitva:
keddtöl péntekig

14- l 7 óráig,
szerdán 8- 11 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

~""""""""""'~=~~I'."'''''''''''''''''''''''''''''''~~'I:~.=.=-<=~==_;:o..""""""~~"OWI.~""~=="""'S

~ I
~ HÚSVÉTI BÚTORVÁSÁR ~
~ ~I Ne hagyJa ki! I
~ A "VELVET" BUTORBOLT I'I áremelés előtti vásárt rendez. i
~ Gyomaendrőd, Szabadság tér 4. ~

~ CA Városi Sportcsarnokkal szemben.) I
I Nyitva: 9-12-ig 13.30-17-ig szombat: 9-12-ig. ~
~ Tel: 30/453-274. ~

I, ~

, Ajánlatunk: ~
~ ~~ Franciaágy: 35.000-töl ~

~ Heverő: 18.000-töl ~I 3-2-1 ü[őgamitúra: 95.000-töl I
~ Sarokgamitúra: 63.000-töl I
~ TV szekrények: 7000-töl ~I Üvegasztal: 9000-töl f
~ ~
~ Virágtartó: 3000-töl ~
~ ~
~ Szekrénysorok: 39.000-töl ~

~ Kárpitozást és méretre készítést ~
~ vállalunk ! I~

l,"Qo,,~"'CQ,,~~'C\.,*-"'~""--:-""",«~=-<=~= =_~~"«<"O<=_,_:::_:~::~

~ dlrAIJ8~AS ~
\l) 1JAtd~A \v
Gyomaendrőd,Hősök útja 65/1. szám alatt.

(Az Arany János utcánál, a szülőotthon

közelében)

Telefon: 66/386-471
Tevékenységi körünk az állami

gyógyszertáréval azonos, beváltunk
térítéses és térítésmentes recepteket

KÖZGVÓGVIGAZOLVÁNVRA IS.

Készítünk magisztrális gyógyszereket
forgalmazunk gyógytermékeket kozmetikai

készítményeket. gyógyászati
segédeszkózöket és állatgyógyászati

készítményeket.

NYITVA: HÉTFÖ-PÉNTEK 8.00-18.00
SZOMBAT 8.00-12.00
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A serleg hazavágyik...

***************.* ** Jt,. 58bu1a A ** . ** y §[)f)I)T ** Folyamatosan érkeznek üzletünkbe ** a tavaszi, nyári kollekciók. ** Kínálatunkból: ** pólók, shortok, melegítők, joggingok, ** baseball sapkák, edzőcipők ** Olasz mountain bike kerékpárokra - *
*

~ prospektus alapján - megrendeléseket *
*

fogadunk és 10 napos határidővel *
szállítunk!* Kerékpár-alkatrészek és kiegészítők. *

* ****************
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Támogatók
Gyomai Kner Nyomda Rt.,
Molnár Lászlóné, Pelle András
né, Li zák István, Varga Jállosné,
Botlik Judit, Tímár Vince, Gu
lyás és Társa, Laki Istvánné,
Putnoki Sándorné, Tímár Ernő
né, Zöld Endre, Sublót Kft.,
Gombköt6 Frigyesné, Kovács
Dezsőné, Tímár András, Tímár
Jánosné, 2. sz. Általános Iskola,
Balogh Károlyné, Gyomaend
rődi Rendőrörs, Stafírung Kft.

5. helyezés Kulik Béla Va
dász Rita

D felnőtt standard
4. hE;.lyezés Darvas Roland

Jenei Eva
D felnőtt latin
3. helyezés Héjja Sándor

Kovács Anikó
4. helyezés Darvas Roland

Jenei Éva
C junior II. standard
l. helyezés Bana Péler

Farkas Vikl6ria
C junior II. latin
3. helyezés Bana Péler

Farkas Vikl6ria
4. Kulik Béla Vadász Rita
C felnőtt latin
3. helyezés Tímár Krisztián

P6lus Rita
B junor Il. és felnőtt stan

dart (összevont)
4. helyezés Tímár Krisztián

Pólus Rita

Június l6-án országos motocross csapatbajnoki és meglú
vásos verseny lesz Endrődön, a kondorosi út mellett a volt
homokbánya területén. Három gyomaendrődimotoros indul
a csapatversenyen és a csapat egy békéscsabai versenyzővel
egészül ki.

Várhatóan több mint 150 versenyző érkezik a bajnokságra
az ország különbözőrészeiről és a meglúvottak között ukrán
és osztrák motorosok is lesznek. A meglúvásos versenyen 6
kategóriában, különböző géposztályokban indulnak a ver
senyzóK - tudtuk meg Balázs Dezsőtó1, a verseny szervező

jétől, aki maga is indul a 125 köbcentis 1. osztályú
kategóriában és a senior, ugyancsak 125 köbcentis l. osztály
ban is.

A Katona József Műve16

dési Központ RUMBA
Tánccsoport Klubja által a vá
rosi millecentenáriumi ren
dezvények keretében 1996.
március 23-án megrendezett
D junior 1., D, C, B junior II.
és felnőtt standard és latin
amerikai táncversenyein az
ország 23 táncklubjának 97
párosa versenyzett. A magas
színvonalú és jó hangulatú
versenyek délelőtt 10 órától
este 8 óráig telt ház mellett
zajlottak. A 12 verseny páro
sainak teljesítményét a Fel
czánné Nyíri Mária
békéscsabai, Anlali Zl>ltán me
zó1<ovácsházi, Megyeriné Csa
pó Ildik6 gyomaendr6di,
Felczán Béla gyulai és Sziliné
Csáki Eml1ia szeghalmi tánc
pedagógus pontozóbírói testü
let értékelte. A versenyt
Megyeri László a helyi klub ve
zet6je vezette.

A gyomaendrődi táncosok
döntős helyezései:

D junior I. standard:
6. helyezés Megyeri Csaba

Tímár Anita
D junior I. latin
3. helyezés GombkötőImre

Kokavecz Kinga
4. helyezés Lénárt Zoltán

Barta Klára
5. helyezés Megyeri Csaba

Tímár Anita
D. junior II. standard

Országos motocross
bajnokság Endrődön

Táncverseny

dekezés, ügyes taktikai fogá
sok - ez jellemezte a gyoma
endró'diek j átékát.

Persze van még mit tanulni,
ám ez a csapat most gy6ZIÚ
akar. Nem csupán kupákon,
hanem a bajnokságban is. Ez
az NB II-be való feljutást je
lentené.

Felvet6dik azonban a kér
dés: a város el tud-e tartarú,
tud-e legalább részben támo
gatni egy NB II-es kézilabda
csapatot. Ezek a játékosok
nem profik, nem pénzért spor
tolnak, az edzéseket munká
juk végeztével látogatják s
hajtják végig. Nincs "meccs
pénz", "gólpénz", viszont
mindannyian szeretik a spor
tot, elfogadják egymást, és ta
lán még egyszer nem lesz
lehetó'ségük magasabb osz
tályba lendíteni a csapatot.
Tisztelt Önkormányzat, Tisz
telt Sportkör és Tisztelt Vállal
kozók! Lesz-e aki kiáll a
kézilabda szakosztály, a lelkes
kézilabdázók mellett? Kap-e
annyi támogatást a csapat, hogy
a megye határain kívülre is el
vigye városunk hírét?

Találunk-e mindig szpon
zort a Hármas-Körös Kupára?
Mert ugyan a tomát - Gyoma
endr6d el6tt - Kishegyes csa
pata nyerte, de a serleg
hazavágyik...

Valuska Lajos
A bajnoki mérkőzésekre

bérlet válthat6 a Sportcsar
nokban.

Második Hármas-Körös
Kupa, Nemzetközi Kézilabda
torna. Ugye, jól hangzik? Re
méljük, lesz harmadik,
negyedik... stb. Aki március
l6-l7-én, kipihenve az ünnep
fáradalmait, eljött a Sportcsar
nokba, igazi, vérbeli kézilab
dagálát láthatott. Négy csapat
részvételével rendezték meg
immár másodszorra a Hár
mas-Körös Kupát. A négy
csapatból egy - Gyula - a
Nemzeti Bajnokság II. cso
portjában, egy - Kishegyes - a
Vajdaság NB II-nek megfele
ló' osztályában, Kondoros és a
vendéglátó Gyomaendrőd a
megyei bajnokságban játszik.
Akik azonban tavaly is nyo
mon követték a teremkupa
eseményeit, bizonyára érez
ték, hogy ez a Gyomaendr6d
nem az a Gyomaendró'd. Egy
feltörekv6, játszani szeret6 és
küzdeni tudó csapatot láthat
tunk a pályán. Az egy évvel
ezel6tt még kispadon, cserejá
tékosként "vesztegl6''' fiatalok
beverekedték magukat a kez
d6csapatba, védekezó' játékra
"kárhoztatva" a rutinosabb,
viszont a perg6játékhoz nehe
zebben igazodó id6sebbeket.
Természetesen jól megfér
egymás mellett a fiatalos len
dület és az öreg rutin, csupán
a kell6 összhangot kell megte
remteni közöttük. Nagy Péter
edz6nek ez - úgy tűnik - elég
jól sikerült. Gyors, perg6 já
ték, kemény, de sportszerűvé-
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Utak, parkolók, leállósávok,
szennyvízcsatornák,

vízbekötések
TERVEZÉSE

KIVITELEZÉSE.
Földutak karbantartása,

kisfeWletűaszfaltburkolatok
készítése.

Homok, homokos kavics,
útépítési kövek,

zúzalékok szállítása
kis mennyiségben is.

Cégünk gépei bérelhetők is:
úthenger, autógréder,

Skoda billencs.

<@ 7Ror..JINOf.
ÉpíTÓIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
5500 GYOMAENDRÓD, TOMPA M. U. 22.

TEL./FAX: 0660/384-225

~@@
PROMlNENT BT.

Cégtulajdonos: Tátka Sándor,
okl. mélyépítő üzemmérnök

Döntés előttkérje
referencía-/ístánkat!

Prominent Bt. - 5 éve
megrendelőink

szolgálatában!

,
MINDENFELE, ,

REGI BUTORT

Ha elad, ha vesz keresse

a "Győző"
BIZOMÁNYI BOLTOT

Gyomaendrőd, Fő út 187. sz.
Ajánlatunk:

Vas-műszakiáruk, színes tévék, Videók,
háztartási gépek, hütőszekrények,

segédmotorok, könyvek, dísztárgyak, festmények.
Ugyanitt üvegezés. képkeretezés.

Hőszigetelt üveg készítését váLlajuk.
Nyitva tartás:

hétfőtől-péntekig:8-12 és 13-17 óráig
szombaton: 8-12 óráig

~~~~~~~~~~~*
~ Várja kedves vásárlóit a ~

~ WATTGMK ~
~ a gyomai (Fő út 2Jl.4.) ~

és endrődi(Főút 10.) üzleteiben.
~ - Etin háztartási gépek nagy választékban ~
~ - Villanyszerelési anyagok, ~
... elemek, izzók
,... - Televízióantennák, csatlakozók ~
... - Háztartási gépek (mosógépek, ....
,... centrifuga, bojler) alkatrészei ,...
".. - SKF és keleti gyártmányú ~
... csapágya!< ~nden méretben ....
,... es típusban ,...
... - Vállaljuk továbbá háztartási ....
,... gépek javítását, és épületek ,....
~ villanyszerelését. ~

~ 66/386-358 ~

~ ~
~ ~
~~".~".".~".~".~

~
~
~
~
~
~
<
~
~

~

~ ROSSZ ÁLLAPOTÚT IS MEGVÁSÁROLOK
~ KÉSZPÉNZÉRT!I HíVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK!

II: Bárkai Zsolt I:
y. Gyomaendrőd, Erkel u. 29.

06-30/533-594
L ~/._~L_Ó_T_._K_O_N_y._H_AS_Z""'E""'KR_É_N_y""'.""'S""'ZE""'K""'R"",ÉN_y_._K_R_E_D_EN",~C ~1



AUTÖPIAC

DPEL e- KLiMA
A MEZŐTÚRI OPEL KLÍMA

MÁRKAKERESKEDÉS
az Opel személy- és haszongépjárrnűvekteljes

típusválasztékát kínáljuk Mezőruron az Opel Szalonban.

17

Mezőtúri Euroszervizünk
ben bármilyen nyugati és kele
ti típusú gépkocsi javítását,
szervizelését, műszaki vizs
gára való {elkészítését és
vizsgáztatását váUaljuk rö
vid határidővel. Sérült, ka
rambolos gépkocsik javítását,
fényezését, gyári technológiá
val- GLOBALJIG húzatópad,
DEWA festőfülke - vállaljuk
ugyancsak rövid határidőre.

Alkatrész forgalmazók fi
gyelmébe! Euroszervizünk
alkatrészraktárából kedvező

áron kínáljuk az alábbi gépjár
mű termékcsoportokat, elsősor
ban európai típusokhoz:
szélvédőés oldalüvegek, fékaI
katrészek, tengelykapcsoló al
katrészek, diesel alkatrészek,
elektromos alkatrészek, szűrÓK.,

vízszivattyúk, karosszéria ele
mek, futóműcsapágyak.

Viszonteladók jelentkezését is
várjuk. További felvilágosítás:
Kovács László, ill. Szabó
Zsolt. 5400 Mezőtúr, Szolnok
út5. Telefon: 56/350-333/583
mellék.

A néhány hónapja megjelent
új Vectra minden típusát be
vezető áron ajánljuk. A 75
lóerőstó1 a 210 lóerős Ecotec
motorokkal szerelt Vectrákje
lenleg a legkedveltebb típusa
ink közé tartoznak,
biztonságuk, kényelmük és
nem utolsósorban kedvező

áruk miatt.
Az Opel Klíma a vállalko

zók részére kínálja Opel ha
szongépjárműveit: Corsa
Del Van, Astra Van, Combo,
Campo, Frontera. A közelj ö
vóben ezeket a típusokat egy
szabadtéri kiállításon mutat
juk be, ahol mód nyílik az au
tók kipróbálására is.
(Figyeljék hirdetéseinket!)

Az Opel Klíma mind a ma
gánszemélyek, mind pedig a
vállalkozók részére többféle,
igen kedvező hitelkonstrukci
ót, részletfizetési kedvezmé
nyeket kínál. Ezek közül a
legkedveltebb: a vételár 50
százalékának befizetése esetén
nyújtott 5 éves kamatmentes
részletfizetési konstrukció.

Kiadja: a Rekline Stúdió. Felelós kiadó: Homok Emó.
K"szűlt: a Gyomai Kner Nyomda Rt.·ben. Vez"rlgazgató: Papp Lajos.
ISSN: 1215-8623

, ,
ARLI5TAK

, FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP

GYOMA- SZO Felelós szerkesztó:
ENDRŐDI - Homo.k ~mó

BESZE
, D ~~~k~~~~::~~ród.

Kossuth u. 18.
TelJFax: 386-479

Opel Klíma
Mezőtúr

S&S
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Gyomaendrőd,Bajcsyu. 82. Tel.: 386-118.

Villamossági Szaküzlet
ajánlata:

Munkaruházat
Overallok, köpenyek és

munkaruhák rendelésre is!
Használt műszaki, villamossági
cikkek bizományi értékesítése!

Nyitva: hétfö - péntek 7.30 - 17.0CHg.
szombaton 7.30 - 12-ig

TOYOTA
Road Service

Karcag
Starletll ,41/3ajtós l 770 OOO
Corolla Sedan

Harmony XLi/1,4114ajtós 2090 OOO
Corolla

Hatback XLi/1 ,41/3ajt6s/szervós 2230 OOO

Carina-E Sedan
XLi/1,61/4ajtós 3150 OOO

Carina-E Wagon
XLi/1,61/5ajt6s 3540 OOO

Új Hiace Panel Van
2,41 díze1l5ajt6s/3üléses 2450 OOO

Új Hiace Glass Van

2,41 díze1l5ajtós/3üléses 2576 OOO

1996. április

Astra "Start" l,4i 5-a l 763700

Astra "Start" l,4i Caravan l 987900

Corsa City 1,2i 3-a 1 393700

VectI-a GL 1,6SZR 4-a 3 115300

Corsa Del Van l,4i l 651 600

Campo 2,5TD 2-a4x2 2836880



SUZUKI
--.'#~".."v..,~.

Húsvéti ajáncték
AZ ANKER5 KFT-TOU

5EDAN 1.3 1.&

VÁROM KEDVES
VÁSÁRLÓIMATl

Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. 45.
Mezőtúr, Dózsa Gy. u . 40.

Körösladány,
Petőfi tér 6.

A
FEHÉRNEMŰ

SHOP
AJÁNLATA
FehémemúK,

harisnyanadrágok,
zoknik

nagy választékban
kaphatók.

Tovább bővült

választékunk a

'"'Hanes
SPORTRUHÁZATTAL,

női, férfi
rövid ujjú pólók,

kereknyakú,
gombos,

hosszú ujjú felsők

nagy
választéka !

Ha április 8-3I-ig
új Suzuki Sedant

vásárol,
ajándékot adunk!

"SOT MODELLJEINKET..
MEG MINDIG.. .. ..

A TAVALYI ARON KINALJUK

Gyoma központjában összkomfortos, ,tetőtérbeépítéses

ház negy telken sok alsóépülettel eladó. Erd.: esti órákban
1/1866-861.

Eladó 20-as gyermekkerékpár és egy versenykerékpár.
Érd.: Pintér Klára, Liget fürdő.

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

Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az o[vasóknak a

lakossági apróhirdetését, akik: azt az alábbi szelvényen küldik be
megjelentetés céljából. A sze\vényen megjelölt helyre kell beírni a
kívánt szöveget. és a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban kell
elküldeni a következő címre: 5500 Gyomaendrőd.Pf: 48. A hirde
tések szövegéért felel6sséget nem vállalunk I Egy apróhirdetés szö
vege lehetOleg ne tartalmazzon tizenöt (15) szónál többet I

Feladó neve: " .

Címe: ..

Az apróhirdetés szövege: .

::::::::::::::::::::::;:::::::::

ANKERS KFT.
Békéscsaba, Szarvasi u. 44. Tel.: 66/446-752

Orosháza, Kossuth u. 18. Tel.: 68/311-233

Érdeklődni: .

. L ~



HÁZ, LAKÁS
4 szoba + étkezős, holtágra néző,

élővízhez 200 méterre lévő családi ház
eladó. Lakáscsere is szóbajöhet. Érd.:
Gyomaendrőd. HantoskerIi u. 20/A.

Forgalmas helyen 100 m2-es
gáz-központifútéses lakás, 16 m2
es üzlethelyiség kertrésszel, 2 férő

helyes garázzsal eladó. Érd.:
06-30-453-304

Gyomán aKisréti u. 13. szám
alatt eladó egy kétszintes l 995-ben
épült központi fútéses kertes csalá
di ház. Irányár: 2.6 millió Ft. Érd.:
a helyszínen. vagy a 66/386-293-as
telefonszámon.

Gyomaendrőd,Radnóti u. 4. sz.
alatt központifűtéses, parkettás.
családi ház eladó. Révlapos /Fürdői
rész! Érd.: Gyomaendrőd. Radnóti
u. 5., Telefon: 386-936

Endrődön a Toronyi u. 18. sz.
alatti parásztház eladó. Érd.: End
rőd. Tamási Á. u. 35.

Ház eladó Gyomaendrőd, Pász
tor 1. u. 7. sz. alatt. Érd.: a helyszí
nen minden nap.

Gyomaendrődön aKisréti u. 30.
sz. alatti 3 szobás. központi fútéses
kertes ház eladó. Érd.: a helyszí
nen. tel.: 386-298

Gyomán a Vásártéri laktótelep
22IB. III/8. alatti kétszobás, gázfúté
ses öröklakás és garázs együtt, vagy
külön sürgősen eladó. Irányár 1,1
millió Ft. Érd.: a helyszíoen egész
nap. vagy a 386-275-ös telefonon.

Gyomán a Vásártéri lakótelep
32iA. m. e. ll. szám alatti 2 szobás
55 négyzetméteres lakás eladó.. vagy
kertes házra cserélhető. Irányár: 850
ezer forint. Érd.: a helyszínen.

Gyomán a Katona József u. 30.
szám alatti 364 négyszögöl telek
lekható melléképülettel eladó. Az
utcafronton beépíthető házhellyel.
Érd.: a helyszínen, vagy Nagylapo
son Gyw-icza Lászlónállebet.

Kicsi ház (l szoba. I konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyoma, Mik
száth u. 16.

Gyomaendrőd. Ady u. 26. sz. alat
ti gázkonvektoros ház eladó. Érd.: a
helyszínen. szombat. vasáruap.

Gyomaendrődön az Ifjúsági lakó
telep 9/5. szám alatti lakás garázzsal
együtt eladó. Érd.: munkaidőben
448-567-es telefonon.

Három szoba összkomfort, sok
melléképülettel kocka ház eladó. Fő
út 120. Erd.: a Főút 120. sz. bánnikor.

Gyomán a Pásztor János út 8.
szám alatti régi kertes ház, 3 szoba,
konyha. kamra, alsó épületekkel,
nagy telekkel eladó. Érd.: Gyoma.
Vásártéri ltp. A ép. A Ih. m. em. 10.

Gyomán a Hősök útja 15. szám
alatt 4 szobás családi ház, gáz-köz
ponti fútéses. gazdálkodásra alkal
mas 1149 négyzetméteres telekkel,
mellette 990 négyzetméteres építé
~i telek együtt. vagy külön is eladó.
Erd.: a helyszínen, vagy a 386-452
telefonon.

Endrődön a Napkeleti út 112.
szám alatti ház eladó. Érd.: 16 óra
után a Vásártéri ltp. 33/A m. 9.

Vásártéri ltp. 21 IB 113. alatti
összkomfortos lakás eladó. Érd.: a
helyszínen egész nap. Csere is ér
dekel.

Gyomán a Mirhóháti út 28.
szám alatt ház eladó. Érd.: 17 óra
után a helyszínen.

Gyomán a Zalka Máté 18. szám
alatti kertes családi ház eladó. Érd.:
a helyszínen 3 óra után. vagy Kol
busz Juditnál.

Gyoma Budai u. 13. sz. lebon
tásra yaló ház osztható portával el
adó. Erd.: Kisréti u. 26. sz.

4 szobás. összkomfortos gáz
padlófűtéses családi ház, 2 ga
rázzsal eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Deák u. 30. Óvári.

Gyomán a Fegyvernek u. 38.
szám alatt gázkonvektoros ház.
nagy telekkel eladó. Érd.: hétköz
nap 4 óra után, hétvégén egész nap
a helyszínen.

Gyomán Ady út 6. szám alatti
családi ház eladó. Érd.: Gyoma, Vik
tória Söröző. tel: 06-30/457-635.

Két szobás. sátortetős össz
komfortos kertes ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd.Hunyadi út
3211. sz. este 6 után vagy hétvé
gén.

Eladó 3 szobás, összkomfortos.
parabolás, egyedi vízórás lakás.
9yomaendrőd. Ifjúsági ltp. 6/5.
Erd.: a helyszínen.

Endrődön a Kinizsi u. 12. szám
alatt ház eladó. Érd.: a helyszínen
egész nap.

Eladó GyomáJl a 46-os fő út
mellett új, összkomfortos tanya.
IrányáJ' 950 OOO Ft.

Ház eladó Gyomán. Munkácsy
út 1.2 szoba összkomfort a]sóépü
letek. nagy telek. garázs! (fürdő

mögötti nyaralóövezet) Érd.: Gyo
maendrőd, Hunyadi J. \O/l. (Mun
kaügy mellett)

Mező lau'e lakótelepen garázs
olcsón eladó a kenyérgyárral szem
ben. Érd.: Joó Gábor, Gyomaend
rőd, Hősök út 28.

Gyomán a Kölcsey u. 23. sz. alatt
2 szobás k~nvektoros ház nagy kert
tel eladó. Erd.: a helyszínen.

Gyomán a Lehel u. 23. sz. alatti
családi ház eladó nagy mellék
épülettel. Érd.: Fő út 38. vagy Kol
busz Judit ügyvédnél. Tel.: 386-930.

Békéscsaba belvárosában 2.
emeleti kétszobás lakás eladó.
Érd.: 66/386-293. este és hétvégén.

KERT, TELEK
Gyomán a Fűzfás zugban 300

négyszögöl veteményes sürgősen

eladó. Erd.: Gyoma. Zrínyi M. u.
22. vagy Kossuth u. 55.

Gyomaendrődön a Dobó 1. út
35. üdülősoron eladó. 1004 m2 te
lek 50 m2 faházzal. VáJ'osi víz, vil
lany, kerítés és horgászati

lehetőségvan. Irányár: 400 OOO Ft.
Levélcím: Harmati Gáborné. Mo
nor, Szélmalom út 223. sz.

Az Öregszőlőben a Kiss utcá
ban 2550 m2 szántóföld eladó.
Érd.: Gellai József, Endrőd,Mirhói
u.12.

Gyomán a Fűzfás-zugban 300
négyszögöl vízparti yeteményes
föld eladó sürgősen. Erd.: Gyoma
endrőd, Madách u. 6. sz. Tel.:
66/386-462.

Keselyősön földet bérelnék,
vagy vásárolnék, minimum 4 hek
tárt Gyomaendrőd,Kossuth u. 39.

JÁRMŰ

Polski Fiat 125 érvényes mű

szakival, 15 éves eladó. Gyoma
endrőd. Bajcsy 46/ l. tel.: 386-452.

150-es MZ ETZ eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Bethlen G. u. 13.

Hosszúplatós IFA tgk lej árt mű
szakival eladó. vagy elcserélhető.

Mindenféle csere érdekel. Érd.: 06
30/457-635.

Eladó piros színű TS-250-es
MZ felújított állapotban, mű

szaki nélkül. Endrőd, Napkeleti
u.6.

GÉP
Robi-ISI-es rotációs kapálógép

üzemképes állapotban, KF-04-es
típusú kapálógép 2 éves üzemké
pes állapotban eladó. Ugyanitt So
lo permetezőgép tartozékaival
együtt eladó. É~d.: Gyomaendrőd.
Béke u. 19. sz. alatt Baráth SáJldor
nál.

Kisipari készítésű 3 fázisú fű

részgép (cirkula) eladó. Érd.: Gyo
ma, Pásztor János út. 261l.

Használt egy fázisú villanymo
torok eladók. 1100 W 2920 f. 550
W 1420 f, 180 W 1440 f. Gyoma,
Balassi u. 18.

Kompresszor eladó. Gyoma.
Rákóczi u. 311l.

C-64-es számitógép eladó,
magnó és lemezmeghajtóval. Kb
80 lemezzel. Gyomaendrőd, Se
lyem út 16/1.

Hajdú keverőtárcsás mosógép
és centrifuga kifogástalan állapot
ban eladó. Gyomaendrőd, Micsu
nn u. 18. (17 óra után.)

EGYÉB
Poligrupó betét eladó. Érd.:

386-774
Német nyelvoktatás minden szin

ten! Érd.: Gyoma. Vásártéri ltp. A!B
fsz. l. Tel.: 06-30/553-792.

Olcsó távkapcsolós színes tv.
női kerékpáJ', kocsiba való bizton
sági gyermekülés eladó. Érd.: gyo
maendrőd, Kulich Gy. u. 13/1. Tel:
06-60/487-071

Fogasolást, gabonavetést és fu
varozást vállalok. Érd.: Ailer Mi
hály Gyomaendrőd. Kisréti u. 22.

Régi 5-l Okarú bronzcsillárt fa
likart, kis bútorokat (ú'óasztal, ko
mód, fésülködő, tálaló. stb.)
felújítandót is velUlék saját célra.
Gyomaendrőd, Főút 183.

Eladó 300 holland mintájú piros
cserép + széle,ző. záró, kúpcserép
tavalyi áron. Erd.: Gyomaendrőd.

Hunyadi u. 25.
Eladó egy Videoton rádiós erő

sítő és egy 175 W-os hangfal áJ'OIl
alul. Érd.: Kakati Ágnes. Gyoma
endrőd, Somogyi B. u. 5.

Traktor u tánfu tó, fatüzelésű

kályha eladó. Érd.: Dózsa Gy. u. 9.
Menyasszonyi ruhák (2 db) ki

egészítőkkel kölcsünözhetők.

l!gyanitt 250-es piros MZ eladó.
Erd.: Endrőd, Napkeleti u. 6.

700.000 -4.000.000. Ft közötti
lakóházas ingatlanok közvetítése
dr. K?lbusz Judit ügyvédi irodájá
ban. Erd.: Endrődi u. II.

Cirokseprűkötésthozott anyag
ból vállalok. Kovács Sándor. Gyo
ma Kisréti u. 28.

3.3 m2-es vaslemez bódé - kis
kertekben szerszámosnak - eladó.
<!nrakodós gépkocsival szállítható.
Erd.: Gyoma. Pásztor út 26/1.

Felvizesedett lakásfalakra ce
mentbe keverhető szigetelő por
eladó. Gyoma. Pásztor János út
26/1.

PVC padlószőnyeg, tapéta
nagy választékban kapható.
Gellai Miklósné Gyomaend
rőd Fő út 29. A hét minden
napján.

ÁLLAT
Három éves törzskünyvezett

óriás schnauzel' kan új gazdát ke
res. Tel.: 66/386-479.

KUPAK
BAL 750 OOO (2 db) 500 OOO (2

db) 150 OOO (2 db) 25 OOO, JOBB
5 millió, 100 OOO (2 db) 75 OOO (3
db) 5000 keresi párját. Érd.: Gyo
ma, Dobó út 14.

Nekem van jobb fél 75 E Ft;
5 M Ft: 5 E Ft: 250 E Ft. 100 E
Ft, Bal fél: I M Ft, 25 E, 10 E
Ft, 750 E Ft, 500 E Ft. 150 E Ft,
50 OOO Ft keresem a párját. Érd.:
Vaszkóné Gyoma. 5500 Dobó 1.
18.

Keresem az alábbi kupako
kat: jobb fél: l OOO OOO. 750
OOO, 50 OOO bal fél: 5 OOO OOO,
250 OOO. Érd.: Gyomaendrőd,
Főút 161.

Nekem van bal ISO OOO. 500
OOO. 50.000. 750 OOO, l OOO OOO,
10 OOO OOO és jo bb 5 OOO OOO, 250
OOO és 100 OOO. 75 OOO. Érd.: Dél
után 6 óra után Gyomaendrőd. Ár
pád u 17.

Keresem a tízmilliós kupak
(C7X) jobb felét és a 250 E-es
(M2Z) bal felét. Érd.: Gyomaend
rőd, Bajcsy u. 25.



TAVASZI AKCIÓ A KARCAGI TOYOTÁNÁL

Jöijön el!
Nézze meg!
Próbálja ki!
Győződjönmeg
a TOYOTA
minőségéről

és engedményes
árainkról!

Akcióink:
Új modellünk a 16 szelepes
Corolla Harmony 2 090 OOO Ft!
A Corolla-család akciós áron!
Megújult Carina-modelleket
klímával szereljük alapáron!
DYNA-kisteherautók
100-180 ezer forinttal
olcsóbban!

Fizetési feltételeink:
Kamatmentes hitel
magánszemélyeknek 50%
befizetésével, 5 év futamidővel!

Haszonjármüveknél
null-lízing, részletfizetés,
személyre szabott hitel.

Bővebb

felvilágosításért
hívjon bennünket
a 06-59/312-346,
06-59/312-588-as

telefonon.

TOYOTA BÍZHAT A JELBEN!
3 év 100000 km garancia

ROAD SERVICE KFT.
TOYOTA MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVíz

Karcag, Eötvös u. 10.



A város önkormányzata a
költségvetési hiányt próbálja
enyhíteni azzal, hogy a város
tulajdonában lévő ingat
lanokat a következő hetek
ben megpróbálja
értékesíteni. Ezzel 20 millió
forintos bevételre számíta
nak. Az értékesítésre váró in
gatlanok listája lapunkban
olvasható.

ményes kertje jócskán be
nyúlik a mederbe, mert
úgy nagyobbították meg
teiküket, hogy a holtág
medrét egy darabon betöl
tötték földdel.

Lapunk 10. oldalán talál
ható cikkben arról is ol
vashatnak, vajon miként
lehetséges az, hogy száraz
nyarakon csak ebben a
holtágban nő a víz szintje.

CSODA A CSÓKÁSIBAN

Panaszkodnak néhányan
az endrődi Csókási-zugi
holtág partján lakók közül,
hogyamederben rendkí
vül alacsony a víz. Állító
lag néhány vízparti polgár
kérte a holtág vizének le
szippantását, merthogy a
magasan álló víz elöntötte
a kertjük végében lévő ve
teményest. Igen ám, de a
leleményes polgárok vete-

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

5. ÉVF. 5. SZÁM 1996. MÁJUS ÁRA: 49 Ft

(5. oldal)

Fizetésemelés
a városházán

Értesítjük kedves vásárlóinkat,
hogy o Berény-Color Bt.

PAPÍR- ÍRÓSZER
Kereskedése oz új

üzlethelyiségében bővítette

áruválosztékát.
Kínálatunkból:

60 féle tapéta, könyvek,
kifestők, gyermekkönyvek, játékok,

irodaszerek
Videokölcsönzési dijaink

változatlan áron.
Boltunkban 15 % árkedvezményt

adunk 5000 Ft feletti vásárlás
esetén!

Gyoma, Bajcsy u. 67.
Endrőd Blaha u. 4.

Parlamenti interpelláció a gyomaendrődi földügyben

Elutasították az önkormányzat kéreImét
Minden
eladó

KOLTAI
GyoMÁN
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Kombájnvezetöt
keresek

60/487-383
66/386-326
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Koltai Róbert színész, a Sose halunk meg, a Pati
ka és a Szamba című fIlmek rendezője és fősze

replője május 6-án Gyomaendrődre látogatott.

Új filmje a Szamba vetítése után találkozott az
Apolló Mozi közönségéveI. Koltai Róbert a vetí
tés előtt válaszolt lapunk kérdéseire.

Koltai Gyomán

BÉRLETI HASZNOSÍTÁSRA

ÜZLETHELYISÉG
~

KIADO
Gyoma központjábanI

Több üzlet kialakítása
is lehetséges.

ÉrdeklődniSublót Kft.
Gyomaendrőd,Fő út 230.

Telefon: 386-774

H.E.

Koltai üdvözlete

vi ~lO - b[SÚ:j)
hcw-~oivC2éÓi era~
so~ SUJrJJfd i

,f/L"L& -

- /,

beszélgetett itt a gyomai mo
ziban a közönséggel. Gondo
lom, hogy a film
népszerűsítése szempontjá
ból nem rossz reklám ha a
Jilmkészítő találkozik a né
zó7<.kel.

- Fontosak számomra a
közönségtalálkozók. Ami
kor évekig színházban ját
szottam, sokszor
elgondoltam a darab végén,
hogy milyen jó lenne ha mi
színészek kicsit elbeszél
getnénk a néz61í:kel. Persze
tagadhatatlan, hogy a kö

., zönségtalálkozóknak az is
Illi életünkrlí1, a színházról, a feladata, hogy néz6ket to
fCíiskolai évekr61, az amat6r borozzon, de véleményem
színházról mesélhessek. Si- szerint a legnagyobb kö
került a tilmnek kikerüln.ie zönségszervez6 mindig ma
azt a buktatót, hogy csak a ga a film.
színháziaknak legyen érde-
kes. Éppen azon a határon
van a Szamba, hogy egy kül
s6 szemlél (j számára is érde
kes, vajon nLilyen is belülről

a színház világa. A törté
netben sokat nevetünk, s
közben azért van egy-két
könnycsepp is.

- Tavaly ilyenkor a gyo
mai sziiletés(! Kállai Fe
renc és Bacsó Péter

könnycsepp és a sírásban
mindig ott kell legyen a ne
vetésünk, hogy tudjunk ma
gunkon röhögni. Az élet
egyébként állandóan produ
kálja és bizonyítja is a halált.
A Szamba egyébként nem
önéletrajzi film, nem is vala
kinek az élettörténete, ha
nem egy apropó arra, hogya

- A gyomai moziplakáton a
sok amerikai vígjáték és ak
ciófilm között a Szamba az
egyetlen magyarfilm...

- Nemcsak a magyar, ha
nem az összes nemzet film
gyártása az amerikai filmek
konkurenciájával küzd.
Most azonban szerencsére
több európai országban, köz
tük nálunk is kezd talpraálln.i
a nemzeti filmgyártás. Né
hány éve Magyarországon a
Sose halunk meg jelentett
egy olyan áttörés t amivel
meg tudtam közelfteni az
amerikai filmek néz6számát.
Utána volt két év szünet, az
ekkor készült filmek ebból a
szempontból nem tudtak ver
senyezn.i. Azután jött Bacsó
Péter Megint tanú című film
je, amely sok néz6t hozott a
mozikba. Idén két magyar
film is sikeres: Keru András
filmje a Sztracsatella és az én
filmem a Szamba, amely be
hozza a magyar néz6t a mo
ziba.

- Minek köszönhető a fel
soroltfilmek sikere?

- Els6sorban talán annak,
hogy nemcsak művészfil

mek akartak lenni, hanem
01yan történeteket akartak el
meséln.i, amelyek miatt az
emberek moziba szeretnek
menni. Számomra olyan tilm
nem jöhet szóba, amely nem
egy történetet akar elmeséln.i
érdekesen, izgalmasan, tehát
úgy, hogy azon nevetni és
sírni lehessen. Szerintem az
emberekjelent6s része fáradt
ahhoz, hogy mély, művészi

üzeneteket hordozó, egyéb
ként tartalmas filmre beülje
nek a moziba.

- Mindkétfilmje a Sose ha
lunk meg és a Szamba is tra
gikus eseménnyel ér véget...

- Számomra a nevetésben
mindig ott van egy kis
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A képviselő-testület még január 25-én hozott határozatot arról, hogy idén
a honfoglalás 1100. éves évfordulója tiszteletére díszpolgári címet és Gyomaendrődért

emlékplakettet adományoz. A javaslatokat egy eló'készÍtő bizottság tárgyalta meg, s
ennek alapján készült az alábbiakban közölt önkormányzati előterjesztés.

Díszpolgári
címet kap:
Kállai Ferenc
gyomaj születésű Kos
suth-díjas Kiváló Érde
mes művésznek. A ma
élő színművészek egyik
legnevesebb alakjának.
Kállai Ferenc nyilatkoza
taiban mindig büszkén
emlékezik meg szülőhe

lyéró1.

Tímár Máté
aki Endrődön született. Ér
demei közé tartozik, hogy
szülőfaluja nyelvét irodal
mi rangra emelte. Máig
gyomaendrődinek vallja
magát, hiszen annak idején
támogatta a két település
egyesülését. Műveivel a
magyar irodalmat gazdagí
totta, melyért SZOT-díjat,
NÍVÓ-díjat, József Attila
díjat is kapott és 1992-ben a
Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztje kitüntetést
is átvehette.

Honti Antal
grafikus, aldjelent6s szere
pet töltött és tölt be napj a
inkban a város kulturális
életében. Hosszú évtizede
ken át fenntartotta a Honti
Galéliát, mely országszerte
ismert volt el6adásairól.
Nagyon sok neves m(ívész
volt vendége. A hetvenes
években Ő tette a legtöbbet
a kulturális életélt települé
sünkön.

Vaszkó Irén
az Endr6di Tájház létreho
zásáélt, az endn)"di hagyo
mányok ápolásáért. Vaszkó
Irén Gyomaendr6dért Em
lékplakettben részesült a
Tájház létrehozásáéit foly-

tatott munkásságáért két íz
ben is.

A Kner család
A család nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy te
lepülésünk neve ország
szerte ismert legyen. A
Kner család által alapított
nyomdában a könyvnyom
tatást mtTvészi vilászín vo
nalra emelték.
Kapcsolataik révén Gyoma
községet bekapcsolták Ma
gyarország szellemi, iro
dalmi, mtTvészeti életébe.
Kner Izidor és Kner Imre a
nyomda létrehozásával ki
érdemelték e címet. A csa
lád ma js él (í tagjai, többek
között Haiman György 
Kner hidor els(Sszülött
unok~ja minden segítséget
megad a kneli hagyomá
nyok ápolásához. Haiman a
kneri szellemi hagyaték to
vábbviv6je. Lehetőségeik

hez mérten mindent
megtesznek a nyomda
fennmaradása érdekében.

Gyomaendrődért

Emlékplakettet
adományoznak:
Tímár Vince
részére, a helyi Önkéntes
TtTzoltö Egyesület újra
élesztéséért, az Egyesület
fej leszléséért. Lelkesedése
és tenniakarása nélkül az
egyesület nem érhette volna
el jelenlegi szin~iét.

Katona Sánc.or
részére, aki endr6di szüle
tésCí, jelenleg Németor
szágban él. Nagyban
hozzáj{uult ahhoz - ki tal {t

lója és kivitelezője volt -,
hogy az Önkéntes TtTzoltó
Egyesület részére az elmúlt

évben egy Mercedes men
tőautót, illetve ez évben egy
teljesen felszerelt ttTzoltó
autót adományozzon az ot
tani közösség. Eddigi tette
ivel bebizonyította, hogya
távolba szakadt emberek
mjlyen segítségre képesek,
müyen sokat tehetnek szű

kebb haz(~ukért.

Armin Setzer úrnak,
aki Karona Sándor segít~je

volt a német fél részéról.
SegítóKészsége, hozzáállá
sa nélkül Katona Sándor
nem tudta volna elérni ne
mes és jószándékú célját.

Kner Nyomda Rt. részére
A Kner Nyomda a város
egyik legstabilabb gazdasá
gi egysége. Évek óta jelen
t(ís mértéktT társadalmi
munkával segítik a várost 
különböz6 kiadványok
nyomdai sokszorosításával.
A nyomd ából kikerülő

könyvek, kiadványok a vá
ros hírnevét öregbítik. A
Kner Nyomda vezetése
mindent megtesz a Kner
hagyományok ápolásáélt és
a város kulturális életének
fellendíléséért .

Solymosi Jánosné
nyugalmazott pedagógus
nak. Az övónóKépz(í, majd
a gimnázium létrehozásá
ban játszott fontos szerepet.
Kimagasló pedagógus
alakja volt a településnek.

Hunya Alajosné
nyugalmazott zeneiskolai
igazgatónak a Városi Zene
iskolában végzet! munkás
ságáél1. A zeneiskola révén
a gyomaI, gyomaendrődi

gyerekekkel megszerettet
te, megismertette a zenei
kultúrát.

Márton Gábornak,
aki egész életében közre
működött és ma is közre
mtTködik az endrődi

sportéletben, a kulturális
élet mozgató eleme volt.
Megírta Rózsahegyi Kál
mán, Farkasinszki Imre,
Uhrin Péter életét, illetve
az endrődi iskolák törté
netét. Jelentős közéleti te
vékenységet fejtett ki.

Varga Lajos
olimpikonnak, a tomaspoIt
ban végzett kiemelkedő

mWLkájáért, Gyomaendrőd

s porti degenforgalmának
fellendítéséért, településünk
megismeltetéséért a főváro

si élsportolókkal. Varga La
jos a mai napig kötődik a
településhez, szabadidejét
ma is itt tölti.

Pésó Bélánénak
az öregszőlői városrész
kulturális, társadalmi életé
élt kifejtett munkásságáért.

Posztumusz
díjként
Gyomaendrődért

Emlékplakettet
adományoznak:
Papp Zsigmondnak,
aki kiemelkedő őstehetség

volt. Orgonát épített a gyo
mai refonnátus templom
ba, szobrászattal,
festészettel foglalkozott.

G. Nagy Lászlónak
a szül60tthon építőjének.

Varga Gyulánénak
a Városi Képtár létrehozá
sáért kifejtett munkásságá
ért.



Bölcsodei ügyek

"Ringasd el magad"

4

A város egyetlen bölcsődéjé

nek további sorsa került napi
rendre a képviselő-testület

április 25-i ülésén. Mivel a böl
csődei ellátás nem tartozik az
önkormányzat kötelező fel
adatai közé, ezért a takarékos
ság jegyében szóba került az
alig húsz gyermeket ellátó in
tézmény megszürttetése, eset
leg vállalkozásba adása. A
téma kapcsán több képviselő

hangoztatta, hogy milyen há
látlan feladat manapság a kép
viselóI munka.

A polgármester vezette fel a témát
azzal, hogy nehéz dolog ilyen kér
désben dönteni, hiszen a bölcs()de
esetleges bezárásával újabb munka
nélkülieket"gyártanának".

- Számomra a bölcs6dében dolgo
zók sorsa fontosabb, mint azé a 15
16 kisgyereké, akinek ügyét majd
csak megoldják valahogya szül6k.
Ez nekem lelkiismeret-furdalást
okoz, nem úgy mint bármelyik volt
tsz-elnöknek, akik most jól élnek és
miattuk van kétezer munkanélküli
ebben a városban - világította meg a
téma érzelmi oldalát dr. Frankó.

Katona Lajos a pénzügyi bizottság
elnöke nem vette magára a polgár
mester kijelentését, már csak azért
sem, mert 6 soha sem volt tsz-elnök.

- Mivel Gyomaendrődszegény vá
ros, így tovább nem tudja fenntartani
az elmúlt évtizedekben kialakítottin
tézményi színvonalát. Ezzel a hely
zettel szembe kell nézni, s racionális
döntésekre van szükség, hiszen a vá
ros csődjét el kell kerülni. Akinek
nincs képessége arra, hogya realitá
sok talaján maradva döntsön, akkor
ezt a munkát nem szabad felvállaini
- mondta Katona Lajos.

Dr. Frankó újra csak az érzelmei
vel hozakodott elő:

- Szeretném elhitetni mindazok
kal, akik egy kicsit is hisznek ne
künk, hogy nem egészen mi vagyunk
ahülyék, akik mindig rosszul gazdál
kodunk. Ha az állam nem ad eleQen
d6 pénzt, ráadásul az önkormányzati
cs6dtörvényt is megalkotják, akkor
ez szerintem nem más, rrlint az ön
kormányzatok szándékos megszün-

ÖNKORMÁNYZAT

tetésére irányuló törekvés. Számom
ra lelkiismereti gondot okoz, vajon
szabad-e ezt a munkát így csinálni,
vagy inkább meg kell futamodni.

Hanyecz Margit furcsállotta, hogy
éppen a gyermekintézményekre, az
egészségügyre nincs pénz akkor,
anlikor fizetésemeléseket osztogat
nak...

Dr. Kovács Béla elmondta, hogya
testület ebben a gazdasági helyzet
ben csak rossz, esetleg még rosszabb
döntéseket hozhat: - ha ezt nem vál
laljuk t"el, akkor fel kell állni ebból a
székból.

A képviselők többsége végül úgy
határozott, hogya bö]cs()dét tovább
ra is önkormányzati intézményként
működteti és az intézmény üresen
álló részébe gyermekintézményt
költöztet.

Pénz
a kaszinóból
- Bármilyen iskolai képzés be

indításálloz m{lf csak a költségek
megbecsülése Iniatt is a képvise
I()-testü!et hozzájámlása szüksé
ges - mondta Csorba Csaba
jegyzö, amikor kérd()re vonta R.
Nagy János képvisel6t, az ipari
iskola igazgatóját, vajon miért
nem tájékoztatta az önkormá.ny
zatot ,lfról, hogy 400 ezer forintot
kaptak II Körös Thennál Hotel
Rt.-tól a vendéglát6képzés bein
dításához.

R. Nagy Já.nos tájékoztatta a
képviselöket arról, hogy az Elsö
Magyar Játékkaszin6 Rt. kért
ajánlatot az említett képzés eset
leges beindítására. 56t több nlint
400 ezer forintot át is utaltak az
iskola szakképzési alapjáha az
zal, hogy ebb6l a pénzMl jöv()re
az iskola indítsa be a vendéglátó
képzést a Körös Thermái Hotel
Rt. részére. Ha az iskola mégsem
tudná beindítani a képzést, akkor
a pénzt vissza kell fizetni.

- Amíg nincsenek konkrétu
mok, addig nem akartuk az ügyet
a testület elé vimli - válaszolt a
jegyz6 kérdésére R. Nagy Jállas
igazgató.

1996. május

Eladni vagy
apportálni?

A város tulajdonában lévő, megüre
sedett endrődi úgynevezett Nagylá
nyi Iskola épületét az önkormányzat
értékesíteni kívánja. Az ingatlan ér
tékét 1 millió 700 ezer forintban ál
lapították meg. Idó1<.özben aKisréti
Gyógyszálló felépítésére létrejött
Körös ThermáI Hotel Rész
vénytársaság kérelmet nyújtott be,
miszerint adna az ingatlanért 500
ezer forintot, s a különbözetet ap
portként bevinné a város a rész
vénytársaságba.

Császár Ferenc a részvénytársaság ügyveze
tő igazgatója azt is felajánlotta, hogy az épületet
rendbe hozzák és amint a gyógyszálló felépül
úgy az egykori iskolaépületet id6sek otthonává
alakítják. Az ügy komolyságára utalt az ügyve
zetCi" igazgató akkor, anlikor bejelentette, hogy
a részvénytársaság 400 ezer forintot utalt át az
ipari iskolának, hogy 1997-ben indítsa be a
vendéglátóipari képzést. (Lásd keretes írásun
kat.)

A képviselól< közül többen az 1,7 millió
forintos értéket kevésnek találták, s úgy gon
dolták,jobbanjár a város, ha teljes egészében
értékesíti az ingatlant. Mások szerint az ap
ponálás nemes célt szolgálna, s ezt a vállal
kozást mindenképpen támogatni szükséges.
Több képviselő is utalt arra, hogy az idei év
költségvetéséhez még 20 millió forintot szük
séges előteremteni f6ként a város ingat
lanainak értékesítéséből, ezért sem
támogatták az apponálást.

Dr. Kovács Béla kifejtette, hogy az önkor
mányzat annak idején a Shell vállalkozással
már "hefaragott", s6t tavaly ilyenkor az éppen
csak szárba szökkent Virágzó Föld Szövetke
zetet sem támogatta. Dávid István igazat adott
dr. Kovács Bélának és javasolta, hogy 2,5
mili ióért hirdessék meg az ingatlant.

- Ha a társaságnak van pénze, akkor vegyen
magának ingatlant, így az önkormányzat nem
lesz összekötve a társasággal. Egyébként is
közös lónak túros a háta - mondta Dávid
István.

Kotona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke
is kéLelyeinek adott hangot. Mint mondta neki
is fenntartásai vannak az ilyen méretűvállal
kozásokkal szemben. Mivel a városnak most
els6sorban pénzre van szüksége, ezért Katona
Lajos is az énékesítés mellett érvelt. A képvi
selól< végül úgy döntöttek, hogy fél évig hir
deti k eladásra az ingatlant, s ha mégsem kelne
el, akkor visszatérnek a részvénytársaság
ajánlatára.
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Van ahol jól
gazdálkodnak...

Fizetésemelés
a városházán

Tény, hogy sok önkor
mányzat küszködik anyagi
problémákkal, de vannak te
lepülések ahol jól mennek a
dolgok. Katona Lajos az ön
konnányzat pénzügyi bizott
ságának vezetője egy több
települést érintő együttmű

ködési tanácskozáson szer
zett tapasztalatait osztotta
meg április 25-én a képvise
16k.ke!.

- Minden önkormányzat
gondokkal küzd, de én úgy
látom, hogy óriási különbsé
gek vannak egyes települé
sek között. Kunszentmárton
nagy gondokkal küzd, mert
korábban éppúgy eladóso
dott, mint Gyomaendrőd.

Éppen ezért már tavaly el
kezdték a radikális leépítése
ket, például négy óvodáMI
csináltak egyet, a bölcsődét

megszüntették, az iskolában
nincs teljes körű napközis el
látás. Mezőtúr is megkezdte
a leépítéseket a takarékosság
jegyében. Törökszentmiklós
viszont jó helyzetben van,
alapvetőgqndok nélkül gaz
dálkodik. Erdekes, hogy az
említett városok éves költ
ségvetése nagyságrendjét te
kintve egyforma, ennek
ellenére az egyik település
nek jelentős problémái van
nak, másoknak nincsenek.
Ebből én arra következtetek,
hogy Gyomaendrődön a
pénz elmegy valamire, hi
szen túlméretezett az intéz
ményhálózat és az is lehet,

hogy az intézmények pazarl6
gazdálkodással működnek.

Arra nem lehet számítani,
hogy az állam segítséget ad
az önkormányzatoknak. Az
intézmények működtetésé

hez 70 százalékot adnak, a
maradék 30 százalékot az
önkormányzatoknak kell
előteremtenie, akár helyi
adókból is. Ha erre képtelen
az önkormányzat, akkor több
intézményét be kell zárnia.
Ezzel a ténnyel nekünk is
szembe kell nézni, s változ
tatnunk kell, ha képesek va
gyunk erre.

Dr. Frankó Károly polgár
mester reagált az elhangzot
takra. El mondta, hogya
fej kvóta-rendszerű állanu tá
mogatás reálértéke csökkent,
mára a működési kiadások
alig 60 százalékát fedezi az
állami pénz.

- Tehát a kormány is elis
meri, hogy az önkormányza
tok csupán 60 százalékban'
vannak finanszírozva. Akkor
most megkérdezem, hogya
2500 munkanélkülit eltartó
városunk kit adóztasson.
Senki nehigyje,hogynu rosz
szul csináltu"nk valamH. Én
nem vagyok belenyugodva
ebbe a helyzetbe és ezt ne
kem el kell mondanom nunt
polgármesternek, hiszen én
nem tanácselnöknek, vagy
pénzügyi biztosnak szerződ

tem ide - fogalmazta meg pa
naszát a polgármester.

A képviselő-testület - a polgármester kérésére - zárt
ülésen döntött dr. Frankó Károly és Csorba Csaba
jegyző fizetésének emeléséról. Az alig 10 ezer forintos
fizetésemelésról több mint egy órát vitáztak a képvise
lÓK és információink szerint újból megnyilvánult egyes
képviselóK értelmi és jellembeli hiányossága. Bebizo
nyosodott az is, hogy egyesek képtelenek tolerálni az
ellenkezőálláspontot képviselővéleményeket.

A polgármester és a jegyző rintra emelték, a jegyző illet-
fizetésér6l szóló írásos előter- ménye pedig az eddigi 80 ezer
jesztés a képviselő1< egy részét forint helyett 90 ezer forint
is meglepetésként érte, hiszen lett.
hónapok óta az ülésen másról Dr. Frankó Károly a zárt
sem esik szó, nunt hogy tragi- ülést követően lapunknak el-
kus a város anyagi helyzete, az mondta, hogy ajegyző80ezer

önkormányzat pénzügyileg a forintos fizetése nem sok,
pad\(ín van és az elmúlt évek mert a hivatalban dolgozik
helytelen gazdálkodása nuatt olyan előadó, akinek több
a csőd elkerülése a csodával mint 60 ezer forint a fizetése.
lenne határos. Most pedig a - A hasonló nagyságú tele-
záJ.1 ülésen elóoukkan a bérfej- püléseken ajegyzői fizetések
lesztésró1 szöló anyag. nund 100 ezer forint felett

Furcsáll;uli is merészelte ezt vannak. A tárgyilagossághoz
néhány képvisel6. Hanyecz tartozik az is, hogya polgár-
Margit kisgazda képviseJ6nő mester fizetését a miniszteri
például felvetette, hogy val6- illetmény 50-80 százaléka
színtíleg a választópolgúrok között lehet megállapítani.
sem értenének egyet dr. Fran- Tavaly a miniszteri fizetés
kó fizetésének emelésével, hi- 134 550 forint voll, amely-
szen a város az irányítása alatt hez képest az én 94 ezer fo
eladósodott, nincs megfelelö rintos fizetésem a miniszteri
pénzügyi gazdálkodása a vá- iIlctménynek csupán 69,8
rosnak és elóbb a város veze- százaléka volt. Idén a 175
tójének tenni kellene valamit ezer 500 forintos fizetéshez
az asztalra, mielött a I"izetés- képest a 104 ezer 400 forintra
emelését követeli. emelt bruttó fizetésem 59,5

A polgármester foggal kö- százalékot jelent. Megjegy-
römmel ragaszkodott a fizeté- zem, hogya hasonló méretű

se megemeléséhez, anut végül városok polgármesterei kö-
a kérviscl61< 10-7 arányban zött még így is nekem van a
megszavaztak. legkisebb fizetésem - nyilat-

A polg{mnester 98 ezer fo- kozta lapunknak dr. Frankó
rintos fizetését 104 ezer 400 fo- Károly.

, , ,
Allami tamogatasok

Csak a Bethlen nyert
A helyi önkormányzatok idei címzett

támogatásáról szóló törvényjavaslat má
jus elején került a parlament elé. Elutasí
tottak 335 támogatási igényt egyrészt lllert
a kérelmek nem feleltek meg az előírt

követelményeknek, másrészt a támoga
tásra szánt összeg idén jóval kevesebb a
tavalyinál. Összesen 58 beruházási igény
kapott támogatást.

Gyomaendr6drol öt pályázalol nyújlol
tak be: a táj ház felújítására, a hátrányos
helyzeti! tanulók részére történü könyvbe
szerzésre, a I11lÍvelődési klizpont számára
új berendezések vásárlására, az ipari isko
lában egy 35 férőhelyes kollégium kiala
kítására, valamint a Bethlen Gábor
mezőgazdasági szakközépiskola kollégi
umának rekLJnSlfUkciójára és h6vítésére.

Csak a mezőgazdasági iskola pályázata
Ilyert, s így megkapja az igényelt 15 millió
forintot a fenti beruházásra.

A kormány idén a címzett és céltámoga
tásokra összesen 34 milliárd forintot fordít.
Ennek több mint 58 százalékát a folyamat
ban lévő önkoffi1ányzati beruházások támo
gatási igénye köti le, így idén 14,2 milliárd
forint szétosztásáról döntöttek.
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TanfolyaDlok, képzések
Dlunkanélküliek részére

A Békés Megyei Munkaügyi Közpol1l Gyo
maendrődi Kirendeltségén április 16-án állás
börzét rendeztek fiatalok részére. A rendezvény
célja az volt, hogy e16segítsék a tartósan munka
nélküli fiatalok elhelyezkedését azzal, hogy le
hetőség nyílott a munkaadók és a munkavállalók
személyes találkozására. Ezen a napon nlintegy
230 álláskereső fiatal jelent meg a kirendeltsé
gen, akiket 80 munkáltató várt. A rendezvény
végén több mint 70 fiatal talált munkát.

(Képünk a Fiatalok Napján készült)

Számítástechnikai
szoftverüzemeltető

A képzés elvégzése után képes lesz
a legkorszerúbh számítógépes szoft
verekkel levelek, táblázatos kimuta
tások, grafikonok elkészítésére. A
képzés időtartama: 584 óra. A képzés
ut{Ul betölUlet() munkakörök: ügyirat
kezelés, irod,Li adatkezelés, szöveg
szerkesztés. Pénzügyi, könyvelési
programok adatvédelme, hálózatüze
meltetés.

Igazgatási ügyintéző,

ügykezelő képzés
A képzés során a hallgató titkársá

gi, külkereskedelmi, jogi, szervezési
és protokollismereteket szerez, gép
írást, szövegszerkesztést tanul. A
képzés május 17-én kezdődik, idCítar
tama: 900 óra. Az elérlletCí képzett
ség: középfokú ügyintézö, titkár.
Betöltllet(í munkakörök: titkár, szer
vez6, általános ügyintéz6, titkárság
vezet6. KÖZépiskolai végzettségűek

jelentkezhetnek.

Európai üzleti asszisztens
képzés

A képzés során lllegszerezlJetúk
mindazok az ismeretek, amelyek
szükségesek egy sikeres vállalkozás
ügyviteli, pénzügyi és számviteli te-

vékenységéhez. A külföldi cégekkel
való kapcsolatteremtés érdekében a
hallgatók alapfokú szakmai angol
nyelvi képzésben is részt vesznek. A
képzés májusban kezdődik, időtarta

ma 1616 óra. A jelentkezés feltétele:
közgazdasági, vagy egyéb szakkö
zépiskolai érettségi és legalább egy
éves ügyviteli gyakorlattal rendelke
ző regisztrált mWlkanélküli jelent
kezzen.

Jelentkezés és bővebb információ:
a Békés Megyei Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltségén
(Gyomaendrőd,Mirhóháti u. 11. Te
lefon: 386-331)

Üzemi épület, mCIködő faipari
üzemmel 3170 négyzetméter te
lekkel, 846 négyzetméter műhely
aJapterülettel kedvező áron
t"izetési kön nyítéssej eladó Gyo
mán a Lévai út 4. sz. alatt. Érd.:
66/386-696, 386-649 vagy Gyo
maendrőd, Selyem út 127. (Mag
tárlapos), Jenei László.

***-. ?
Uzlethelyiség 66 m- vendéglá-

tóipari célra is alkalmas, bérbeadó
(esetleg eladó). Gyoma központj á
hWl, a Fő út 214. sz. alatt. (volt
Tabak üzlet) Érd.: 66/386696 és
386-649 vagy Gyomaendrőd, Se
lyem út 127. sz. alatt (MagtárIa
pos), Jenei László.

Szakképzettséget nem igénylő

munkalehetőség

Cipőiparibetanított munkás
(Dévaványa) 20 fó'

Középfokú
végzettségűek részére
Ács- állványozó (Gyomaendrőd) I fő

Festő- és mázoló (Gyomaendrőd)S fő

K6műves (Gyomaendr6d) 3 fó'

Asztalos (Gyomaendr6d) 10 fő

Cipész (Gyomaendr6d) 3 1'(í

Lakatos (Kecskemét) 10 f(j"

Forgácsoló (Kecskemét) 10 f(j"

Villanyszerelő (Kecskemét) lO fC)

Felsőfokú

végzettségűek részére
Faipari üzemmémök

(Gyomaendr6d) l fC)

Gépészll1érnök
(Kecskemét) 5 f()

Pályakezdók - és a 27.
életévüket még be nem töltött
fiatalok részére felajánlható
álláslehetőségek:
Műszaki cikk eladö l f()

É1elmiszerbol ti eladó 4 f(í

Benzinkú[.!<ezel(5 l f()

Felszolgáló, vendéglátóipari elad() 2 fC)

Faipari üzemmérnök l fő

Faipari betanirott munkás S f(j"

Asztalos 10 1'ó"

Varrónó 10 fő

Lakatos 10 fő

Forgácsoló 10 f6
Villanyszere!610f6

Gépészmérnök S f(j"

k ríllásoklwl kapcso/aJvs rész1eles infor
nwciók beSz.ereV1elók a Békés Megyei
MUlIkflügyiKÖ-:PO/1l Gyomaelulrődi Kiren
deliségén, s::.emélyesen, vagy telefonon. !

Mirhóhúli úJ ll. Telefon: 386-331,
386-212.
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Suchman Tamás tárca nélküli privatizá
ciós miniszter elmondta, hogy Csorba
Csaba jegyzővel múlt év szeptemberétól
ez év februárjának közepéig levelezésben
állt. A miniszter szerint az ügy részben már
pozitívan lerendeződött, ugyanis az iskola
megkapta amit kért, másrészt ajegyző ké
sedelmes, és pontatlan ügyintézése miatt el
kellett utasítani a kérést. Fél évig vártak
arra, hogy a döntéshez szükséges iratokat
Gyomaendrőd önkormányzata bocsássa a
bizottság, illetve az ÁPv Rt. rendelkezé
sére, de mivel minden póthatáridőletelt, és
a szükséges iratokat sem küldték meg,
ezért nem zárulhatott Gyomaendrőd kéré
se pozitív döntéssel -mondta Suchman Ta
más.

Pallag viszontválaszában azt állította,
hogy a város kéreIméhez a termé
szetvédelmi felügyelőség levelehiányzott,
tehát szerinte hivatalból fékezték az ügyet.
A miniszter válaszátPallag László nem, de
az Országgyűlés elfogadta.

Parlament előtt a gyomaendrődi földügy
Békés megye országgyúlési képvi

selője,PallagLászló még februárban
nyújtott be interpellációt a privati
zációs miniszterhez, de ennek el
mondására csak május 7-én került
sor-adta hírül a Békés Megyei Hír
lap.

A képvisel6 két dolgot kifogásolt: az
egyik, hogy a február 19-i gyomaendr6di
árverésen sem az ötszáz helyi igényl6, sem
a város nem jutott hozzá a földhöz, pedig
a múlt év augusztus 28-án az árverési ér
dekeltségek szerint megtörtént a II. számú
kárpótlási földalap megosztása. A másik,
hogy a város vezet6i levelet írtak a priva
tizációs miniszternek, de választ nem kap
tak.

A kisgazda képvisel6 szerint az állami
földalapból kielégíthetnék a város és a
Bethlen mez6gazdasági iskola igényét és
II. sz. földalapba kijelölt földhöz juthassa
nak hozzá a kárpótol tak.

KÚTFÚRÁS
Ivó- és

öntözőkutak

fúrása 200
méter
talp

mélységig.
Helyi lakosoknak

10 százalék
kedvezmény!

KomóczyAttí/a,
Gyomaendrőd,

Apponyi út 17.
Telefon:
386-338

KÚTFÚRÁS

EIDléktábla

Megérl(eztem!
Örömmel tudarom mindenkivel, hogy

1996. március 14-én Oóra 5 perckor 2200
gramrnos súllyal és 48 centivel megszület
tem. Anyukár9 Uhrin Erzsébet, apukám
Nagy Lajos. En pedig a Krisztián nevet
kaptam.

Rendőrség
•napja

Április 28-án az Október 6.
lakótelep melletti téren ren
dezték meg a Rendőrség

Napját. A rendőrnap alkal
mából rendezett diák kerék
páros versenyre felajánlott
vándorser1~geta Rózsahegyi
Kálmán Altalános Iskola
csapata nyerte. Második lett
a 2. számú Általános Iskola
csapata, a harmadik helyen a
Bethlen Gábor mez6gazda
sági szakközépisko!ások vé
geztek.

Shirchadasj
Újra nagy sikerrel szere

pelt Gyomaendrődön a hol
land Shirchadasj
gospelkórus és zenekar. A 80
tagú énnekkar tavaly ilyen
kor a művelődési központ
ban telt ház előtt adott nagy
sikerű koncertet. Idén április
26. és május 3. között Ma
gyarországon 11 alkalom
mal léptek fel, ebb6!
négyszer Békés megyében.

Emléktáblát avattak május 7-én Gyomán a megye és a
város első kisdedóvója alapításának 155. évfordulója alkal
mából. Az em1ékünnepségen elhangzott, hogy az ország első

kisdedóvóját 1828-ban Brunszvik Teréz hozta létre a főváros

ban. Egy évvel kés6bb Tolnán megnyitották az első óvóképző

intézetet.
A gyomai uradalom birtokosa Wodiáner Sámuel 1839-ben

kapott engedélyt a vármegyétól egy kisdedóvó letrehozására.
Wodiáner a saját pénzén létesített kisdedóvót, s az intézményt
1840. július elsején adták át az akkor 7800 lakosú Gyomáll.

Kismamák figyelem!
Megkezdtük üzletünkben a

PANDAPEL
védőgátas

NADRÁGPELENKÁK
árusítását 4 féle méretben!
Nálunk megvásárolhatja

a legkedvezóbb áron,
csak 559.-/CSOMAG!

PANDAPEL, AMI KÉNYELMES
A BABÁNAK ÉS OLCSÓ

AMAMÁNAK!
COLOR SHOP PAPÍRBOLT
5500 GyomaendrődI Fő út 21.

Tel.: 66/386-748
Nyitva: H-P 8.00-17.30 1 Sz 8.00-12.00
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Francia kapcsolat

***************'* ** ~~ 2;nd6 ~ *
; r~ S~f)I2T ~ ;
* Uj márka ** a LINDA SPORTBAN! ** KRONOS (olasz) sportcipők ** Kosárlabd9s, foci - stopnis, C?i~ő,k *
*

minden meretben, terem, setalo *
Linda Sport, ** a Kronos kelet-magyarországi* képviselete kiskereskedőket ** is kiszolgál. *

*
Egyesületeknek megrendelés ** alapján szállítunk! *

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

programot. A magyar és
francia szakemberek együtt
alakították át "magyarra" a
hazánkban is bevezetendő

oktatási programot. Ennek a
munkának a végén a Francia
Köztársaság Nagykövetsége
és a Magyar Szakképzési
Társaság rendezett április
12-én egy nemzetközi ta
nácskozást a budapesti Fran
cia Intézetben.

Az oktatási program beve
zetéséről, a mezőgazdasági

szakképzés magyarországi
megújításáról beszélt dr. Be
nedek András a munkaügyi
minisztérium helyettes ál
lamtitkára, majd a francia
rnagyar szakképzési
együttmú1cödés céljait vázol
taN. Jean Besancon a francia
mezőgazdasági minisztéri
um főosztályvezetője.A kí
sérleti képzésbe bevont
iskolák oktatói közül a gyo
maendrődiekkaptak szót: dr.
Dávid Imre és Kovács Ká
roly szólt az oktatási prog
ram bevezetésének
lehetőségeiről.

Lapunkban már hirt ad
tunk arról, hogy a francia
földművelésügyi miniszté
rium segítségével Magyar
országon egy új
gazdaképzési programot
próbálnak meghonosítani.
A kísérleti program kereté
ben öt magyarországi me
zó'gazdasági iskola - köztük
a gyomaendrődi Bethlen 
pedagógusai val ismertették
meg a Franciaországban ki
dolgozott gazdaképzési

A Mezőgazdasági Tanulók Nemzetközi Sportverse
nyén Mezőhegyesenisbizonyítottak a gyomaendrődiek.
A találkozón 11 hazai és külföldi iskola vett részt. Az
iskola leánytanulóijobb eredményekkel büszkélkedhet
nek mint a fiúk, hiszen a kézilahdacsapat első helyezett
lett, az atlétika csapat a harmadik helyen végzett, épp
úgy mint a háromtusa csapat. Az iskolák közötti ver
senyben a Bethlen a másoclik helyezett lett. Kiemelkedő
egyéni eredménynek szárrút, hogy Csiffáry Csilla máso
dik lett súlyJökésben és magasugrásban, valamint tagja
volta 3. helyezett 4 x 100 méteres váltónak is. Ezenkívül
ő lett a gólkirály a kézilabdában. A fiúk közül Séllei
Lajos megnyerte a súlylökést. A versenyzőket Sipos
Dezsőés Kolm Sándor készítette fel.

A szakközépiskolások országos szakmai tanulmányi
versenyén Zagyi Gábor másodi k, Horváth Sándor pedig
7. helyezést ért el. Ezzel mindkettőjüketfelvételi nélkül
felveszik a debreceni, illetve a gödöllői agráregyetemre.
A két cliák felkészülését LichtensteinKatalin irányította.
A Guba Sándor Országos Szakmai Diákpályázatra hat
tanuló írt pályamunkát, közülük öten bejutottak az or
szágos döntóoe: Porl}bcsánszki Andrea, Fodor Szilvia,
D. Kovács Mónika, Ujlaki Brigitta (különdíjat nyert) és
Sánta Barbara, aki harmadik helyezést ért el. Az írásbeli
és szóbeli teljesítmények alapján a gyomaendr(ídiek a
negyeclik helyen végeztek a résztvev(í 16 iskola közül.

* * *

Április 28-án Hódmezővásárhelyenimmáron 12. al
kalommal az Országos Juhászversenyt rendeztek, mely
re a gyomaendrőcli Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szakközépiskola két csapattal nevezett. Közülük az
egyik, melynek tagjai Kulik Róbert, Kun Béla és Papp
Imre, első helyezést ért el. A csapat mindhárom tagja és
Urbancsok Zsuzsa, a másik csapat tagja egyélll külÖll
díjban is részesült. Különdíjat kapott Horváth Sándor,
aki a birkapörkölt-főző versenyben bizonyította tudását.
A csapatokat Varga József és Fekécs László tanárok és
Papp András juhász készítette fel a versenyre.
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A gyomaendrődi Török
Gábor a Kner Imre Gimná
zium és Kereskedelmi
Szakközépiskola végzős

hallgatója a Nemzeti Szak
képzési Intézet által szer
vezett országos szakmai
tanulmányi versenyen - ke
reskedelmi és vállalkozási
ismeret szaktárgyból - első
helyezést ért el.

A helyi iskolai válogató
verseny után őt nevezték
az országos versenybe, s
márciusban az országos
e)ődöntőn no diák mérte
össze tudását. Közülük 18
an kerültek a döntőbe

amely április 17 és 20 kö
zött zajlottSzolnokon, ahol
a gyomaendrődi Török Gá
bor végzett az első helyen.
- Kis iskola nagy eredmé
nye ez, hiszen a 18 buda
pesti győri, miskolci,
szombathelyi, szegedi és

OKTATÁS

Török Gábor és tanára Ladányi Gábor

szolnoki iskolák diákjai tosít Gábornak szakirányú
között egy gyomaendrődi továbbtanulás esetén, sőt

diák végzett az elsőhelyen. ebból a tantárgyból jeles
A Művelődési és Közokta- osztályzattal az érettsécri
tási Minisztérium az elért alól is felmentették b_

eredmény alapján teljes mondja Ladányi Gábor fel
felvételi mentességet biz- készítő tanár.

9

/

Ovodá nem
A nagylaposi szülők kére

lemmel fordultak az önkor
mányzathoz, hogy
Nagylaposon az idősek

klubjában óvodai csoportot
indítanának. A szülők indo
ka az volt, hogy gyermekeik
nek megeróltető a korai
kelés, mert csak az iskola
busszal tudják óvodába vinni
gyermekeiket. A képviselő

testület a kevés gyermek és
az aránytalanul magas költ
ségek miatt nem támogatta
óvodai csoport indítását
Nagylaposon.

CB-rádiót vennék. Tótb
Sándor Gyomaendrőd.Tompa
u. 22. Telefon: 60/384-225

Vízparti telek eladó a Bó
noom zugi lloltág mellett. 740
m-, kövesút mellett+elektro
mos hálózat. Érd.: Selyem u.
127 .. vagy 66/386-696. Jenei

Benzinmotorral működő

önindítós. autómata sebváltós.
újszerű áUapotben lévő rok
kantkocsi eladó. Érd.: Gyoma.
Fó út J 32 Tel.: 66/386
211/48-as mellék (napköz
ben), Fásiné.

~ ~

Elelmiszer Aruház
ajánlata:

3 x 1,5 liter Coca Cola 246 Ft
2x2 liter Quanto öblítő 299 Ft

Párizsi l kg 274Ft
Virsli l kg 356 Ft

Safeguard tusfürdő 220 Ft
Ice Tea l liter 49 Ft

Nyitva:
hétfő-szombat:

6.00-20.00
vasárnap: 7.00-13.00

A

TURULCIPÖ®

megújult választékkal
várj a kedves vásárlóit
Gyomán a Fő út 218.

szám alatt,
a gyógyszertár melletti

üzletében!

Aki ezzel a hirdetéssel
jelentkezik az üzletben,

az 10 százalék
árengedményt kap.

z
A

-..
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Szennyvíz aholtágban

Csod a Csókósib n
Panaszkodnak néhányan

az endrődi Csókási-zugi hol
tág partján lakók közül, hogy
a mederben rendkívül ala
csonya víz. Állítólag néhány
vízparti polgár kérte a holtág
vizének leszippantását,

merthogy a magasan álló víz
elöntötte a kertjük végében
lévő veteményest. Igen ám,
de a leleményes polgárok ve
teményes kertje jócskán be
nyúlik a mederbe, mert úgy
nagyobbították meg telkü-

ket, hogy a holtág medrét
egy darabon betöltötték föld
del.

Braun György külterületi
közterület-felügyelőlapuok

nak elmondta, hogy az ön
kormányzat tulajdonában
levő holtágaknak üzemelési
szabályzata van, amely elő

írj a amederben tarta:1dó mi
:1imum és maximum
vízszintet. A Csókási-zug
ban a maximális vízszint a
felszerelt vízmérce szerint
ISO centiméter.

- Ha a vízszint ezt eléri,
vagy meghaladja, akkor ki
kell szivattyúzni amederből
a vizet úgy, hogya minimum
szintet, amely ISO centimé
ter, elérje. Egyébként ennek
a holtágnakjelentős vízgyűj

tő területe van, s elsődleges

funkciója a belvíz tárolás 
mondja Braun György, aki
tud arról, hogy néhányan il
legálisan feltöltötték a telek
végét, ezzel megnyújtva a
kertet. Ezek az emberek rek-

lamálták meg tavasszal a
magas vízállást.

- Tény, hogy rendkívül
rossz a vízminősége ennek a
holtágnak, tavaly a laborató
rium szennyvíz minőséget

állapított meg. Nagy gond,
hogy nincs se technikai, se
anyagi lehetőség a folyama
tos vízcserére. Abelterüleli
ho::.ágak közül erre csak a
gyomai Falualji és az endrő

di Ligeti hol~ág esetében van
lehetőség. Erdekes módon
azonban míg más belterületi
holtágakból nyaranta fogy a
víz, addig a Csókásiban va
lamilyen csoda folytán nlin
dig szaporodik... Tény, hogy
a holtág partján lakók úgyne
vezett szikkasztó szermyví
zaknával rendelkeznek,
amelyből a szennyvíz beszi
várig a holtágba. A vízminő

ség romlásához jelentösen
hozzájárul a telkek végén, a
vízparton elhelyezett trágya
domb is - jegyezte meg Bra
un György.

Kártérítés
Éppen ideje lesz fel

hívni közlekedő polgár
társaink figyelmét, hogy
a hosszú tél nem múlt el
nyomtalanul, már ami a
város útjait illeti. Mély
gödrök, közismertebb
nevén kátyúk tátonganak
főként az önkormányzat
kezelésében levőutakon.
A minap a Pásztor János
úton huppant egy gödör
be kismotorjával egy
polgár. Neki szerencsére
komolyabb baja nem
esett, ám a drága motor
összetört. A hepehupás
úttestre tábla nem fi
gyelmeztetett, így az út
ksezelőjétól, az önkor
mányzattól,joggal köve
telte a kár megtérítését.
A polgármester igazat is
adott a károsultnak, ln.:
több a városháza tizetni
is fog, sőt csodák csodá
jára a balesetet követő

napon a Pásztor János
úton elkezdték a kátyú
zást.

r:';':'-~hY~h"....~«-:!X,:····ee"""" ••• e•••••• e••••• _.x.:oX>:~~
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~

06-60/301-054 i
, :;
~ §
~~,/T.'7.'''''''''''''''''''.:nvr.'''''I'•• 7.''.?'7N7~'''-?Q.~ Q••••~.t

ACoop
nyereményakció

nyertese
A Coop üzletiánc feblUári országos nyere

ményakciójának sorsolása után gyomaendrődi

nye11est is köszönthettünk. A Gyomaendrőd és
Vidéke Áfész endrődi nagy ABC-jében a feblU
ári Coop vásár szerencsét hozott Ladányi Csillá
nak, aki április 15-én édesanyjával vette át
Damján Istvánné üzletvezetőtól a Hajdu mosó
gépet és a bolt által felajánlott Tomi mosóp0l1.

A Coop nyereményakció tovább folytatódik.
A nyereményjáték fő díja egy Peugeot 106 sze
mélygépkocsi.
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Gyermek, fo, népszokás Megérkeztek a

szép népszokásból, hogya
gyermekük emlékére fát
ültető szülól< a gyermeken
át a fával érzelnli vonalko
zásbél kerü lnének. Megsze
retnék a fát és az olyan
gyermek, amelyik már ki
csi korában <.ina lenne ne
vel ve, hogy ez az lj fáj él, él
másik a testvéré, <.i fának
szeretetében n6nefel és ak
kor feln6n, vagy kamasz
korában nem tördel né le az

Olaszország egyik vidé- .
kén az a népszokás, ha fiú
születik, az apa egy tölgy
fát ültet el a háza táj án.

Ezt a szép népszokást mi
is bevezethetnénk, azzal a
kiilönbséggel, hogy nem
csak;;. f:.'2. hanem a leány
születésekor is ültemének a
szülők egy fát.

Milyen sok szép gondo
latot vinnének bele a szü
:ól< ebbe a "fakultuszba'"
Elkezdve a fa gödrének
ásásával, a fa ápolásával. -

s ahogyan a gyermek fejlő- . Cl~~~~l-"::J~~~
dik, ezzel minduntalan li
kapcsolatban lenne a fa fej
lődése is. Ha a gyermek is,
a fa is a szeret6 gondozás
következtében szépen fej
]6dik, gyarapodik, bizo
nyos, hogya szüllíknek
nemcsak a gyermekük f~i

lődése, hanem arUlak él szü
letése emlékére ültetett ta
növése is örömet szerez.
Kettős öröme volna ez a
szü1őknek.

A köznek pdig az a biz
tos haszna lenne ebb<íl a

r----------------- .. -----------------------...,

Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasóknak a

lakossági apróhirdetését. akik azt az alábbi szelvényen küldik be
megjeJentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell beírni a
kívánt szöveget. és a szeJvényt levelezőlapon vagy borítékban kell
elkütdeni a következö címre: 5500 Gyomaendröd. Pf: 48. A hirde
tések szövegéért felelősségetnem vállaJunk l Egy apróhirdetés szö
vege lehetóleg ne tartaLmazzol1 tizenöt (15) szónál többet'

Feladó neve:"",,, .. ,,,, ,,",'" ""., ,,,." ,.".",,,,, ".".".

I Címe:." " .

A 'hO d t' ..z apro Ir e es szovege:" " "",, .

............................................................... , .

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

, , ,', " .. ' .

Érdeklődni: , ,.. ,.. , ,', ,.

....... ,', , " ,.,"", .. , " ,', .. , .

-----------------------------------------~

utak mentén ültetett fát és
nem tudná az életét leélrli
úgy, hogy életében egyet
len egy fát sem ültetne.
Mallolnap nagyító üveggel
sem találunk már népszo
kást. vagy népviseletet.
Go ndol kozásban, viselet
ben, zenében nemzetközi
vé v;ilik lassan a magyar
ember. Ma már nincsenek
arat<Íünnepek, kukorica
fosztókák. A lányok sem
járnak a fonókba, hiszen
fonni sem tudnának. Me
lyik legény melU1e vasár
nap délután ráncos
gatyában véQiQ az utcán"?
Es így tovább ITI

Egyedül a káromkodás
ban 6riztük meg a népszo
kást. De ezt aztán lsten
igazában megCJriztük és
görcsös ragaszkodással
ápolja úr és paraszt egya
ránt.

Wag er Márton
Cyonwi Vjság.

1932.jlLfius 23-ÚII.
Árrilis 22-én üIU1epeltük

a Föld Napját.

Rövid
határidőre

ajóndékfilmes
kidolgozóst
vóllalunk.

Berény-Color Bt.
Pa ír- írószer
Kereskedés

Gyoma,
Bajcsy u. 64.

Endrőd,

Blaha u. 4.

1996-os
modelljei!

Női egyrészes
és kétrészes
f·· rdőruhák,

valamint
férfi

úszónadrágok.

lII1I
Bikinik:

1990-2890 Ft-ig

Egyrészes
fürdőruhák

1890-2990 Ft-ig!

STOP-SHOP
DIVATÁRU

Gyoma
Bajcsy u. 45.



A következő árverés 1996.
június 4-én de. 9.00 órakol' Pol
gármesteri Hivatal Nagyter
mében lesz, ahol Bónom-zugi,
Hal'csás-zugi kerteket, Újkerti
és Csepűskerti zártkerteket is
htékesítenek, ezek részletes
listája a polgármesteri hivatal
vagyongazdálkodási csoport
jánál megtekinthető.A hivatal
felhívja azok figyelmét, akik je
lcnleg érvényes szerződés nél
kül önkormányzati tulajdonú
fóldet használnak, hogya ké
sóbbi kellemetlenségek elkerü
lése végett a polgármesteri
hivatalban jelentkezzenek.

Bónom-zugi 8874 hrsz-ú nem víz
pMi kelt 1974 m2 teliikttel bérleti
joggal terhelten. Becséltéke 8.000 Ft.

Bónom-zugi 8875 hrsz-ú nem víz
parti kert 1895 m2 területtel bérleti
joggal terhelten. Becsérték 8.000 Ft.

Bónom-zugi 8877 hrsz-ú nem víz
palti kert 1582 m2 terülenel bérleti
joggal terhelten. Becsérték 8.000 Ft.

BÓllom-zugi 8879 hrsz-ú nem víz
parti kelt 1809 m2 teliilenel bérleti
joggal terhellen . Becsértéke 8. OOO Ft.

Bónom-zugi 8880 hrsz-ú oem víz
pMi kert 1396 012 területtel. bérleti
joggal terhelten. Becsért~L~: 8. OOO Ft

Bónom-zugi 8881 hrsz-ú nem víz
parti kert 1396 012 területtel, bérleti
joggal terhelten. Becsértéke: 8.000 Ft

Bónom-zugi 8882 hrsz-ú nem víz-
pMi kelt 1399 m2 területtel, bérleti
joggal terhelten. Becsértéke 8.000 Ft

Bónom-zugi 8883 hrsz-ú nem vÍz
pMi kelt 1399 m2 t.::rülettel. Wrleti
joggal terhelten. Becséltéke: 8.000Ft

Bónom-zu"i 8884 hrsz-ú nem víz-
palti kert 1399 m2 teliiktte! bérleti
joggal terhelten. Becso:rtéke: 8.000Ft

Bónom-zugi 8885 hrsz-ú nem víz
palti kelt 1805 012 teriUette bérleti
joggal terhelten. Becsérto:ke: 8.000 Ft

Bónom-zugi 8887 hrsz-ú nem vÍz-
parti kert 1877 m2 teliilettel Wrleti
joggal terhelten. Becsértéke 8.000 Ft

Bónom-zu"i 8898 hrsz-ú nem víz
pMi kert 1838 lIl2 t<::liilettel bérleti
joggal terhdten. Becséltéke: 8.000Ft

Bónom-zugi 8902 hrsz-ú nem víz-
parti kelt 1838 m2 területtel bérleti
joggal terhelten. Becséltéke. 8.000 ft

Bónom-zugi 8906 hrsz-ú nem \~z

parti kert 1874 m2 területtel bérleti
joggal terhellen. Becs~J1éke8.000f!.

Bónom-zugi 8924 hrsz-ú vízpalti
kert I 154 Dl2 területel bérleti joggal
terhelten. Beeséltéke: 70.000 Ft.

Bónom zugi 8928 hrsz-ú nem víz
parti kert 1712 m2 területtel bérleti
joggal terhelten. Becséltéke: 8.000
Ft.

, ~

INGATLAN ARVERES
FIGYELEM! GyomaendrődVáros Képviselő-testületenyilvános árverés útján értékesítésre

bocsátja a tulajdonát képezőalábbi gyomaendrődiingatlanait. Az árverésre kerülőingatlanok
megvásárlásának részletes feltételeit, valamint az árverés szabályait a olgármesterei Hivatal

Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. sz. alatti hirdetőtáblájánlehet megtekinteni.

A feltüntetett BECSÉRTÉKEK ÁFÁ-T NEM TARTALMAZNAK

1996. máJ"us 21-én sasháti épületrész bérleti joggal ter- 1996. máJ'us 28-án
hellen. Becséltéke: 850.000 Ft.

de. 9.00 órakor Szabadság tér 5. sz. (TOTÓ-LOT- de. 9.00 órakor
P I .. t· TÓ bérlemény) alatti 49 m2 aJapt.::rü- p I" te .o garmes en letű üzkt és kiegészítő helyiségek O garmes ri

Hivatal bérleti joggal terhelten. Becséltéke: ivata
Nagyterme l.2~~~~~s~~ tér 5. sz. (NyiJas tvlik- Nagyterme

Kiss Lajos üdülőtelep J300/22 lósné bérleménye,jelenleg Könyves- Ön:gsz616i 8511 hrsz-ú 6102 1112
hrsz-\!, 360 m2 területű beépítetlen bolt) alatti 30 m2 alapterületűüzlet és teliiletű szántó bérleti joggal t.::rhd-
telek teherm.::ntesen. B.::csértéke: kiegészítő helyiségek bérleti joggal ten. Becsértéke: 15.000 Ft.
350.000 Ft. krhelten. Becsértéke: 650.000 Ft. Ör.::gszől6i 8652 hrsz-ú 3290 012

Kiss Lajos üdülőtlep 1300/23 Szabadság tér 5. sz. (ÁFÉsz bér- terüktű szántó bérkti joggal terhd-
hrsz-ú 513 1112 teliilető beépítetlen leménye, jelenleg FARMERBOL1) ten. Becséltéke 25.000 Ft.
tdek teherment.::sen B.::csértéke: alatti 68 m2 alapterületű üzlet és ki- Öregszől6i 8709/3 hrsz-ú l ha
350.000 Ft egészítőhelyiségek bérletijoggal ter- 0445 m2 területtel bnérleti joggal ter-

Fő u. 224. alatti 1797/2. hrsz-ú helten. Becsértéke: 1.500.000 Ft. helt<::n. Becsértéke: 35.000 Ft
iskolaépület 2 db épületcsoportja te- Lábas u. 13. sz. alatti 5068 hrsz-ú Bónom-zugi 8801 hrsz-ú vízpalti
herUlentesen (az utcai üzlet kivételé- Szolgáltatóház a hozzá taltozó 483 kert 1637 m2 teliilettd bérleti joggal
vd) Becsértéket 3.000.000 Ft. m2 telekkel, bérkti joggal terhelten. terhellen. Becsértéke: 55.000 Fl

Rácz L. utca 45. szám alatt 3569/2 Becséltéke: 2.500.000 Fl. Bónom-zugi 8804 brsz-ú vízpalti
hrsz-ú J 173 m2 leliiktű b.::építetlen Blaha L. u. 25. sz. alatti 5930 k'::lt 20101112 leliilettel bérleti joggal
összközműves lakótekk árkedvez- hrsz-ú Szarvasvégi Iskola a hozzá- lerhelten. Becsérték.::: 90.000 Ft
ménnyel Becsértéke: 60.000 Ft. tartozó 681 m2 telekkel, bérleti jog- Bónom-zllgi 8806 hrsz-ú vízpalti

Kuiich Gy. u. 62. szám alatti gal terhelten. Becsértéke: 850.000 kelt 1884 m2 területtel bérleti joggal
3569/20 hrsz-ú 1173 m2lé:liiletű be- Ft. terhelten. Becséltéke: 90.000 Ft
építetlen összközműves lakótelek ár- 02356/2 Kocsorhegyi Iskola a Bónom-zugi 8811 hrsz-ú vízpalti
kedvezménnyel. Becsértéke: 60.000 hozzátaltozó 1654 m2 telekkel. la- ken 1597 m2 teliilettel bérleti joggal
Ft kottan és bérleti joggal terhelten. terhelten. Becsértéke: 90.000 Ft.

B hl ' 46 ' I . Becsértéke: 500.000 Ft.et en G. u. . SZilm il attI Bónom-zugi 8812 hrsz-ú VíZP<lI1i
3574/9 hrsz-ú 949 m2 teliiletű beépí- Endrődi Vásártér területéból a k.::rt 165 I 012 területt.::! bérleti joggal
[.::tlen összközműves lakótekk árke- mészoltó telep álal használt 2000 terhellen. Becséltéke: 90.000 Ft
vezménnyel. BecséItéke: 60.000 Ft. m2 teliilet bérleti joggal terhelten,a B' . 88 -7/? h "

bérlő által b.::ruházott 1.200.000 Ft onom-zug!) - rsz-u vlzpar-
Bdhlen G. u. 48. szám alatti ti kert 890 m2 területtel bérleti joggal

3574/10 hrsz-ú 948 m2 teriiletű be- értékű felépítmények kivételével. terhelten. Becsértéke: 90.000 Ft.
" l '" l k' l k ' BecséItéke: 250.000 FtepHet en összközmuves a 'ote e . ar- Bónom-zu"i 8861 hrsz-ú nem víz-
kedvezménnyel. Becséltéke: 60.000 Öre"szőlői 8072 hrsz-ú 3780 m2 paJti kert 1859 m2 területtel bérleti
F területG szántó bérleti J'oggal terheI-

t ~~ joggal terhelien. Becsél1éke: 8.000 Ft.
B tl G 50 ' al . ~574/1? ten. Becsértéke 30.000 Fte en . u. . szam at1J..' - Bl\nom-zugi 8862 hrsz-ú nem víz-

hrsz-ú 990 m2 teliiJetú beépítetlen Öregszóli 8074 hrsz-ú 924 m2 te- parti kert 1859 012 területtel hérleti
összközműves lakótelek árkedvez- rületű szántó bérleti joggal terhellen. joggal terhelten. Becsértéke: 8.000
ménnyel. Becsértéke: 60.000 Ft Becsértéke 6.000 Ft. Ft.

Ipartelepi úton Hatósági Vágóhíd Öregszőlői 8082 hrsz-ú 3525 m2 Bánom zu"i 8863 hrsz-ú nem víz-
épülete (Hrsz 3733) tehennentesen a területű szántó bérleti joggal terhel- parti kert 1715 m2 területt,;! bérIeri
h '" • 'I 170 ? t l kk l B ten. Becséltéke: 30.000 Ft.ozza<ahOZO m_ e e' ·e. ecs- joggal terhelten Becsértéke 8.000 Ft
értéke: J.200.000Ft Öre"szőlői 8084 hrsz-ú 1982 m2

terül' etú';. szánto' k~rl.'I1· J'ogQal terhel- Bónom-zugi 8864 hrsz-ú nem víz-
Nagylányi Iskola Blaha L. u. l J. LJ':' ~ ~ l' k t 1715 ? ti tt'l b' I [.

ten. Becsértéke: 10.000 Ft. paJ l 'el llL eru e c; er el
szám alatt 5961 hrsz-on tehennente- joggalterhelten. Becsértéke: 8.000fr
sen a hozzátartozó 1867 m2 telekkel. Öregszőlői 8112 hrsz-ú 2708 012 Bánom-zu"i 8865 hrsz-ú nem víz-
Becsértéke: 1.700.000 Ft. teliiletű szántó bérleti joggal terhel- pal1i kert 1715 m2 területtel bérleti

F6út 173-179. sz. alatti 36/ I/N11- ten. Becsértéke: 20.000 Ft. joggal terhelten. Becsértéke: 8.000 Ft
es hrsz-ú 109 m2 területű társasházi Öregszőlői 814 i hrsz-ú 1629 m2 Bánom zugi 8866 hrsz-ú nem víz-
ületrész. terheli a Profisoft Bt-t meg- területű szántó bérleti joggal terhel- paJ"!i kert 1719 m2 területtel bérleti
illet6 bérleti jog. Becsértéke: ten Becsértéke20.000Ft joggal terhdten. Becsértéke: 8.000
1.700.000 Ft. Öregszólői 8192 hl'sz-ú 3294 ml Ft.
Fő út 224. sz. alatti 1792/2 hrsz-ú területű szántó bérleti joggal t.::rhel- Bónom-zugi 8867 hrsz-ú nem

ingatlanból az utcai 24 m2 alapterü- ten. vizparti kel"! 1964 m2 területtel bér-
letű üzlethelyiség bérleti joggal ter- Öregszőlői 8282/2 hrsz-ú 4200 m2 leli joggal terhelten. Becsértéke
helten. Becst\rtéke: 400.000 Ft. területű szántó bérleti joggal terhel- 9.000 Ft.

F6 út 214. sz. alatti 1803/8 hrsz-ú ten. Becsértéke: i 5.000 Ft Bónom-zugi 8868 hrsz-ú nem
raktárépület bérleti joggal és Öregszőlői 8406 hrsz-ú 6400 m2 vízparti kert 1784 m2 területtel bér-
I. 100.000 Ft jelzáloggal terhelten. területű szántó bérleti joggal terhel- leti joggal terhelten. Becsértéke:
Becsértéke 450.000 Ft. ten. Becséttéke: 35.000 Ft. 8.000 Ft

Fő út 214. sz. alatti 1803/C hrsz-ú Öregszőlői 8504/3 hrsz-ú 43 16 m2 Bónom-zllgi 8869 hrsz-ú nem víz-
üzlethelyiség bérleti joggal és területű szántó bérleti joggal terhel- parti kert 143~4 m2 területtel bérleti
J.lOO.OOO Ft. jelzáloggal terhelten. ten. Becsértéke 10.000 Ft joggal terhelten. Becsértéke: 8.000Ft
Becsértéke: 850.000 Ft. Öregszólői 8505/2 hrsz-ú 4316 m2 Bónom-zugi 8870 hrsz-ú nem viz-
Fő út 172. sz. alatti (MEDOSZ teliiletű szántó bérleti joggal terhel- paJti kelt 1865 m2 területtel bérleti

bérlemény) 89 m2. alapterületű tár- ten. Becsértéke: 10.000 Ft joggal terhelten. Becsértéke 8.000 Ft
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A Katona József
Városi

Művelődési

Központ
programajánlata

Május 15. Természetgyógyászati
és Egészségvédelmi Nap 14-19 órá
ig. Reiki, Arolo-Tifar energiatöltés,
talpmasszázs, grafológia-írás
elemzés, kozmetikai tanácsadás és
bemutató, gerincmasszázs ízületi és
mozgásszervi betegeknek, betegsé
gek megállapítása ingával, vérnyo
más,-testsúl y, testmagasságmérés,
kóstoló ... stb. Várunk minden érdek
lódőt.

Május 18. 16 óra Társastánccso
portok évadzáró műsora. Belépó:
200 Ft és 250 Ft.

Május 20. 18 óra Író-olvasó talál
kozó Gergely Ágnessel. Közremű
ködik Polányi Éva elóadóművész.

Május 30. 10 órától Gyomaendród
Város Képviselő-testülete a honfog
lalás 1100. évfordulója alkalmából
ünnepi testületi ülése. Az ünnepi ülés
keretében a képviseló-testület kitün
tetéseket ad át.

18 órától Városi diákgála. Műsor
ral közremú1<:ödnek a város általános
és középiskolái.

Június l. DélelőttKossuth úti, dél
utáni a Jókai úti óvodák ballagása.

Június 5-9. Egzotikus állatok és
növények kiállítása! Egzotikus vad
állatok (róka, farkas, tigris, medve,
nyestkutya stb.) hülló1<: (aligátor,
krokodil). Teknősök, több ezerkagy
ló, ásványbörze, tengeri herkentyú1<:,
trópusi pillangó-gyűjteménye, több
száz cserepes növény. Minden állat
és növénybarátot várunk! Belépő:

csoportos diák 50 Ft (minimum 20
f6), diák: 70 Ft, felnőtt: 100 Ft.

Június 10. Véradó nap.
Június ll. 17 óra Városi zene- és

művészeti iskola évzáró műsora.

Június 12-27. Nagy Zoltán:
Álomtöredékek II. festmény- és fo
tókiállítás

Június 16. Néptánccsoportok
évadzáró műsora.

PROGRAMOK

Közösségi ház
program
ajánlata

(Endrőd,Blaha u. 21.)

Május 7-én 14 órától: Indul a a Bakter
ház színházi előadás a Komédiás Kör eló
adásában

Május 12-én 16 órától: Társastánc vizs
gabál

Május l4-én 8-16 óráig: TRENDL Kft.
végkiárusítása, nagyon kedvezőáron. Mé
teráru 200 Ft/m és rövidáru nagy válasz
tékban

Május l8-án A Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola névadó ünnepségének
keretében a tanulók gálaműsora

Május 25-én 15 órától: Kiállítás meg
nyitó

A Homok Imre és Szakáll Sándor alko
tásaiból készült kiállitás, megtekinthetó
május 25-tól június 2-ig napközben 8-16
óráig.

Május 25-én 17 órától: TEAHÁZ. E
havi vendégünk Dinnyés József - daltulaj
donos

Előreláthatóan május végén gyermek
napi műsor óvodásoknak. A pontos idó
pontról plakátok útján értesülnek az
érdeklődó1<:.

Június havi előzetes:
4-11-ighétköznapokon 8-16 óráig meg

tekinthető a Millecentenáriumi Rajzpá
lyázat résztvevőinek kiállítása a Városi
Könyvtár rendezésében.

22-én 17 órától TEAHÁZ. Vendég a
Suttyomba zenekar

A programokkal kapcsolatban érdek
lődni lehet a Blaha u. 21. szám alatt vagy
a 386-917-es telefonszámon.

Tápok eladásához.. .. ..
KIS TAROLOTERREL

,,;

RENDELKEZO
egyéni vállalkozókat

keresünk fő, vagy
mellékállásban.
Érdeklődni:
66/386-583.

13

A Microfox
ajánlata!
386 DX404 MB

170 MB winchester
Mono VGA monitor

64 900 Ft

***
386 SX33 2 MB (bóvíthetój

270 MB winchester
mono VGA monitor

44 900 Ft

MICROFOX BT.
Gyomaendrőd,Kossuth u. 33.

Tel: 386-852

D
A4i,-.\
Uhrin Erzsébet
FÉNYKÉPÉSZ
Gyermeksorozatok,

igazolványképek
Színes és

fekete-fehér
amatőr filmek

kidolgozása rövid
határidővel!

Minőségi munka!
Endrőd, Deák u. 15.

06-30/436-286

ii'lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i~liiiiiiiiii.i.!lí:,l'il:'!!iIJJ!!
.........................;~::::::::::::~:::::::;.;.:.: .
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Tisztelt Szerkesztőség!

Köszönet

Kedves Szó-Beszéd
olvasók!

Én egy Trabant-tulajdonos leszek, ha a most hirdetés
re kerülő Simson SN 51 típusú vadi állapotban lévő

motoromat megvenné valaki. Siirget az idő, ezért a jó
!§ten áldja meg azt, aki ad a motoromért45 ezerforintot.
Arverésre bocsátok még egy gyönyörűCsepel női ver
senybiciklit, amiben rendkívül sok sebesség van és az
ára csupán 15 ezerforint. Az a szerencsés vevő, aki a két
járgányt együtt megveszi, annak csupán 53 ezerforintot
kell fizetnie és jön még egy láda sörrel. Akit izgatnak
ezek a dolgok, az jelentkezzen Gyomán a Semmelweis
utca 4. szám alatt este 6 után. Dr. Weigert József

A Szovjetuni6ba történt elhurcolásokkal kapcsolatban a
következŐt mondja el. "Az igazsághoz tartozik az is, hogy az
oroszoknak csak a kényszermunkások száma volt fontos,
nemzetiségük nem. Az ezzel kapcsolatban kiadott könyvek
ben közlik a Vörös Hadsereg hadparancsát is, amely szerint
össze kell szedni a német származású személyeket. Ez azt
sugallja, hogy az oroszok kezdeményezték a német nemzeti
ségűek elhurcolását. Pedig ez nem így volt, mert az oroszok
nak csak a kényszermunkások száma volt fontos,
nemzetiségük nem. A magyar kormány kifejezetten kérte a
szovjeteket, hogy svábokat és ne magyarokat hurcoljanak el".

A magyar kormány a háború befejezése el6tt kiadta a német
nemzeLiségűlakosságot szovjet kényszermunkára. A debrece
ni Nemzetgyúlés még nem ült össze, a megkötött egyezmény
értelmében döntött a magyar kormány. Révai József, Gerő

Ernő és Vas Zoltán a kormány vezet6i. 1956-ig különösen
nehéz volt a német nemzetiség sorsa Magyarországon.

Szlovákiában a magyarok és németek a nemzetiségek, ame
lyek kiüldözésére mindent elkövetnek. A magyarokat is teljes
egészében szerették volna elüldözni. 40 ezer magyart depor
táltak, 300 ezer magyart pedig reszlovakizáci6ra kény
szerítettek. Létrejött a szlovák-magyar kölcsönös
lakosságcsere-egyezmény. Magyarországról a szlovákok ön
ként települhettek ki Szlovákiába. Onnan a magyarokat kény
szerítették kitelepülni Magyarországra. 100 ezer magyart
terveztek áttelepíteni, de csak 60 ezerre került sor. SO éve
kezdődött a németek kitelepítése Magyarországról. A kitele
pített házát és földjét elfoglalták. A potsdami határozatot
megelŐzte két határozat, melyben a magyar kormány kérte,
hogy a németség egy részét kitelepíthesse. Ha a fasiszta né
metség kitelepítéséhez nem járulnak hozzá, veszélybe kerül a
demokrácia építése. A szövetséges Ellen6rz6 Bizottság szov
jet vezetése azon munkálkodott, hogy telepítsenek ki minden
németet. A kitelepítés nemzetiségi alapon történt az 1944.
decemberi rendelet szerint. Mezőberénybol 1946 júniusába.n
vitték el a németeket.

50 éve kezdődött a magyarok áttelepítése Szlovákiából.
Gyomáról is ki akarták telepíteni a német nemzetiségű lakos
ságot. Akinek mennie kellett volna, 20 kg-os csomaggal fel
készülve kellett várnia, mert bármikor bevagonírozhatták
61<et. Nagy volt a kétségbeesés, mert szülőföldjüketnem akar
ták elhagyni. Az üldözés 1947-ben a földek és házak államo
sításával folytatódott. A kitelepítés réme 1950-ig a fejük felelt
lebegett. 1956-ban ért véget az üldözés. Szlovákiában hason
lóan fásították meg a magyarokat vagyonuktól. A Benes dek
rétumok még ma is érvényben vannak Szlovákiában. A
szlovákiai magyarok kiüldözése kényszeríthette a magyar
kormányt a német település leállítására. Így Gyomán sem
került erre sor. Néhány szlovák család Gyomára is került az
áttelepítés során Szlovákiából. Ez ma már történelem, a néme
tek kitelepítése összefügg a szlovák lakosságcserével.

Németország mÍIlden évben háborús jóvátételt fizet Ma
gyarországnak. Ez az összeg 1993-ben 61 milliárd forint volt
a költségvetés bevételei között.

Egy H6gyészr61 kitelepített német nemzetiségűvolt Tolna
megyei állampolgár írja a Donauschwabe hasábjain.

"Amikor a németeket toborozták, nyakra főre ígérgették a
magyarok, hogy megőrizhetik sajátosságaikat, nyelvüket,
szokásaikat, viseletüket. Ezzel szemben a tolnai megyegyuiés
1831-ben nemcsak kötelezővé tette a magyar nyelvűoktatást,
az elemi iskolákban, de megtiltotta a német férfi népviseletet
is".

50 éve volt a német
lakosság kitelepítéseszemét, mert itt vannak és

elviszik. Ezúton mondok
köszönetet nekik, mivel
mióta kijár felénk is a ku
káskocsi, nem egyszer
előfordult,hogy elfelejtet
tem kitenni és beszóltak.
Mindig pontosan megbíz
hatóan dolgoznak. Köszö
netemet a szomszédaim
nevében is írom az Ady
Endre utcából.

Vasas György

Engedjék meg, hogy így
nyílt levélben mondjak
köszönetet aGyomaszolg
néhány dolgozójának.
Történt, hogyamájus l-re
való tekintettel nem tettük
ki a kukát, mivel ÜIUlep,
így nem jönnek elvinni a
szemetet. Legnagyobb
meg1epetésünkre és örö
münkre délelőtt 10 óra kö
rül beszólt egy
fiatalember, hogy van-e

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a vállalko
zóknak ill. vállalatoknak, akik segítettek bennünket az
1996. április 20-án megrendezett jótékonysági óvodai
vacsorán:

Turul Cipő, Corvo Bianco, Marzol, Ági fodrászat,
Csaláhné Maczó Ágnes, Color Shop, Bajcsy-Zs. úti pa
pírbolt, Hősök úti papírbolt, Pákász horgászbolt, Boldis
János horgászboltja, Kner Nyomda, Stafírung Kft., Bú
toripari Szövetkezet, Endrődi Szabóipari Szövetkezet,
Roszik János, Tímár Ernőné, Andódi könyvkötészet,
Tandi butik, Oláh Dona, Hlradástechnikai és bórruszmű,
Katona József MűvelódésiHáz, Totó-lottózó, Deli Csa
ba, Gyuriczáné Pelyva Rozália, Villtech Műszaki Bolt,
Sikér Gmk., Linda sport, Bak János, Szántó László,
Csapó Mihály, Iz.sóné Gecsei Edit, Tótka Sándor - Pro
minent Bt., Békési Mihály, Tóth Imréné - "Kála" virág
bolt, Varga Jánosné, H6term, Zsort Kft., Botlik Judit,
Varga Béláné, Putnoki Sándor, Sikk ruházati bolt, Zöld
cukrászda, Fészek Espresszó

A Kisréti úti óvoda dolgozói, gyermekei és a szüló'k
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Homok, homokos kavics,
útépítési kövek,

zúzalékak szállítása
kis mennyiségben is.

Cégünk gépei bérelhetó'k is:
úthenger, autógréder,

Skoda billencs.

~~orJNENl
ÉpíTÓIPARIÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

5500 GYOMAENDRŐD, TOMPA M. U. 22.
TEL./FAX: 0660/384-225

Utak, parkolók, leállósávok,
szennyvízcsatornák,

vízbekötések
TERVEZÉSE

KIVITELEZÉSE
Földutak karbantartása,

kisfelületűaszfaltburkolatok
készítése

~@@
PROMINENT BT.

Cégtulajdonos: Tótko Sándor,
okI. mélyépítő üzemmérnök

Döntés e/őttkérje
referencia-/istánkat!
Prominent Bt. - 5 éve

megrendelőink

szolgálatában!

Ha tapétázni szeretne,
előbb jöjjön el hozzánk!

- Áraink lejjebb estek, készletünk pedig
megnövekedett!

Már 399 Ft/tekeres ártól válogathat
több mint 30 féle papírtapéta közül

- 50 féle öntapadós
tapéta is rendelke

zésére áll, hogy
lakását szépítse!

COLOR SHOP
PAPÍRBOLT

".".".".".".".".".".".
". Várja kedves vásárIóit a ".

". WATT GMK ".
". a gyomai (Fő út 214.) ".
.. és endrődi (Fő út 10.) üzleteiben. ...
,.. - Etin háztartási gépek nagy választékban ,..
". - Villanyszerelési anyagok, ".
.. elemek, izzók ...
,.. - Televíziáantennák, csatlakozók ,..
.. - Háztartási gépek (moságépek, ...
,.. centrifuga, bojler) alkatrészei ,..
". - SKF és keleti gyártmányú ".
.. csapágya~n,linden méretben ...
,.. es típusban ,..
.. - Vállaljuk: továbbá háztartási ...
,.. gépek javítását, és épületek ,..
". villanyszerelését. ".

". 66/386-358 ".

". ".
". ".
".~".".".".".".".".".

I-R-É"""""~""-'~-~-ú-F~-~-R-T~-"-""---l

I ROSSZ ÁLLAPOTÚT IS MEGVÁSÁROLOK I
KÉSZPÉNZÉRT! i:

HíVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK! I
~: Bárkai Zsolt I
~ ~
~ Gyomaendrőd, Erkel u. 29. ~I 06-30/533-594 I
~ SUBLÓT • KONYHASZEKRÉNY • SZEKRÉNY • KREDENC t
~ t.
~:::::::::::: ~»;.'"Mo"/.'C)"~~~h"h""':=<:«~ ~__·::_(H=«::::C~Y.>Y~:":":":":"~



PARK VENDÉGLŐ
és Gyorsétkező

MÁjus 17-TÖL ISMÉT ÜZEMEL.

Vad- és halételek és egyéb
tájjellegűételek-italok

bő választékban kaphatók egész nap!
Menü kiszolgálás 11-14 óra között.

Nyitva: 07 -22 óráig,
szombaton 24 óráig.

Rendezvények lebonyolítását
.vállaljuk 250 főig.

JeneiLászló

~Tisztelettel értesítem Városun~
lakosságát, hogy a Liget fürdő

területén műk.ödő

. '-'" ... ~

~'"
2~·:~I....- --If:lt• • • • • •

• • • • • •

15-20 fő foglalkoztatására alkalmas üzemi terület
+ elkülöníthető 3 helyiséges irodák, központi fűtéssel,

ipari árammal, telefonnal, 500 m2 aszfaltos udvarral
május ID-tól,.
KIADO

Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. 66/386-503

Gyomaendrőd, Hősök útja 65/ l . szám alatt.
(Az Arany János Utcánál, a szülőotthon közelében)

Telefon: 66/386-471

Tevékenységi körünk az állami gyógyszertárakéval azonos,
beváltunk térítéses és térítésmentes recepteket

KÖZGYÓGYIGAZOLVÁNYRA IS. .

Hiánycikkek beszerzése rövid időn belül.
NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK 8.00-18.00

SZOMBAT 8.00-12.00

FORGALMAS
HELYEN

28 m2 alapterületű,
felújított,

összkomfortos,
telefonos

üzlethelyiség
hosszabb távra

kiadó
Gyomaendrődön

a Kossuth u.
61-63 szám alatt.

Érdeklődni
a fenti címen,

vagy a 386-833-as
telefonon

munkaidőben.

Vonalkódos
pénztárgépek

•a gyomaI
ABC-ben

Városunkban elsó'ként
az Áfész alkalmazza a
gyomai nagy ABC-ben azt
a vonalkódos pénztárgép
rendszert, melynek egyik
előnye, hogy a vevő rész
letes, az áru nevét, a
mennyiséget és az árat is
tartalmazó blokkot kap. A
pénztárnál - a hagyomá
nyostól eltérően - egy ké
szülék olvassa le a
csomagoláson lévő vonal
kódot, s a boltban elhelye
zett központi számítógép
nyilvántartása alapján je
lenik meg az adott termék
ára, így a pénztáros téve
dése kizárt.

A ill odern rendszer
emellett a forgalom folya
matos követését, a készle
tek alakulását, a vevó'k
igényeihez jobban igazo
dó választék kialakítását is
lehetővé teszi. Az április
közepétó1 mú'ködő rend
szer egy oktató pénztárgé
pet is tartalmaz, amellyel
az Áfész segíti a Kner Im
re Gimnázium kereskedel
mi szak.középiskolásainak
a korszerű ismeretek meg
szerzésh

A felújított nagy ABC
várja kedves vásárlóit!



Cser'lrI le l DldirilGdlft!
Unod a régi farmerod? Szeretnél helyette egy új, márkás, minoségi

farmernadrágot?
Gyere el a

MUSTANG FARMERHÁZBA
és hozd el a régi, megúnt, kinőtt farmernadrágodat! Beszámítjuk az új

farmer árába úgy, hogy 10 %kedvezményt adunk!

ANADRÁGCSERE-AKCIÓ MÁJUS 13-25-IG TART!
Csak viselhetö és tisztára mosott nadrágot hozzatok'

Egy új farmer árába csak egy használt nadrág számítható be!

MUSTANG FARMERHÁZ GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 181/1.



Budai u. 13. sz. osztható por
ta áron alul sürgősen eladó. Erd:
Kisréti u. 26.

Családi ház eladó, Gyoma,
Mirhóháti út 9/1 alatt. Gáz, köz
ponti fűtés, pince, fürdőszoba a
házban. Érd.: Minden nap a
helyszínen.

Okt. 6. ltp. 4 szobás, egyedi
gázközponti fűtéses lakás el
adó, vagy gyomai kertes házra
cserélhető. Irányár: 1.400.000
Ft. Érd.: Pintér Klára, Liget für
dő.

Eladó 1 db előteres faház, l
db olajkáJyha csövekkel. Csapó
Lajos Gyomaendrőd,Vásártéri
ltp. 27/Al8.

Platós Barkas eladó. Dávid
Miklós, Gyomaendrőd, Sza
badság út 9.

Lada 1200-s, 14 éves, 1,S év
műszaki val, vonóhoroggal el
adó. Érd.: Pintér Klára, Liget
fürdő.

Seat Ronda lS00 príma álla
potban eladó. Műszaki 1997.
májusig. Érd.: 388-38S este 18
óra után.

Versenykerékpár eladó.
Érd.: Pintér Klára, Liget für
dő.

Ingyenes apró
Eladó Gyomaendrődöna Do

bó L úti üdülősoron hétvégi ház
1004 m2 bekerített telken. A
holt-Körös 100 m. A horgászat j

lehetőség adott. ~etegség miatt
olcsón eladó. Erd.: Monor,
Szélmalom u. 223 sz. Harmati
Gáborné. Ha komolyan érdekli,
hívjon levélben és hazamegyek.

Hunyán szilárd burkolalú ut
cában 2 szobás összkomfortos
ház nagy telken eladó. Érd: 388
38S, 18 óra után.

127 négyzetméteres, négy
szobás ház eladó Gyomaendrő

dön a Tanács út 25. szám alatt.
Irányár: 1,4 millió forint. Érd. a
helyszínen.

Központi fűtéses, fürdö"szo
bás tanya eladó a Rózsási bekö
tő úttól 6 kilométerre a műút

meJlett.Irányár: 300 ezer forint.
Tel: 06-60/30S-996.

Gyomán az Eötvös u. 912.
szám alatt levő összkomfortos.
gázfútéses családi ház eladó
~OO m2-es gazdasági épülettel.
Erdeklődni a helyszínen.
Gyomaendrőd, Árpád u. 6.

szám alatti csaLídi ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd,Kossuth u.
15. Tel: 386-405.

~
Hanes

A
FEHÉRNEMŰ

SHOP
AJÁNLATA
Fehémemú1<.,

harisnyanadrágok,
zoknik

nagy választékban
kaphatók.

Tovább bővült

választékunk a

SPORTRUHÁZATTAL,
női, férfi

rövid ujjú pólók,
kereknyakú,

gombos,
hosszú ujjú felsők

nagy
vólasztéka!

Mezőgazdasági termelők, figyelem!
,. ."..". .".

A CSARDASZALLASI AGROKEMIAI KKT.
"<fl' <fl' <fl'

MUTRAGYA TARHAZA
a műtrágyák széles választékával

várja vásárlóit!
Kiváló minőség, korszerű kiszolgálásI

Keresse fel a csárdaszállási
vasútállomás melletti telepünket!

Telefon: 66/357-042

VÁRüM KEDVES
VÁSÁRLÓIMATl

Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. 45.
Mezőtúr, Dózsa Gy. II . 40.

Körösladány,
Petőfi tér 6.
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HÁZ,LAKÁS

Gyomán a Vásártéri lakótelep
221B. IIIJ8. alatti kétszobás, 54 m 
es, gázfútéses, vízórás, felújított
öröklakás áron alul sürgőseneladó.
Érd.: a 386-275-ös telefonon, vagy
egész nap a helyszínen.

Eladó Gyoma, Erkel u. 27. szám
alatti ház beépíthető telekkel. Érd:
Mátyás kir. u. 21. sz. egész nap.

2 szobás fürdőszobás családi
ház eladó. Nagylapos, Tóth Á. u.
ll.

Gyomán a Fegyvernek u. 38.
szám alatt gázkonvektoros ház,
nagy telekkel eladó. Érd: hétköz
nap 16 óra után, vagy hétvégén
egésznap.

Régi kertes házam lakótelepi la
kásra cserélném ll. emeletig. Gyo
maendrőd,Vásártéri ltp. 20fB/2. 17
óra után.

Könyves K. u. 20. szám alatti
összkomfortos kerte sház eladó.
Érd. a helszínen, vagy a 386-791-es
telefonon.

Endrőd, Napkeleti út 20. szám
alatti parasztház sürgősen, olcsón
eladó. Érd. Dékányné, Fő út 178.,
vagy Katona György Bajcsy-Zs. u.
Gumijavító.

Ház eladó Gyomaendrődön a
Fő út 185. szám alatt. Érd.: Árvai
Istvánné, Gyomaendrőd,Hősökút
ja 70.

3 szobás, összkomfortos családi
ház eladó Gyomaendrőd, Arany J.
u. 5. szám alatt. Érd.: Nemes Mi
hályné Gyomaendrőd, Vásártéri
ltp. 27/A.ll/6.

Gyomátl 2 szobás összkomfor
tos gáz központi fútésű ház eladó.
Petőfi út 11/ l.

Szocpolra jogosult 70%-ban
kész családi ház eladó, vagy ll.
emeletig csere is érdekel. Gyoma
endrőd, Ady u. 34. sz. egész nap.

Kertes családi báz eladó Gyo
maendrőd, Kölcsey F. u. 21. sz.
alatt .Irányár: 1.800.000 Ft. Ugyan
itt ElZ 250-es motorkerékpár 01
daldobozokkal, bukósisakkal
eladó. Irányár: 45.000 Ft. Érd. a
belyszúlen 18 óra után.

Családi ház eladó Gyomaendrő
dön Révlaposon (fürdői rész) Rad
nóti u. 4. sz alatt. Érd.: Radnóti u.
5. sz. Tel: 386-936.

Endrődön a Napkeleti út 1/2.
szám alatti ház eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Vásáttéri ltp. 33/A. lliI9.

2 szobás, erkélyes, gázos, egye
di vízórás lakás áron alul eladó.
Érd.: Vásártéri ltp. 27/A 3/ II. 18 II
után lIÚnden nap.

Október 6. ltp-en 3+fél szobás,
gáz központi fútéses lakás sürgő

sen, olcsón eladó, illetve ldsebbre
cserélhető. Érd.: 5502 Gyomaend
rőd, Zrínyi L u. 32.

Eladó 3 szobás, összkomfortos,
egyedi vízórás, parabolás lakás.
Érd.: Erkel F. út 8. hétköznap du. 4
órától vagy hétvégén egész nap.

Kolmann lakótelepen 1,5-2 szo
bás lakást keresek megvételre.
Érd.: Gyomaendrőd, Polányi M. út
25. vagy Kolbusz Juditnál.

Gyomán holtághoz közel üdü
lőövezetben kertes gázfútéses há
romszobás családi ház eladó. Érd.:
a helyszínen, Batthyány út 5.

Négy szoba + étkezős, holtágra
néző, élő vízhez 200 méterre lévő

családi báz eladó. Lakáscsere is
szóba jöhet. Érd.: Gyomaendrőd,
Hantoskerti út 20/A.

Forgalmas helyen 100 négyzet
méteres gáz központi fűtéses lakás,
16 négyzetméteres üzlethelyiség
kertrésszel, két férőbelyes garázs
zsal eladó. Érd.: 06-30/453-304

Eladó vagy elcserélhető Októ
ber 6. ltp. IV. emeleti 1,5 szábás,
parabolás lakás. Érd: 386-691/4.
mellék.

Eladó, vagy elcserélhetőegy 3
szobás, központi fútéses, parabo
lás, egyedi vízórás lakás garázzsal.
Gyomaendrőd, Ifjúsági ltp. 6/5.

Gyomaendrődön aKisréti út 30.
szám alatti háromszobás kÖ,zponti
fútéses kertes ház eladó. Erd.: a
helyszínen, telefon 386-298

Kicsi ház (I szoba, l konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyoma, Mik
száth út 16.

Sürgősen eladó, kétszobás,
összkomfortos ház. Gyoma, Lo
sonczi út 18. Irányár: 850 OOO Ft.
Érdeklődni a helyszínen 16 óra
után.

KERT, TELEK
Orosházán (Gyopároson) 200

négyszögöl üdülőtelektéglaépület
tel, kerttel eladó. Víz, villany van.
Érd.:68-311-876

Öregszólőn I HA művelésreal
kalmas terület házzal, gazdasági
épÜlettel eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Fegyvernek út 4/ l.

Nagyállás területén 4,5 hektár
termőföld eladó 71 ak. értékben.
Érd.: Gyomaendrőd. Kulich Gy. u.
12.

Csepűsbe 2 éve bevetett 800
négyszögöl Lrereföld eladó. Me
gyeri Balázs, Gyomaendrőd, Kál
vin u. 31.

1 Lrektár lucerna éves használat
ra bérbeadó. Érd.: Este 20 órától
386-434 telefonon.

Gyomán ~Torzsás ban, Ilona te
lepen 911 m vízparti gyümölcsös
eladó. Érd.: Bajcsy u. 60.

Endrődön aZöldfa u. 2. sz. alat
ti, Szabadság úti utcafrontú 600 m2

telek eladó. Erd.: Endrőd, Fő út 31.
Tel: 386-387

Pocosban 240 négyszögöl gyü
mölcsös kert eladó. Megyeri Ba
lázs, Gyomaendrőd, Kálvin u. 31.

Nagylaposon a (volt) I:J.omok
bánya mellett tanya eladó. Erd: Ga
rai Sándorné, 66/386-479

Endrődön a Baross u. 29. sz.
alatt beépíthető porta eladó 1200

m2 Érd.: Kálvin u. 59. este 5 után
vagy bétvégén.

JÁRMŰ

Simson. 4 sebességes eladó.
Tel.: 66/386-287

MZ TS l25-ös motorkerékpár
eladó. Gyomaendrőd, Eötvös út 3.
Tel: 66/386-656

Egyszemélyes kajak eladó. Tel:
386-287

Eladó érvényes múszaldval, jó
állapotú 250/1 típusú motorkerék
pár és egy fa borgászcsóna.k. Gyo
maendrőd,Eötvös út 3/1.

SEAT IBlZA 1.3 két és fél éves
eladó. Tel: 06-30/555-920

Traktor-utánfutó, fatüzelésű

kályLra eladó. Iványi S. Dózsa u. 9.
Kétszemélyes kajak eladó.

Irányár: 25.000 Ft. Tel: 386-808

GÉP
Robi 56-hoz I "_os szivattyú el

adó. Érd.: Rácz L. u. 33. vagy 06
60/483-418

BH típusú földmwrkagép, toló
lapos. egykanalas sürgősen eladó.
Érd.: 20 óra után a 66/386-434-es
telefonon.

Robi kapa 151 minden tartozé
kával együtt, üzemképes állapot
ban eladó. Érd.: Gyoma, Béke u.
19. Baráth Sándornál.

MUNKÁT KERES
Gépjárművezetői (B,C,D,E ka

tegóriák), személy- és vagyonvé
delmi murrkák végzését vállalom.
(Szakképesítés van). Budai János,
Gyomaendrőd,Bethlen G. u. 36.

29 éves. igényes, megbízható
nő állást keres 8-16-ig (adminiszt
rátor, eladó, gyermekfelügyel6, be
járónő) Tel: 06-30/554-808

EGYÉB
Eladó Gyomaendrőd külterüle

tén (Fattyas) közművesített. ipari
ingatlan mullelycsarnokkal. Erd.:
mUlrkaidőben 386-202.

Széntüzelésú, kétszintes lakás
fűtésére alkalmas kazán féláron el
adó. Öregszólő, Páskumi u. Il.

KerékpáITa szerelhető hátsó bé
biülés (0-2 év) eladó. Tel: 06
30/461-053. Gyomaendrőd

Frigid a boldogságra év hosszat,
szorong, félti egészségét, családját,
szerelmét. Retteg ajövőtól') Jöjjön
el! Jóslás kártyából. Demeter Ilona,
Bercsényi u. 3. sz. J3-14 óra.

Commodore plus 4 számítógép
játékprogrammal, magnóval eladó.
Gyomaendród, Betblen G. u. 13.

Olcsó szines tv, motoros fűnyí

ró, n6i kerékpár, kocsiba való biz
tonsági gyermekülés eladó.
Gyomaendrőd,Kulich Gy. u. 13/1.
Tel: 06-60/487-071

Masszázs- az endrődi szolgálta
tó házban. Minden délután 4-8-ig.

I db gáztűzhely. I db villany
kályha olcsó áron eladó. Iványi .
Vince, Gyomaendrőd. Polányi M.
út50/1.

Chinon 8 mm kitűnőállapotban
lévőfilmfelvevőkézi kamera eladó
16 ezer forintért. Gyoma Semmel
weis u. 4.

IBM AT/286-os számítógép. 2
MB memória 40 MB winchestenel
mono SVGA monitorral. játék
programokkai 30 ezer forintért el
adó. Telefon: 30/555-920

Parabola antenna beltéri egy
séggel eladó. 06-30/439-1 16

4 m hosszú magasított, szek
rénysor, íróasztal, gyermekágy,
olajkályha, 1501 tüzelőolaj eladó.
Gyomaendrőd, Szabadság u. 412.
Tel.: 386-454

Import bálásrubák árusítása
GyomaendrődRózsa F. u. 14. sz.
alatt a faházban. Nyitva.: K-Szo.
14-20 óra. Tel: 06-60-484-687

Eladó egy 80 l-es villanybojler,
keresem a jobb 500 OOO M3 Q-t.
Felezürrk' Gyomaendrőd, Toronyi
u.5.

Hét méhcsalád és húsz család
ra való új kaptárak lIÚnden tarto
zékokk,al együtt eladó öregség
miatt. Erd.: Gyoma, Béke u. 19.
Barátb S.

Elajándékoznám magyar
vizsla szuka, 7 hónapos kutyá
mat becsületes jó gazdának.
Endrőd, Alkotmány u. 15. (a li
getben)

Vásártéri ltp-n garázs eladó. Joó
Gábor. Gyomaendrőd,Hősök u 28.

Ekekapa eladó. Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. út. 96.
Jó állapotban lévő Tonett l1inta

széket vennék. Gyomaendród. Fáy
u. 27. Tel.: 06-60-3! 6-227

KIADÓ
Hatvan négyzetméteres 2 szo

bás lakrész kiadó üzletnek. raktát·
nak. Hideg-meleg víz van. villany,
gázkonvektoros fűtés. Forgalmas
helyen Endrőd, Fő utca 8. szám
alatt. Érd.: bármikor dr. Horkai.
386-138

KUPAK
Kupakpáros. Nekem van 2

db 5 OOO OOO jobb fél, 2 db I
OOO OOO bal fél. Tel: 06
30/553-394

Keresem a ball 00.000,5000,5
OOO OOO, 250 OOO, 75 OOO-est. Jobb
150 OOO, 500 OOO, l OOO OOO, 25
000,500 OOO, 750 000.10 OOO-est.
Papp Imréné, Gyomaendrőd,Ady
E.9.

10%-ért eladom bal: 750 OOO,
500 OOO, 150 OOO, 50 OOO, jobb: 5
OOO OOO, 250 OOO, 100 OOO, 5000
Ft, stb. Gyomaendrőd, Polányi M.
út 25.
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MAJUSI AKCIO A KARCAGI TOYOTANAL
Toyota Hiace Glass Van

2,41. dízel/5ajtós. Nettó ár: 2.576.000 Ft

Akcióink:
Új modellünk a 16 szelepes
Corolla Harrnony 2 090 OOO Ft!
A Corolla-család akciós áron!
Megújult Carina-modelleket
klimával szereljük alapáron!
DYNA-kisteherautók
100-180 ezer forinttal
olcsóbban!

Fizetési feltételeink:
Kamatmentes hitel
magánszemélyeknek 500/0
befizetésével, 5 év futamidővel!

Haszonjármuveknél
null-lízing, részletfizetés,
személyre szabott hitel.

Bővebb

fe lvilágosításért
hívjon bennünket
a 06-59/312-346,
06-59/312-588-as

TOYOTA BÍZHAT A JELBEN!
3 év 100000 km garancia

ROAD SERVICE KFT.
TOYOTA MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVíz

Karcag, Eötvös u. 10.



Kállai Ferenc színművészmond köszönetet a kitüntető

cím átvétele után

DÍSZPOLGÁROKAhonfoglalás 1100. év
fordulója alkalmából
Gyomaendrőd önkor

mányzata ünnepi képviselő

testületi ülést rendezett a
művelődési központban május
30-iUl délelőtt. Dr. Frankó Ká
roly polgármester nyitotta meg
az ünnepi eseményt, majd Dr.
Szilágyi Ferenc, gyomai szüle
tésű egyetemi tanár emlékezett
meg a magyarságról, a honfog
lalás 1100. évfordulójáról.

- A másodi k évezred küszö
bén most ismét súlyos dömés
előtt áll a magyarság, csaknem
úgy, mint ezer évvel ezelőtt, Ist
ván király idején. Európához,
egy nyugat-európai gazdasági,
politikai szervezethez kellene
c,satlakozni, de milyen áron')
Ugy, hogy az egy magasabb er
kölcsi és szellemi világot hoz
zon számunkra I És ne ~ pénz, a
piac kultúra romboló barbársá
gát. a szellemi és anyagi elnyo
morodás rabszolgaságát
jelentse. Mert a bilincs bilincs,
a lánc az lánc akkor is, ha arany
\lól kovácsolták. Nemzeti érté
keink, nemzeti vagyonunk,
szellemi és anyagi kincseink és
teljes nemzeti egyéniségünk

megőrzésével mehet csak vég
be sikeresen csatlakozásunk 
hangsúlyozta beszédében Dr.
Szilágyi Ferenc.

Dr. Frankó Károly polgármes
ter táiékoztatta a ielenJévó1cet ar
ról, l-logy a képviselő-testület ez
év elején úgy döntött: díszpolgári
címeket és Gyomaendrődért

Emlékplaketteket adományoz az

arra érdemesnek talált polgá
roknak, intézményeknek. Egy
előkészítő bizottság a helyi kö
zösségek, pártok, egyházak vé
leményét és javaslatait
figyelembe véve a kilünteten
dők névsorát a testület elé ter
jesztette, amit a képviselők

nemrégiben vita nélkül elfo
gadtak.

- Most amikor a kitüntetése
ket a város, az itt élő emberek
nevében átadom, meghatott és
boldog vagyok, hogy ezt pol
gármesterként én tehetem meg.
Nyugodtan mondhatom, hogy
mindkét városrész büszke dísz
polgáraira, akik nagyszerű dol
gokat hoztak létre életük sorátL
miközben soha nem szakadtak
el szülőföldjüktől - mondta a
kitüntetések átadása előtt a pol
gármester.
~ Összeállításunkat a lap 2
3. oldalán találják, ahol 
Balogh Tamásnak a
díszpolgárokról szóló írásait
is elolvashatják.

Gyoma-Endrőd
Szerkesztöségünk kiadásá

ban június végén jelenik meg
Gyoma és Endrőd utóbbi száz
évét bemutató. mintegy szaz
hatmine korabeli fényképet tar
talmazó képeskönyv. Az
I880-a,; évektól 1980-as évekig
mutatja be a két ,;zomszédos te
lepülés múltját. A honfogjali,
1100. évfordulója alkalmából
megjelenö album a Gyomai
Kner Nyomda Rt-ben készül.

5. ÉVF. 6. SZÁM 1996. JÚNIUS ÁRA: 49 Ft,
GYOMA· SZ O
ENDRŐDI . •

" ,
BESZED

FÜGGETlEN VÁROSI LAP

II

EndrődiEurocross Ring
Pályaavató országos meghívásos és csapatbajnoki motocross

verseny lesz június ló-án Endrődön,a kondorosi út mellett a volt
homokbányában, melynek új neve: Eurocross Ring. A pálya
tulajdonosa Baláz.s Dezső vállalkozó, a verseny főszponzora a
BaláZ,S Lambéria Centrum. Balázs Dezs6 130-150 versenyzéíre
számit. A magyarok mellett ukrán, szlovák és osztrák versenyzó1<
is jelezték szándékukat. LáLványosnak ígérkezik a csapatbajnoki
verseny, melynek négy fős csapatai 2x4 kört tesznek meg staJé
taszeruen. A gyomaendrődi csapat két békéscsabai és két gyoma
endrődi (Balázs Csaba és Balázs Dezsój versenyzóbő1 áll.

Június l6-án 10 órától délig kötelezőedzések lesznek, majd
az ezt követőfélórás szünetben vízisí-bemutatót rendeznek a
tavon. Fél egyt<5l kezdődnek a MOL-csapatversenyek, majd
az országos meghivásos Balázs-kupa futamai következnek.
Az eredményhirdetésre várhatóan este hét órakor kerül sor.
Belépőjegyeket a helyszínen lehet vásárolni.
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Vaszkó Jrén

Honti Antal

Tim<Ír Máté

Ká::ai Ferenc

Haiman György

Díszpolgári címet
kaptak:

Vaszkó Irén nyud~jas endr()di
pedagógus az életművéért az End
rődi Tájház létrehoásáé.rt, az end
r(ídi hagyom{myok ápoUis{lért.

Honti Antal grafikus, aki évtize
deken átjelent()s szerepet töltött be
Gyoma, majd GyomaendnJd kultu
rális életében mint gratikus művész

és mint a Honti Műhelygaléria lét
rehozója.

Tímál' Máté író, aki szülőfalu

ja, endrúd nyelvét irodalnu r,mgra
emelte, [rói munkásságának elis
meréseként 1992-ben a Magyar
Köztársaság Érdemkeresztjét is
megkapta.

Kállai Ferenc, gyomai szüle
tésű, Kossuth-díjas Kiváh} és Ér
demes Művész. a ma élő

egyetemes magyar szinjátszás ki
emelkedú alakja, a magyar sZÍn
hhkultúra és filmmú'vészet
utóbbi SO évének mcghatározö
egyénisége.

Néhai Knel' IzkDI', a gyomai
nyomda létrehozója. Munldss,'l
ga nyomán lett világhírű a gyo
mai nyomd,l. A díszpolg,íri
okJevelet Haás Marianna, Kner
Imre unok,íja vette út, aki az ok
iratot a Nyomdaipari Múzeum
nak ajánlotta fel.

Néhai Kner Imre, Kner Izidor
t"ia, aki magas művészi szinten vit
te tov,'lbb a kncri szellemiségú
könyvkészítés művészetér. A
díszpolgári okleveJet Kller bme
unokája, Kéri Pálné vette át.

Haiman György, Kner Izidor
unokája, az iroclalomtudom{myok
kandidátusa, a nagydoktori tudo
mÚllYos fokozat birtokosa, nyu
galmazott egyetemi Lanár.
Haiman György 1945-1948-ig
Gyol1lán élt és vezette a család
nyomd'íjÚl. Gutemberg- és Tötfa
lu~i Kis Miklós-díjas, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztl'ík
Egyesületének ÉJetmű-díjasa.

A város fejlesztése, a kultu
rális élet színvonabnak
emelése érdekében kifej

tett tevékenységéért, illetve a gaz
dasági élethen végzett kimagaslö
munkújjért Cyoll/oendrődén

Emlékplakellel adományozott az
önkormúnyzat az alábbiaknak:

Hunya Alajosné, nyugalma
zott zeneiskolai igazgató.

Katona Sándo... endrúdi szü
letésű, Németországban élü em
ber, aki adományokkal segítette a
helyi Lűzoltóság fejlesztését.

Annin Setzer, aki Kalana Sáll
dor segít()je volt.

Tímár Vince. akinek nagy sze
repe volt az önkéntes tűzol LÓ
egyesület újjáélesztésében.

Solymosi Jánosné, nyug:llma
ZOtl pedagógus.

Pésó lléláné, az öregszöl16i vj
rosrészhen kifejtettmunkúss,ígá
ért.

Márton Gábor, nyugalmazott
pedag6gus.

Varga Lajos, olimpikon.
A Gyomai Kner Nyomda Rt.,

a kneri hagyomúnyok ápolásáért
és a v{tros kultur,ilis életének fel
lendítéséért.

PoszLumusz díjat adom{myoz
tak Papp Zsigmondnak, G.
Nagy Lászlónak és Varga Gyu
Jánénak.

A MilJecentenúriurn alkalmá
MI Mil!ecenlenríriumi Kifürllef()
Emléklapof adományozott a pol
gármester "a köz szolgálatábaJl
kiemelkedö munkát végzö'k ré
szére. A most kitüntetettek napi
munkájukon túl aktívan résztvet
tek és 'résztvesznek ma is váro
sunk közéletében, kultúrjban,
egészségügyben, városunk szépí
tésében"

A kitüntetettek: Dl". Csaba
Kálmán a szül(íottl1on igazgatö
főorvosa, Csizmadia Mihály a
gyomai gyógyszcrt{u vezet('íje,
d... Csoma Antalné vezet6 óvó
nó, Fábián Lajos aGyomaszolg
Klt műszaki vezetője,Gyarmati
Györgyné pedagógus, Hajdú
László pedagógus, Komóczi At
tiláné pedagógus, Kovács Ká
roly pedagl)gus. dr Lizák Anna
háziorvos, Mikó Lászlóné óvó
nönek, Nagy Istvánné péIlZÜgyi
csoportvezetönek, dr. Palya Jó
zsef húziorvosnak, Uhrin Fri
gyesné az endr()d i gyógyszertár
vezetújének, Tankó Andrásné
nyugdfjas pedagógusnak, Kígyó
si Ferencné titkárnő.

Honti Antal
Honti Amal1;t1 egyszer

vitatkoztam életemben:
anlikor nagyobbik ullOk<í
jával, Péterrel az udvarun
hógolyóztam, és túl han
gosak voltunk.

Szó szerint a Honti-fest
mények alatL nöttem ld
Péterrel. legked vesebb
gycrmek~és~ serd üI(ikllfi
cimhoránunal oLt beszél
gettünk, vigyorogtunk
egymás hülye viccein a
Vorosilov úti Galéri:iban.
S7.ime nundenlla[l()S ven
dég voltam.

Es én azt is tudtam, hogy
Honti hácsi készítette a
Kenyérbolt dom bormú
vét, a Művel6cJési h~/ét is,
a nagy Lölgyfa U t<Íll i rck
Jámgrafikái is az iivéi a Li
getb-ell és még meg,ulllyi
~püJet és intéz'Tnény~ falilll.
Mutogattam az ismcr6
söknek: ezeket a baf<Ítom
nagypap,lja csuI.iILa,

És a Honti-vér hnrdozö
ja a tehetségnek: gyerme
kei. unok:li is
képz.óll1űvészellel fllgalaJ
kOZllak: a Icd"iaLalabh !"O

kun, cl kisel)bik gYl)!llai
unoka, D,ivid grafikusnak
tanul.

Honti AJltallak:<lsa nun
Llig is rejlelmes hely voll
szúmoll1ra: gyerekfejjel
kerültem a képek al,i,
meJYllek egynémclyike
igencsak nyomaszLl')~Jn,

féléimet ke1L6en Ilallltt
rám, de ott volt az a sok
madár és növény, a halál
áhrázolás kontrasztja.ként
maga a nyü/.sg(S élet. ott
volt aL a rengeteg könyv,
és ott volt az a titok/.atos
jobbra nyílcí radl,lsfelj:u(>'
'amely végén vala.hol olt
vall a mÚLerel11. Sollasem
jártam fent.
. És a Galéria egyben eló
adások, al étkez() vendég
fpgadúsok helyszíne is
volt: neves lllú'vészd: cbé
deltek vagy vacsorázLak
GyonüIl, HontiéknáL a
Vorosilnv ute<íb:uL

Ahol csend kell az alko
táshoz, ott Ile IHígolycí/>
zunk.
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Kállai Ferenc
Szerirltem - és ez szub

jektív kijelentés, semmi
téle közvélemény-kutatás
nem t;ímasztja alá - nincs
ol yan embú Magyaror
szágon. aki K,ílJai Feren
cet lle látta volna
valamilyen szerephen. Le
gyen nemlétCl.Ö emlJerunk
színlláz- és/vagy mozilá
tOg;tt(l, vagy csak egysze
rű tévénézö l1onpolgár,
találkoznia kellett a szin
tén gyomai születésű szí
néss7.e1.

A s/:erellcsésebhek sze
mé! yesen is: nelru-ég újra
itUlon j,írt a MegiJll tUlÚ
CÍmű film díszélöadás,ira
jött - vonattal. Nem limu
/:in hOl.ta, ncmlJelikopter,
mondom, egyszerű, hét
kÖ7.napi gyor:->vonal, síne
keL OU, allol mi is utazunk.
El végre ugyiUJtl!yiUl em
her 6 is mint mi. csak kél
:->/:er Pelibn elvtársnak
hívták.

A/.onkívül .T:Lszai- és
Kossuth-díjas kivállí mű

vés/., akinek nemrégen
láblenyomatát vették.
Akárcsak Hollywoodban,
il legjobbak most nliÍr ná
lunk is betonba kerü Inek.
Nem ujj lenyomatot vc
s/:ünk teiJe, nem úgy beto
llozunk, mint a/: olaszok 
Kállai Ferenc mosolygoll,
amikor mindez megtörtént
vele.

A/: idén hetvcnegy éves
művésL husl.Onegy éve
j<irL ULo!j,íra itUlOll. ilIetve
tavaly. a rcntemJítdt vetí
tésen. És most újra jött. A
"íto~atások közölli id6
cgyre csökken, s ha Gyo
maendr<'idiin lenne szíJl
ház. taláJl ide szerz6dne.

Ekg imiok ez. egy ál];U]
dö színJ1áz beindításához'!
Aligha. Nem marad más,
mint vonatra szj1Jni és
megnélni egy f6v,irosi
szín!l<Íl.buJl, vagy biciklire
ülni és eltekemi a vicico
kölcsöllZúbe, vagy szor
galmasan böngészni a
tév0újs,igot. Valahol
úgyis meglátjuk K,íllai Fe
renc nevét..

A Kner
család

Kner: tulajdollnév,jelzö
és fogalom.

A KÖLponti AnLikvári
u m LVII . An t i k v ,í r
Kiinyvaukciöjún nyolc
olyan kötet került árverés
re, amely a Kner Nyomd,í
ban készült. Leütési
áraiknak összértéke 37
ezer forint volt. Ez is azt
bizonyítja, hogy e kiadvá
nyoknak van értékük.

Persze, ezt mi jöl tud
juk: féltve 6rizzük mi is
régi, díszes és igényes
nyomtalású könyveinkel,
amelyek itt készültek a
KOSSUtll utcábiUl.

J882-ben Kner Izidor
megalapította nYOllld{ljút,
amely eI6ször orSz.úgos,
majd euröpai llínT lett
Munkújút fia, Kner Imre
folytatta. A nyomda szé
pen mú1cödöLt, aztán cgy
sz.er csak elvették Wle
nevéL: a Kner családból és
a nyomd,íbcíl csabai lett.
Gyomának maradt az a
megtiszteltetés, hogya
Békéscsabai Kner Nyom
da gyomai üzemegysége
lehetett Persze az igazat
minclenki tudta - és a mi
n6ség igazol

Mert hi,iba al. idézet:
"Nyomdahiba azóta van,
amiöta Gutenberg ki
nyomtatta negyvenkét so
ros bibliáját. Szeretettel
gondolunk a nyom
dúszokra. a hi bák mögött
cgy pilLmatra megLílluk
emberi arcukat", a Kner
könyvekben én még nem
tal,í1tam nyomdahiIül.

AzL<ín a név vissza
sz,ílIL Gyom,íra, és CL a
név él tovább: il nyom
dában ma is igényes ki
adv,lnyok készül nek,
amelyek biztosítják a
V,trOS európai szintű is
menségét.

GyomilendrCídön négy
Kner-emlékheJy van: a
múzeum, a SZült'Jlláz és az
emlékmű. A negyedik a
szellemiség és a könyv
szeretet.

Tímár Máté
A népiesség, mint iro

dalmi stílus. Csokonai Vi
téz Mihály körül jelenik
meg a magyar iroda
lomban, hogy nt<ín Petöfi
múvészdében váljék - egy
id(ire - mérvadövá és is
mertté. A sorozat nem sza
kadt meg, a Nyugat nagy
nemzedékében voIL egy
Móricz Zsigmond, aki a
népi ~~ók vezéregyénisége
lett. Ot követték Veres Pé
ter, Tamjsi Áron, NémeUl
Ulszlö...

És népi írói mivoltát Tí
már M,ité sem tagadja le.

Egy emberi sors száza
dunkban - ez az eI6s7..ava
Napü[doza~ía előtt címú
kötetének. Es kelJ-e, lehct
e több'! Mindenkinek van
sorsa, csak leg!"cJjebb nem
mindenki írja azt meg:
nem meri, nem akarja,
nem találja érdemesnek.
nincs hoz7.á ereje, tehetsé
ge. Tímár Máté megírta.

Föhösei kisemberek,
nem történilvelük semmi
igazáJl különös: és éppen
ebben rejlik eme regé
nyek, elbeszélések, útiraj
Lok és egy színmű

sajátossá!w: am.it a !"{)sze
replö átéli, ugyanúgy átél
hette volna b,trmeJyik
másik kortársa is.

Nagy korrajzok ezek:
Tímár Máté megélte a hu
szadik század legnagyobh
rendszerv,íILásait, Ijlta
HorthyL Sz,ílasit, Rákusit,
Nagy Imrét, K,ídár Jánost
Grös7. Károlyt, NémeLh
Miklöst Antall ]özset"eL
Boross Péten és Horn
Gyulát. Megélte a 2. vil<ig
háborÚL, 56-ot, 89-90-CL
és megél te mindazt, ami
köztük volL. AZt<Ül megír
ta.

Huszonegy kötetével
bizonyította, hogy Ma
gyarorsz,ígon a"kisem
ber" is ember. Hogy iUmak
is van élele, viUmak gon
dolatai, érzései; és amit a
"kisemher" saját nyelvé
vel vissza abu' adni, azt
endr6di Tímár Máténak
csak Ic kelljegyeznie.

Vaszkó Irén
Vaszkö Irén szerepe

nem kisebb a magyar kul
túrában, lnint egy alföldi
talu életének. műv\"

sLetének és hagyom<inyai
nak megmentése. Ez a
falu: Endr6d.

Vaszkó Irén létrehoLta
az endródi TájházaL. Álta
lános iskol:ls koromban
kötelező vol t ennek Lito
gatása; meg kellett ismer
nünk saját, közelehbi
környeúlünk múltját.
Persze, hogy ez kinek-ki
nek mennyire vol t kény
szer, Jlcm tuuom.

Emhereket és emberi
élcteket, swbsokat meg
ismerni pedig nélkü[öLhc
teLlen dolog: önmagunkba
gUblÍzva, mit scm törú(!ve
m<isoklaJ elveszítjük em
beri mivoltunk egyik leg
Contosahb összelcvöjét:
megszűnünk társas lény
nek lenni.

A t:ljllázakna.k Magy,L[
orsz:tgon, kiv,iltképp a
kistelepüléseken sorsdön
tő szerepük van: egy nép
csoport, egy helység
lakossá!uinak létezésének
bizonyítéka. Növeli a he
lyi identitüstudalot, az
összetartozást: a múltban
is egység voJLunk, mosl is
azok vagyunk.

A Tájhál: mÚZCUIll.
Nem nagy múzeum, lJin
csenek benne ki,ílIítöler
mek. nem kell
tilcpapucsot a I:lbunkra
kötözni - ezt meghagyja aL
igaDÍll nagyoknak.

De h,ít miért is kéne:
6seink sem lJordtak crk
léL amikor a konyh,íha
vagy il tisztaszob,íha lép
tek. CsiznübiU1 eLlek, do!
~oztak: nem urak V()!La1:
dk, "csak" emberek. A nép
tagjai.

Vasz!G; Irén ezeknek az
embereknek az enllékét ör
zi és gonclol.l.a minu il mai
napig~ És a múlt Círzése Ieg
;lI;íbb annyira tontos, nlint a
jeleme vallí tigyelés.

Amíg a T,íjl1<Íl. ,ill. lesz
EncJrődnek sá.j'ít ku Itúr,ija.
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Farmerhóz Gyomaendrőd, Fő út 181 ll.
Telefon:66/386-025

••

HOLGYEK FIGYELEM!

1400 Ft-tól
2080 Ft-tól
6500 Ft-tól
3920 Ft-tól

H.E.

Az ünnepségen résztvettek Rózsa
hegyi Kálmán leszármazottai:
Abóczky Róbertné Rózsahegyi Mari
ka, Peták Emil unokák, Nádasi Do
rottya, Czainkó Zoltán és Koltai
Gábor dédunokák. A Rózsahegyi csa
lád nevében szólt Abóczky Róbertné
Rózsahegyi Marika, aki az iskolának
ajándékozta a színész tajtékpipáját és
azt a hímzett díszpárnát, melyet 58
évvel ezelCi"tt akkor kapott a művész,

amikor Endrődön dfszpolgárrá vá
lasztották.

Az iskolában kiállítást rendeztek
Márton Gábor nyugalmazott pedagó
gus összegyűjtött anyagából és leIer
Iezték Rózsahegyi fából készített
domborművét,amely Szonda István al
kotása. Az ünnepség programja délután
az iskola tanulóinak gálaműsorával ért
véget.

Blúzok:
Szoknyák:
Blézerek:
Nadrágok:

- Amikor úgy döntött az iskola, hogy
Rózsahegyi Kálmán nevét szeretné
fölvenni, talán a leghíresebb endrődi

honfitársunk nevének kiválasztásán túl
hosszútávú programot is meghatáro
zott az intézmény számára. Méltónak
lenni egy ilyen névhez több mint egy
fajta létezés, rrogram és kemény fel
adat is egyhen. EttCiI kezdve az iskola
már nem egyike a tizenkettCi" egy tucat
iskoláknak, hanem "a Rózsahegyi".
Ha azt szeretnénk, hogy ez a különle
gesség ne csak a névból fakadjon, ak
kor különlegeset is kell produkálni
érte. Biztos vagyok abban, hogy ezút
tal a név és annak viselóje az iskola,
egymásra találtak. Az iskola feladata
világosságot gyújtani a gyermekek lel
kében, megmutatni nekik a helyes utat
és megtanitani őkethelyesen dönteni
- hangsúlyozta ünnepi beszédében
Dinya László.

Vásároljon minőséget a bolti árnál kedvezőbben
nagykereskedelmi áron.

ÁRENGEDMÉNYES NyÁRI VÁSÁR, "
JUNIUS 5-TOL 15-IGI

Iskolai névadó Endrődön

Abóczky Rób~rtné Rózsah~gyiMarika
köszönti az iskola tanulóit

A
Z endrődi általános iskola május
18-án a Népligethen rendezett
ünnepségen vette fel az 1873

han EndrCi"dön született és 1961-ben
Budapesten meghalt színész nevét.

- Mi példaképünknek Rózsahegyi
Kálmánt választottuk. Rózsahegyi Kál
mán Endrőd szülötte, országos hirű szí
nész, a Nemzeti Színház örökös tagja és
színiiskola megalapítója volt. Emberi
nagysága és pedagógiai munkája áll
példaként előttünk - mondta beszédé
ben Lodányi Gáborné, az iskola igazga
tón(~je, majd így folytatta:

- MÚlt pedagógus tudta azt, hogy
minden ember önálló személyiség és
tudta, hogy az embert nem a hibáival
jellemezhetjük. Tudta azt, hogy leg
szentebb kötelességünk, hogy felfedez
zük tanitványainkban a képességeket és
kifejlesszük azokat...

Az ünnepségen beszédet mondot Di
nya LászJó helyettes államtitkár, aki
többek között a következ()ket mondta:

Diákolimpiai
eredmények

A Békés megyei négypróba, atlétikai csapatbajnoksá
gon a gyomaendrCi"di 2. számú Altalános Iskola fiúcsapata
6. helyezést ért el, a lánycsapat 7. lett. A megyei diáko
limpia ötpróba eg;.:éni összetett bajnokság 2. helyezettje
Nagy Attilo (2. sz. Alt. Iskola), fel készítCíj e: Halász István.

Az !Jú ötpróba megyei bajnokság 2. helyezett csapata a
gyomaendrCídi 2. sz. Altalános Iskola lett. A csapat tagjai:
Nagy Attila, Mu.nkácsi JáIlOS, Papp Kálmán, Otvös Auilo,
Stranszki Viktor, Szabó Bálint. Felkészltőtestnevelő taná
rok: Halász István és Cs. Nagy Lajos.

Mindenféle
RÉGI BÚTORT

rossz állapotút is
megvásárolok készpénzért.

Hívásra házhoz megyek!
Bórkai Zsolt Gyomaendrőd, Erkel u. 29.

06-30/533-594

sublót • konyhaszekrény
szekrény • kredenc
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TÁSKÁBAN TALÁLT TÉTELEK
Gyomaendrőd neve egy botrány kapcsán
májusban az újságok címoldalára került.
Történt, hogy május 19-én hajnalban be
törtek a Kner Imre Gimnáziumba és az
igazgató jelentése szerint ellopták - a közép
iskolákba már két héttel korábban eljutta
tott - angol és francia nyelvi vizsgák

kérdéseit, valamint több kitöltetlen érettsé
gi bizonyítványt az iskola körbélyegzőjével

együtt. Az iratok a páncélszekrény helyett
egy biztonsági zárral ellátott faszekrényben
voltak. A minisztérium még vasárnap este
elrendelte apóttételek kinyomtatását és
azok eljuttatását az iskolákba.

~

Erettségi botrány a gimnáziumban

Egy kellemetlen ügy
A polgármester szerint a girrUláziumban történt eset egy

olyan kellemetlen ügy, amely nem hiányzott sem az érintett
személyeknek, sem az iskolának, sem pedig a városnak.

- Az afurcsa helyzel álli eló', hogy éppen az önkormányzaz
okrarási iigyekkel megbízolf lanácsnoka, dr. Kovács Béla
ellen kellfegyelmi vizsgála/Ol kezdeményezni...

- Ezt a szituáeiót fel lehet használni az iskola vezetése ellen.
Ez egy szerencsétlen ügy. Magánvéleményem, hogy a betörés
megrendelésre történt és a kitöltetlen bizonyítványokra volt
szüksége valakiknek. Elképzelhető, hogy az érettségi tételek
nem is a szekrényben voltak, hanem végig abban a bizonyos
táskában - mondja a polgármester.

- Három évvel ezeló'rr rörténl egy ehhez hasonló eser, a
szegedi Deák gimnáziumban. Ou az igazgaróhelyel/es - nem
várva illeg afegyelmi rárgyalásr -lemondon...

- Ez most nálunk két ember magánügye. Mi a törvényben
előírt vizsgálatot fogjuk el végezni.

- Ismerve a helyi közállapolOkar. valószín/lleg lIúndkél ve
ze/ó" egy ejnye-ejnyével megússw az iigyel.

- Sportszerűtlen lenne előzetesen báflníféle büntetést ki
szabni. A vizsgálóbiztos majd jelentést tesz a fegyelmi bizott
s{lgnak és ezután állapítják meg, hogy kit, lwlyen felelö'sség
terhel - mondta végül a polgármester.

." ." ."

KUTFURAS
Többféle

csőmérettel,

teljes
felszereléssel

két év
garanciával
7800 Ft-tól!

······
······Gyebrovszki ~

Károly :
kútfúró

kisiparos :
Békés,

Magyar u. 5..
06-60/301-054

••••••••••••••••••••••••••• J

zat által létrehozott fegyelmi
hizottság fogja megvizsgálni,
hiszen ő is fele16s az iskolában
történtekért.

- Az iskolában van mellet
tem még öt vezet6 beosztású
ember, akik különböz6 szak
területeknek a felel6sei. A
vizsgálat majd arra is fényr
derÍl. hogy én mennyire V(l

gvokfelelős ebben az ügyben.
illetóleg, hogy az ügyiratokat
miként kezeljük az intéz
ményben. Amennyiben vé
tettünk és ha a
minisztériunmak fejek kelle
nek, akkor nagyon' szívesen
felállunk ebból a székböl,
mert ez esetben egy nyugod
tabb, emberszabásúbb élet
következhetne számunkra 
mondta végül dr. Kovács Bé
la, a gimnázium igazgatója.

őrségi szakértő igazolta, de
már hiába telefonáltam a mi
nisztérium helyettes államtit
kárának, hogy megkerültek az
érettségi tételek, az új kérdé
sek nvomlalásál már nem le
herezi leállÍlani - mondja dr.
Kovács Béla, aki fegyelmi
vizsgálatot indított Cseh János
igazgatóhelyettes ellen. A
vizsgálat azt hivatott eldönte
ni, vajon mennyiben feleWs
Cseh János a történtekért, va
jon megfelelőmódon tárol ták
e az érettségi tételeket.

Dr. Kovács Bélától megtud
tuk, hogy a tételeket mindig
páncélszekrényben 6rizték, de
hogy most miért nem így tör
tént, azt majd a vizsgálat fogja
kideríteni.

Az igazgató, dr. Kovács Bé
la felelciss'égét az önkormány-

ahogy tüzetesebben megnézte
a szekrényt, kiderült, hogy bár
a nyelvi érettségi tételek "A"
része érintetlenül megvan, ám
a "B" része hi{illyzik. Ekkor
riadóztattuk az oktatási mi
nisztériumot - mondja Dr. Ko
vács Béla.

Az az ominózus táska, Cseh
János táskája ugyanabhan a
helyiségben volt az asztalon.
Ezt a táskát akkor sem a he
lyettes, sem a rend6rség nem
nyitotta ki. Másnap reggel de
rüll ki, hogya szekrénybó7 hi
ánvzá tételek a uiskában
vannak.

- Cseh János szerint a betör6
helyezte el a tételeket a táská
jába. Erról azonhan a betör()t
h meg kellene kérdezni. A
megkerült tételek lezárt borí
tékainak sértetlenségét rend-

Másnap az igazgatóhelyet
tes asztalon hagyott diploma
tatáskájáhan megtalálták az
elveszettnek hítt nyelvi érett
ségi tételeket, melynek lezárt
borítékai sértetlenek voltak és
idegen ujjlenyomatot sem fe
(Jezelt fej rajtuk a rend6rségi
vizsgálat Nem kizárt, hogya
{ételek végig a táskában vol
/(lk. s oda nem a beWró7c rel/ék
á{ a s:ekrényből.

A rendőrség szerinr (lZ isko
la gondarlanul ráralta (lZ ira
{okaI. Az ügyben - a
rend6rségi nyomozás mellett
az iskolát fenntartó önkor
mányzat is vizsgálatot kényte
len folytatni.

Dr. Kovács Béla, agimnázi
um igazgatója lapunkat tájé
koztatta arról, hogy az
érettségik adminisztrálása,
szervezése és lebonyolítása az
igazgatóhelyettes, Cseh János
feladata.

- Elmondása szerint a tétele
ket () helyezte el ahha a bizo
nyos faszekrénybe, amely
biztonsági zárral volt eII,ítva.
Ebbe a belyiségbe és egy m{[
sik, a titkári szobába is hetör
tek. Amikor észlejtem, hogy
mi történt. el6ször a rend6r
ségnek szóltam. Amikor a
rend6rség megérkezett tele
fonáltam~ az {gazgatóhelyet
tesnek is, hogy jöjjön be, és
nézze meg, mit vihettek el.
Közben az is kiderült, hogy
nem csak azt a szekrényt tör
ték fel, amelyhen a kitöltetlen
érettségi bizonyítványok vol
tak, hanem azt is, amelyben az
érettségi tételeket tároltuk.
Látszóiág sértetlenül és hiány
talanul megvoltak a francia és
az angol érettségi kérdések a
zárt borítékokban. Megnyu
godva vettük tudomásul, hogy
más érdekelte a hetör6ket. Kis
idCí múlva az igazgatóhelyet
tes újra bemenL a helyiségbe, s
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Megélhetési gondokkal
küzd a polgármester

19lJ6.június

"Hát ilyen még
nem volt!"- hogy
ajól ismert
szlogennel éljek.
A május 23-i
önkormányzati
ülésen ugyanis
kínos helyzet
adódott.
A hallgatóság
soraiból elóob
dr. Weigert Józse!
kritizáita indulatosan
a polgármester és
a képviseló1<.
tevékenységét,
majd DezsőZoltán
kérdezte meg
dr. Frankó
Károlytól,
hogy igaz-e a hír,
miszerint
a polgármester
a közeljövóoen
lemondani készül.
A szociális rendelet
vitájában kapott
szót dr. Weigert
József, aki
indítványozta,
hogy a szociális
rendelet tervezetébe
foglalják bele azt,
hogy azokat is
segélyezzék, akiknek
jövedelme nem
haladja meg az
öregségi nyugdíj
legkisebb összegét.
Eddig nem is lett
vo na gond, csak
hogy dr. Weigert
mást is mondott:

Élősködő
önkormányzat?

- Végiggondolva az önkor
mányzat lakosságellenes
döntéseit és a 100 milliós
adósság felhalmozását, azt
kell mondanom, az lesz a
legjobb, ha minél előbb

csődbe megy a város, mert a
képviselő-testület munkája
nyomán csak a rossz szüle
tik. A város adóssága hónap
ról hónapra szaporodik és
ezzel olyan helyzetet terem
tenek, amelyből egyre nehe
zebben kerül ki a város.
Sokan élnek 7600 forintból,
amelyból adót is fizetnek. A
polgármester úrnak viszont
100 ezer forintos fizetés is
kevés. A 7680 forintból so
kaknak fizetni kell a helyi
adókat és ezzel önök veszé
lyeztetik az állampolgárok
megélhetését. Olyan önkor
mányzat, amely a várost nem
képes előrevilllu,a lakosokat
nem tudja támogatru és bol
dogítani és a város csődhely

zete mellett i s csak saj át
anyagi érdekeit helyezi el()
térbe, azjobb ha minél el(mb
összeomlik és nem élősködik

tovább, nem csinál több kárt.
Tűnjön el örökre a város éle
téb61, ne nehezítse tovább a
lakosság életét, mert egyre
inkább gyűlöletesséválik az
emberek el6tt- fejezte be dr.
Weigert József

Nem tetszett
a hangnenl

Dr. Frankó Károly polgár
mester mindeo'e a követke
zőt válaszolta:

- A bruttó 104 ezerforintos
fizetésemből körülbelül 57
ezer forintot viszek haza.
Nem dőzsölök én ebból a fi
zetésblTI, van egy feleségem,
aki nem dolgozik és van egy
középiskolás lányom. Hár
man en.nyibó't élünk. Nem az
én fizetésemelésem miatt
van lehetetlen helyzetben a

város, hanem a kormány
pénzügypolitikája miatt.
Meg attól, hogy például a re
formátus egyház szociális
otthont épít az önkormányzat
la millió fori ntj ából. Ha nem
építkezne az egyház, akkor
lenne a városnak 10 millió
forint forgötőkéje és fizetés
képesek lennénk. Mi nagyon
becsületesek voltunk és oda
adtuk az egyháznak ezt a
pénzt - mondta a polgármes
ter, majd így folytatta:

- Valóban nagyon sok a
szegényember, s a város 800
milliós költségvetéséb611as
san már évente 100 milliót
költünk segélyezésre, jöve
delempótIó támogatásra.
Nem tudom, hogy hol és mit
lehetne még segíteni ...

Az önkormányzat védel
mére kelt Dávid István és
Czibulka György i s, és
visszautasították a dr. Wei
gert által elmondottakat és a
hangnemet is kifogásolták.
A munkáspárti Dávid István
azzal próbált érveln.i, hogya
testület tagjait a tisztességes
választöpolgárok megvá
lasztoUák, s hogy lemondjon
a testület vagy sem, azt Dá
vid reméli, hogy nem dr. We
igert Józsefre lesz bízva.

Dr. Frankó
nem mond le

A hallgatóság soraiból ek
kor újabb kéz emelkedett a
magasba. A polgármester az
eWbbi viharos közjáték után
megkönnyebbülten adta a
szót Dezs() Zoltánnak, aki
azonban kérdésével újabb
nehéz pillanatokat szerzett
dr. Frankónak.

- A városban egyre többen
azt beszélik, hogya polgár
mester lemondani készül.
Állítólag egy beszélgetésen
is kijelentette a polgármester
úr, hogy "legszív.esebben itt
hagynám ezt az egész ba
gázst, mert itt már úgy sincs
kivezet(j úti" Tehát azt sze-

retném megkérdezlu, való
ban fontolgatja-e lemondását
a polgármester'] A másik
amit városszerte nem érte
nek, miként van az, hogy
amikor mindenütt leépítések
vannak és takarékosságot
követel nl.Índen intézmény
tól az önkormányzat, akkor
éppen a polgármester és a
jegyz(Hizetésétemelik - tette
fel a másodi k kérdését Dezs6
Zoltán.

Dr. Frankó Károly vála
szában nem tagadta, hogy
egyszer-egyszer megfordult
már a fejében az, hogy sza
bad-e t'elvállalill azt a mun
kát, amít a pén;:ügyi
kormányzat a nyakába Lesz.

- Ezen én is elgondolkocj
tam, de nem adom meg azt az
örömet néhány embernek,
hogylemondok. Több ük nu
att is. Nekem ez elsősorban

lelkiismereti kérdés, ugyanis
ha lemondanék, azt nem
azért tenném, mert szegény a
város, hanem mert egy ke
gyetlen pénzügypolitika eI
szenved6i vagyunk. Hiszen
szinte minden ülésen már
csak veszekszünk és ll.Íncse
nek sikerélményeink. Azért
sem mondok le, mert akkor
azt mondanák, hogy meg
szöktem, meghátráltam.

Én civilben orvos vagyok.
Nem azért járok most is to
vábbképzésekre, nem azért
tanulok sokszor haj na]okig,
mert most soron kivül vissza
akarok menni orvosnak. ha
nem mert L998 végéig nün
den orvosnak
dolgozatírásokon kell részt
vennie, bizonyos pO!ltSZÚ

mokatkell elénue, hogy meg
legyen az a tudás, amit 33-34
éves diplomával is el kell ér
ni. Emellett járok tovább
képzésekre, legfeljebb ennek
Kolozsvári doktor nem örül,
mert ő ebből arra a következ
tetésre jut, hogy én őt kj aka
rom tenni az én orvosi
körzeLemb(í1. TeháL nem
akarok lemondani, ebben a
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Gondolatok

Költözik az óvoda

A kirendeltség marad

pillanatban nincsenek ilyen
szándékai m - válaszol t a pol
gármester.

Se autó,
se rádiótelefon

A másik kérdésre a polgár
mesteri t1zetésemeléssel kap
csolatban dr. Frankó
elmondta, úgy érzi, hogy a
fizetése ügyét kicsit minden
ki túllihegi.

- Nem szégyel1em, hogy
bizony vannak megélhetési
gondjaim. Nekem is élni kell,
számláim vannak, am.it ki
kell Jizetni, s számomra a tör
vény nem engedi meg, hogy
a polgármesterség mellett or
vosként is dolgozzak. Nagy
kitolás ez velem. Csak a csa
ládom részére irhatok fej re
ceptet s nem gyakoroihatom
a szakmámat. A hivatal és a
testület is abba a hibába esett,
hogy slámomra inkább költ
ségtérítést folyósított a fize
tés mellé akkor, amikor
minden más településen a
polgármester inkább na
gyobb fizetést kap. Én ráadá
sullemondtam a
költségtéritésemről, s ez szá
momra havi 31 ezer forintos
veszteséget jelent. Kérde
zem, melyik család tud ma 31
ezer forintot nem megkapni?
Ehhez képest Mez6berény
polgármesterének feneke
alatt egy autó van és rádióte
lcfonja is van. s ezeket csak ()
használja. Ehhez képest én
nagyon szerényen élek. Ezt
nem panaszképpen mondtam
el, úgy gondolom, hogy én
nagy felelősséggel végzem a
munkámat. Szégyellem,
hogy az én fizetésemmel fog
lalkoznak és senki nem fog
lalkozik azzal, hogy egy
pincér, hogy az istenbe fut
kos 30 éves korában Merce
des-szel. Nekem életemben
még csak a másodi k használt
autlllll van. Most végre meg
csináltattam a házam keríté
sét és azt is ki kellene
fizetni ... - fejezte be válaszát
dr. Frankó Károly.

Még miel6\t a polgármester
beronkerílésérc bárki gyújtést
szervezett volna, a témát ezzel
lezánák és e közjáték után a
napirendi pontok tárgyalásá
val folytatódott az ülés.

Sorszám
a kutyáknak

A közeljövöoen megsorszá
mozzák a város összes kutyá
ját. Többek között ezt
tartalmazza a május 23-án mö
dosított állattartási rendelet.
Mindezt az indokolta, hogya
városban az elmúlt hónapok
ban rendkívüli módon elsza
porodtak a kóbor kutyák.
Éppen ezért az ebeket egyedi
azonosító szánunal fogják el
látni, s eImek alapján az állat
tulajdonosa beazonosítható
lesz. A kutyák fülébe - a tervek
s1.erint a kövelkez() veszettség
eJleni oltással egyiddben teto
válják a számot.

A város belterületén az úgy
nevezett I. és II. építési övezet
ben tilos az állattartás és a
lovábbi övezelekben pedig na
gyobb mennyiségú állatot tar
tani sem szabad Nagyobb
meImyiségűállattartásnak nu
nősül serTés esetén a 6-nál
löbb hízó, két koca és almak
éves szaporulalán{ll több
Szarvasmarha esetén: 4 db +
éves szaporulatánál löbb. Ló,
öszvér, szamár: 2 db + éves
szaporulatl (fajtánként). Bir
ka. kccskc: 6 db + éves szapo
rulatán~í1 több. BalOmfi esetén
pedig a ]00 darabJlál több nu
n(ísül nagyobb meImyiségűál
latnak.

Ugyancsak új rendelkezés,
hogy "a belteru leten az {tllat
tartö köteles ajöszágállom{my
számúnak lllegfelelú (serté
senként minimum 0,25 m.3)
árt és szi várgásmentes trá
gyatárolót bizlosít~mi, fedlap
pal elláLni és zárva tartani."

Ki a közönségnek akar
használni, legelső köteles
sége: mag{lflll egészen el fe
le.ltkezni.

-Sz.échenyi-

A testületek és a gyíílé
sek nemigen csinálhatnak
mást, mint ostobaságokat; s
ennek egyik oka az, hogy
nyilvúnos tan<Ícskozúsokon
a leg.lobbill. ami aszóhan
forgó ügyről vagy személ y
ről akár meJlette, akár elle-

Köztudott, hogy a város egyet
len bö!csődéje kihasználatlanul
működik, úgy, hogy il lakótelepi
épület több helyisége üresen áll.
Múr korúbban szó vojt arról,
hogy itt óvod{\Sokat helyeznek el.
A képviseló1< május 23-án dön
töttek arról, hogyaKisréti úti
óvodát áthelyezik a bölcsőde

épületébe. A döntés előtt az óvo
dások szülei tiltakozó levelet jut
tattak el a jegyzőhöz, mely
szerim ragaszkodnak aKisréLi úti
óvoda tovúbbi fenntarti~ához. A
ti ltakozús azon ban nem talúl t
meghallgatásra.

A döntést végül is a követke
ző1<kel indokolta a képviselő

testület: ,,~ 2. számú Napközi
Otthonos Ovoda tagóvodái kö
zül a legrosszabb műszaki úJJa
potú épület a Kisréti úti.
Fal azata vizes, a csoponszo
bákban a parketta rohad és bű

zös. Az elmúlt időszakban a

A képviselő-testület előlt

múr nem először szercpel a
volt endrődi községhúzában
mú1<ödú városházi kirendelt
ség esetleges megszüntetésé
nek ügyc. Most. hogy a város
nehéz pénzügyi helyzetben
van, újra napirendre kerüll a
polgármesteri hivatal mlíkö
dési feltételeinek és szerkeze
tének úttekintése.

Ajegyzéi által készített terve
zet szerint az endrúdi kirendelt
séget megszüntetl1ék. az ott
dolgozó hivatalnoknak a város
házán adnúnak munkál. Ezzel a
lépésse! a kirendeltség mú1<öd
tetési költségeit takarítaná meg
a város.

ne elmondható lenne, jóCor
mún soha sem lehet fennhan
gon megmondani nagy
veszélyek és rettencles kelle
metlenségek kockúzata nél
kül.

-ChaIIljo rt-

Alapjúban véve VaJl-e ko
moly éneime annak az élet
nek, amelybe akaratlanul
lépünk be, s amelyből akara
tunk ellenére távozunk')

-DuJnas-

legtöbb felújítási munkát itt kel
lett el végezn i az óvodavezető

beszámolója szerint. A telújít{l
si munkák, az épüleI szigeteié
se, a parkettáz{ls a közeljövö"ben
tovúbb múr nem halas/..tható
munkát és köl tségetjclentent:."

A Yorosilov úti óvodások tehát
szeptembertöl a lakótelepi bölcséi
dc épületébe járnak majd.

Bérhitel
A polgármesteri hi valal

pénzügyi csoportjának ve
zetője lújékoztalta cl képvi
selőket arról, hogy az
önkorm,ÍJ1yzat ez év eleje
óta bérhitelből gazdálko
dik, s amennyiben a testület
a közeljövúben nem hol.
megs1.Orító intézkeuést:kct.
akkor a város rövidesen
csődöt jelenl.

Cz.iIJu!ka György alpolgúr
mester a nüjus 2S-i testületi
ülésen ezzel kapcsolatban kifej
tette, hogy az endrődi kirendelt
ség megszüntetése al. endrlídi
vá.rosrész elsorvasn;lsát jelen
tené, s kéne, hogya kirendellsé
get tov,íbb mú1<ödtcsse a város.

Dúvid ls/ván képviseiéi is
egyetérteu az al poJg,írmesler
rel. Dr. Va!ac1J Béla is éZel] a
véleményen volt, s a kirendelt
ség további működtetését az/..al
magyarázla, hogy "a szolg,\Ita
tást közel kell vinni a lakosság
hoz, nem pedig távolítani." Dr.
Frankó Kúroly polgármesrer el
mondta, hogy Gyoma és End
rőd kapcsolatának évről évre
visszatérő ügye a kirendeltség
megszüntetésc, vagy megrarlá
sa.

- A pénzügyi helyzetünk la
karékossúgot követel. Az End
rődön dolgozó két ügyintéz6

~ ~

csu pún adatokat vesz fel. úm al.
ügyeket Gyomún a városháún
intézik. Tény, hogy az enur6lii
emberek nagyon szorosan kö
tődnek a vol t községházáhoL. s
ha ez az ;lfa Gyoma és Endr6d
békés egymás mellett élésének.
akkor hát én is aJTa szavazok.
hogy üzemeltessük továbh az
endrődi kirende1tséget - ll10nuta
a polgármester.

Yégiil ezt a g:ondolatoltám()
galla a képviselö1< töhbsége is,
így a kirendeltség marad.
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Eoy gyomaendrődi kárpótlási vita egyik szála a parlamentig futott: Pallag László/F~gP-s
h~natya ennek ürügyén azzal vádolt meg illetékeseke!, h?gy e/gy ~zu~ csoport/a?hatterben
saját érdekei miatt fékezi a földrendezést. Hogyan nez k/l a ~er~~s .~o~eleb~r~~ . .!lanyecz

Margit az FKgP helyi vezetője eltűnt aranykoronakrol,/kulfoldlekke. kotott
zsebszerződésekról,tsz-lobbiról beszel.

Hiányos gerinc
Közelról úgy néz ki, a gyomaendrődi

földkérdésben senki nem érten egyet a
másikkal: képvisel6 a miniszterrel, a
kisgazdapárt helyi szervezetének elnö
ke ajegyzővel, a jegyző a miniszterrel,
és így tovább. A rók~ fogtacs,u~a tipI
kus esete közállapotaJnkat ki valoan Jel
lemzi. de nem visz közelebb a
megoldáshoz. Hanyecz Margit a FKgP
gyomaendrődi szervezetének az elnöke
például így ítéli meg a történtek,et ~ per
cig sem tagadva, hogy Pallag ur !,lllcr
pellációja panaszaikból szerkesztodoll.

- Ami a kárpótlásra várókat illeti, le
ayen az övéké. Az iskola megkapta a 32
hektárját, bár SuchInaru1 úr vélekedése
szerint ez "l1lás lapra tartozik". A jegyzt'í
úr és a nliniszter levelezésének ered
ménytelenségét kétkedé,ssel fo~~don:,

sokáig nem értettem, Imert neu} Jon va
lasz. A. gerincethiányolol1l. Az APY Rt.
nél a hiányos dokumentáció nliatt nem
dönthettek gyorsan és helyesen. Hibázlak
a földrendezó1< is, mert ha kijelölték a
földet, a kárpótlási hivatalhoz fordulh~t

tak volna. A határidól< elcsúsztak. ezen
hiúsult mea a licitálás. Nem kevés föld-

b .. ".

röt 2200 hektárníl van szó. Otszaz enn-
tett várakOZOt! zsebében a jeggyel
mindhiába. A szükséges iratokat a város
és a földrendez6k nem továbbították a
me!!teleJ6 helyre, a megfele]6 id6ben.

-~Önök mire, kikre gondolnak akkor,
amikor kijelenúk., hogy egy saTk CSO]Jort
sz.erel/lé megkaparintani a kúrpótlásra
kijelölt földeket? - kérdez.em Hanyecz.
Margitot, aki párrbéli tisztsége mellett
városan)la.

- AjeiYző úr nyilván nem magánemb,er
ként írt a privatizációs miniszternek. Hia?a
mondta azt a nliniszrer, hogy ő nem polge:u'
mesten'el levelezett, hanem a jegyz6veL a
város vezetéséért az utóbbi kettő felel.

- Nem lehetne közelebbről megnevez.
ni azokat a gazdúlkodó sz.ervez.eteket,
jogi- vagy magcínszemélyeket, ~Iki~ sz;e-.
retnék rútenni a kezüket a Iwrpotlas/
földekre!

fékezi a földrendezést, mert meg akarja
szereZIli a földeket.

Suchman Tamás tárcanélküli minisz
ter válaszában nem értett egyet a kisgaz
dával eltérCí ízlésüket,
hovatartozásukat figyelembe véve,
ezen nincs mit csodálkozni. A privaizá
cióért felelős miniszter elmondta: Csor
ba Csaba jegyzővel 1995. szeptember
4. és 1996. február lS. között folyama
tos levelezésben állott. Suchman Tamás
szerint Pallag László olyasmivel hoza
kodott e16, ami részben már pozitívan
lerendez6dött (az iskola megkapta amit
kért), részben pedig a jegyz6 késedel
mes és pontatlan ügyintézése Dliatt kel
lett elutasítani. Egy fél éven keresztul
több póthatáridőt szabtak meg, hogya
döntéshez szükséges iratokat ,a város
bocsássa a bizottság, illetve az APY Rt.
rendelkezésére. Mivel valamennyi pót
határidő letelt, amelyek elmúltával sem
küldték meg a szükséges iratokat, a mi
niszter nem támogathatta a város kéré
sét - inkább elutasította.

Pallag László csak kötötte az ebet a
karóhoz. A természetvédelmi felügye
lőséa levele valóban hiányzott a doku-

b ,

mentációból. Ezt a tenyt az

Gyomaendrőd,Hősök útja 65/1. szám ala.!t.
(Az Arany János Utcánál, a szülőotthon közeleben)

Telefon: 66/386-471
Tevékenységi körünk az állami gyógyszertárakéval azonos,

beváltwLk térítéses és térítésmentes recepteket
KÖZGYÓGYIGAZOLVÁNYRA IS.

Hiánycikkek beszerzése rövid időn belül.

NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK 8.00-18.00
SZOMBAT 8.00-12.00

Háromezer aranykoronának
nyoma veszett

orszá(Tayűlési képviselő úgy értelmez
te, hogy hivatalból tékezték az ügyet...

A szú1c csoport fékez
Pallag László Békés megye FKgP-s

országgyűlési képvisel6je nemrégiben
gyomaendr6di földügyben interpellált a
parlamentben. A honatya nem kisebb
várat szöaezett a szociál1iberális kor
mánykoalíciónak, minthogy egyes kö
rei elodázzák a földkérdés megoldását.
Akisgazdákat felháborította, hogy a
február 19-ei gyomaendrődi árverésen
minden érintett és érdekelt hoppon ma
radt: a város és ötszáz helyi igénylő.

Történt mindez aru1ak ellenére, hogy ta
valy augusztusban az árverési érde~elt~

ségek szerint megtörtént a kettes szamu
ká'rpótlási földalap megosz~sa. A ?s
gazda politikus állítása szennt a varos
levélben kereste meg a privatizációért
felelős tárca nélküli minisztert, Such
mon Tamást, ám nem kaptak választ.
Patlag László azt javasolta, állami föl
dalapból elégítsék ki a települést és ..a
Bethlen Gábor Mez6gazdaságl Szakko
zépiskola igényét, a kettes töldalap?a
eredetileg kijelölt földhöz pedig a kar
pótoltakTussanak. A képvise16 politikai
húrokat kezdett pengetni, mert megJe
ayezte: az id6húzás annak a szűk cso
portnak kedvez, amely a háttérben
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mobilteJefon
TARTOZEKOK

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 34.
66/386-503

Nyári akció!
filmelónívás, képkidolgozás

a legolcsóbban,
a legjobb minőségben!

Fényképezőgépek999 Ft-tól

Színes filmek 399 ft-tól

VILLTECH MŰSZAKI BOLT
GyomaendrődI Fő út 149.

FOTO
PORST

• akkurnIátoros
• bőrtokos
• antennák

• gépkocsi
tartozékok

VILLTECH MŰSZAKI BOLT
GyomaendrődI Fő út 149.

Telefon: 66/386-457
______ ~ _J

15-20 fő

foglalkoztatására
alkalmas üzemi

terület +
elkülöníthető

3 helyiséges irodák,
központi fütéssel,

ipari árammal,
telefonnal,

500 m2 aszfaltos
udvarral május 10-től

"KIADO

Westel~

I
)

'-------------/

Azé a föld, aki többet fizet
Összegezve: a rejtélyes, szú1< csoport a

kisgazdák szerintGyomaendrődöna város
vezetése. Akik miután ,,rátették a kezüket
a kárpótoltak földjére", annak passzolják
tovább, akinek akarják. A továbbpasszolás
iránya vélhetően a volt tsz-vezetők azóta
ú,üáalakult szervezetei felé mutat ,,Pedig
ez a föld a kárpótoltaké, a munkanélkülie
ké"- mondja Hanyecz Margit.

Csorba Csaba, az ország házában és
akisgazdák kifogásaiban sokat emlege
tett jegyző homlokegyenest másképp
ítéli meg a történteket. Leszögezi: sze
rinte nem vétettek eljárási hibát a föld
ügyben. Aztán így folytatja:

-Tavaly fordultunk a privatizációs
miniszterhez. Kértük, hogy azon állami
földterületeket, amelyek ingyenes és
tartós használatban voltak a szövetke
zetl1él, adja át nekünk. A törvény úgy
rendelkezik, hogy a kárpótlás során el
nem kelt földek az önkormányzathoz
kerülnek. Az ügyészség egyetértett az
önkormányzat kérésével. Termé
szetesen megkerestük az érintett szak
hatóságokat is, amelyek közü] kett() a
mai napig nem válaszolt. A felelet el
maradásáról értesítettük a pri vatizációs
miniszter urat is, mert hiszen ügyünk
egy másik szála az ÁPv Rt.-nél futott.
Az önkormányzat nem hibás.

Csorba Csaba nem érti, Suchman Ta
más miért az () eljárási hibájukra hivat
kozva utasította el kérésüket. Ha a
miniszter úr nem vonja vissza határoza
tát, bírósághoz fordulnak.

Arra kérem a jegyzö urat, mondja el
véleményét arról is, amit akisgazdák
állítanak. Ki és llulyen "szűk csopor
tok" érdekében késlelteti, hogya gyo
maendrödi kárpótoltak rnegkapják
jussukat? Így felel:

-Nem igaz. Ez a vélemény érvekkel és
tényekkel nincs alátámasztva. AmelUlyi
ben mégiscsak az önkomlányzathoz ke
rülnek a vitatott földek, érvényes
vagyonrendelet szabályozza további sor
sukat E1Ulek lényege, hogy nyilvános
pályázat ú~ján kell bérbe adni ezeket az
ingatlanokat. Nyilvános pályázaton pe
dig leheteUen, hogy volt tsz-vezetó1<et,
netalán külföldieket el6nybe részesít
sünk. Ilyenkor azé lesz a föld, aki a leg
magasabb bérleti díjat fizeti érte.

F.J.
(Heti Dél-Kelet, 1996. május 23.)
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réjét ellehetetJenítették. Táblája másik
végét a szövetkezet iránt egykor elköte
lezettek használ ták, akik tudva, hogy
emberünk tulajdonjqgát nem jegyezték
be, kiseml1lizték. Uzengetnek neki,
hogy ennyi és ennyi pénzt fizessen, kü
lönben lear'atják a termést, pedig 6 ve
tett.

Aki vet, nem arat
Hanyecz Margit a kesze-kusza kár

pótlás további eseteit sorolja, amelyek
azért kapcsolódnak a témához:

-Közel kétszázötvenen ki sem vették
az 6ket megillető harminc aranykoro
nákat az egyik réeszb6J. Közülük száz
negyvennek már nem is jutna senuni,
mert nincs föld. Hiába adták be papírja
ikaL, csak állnak és néznek. A föld nem
vész el, legföljebb rosszul dokumentál
ják az ügyeket. Az egyik gyulai cég
bérleti szerzéídést kötött a várossal, két
százhetvenezer forintot kellene fizetnie
a haszonbérért, ám abból csupán kilenc
venezret rendeznek. Ilyesmihez pártom
nem adja a nevét. Ráadásul az említett
cégnek' semmi köze a bérlethez és a
földhöz, mert a tranzakció mögött
eEyes helybéli, volt tsz-vezetó1< állnak.
Ok úgymond kicselezték a várost, mert
a vállalkozás fizetésképtelenségére hi
vatkozva alig csuITantanak-cseppente
nek valamit. A város nem adja a
bíróságra az ügyet, hiszen az említett
föld lényegében nem volt tulajdonában.

Gyomaendr6d kisgazda képvisel(í
testületi tagja újabb és újabb kérdéseit
teszi fel, amelyekre egyel6re nincs vá
lasz. Hogyan számolják és könyvelik el
az említett pénzeket? Mennyi az annyi,
készül-e róla lista? Miért adták el a fel
számojók a helyi kisgazdák székházát?

Aztán néhány, szerinte törvénysért6
eset leírása következik. Az egyik téesz
rizsföldjét az egyes kárpótlási alapba
jelölték, de licitáláskor nem tartottak
'igénytrá, hiszen sokba került. Ezen föl
dek további sorsáról a kárpótlási hi vatal
rendelkezne. Ezzel szemben az történt.
hogya t'elszámolóbiztos adásvételi
szerz6déssel a polgármesteri hivatalra
bízta az ingatlant. Az üzlet megkötte
tett, ügyvédek keze nyomát viseli a hi
vatalos irat. Hanyecz Margit úgy véli:
jogelleneseni Akad kisgazda, akinek a
hatodik dűl6ben van a földje, de nem
telik benne öröme. Eredetileg a tanyája
mellett kérte a kimérést, ám erre nem
került sor. A licitálásn51 elzavar'ták, cse-

- A jegyző úrtól kell megkérdezni,
hogy ő kinek szánja továbbadni a vita
tott vagyont. Úgy tudom, például az
egyik párt szívesen haszonbérbe venné
azt a töldet. A károsultak pedig kiszo
rulnak ajóból. A város eladósodott. Ha
a parlament megszavazza, hogy külföl
di állampolgárok is földet vehessenek
Magyarországon, vezetőink elsó1< kö
zött viszik piacra az árut. Hallottam,
hogy egyes külföldiek zsebszerződé

sekkel máris tulajdont szereztek.
Háromezer aranykorona szőrén-szálán

eltűnt, mert olyan szerencsétlenül vé
gezték a földek átrninősítését.

1996. június
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Közös megegyezésseL..

A vállalkozóvá válás ára
A fogászati ellátás újra napirendre került a képviselő

testület májusi ülésén. Mint ismeretes néhány hónap
pal ezelőtt a város két fogorvosát "kényszerítették"
vállalkozásba, és a testület nagylelkűen 800-800 ezer
forintos támogatást adott a két vállalkozóvá lett fogor
vosnak, hogy rendelőjüketa szabályoknak megfelelően

átalakíthassák. Dr. Török Anna fogorvos már akkor
kérte, hogy Ő is vállalkozóként dolgozhasson tovább,
ám ezt akkor a város vezetése nem támogatta. Az azóta
eltelt idóben változott a helyzet.

Dr. Török Anna is vállalko
zó lesz, s továbbra is Endrö
9ön dolgozik a rendelőjében.

Igy csak dr. Török Anna asz
szisztensét kell végkielégítés
hen részesíteni, mivel
megswnik a közalkalmazotti
jogviszonya - hangzott el a té
ma ka pcsú n.

Dr. Török Anna tájékoztatta
a képviselóKet arról, hogy az
Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat által
előín rendelő-átalakítást az
önkormányzat pénzén el kel
lene végezni. Emellett igényt
tartott volna a végkielégítésre

is, de kiderült, hogy ez nem
lehetséges.

- A jegyző úr tájékoztatott
,uTóL hogy ez nekem nem jár,

mivel közös megegyezéssel
leszek vúllalkozó orvos,
ugyanis én nem lettem írcíshal1
felszólítva arra, hogy menjek

ki vállalkozásba. Jó, elfoga
dom ezt is, ha ez az ára, hogy
vállalkozóként dolgozhassak.
Mindenesetre az eljárást nem
tartom egészen igazs,ígos
megoldásnak - mondta dr. Tö
rök Anna.

A képviselők egyetér
tettek azzal, hogy dr. Török
Anna részére térítésmellle
sen bérbeadják az önKor
mányzati rendelőt

felszereléssel együtt. s
emellett a város használat
ba adja ajövőre megvúsáro
landó új fogászati
kezelőegységetis.

A Vöröskereszt hírei

Anyagi csőd előtt

a gondozási központ

KÚTFÚRÁS
Ivó- és

öntözókutak
fúrása

200 méter
talp

mélységig.
Helyi lakosoknak

10 szózalék
kedvezmény!

Komóczy Attila,
Gyomaendrőd,

Apponyi út 17.
Telefon: 386-338

Az idősek gondozásúval, eJlátúsával toglalkozó Városi
Gondozási Központ is anyagi csőd előlt áll. Idén 25 miii ió
forint támogatást kapnak az önkormányzattól, úm ebböl már
15 milliö forint elfogyott, s a jelek szerint szcptcmherre él

teljes összeget kénytelenek elkölteni. Tény. ilogy a tavalyi
hoz képest több mint 8 millió forinttal kevesebh pénzt kap él

gondoz{lsi központ.
Az elmúlt egy évben 25 dolgozót bocsátottak el, de ez is

kevés a takarékos gClzdáJkodáshoz, hiszen az energia és
gyógyszer<Írak idól<:özben emel kedlek. A képvisel')-testü!ct
úgy döntött, hogy az intézmény vezetőjének június 15-ig
úgynevezett v<Ílságkezelési tervet kell benyújtania iU ön kor
mányzathoz, s az ügyet ezt követően újratárgyaJják.

4. CzafitAttila, KJlerGinmázi
um

5. Buza Zsanett, 2. Sz. Általá
nos Iskola

6. Klimó SziJviaésSzántaiBe
atrix, 2. Sz. Általános Iskola
, Különdíj Hajdú Helga, 2. Sz.

Altalános Iskola
A rajzokat az 1996. míjus 15

én megrendezett egész
ségvédelmi napon állítottuk ki a
Katona József MűvdCídési Köz
pllntban.

A Magyar Vöröskereszt Terü
leti Szervezete városi véradó na
pot szervez a Katona József
MűvelCídési Központban.

1996.június IQ-én g-12 óra és
1996. június 20-án 8-12 óra kö
zött.

A Magyar Vöröskereszt Or
szágos Titkársága a Vöröskereszt
Világnapja alkalmából a Vörös
keresztes Munkáért bronz foko
zatú kitüntetését adományozta
p.:só Bélánénak, aki több évti'.e
dell keresztül irányította a Rózsa
hegyi Kálmán Általános Iskola
tanulúinak vöröskeresztes mun
káját. Az elismerést május g-án a
megyei ünnepség keretében ad
ták ál a tanárnőnek, melyhez gra
tulálunk.

A Magyar Vöröskereszt Gyo
maendrődi Területi Szervezete és
a Városi Drogellenes Munkabi
zottság a Vöröskereszt Vil<ígnap
ja ':s az Ifjúsági Vöröskereszt
magyarországi megaJakulásánnk
75. évfordulója alkalmából rajz
és irodalmi p<ilyázatot hirdetett a
káros szenwdélyek témaköré
ben.

Irodalnú pályázat:
14-18 éves korcsoport:
l. Kruchió Zsuzsanna
2. Gyalog Emese
3. Fülöp Szilvia
mindhárman a 617. Sz. Ipari

hkola diákjai
Rajzpályázat:
14-1 g éves korcsoport:
I. Nagy Katalin':s Tóth Gabri

ella. 617 Sz. Szakmunkásképző
Iskola

10-14 éves korcsoport:
l. Schwalm Gergő. Kner Gim

názium
2. Kovásznai Nóra. Rózsahe

gyi Általánlls Iskola
3. Szurovecz Gyöngyi, 2. Sz.

Általános Iskola

Gyomaendrőd,

Selyem u. 124.
Telefon:

(66) 386-616

Jelentkezési
határidő:

1996. július l.

Tájékoztatást
az alábbi címen

tudunk adni:

~'_"""""".O;""''''.l''.......r•••o;o;,;",;••'I.'~r.'';?':'':''h'«-;'''')'F.o;.-......-:--/."'.?':"~~~

'j ~

o: 1996/97 -es ~
tanévben

érettségizett
fiataloknak

2 éves

bőrdíszműves

képzést
indítunk.
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Művésztábor
A lll. Nemzetközi MűvésztáborL rendezi meg július 22 és

augusztus 3-a között a Bethlen Alapítvány. A magyarországi
művészeken kívül romániai, erdélyi, osztrák, holgár, szlovák,
lengyel, német és kínai t'estó1<:. grafikusok és szohrászok vesz
nek~ részt a táborban, melynek ';11 OSt is a Bethlen mezőgazda
sági iskola ad helyet.

Megalakult a
Tangazdaságok

Országos Szövetsége

Vita
Agricolae '96

Augusztus IS. és 20.
között Gyom:m a Sport
csamokban és anllak kör
nyékén rendezi meg a
Bethlen mezőgazdasági

iskola és alapítv:mya a Vi
ta Agricolae '96 Mezö
gazdasági, Ipari Küllítást
és Vásárt.

Ugyanakkor a fejlődés a mezü
gazdaságban is rendkívül gyors
ütemű. Ezért is vállaltuk, hogy
a környék kis- és középvállal
kozásainak igénye szerint mini
mális térítés ellenében
szaktanácsot biztosítunk 
mondta dr. Dávid Imre.

Ez évtól a mezőgazdasági is
kolák is pályázhattak a mező

gazdasági szaktanácsadói
névjegyzékbe való felvételre. A
gyomaendrődi Bethlen Gábor
mezőgazdasági szakközépisko
la vez'étése szántóföldi és kerté
szeti növénytermesztés,
takarmány-gazdálkodás, állat
tenyésztés, tápanyag-gazdálko
dás, halászat, állati eredetű

termékek feldolgozása és rné
hészet szakterületekre kérte a
szaktanácsadói névjegyzékbe
való bekerülést.

Az iskol:U1 belül nyolc dolgo
zó: dr. Dávid Imre, Gál Imre,
Gubuez József, Kovács Mihály,
Molnár István, Pfeifer Cyörgy,
Roósz Ádám és Szilágyi Zoltán
végzi aszaktanácsadói munkál.

- Úgy érzem, hogya mez6
gazdaság átalakulását követöen
bizonyos szakmai hiányossá
gokkal küszködik ez a térség.

.. .. .. .. . ... .... ................
•••••••••• o ••
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II FIGYELEM! I
\

A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ értesíti tagjait I
és vásárlói't, hogy élelmiszerüzleteiben és háztar- I

I tási boltjában I
\ 1996. június 10-15. között
II tartja a havi

árengedményes vásárt.
A vásár ideje alatt számos élelmiszer és vegyiáru

l 0-300/0-os árengedménnyel
kapható.

Folytatódik a mosószerakció is. Most az új Tomi I
Sztár Kék Erő't, ? Tomi Kristályt, a Persil mosóp,or?k I
egyes kiszerelesel't, valamint a Pur mosogatot es

a Clin ablaktisztítót ajánljuk a vásárlóknak I
kedvező áron.

l/

l A mosószerakció II

június 29-ig tart.

I
Miért ne fizetne kevesebbet? I

Bevásárlásait kezdje az ÁFÉSZ üzleteiben! J
l---------- -----

[lllilll.:.I.·••.··.···.I.•.I.•..••..••.;.! ..•·.···.'.il.·.··.!..··.:.!...•.I.I..•.•••..•.•...E:J..•..•..·.I..•.:..•.1...•.•.••.....•.•.11..'...•...••.•.•.•.•.•.•...• ·.··.:.•.EI.•.:.··.•.'.•.••..•.•.•.•.·.·.··.II.llllil :
, :.:::.;.:::;:;:.:::::::::::::::::::::::::;:::::::::; ::::::::::::::::::::::::::::;:~:::::::::::::::::::.:.:.: ........•.

a gyakorlati képzés mellett ter
melési feladatokat is el kell lát
nia. Árhevételéből szükség
esetén az iskola mú1<:ödését kell,
hogy segílse. A mi eseti.inkhen
ez egyértelmú'en így van - tájé
koztatta lapunkat dr. D,ívid Im
re.

Az igazgatóhelyettest61 azt is
megrudtuk, hogya gyom,ú is
kola tangazdasága hagyomá
nyosan állattenyésztési pro fil Ú,

s emellettielenleg 87 hektár sa
jár, illetve saját használati jog
gal rendelkező földterületük
van. Ehhez még harminc-negy
ven hektárnyi területet béreI
nek. A tangazdaság
eszközértéke meghaladja a 60
millió forintot.

Gyoma központjában a
Glória Bútorbolt

GALÉRIÁJÁN
ÜZLETHELYISÉGEK

KIALAKÍTÁSÁRA ALKALMAS
TERÜLET KIADÓ!

Érdeklődni
a Sublót Kft.-nél lehet,

Gyomaendrőd, Fő út 230.
Telefon: 386-774

Ezt a célt szolg,Uja az ez év
elején, 82 tangazdaság részvé
telével megalakult mezőgazda
sági Szakképző Iskolák
Tangazdaságainak Országos
szövetsége. A szövctség tagjá
vá dr. ncIvid /JJlrél a gyo';l1aelid
rődi mez6gazdasági iskola
igazgatóhelyellesél választot
ták.

-A szövetség megpróhál
fellépni bizonyos támogatá
sok megszerzése érdekéhen,
hiszen a tangazdaságok állan
dó fejlesztéséhez pénzre volna
szükség. A szövetség célul
tlTzLe ki az egységes szemlélet
és irányítási elképzelések ki
alakítását. A tangazdaság ré
sze az iskolának és az oktatás.

A mezőgazdasági szakiskolák tangazdaságai az
1950-es években megszűntek, majd az 1990-es
évek elején kezdődött el újbóli kialakulásuk az
zaj a céllal, hogy gyakorlati bázist biztosítsanak
az iskolák tanulói számára. Mivel a tangazdasá
gok egységes szerkezet és mú1<.ödési elképzelés
nélkül mú1<.ödtek, szükségessé vált a tangazdasá
gok mú1<.ödését illetően egységes álláspontok ki
alakítása.
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"Bennünk van a vesztéstudat"
. , .;..;.; "

InferJu Gergely Agnes Ironovel

Várja kedves vásárlóit a WAIT GMK
a gyomai (Fő út 214.)

és az endrődi (Fő út 10.) üzleteiben.
- Elin háztartási gépek nagy választékban
- Villanyszerelési anyagok, elemek, izzók

- Televízióantennák, csatlakozók
- Háztartási gépek (mosógépek, centrufuga, bOJler)

alkatrészei
- SKF és keleti gyártmányú csapágyak minden

méretben és típusban
- Vállaljuk továbbá háztartási gépek javítását,

és épületek villanyszerelését.

66/386-358

; .. ;

"ALOMTOREDEKE K"

M
ájus 20-án, este hat
órakor tartotta iro
dalnli estjét Geroelv, . 6.

Agnes endr()di születésű Író-
n6, verseit Polányi Éva mutat
ta be. A sajátosan
megrendezett előadás (mely
ben zene, költemény és élet
rajzi vallomások követték
egymást) után válaszolt kér
déseinkre a művészn().

- Az előadáson is elhang
zott; és a meghívón is szerepel
az Irfohmz címíí költeménye.
On utalt nt hogy az ír nemzet
núnlegy sorsrakona a ma
gyarnak.. De az ímek.. ésjő1eg

a magyarnak miért kell - Köl
csey Himnusza után - minden
óron szenvednie?

- Egyáltalán nem kell, de
valóságalap az, hogya ma
gyar igenis vesztes nép. Igaz,
hogy ösztönözni kéne az em
bereket indulót Írni, buzdí
tani, de a magyarnak a
vérmérsékletében van a
veszteség. Az írek is sokat
szenvedtek, sorstársai nk.
Bennünk van a vesztéstudat.

- Nem leher. hogy (l - ver
sek állal is - belénkvert vesz
lésludat az oka a
kudarcoknak ?

- Nem. A történelem ezt
igazolja: veszítettünk 48-

nagy Z. (N agy Zopán)
1973-ban született Gyomáll.
Uri kus-tilozófus alkat, aki
kiiJönböző műfajokkal, esz
közökkel kísérletezik, hogy
"láthatatlan és látható" vilá
gok között "hidakat épít
sen" ... - olvashatjuk a
meghívön.

"Álomtöredékek" (hogy
mindenki értse): kapcsok a
belsó' terek, élmények, érzé
sek és szemünk felfogóké
pessége között.

nagy Z. nem hagyomány
követCí alkotóművész: nem
fest tájképet (még Körösról
sem), nem fest csendéletet
(még virágvázáról sem),
vagy ha mégis, a kép már
nem a látvány hű visszaadá
sa, hanem egy belső énen át
sz űrt. szu b iek tív
megjelenités. És ez a fotókra

ban, 56-ban... És ezt kell
megírrli.

- Ön több nu7nemben és
műfajban alkot. Melyik a do
n1ináns?

- A vers. A prózát is ugyan
úgy írom, mint a verset,
ugyanolyan indulatok vezé
relnek, a szerkesztés és a tuda
tosság is hasonló. Lassan,
kínlódva írok, nehezen szüle
tik meg egy-egy költemény.

- Ezek szerint ön költő

vagy író? És író vagy nőíró?
- Írónak nevezem magam.

Ez a tágabb, általánosabb fo
galom. De "csak" az vagyok:
nem vagyok nt5író.

- Van valami előnye vagy
hátránya annak. hogy ön IIő?

- Nincs. Szerencsére a mai
magyar irodalmi életben
semmiféle diszkrimináció
nem ér amiatt, hogy nem va
gyok férfi és írok.

- Hol érzi a helyét az iro
dalomban?

- Nem tudom. Nem tudom,
hol ahelyem, milyen kategó
riába tartozom. Csak a fel-

is igaz: nagy Z. nem riportfo
tós: a nézőt expresszív hatá
sok érik - a képeket nem
megérteni, hanem megérezni
kell...

Ugyanez a stratégia szük
séges írásainak befogadásá
hoz. Mert nagy Z. számára az
irodalom művelése legalább
annyira fontos, mi nt a képző
művészet. Versei antológi
ákban, budapesti és vidéki
folyóiratokban (Polisz, Új
Forrás stb.) és megyei lapok
ban jelentek meg. Több kö
tetnyi kézirata áll ki adásra
várva: egy bels() én-regény
(Skizológia), versek, elbe
szélések... Írásait elismerés
sel méltatta többek között
Határ Gyó'z() és Faludy
György is.

nagy Z. [sosz.eg, Békéscsa
ba és Gyulo utún most máso-

vállalt hagyományok utal
hatnak valamire: "Nyugat
Újhold-as" vagyok:
gyermekkoromban Karinthy
Frigyes volt rám a legna
gyobb hatással, aztán Kosz
tolányi Dezs(). Az
Újhold-asok közül W,eöres
Sándor, Nemes Nagy Agnes
hatottak rám, de legf6kép
pen Pilinszky János.

- Irodalmi történeteit is meg
írta ulolsó, tavaly megjelent
kötelében, az Absztrakt lehéll
ben. Most nún dolgozik?

dik alkalommal mutatja be
festményeit és fotóit Gyoma
endrődön. A kiállítás megle
killthető (és a képek
megvásárolhatók)június 12
17. között a Katona József
MíívelődésiKözpontban.

Vikomm Oszkár

Gyoma
központjában
berendezett

irodahelyiségek
és zárt

udvarban
garázsok

bérbeadók.
Érd.:

66/386-611

- Verseket írok. Az Abszt
rakt tehén megírása annyira
kimeríten, hogy nem merek
és nem tudok újabb, na
gyobb munkába fogni.

- És a jövóoeli tervei?
- Konkrétan csak egyet tu-

dok: egy T.S. Eliot színdara
bot akarok lefordítani a
nyáron. Emellett persze a
versírásról sem mondok le.
Arról sosem fogok lemonda
ni.

Vikomm Oszkár

Rövid
határidőre

ajándékfilmes
kidolgozást
vállalunk.

BerénY-<;9Ior Bt.
Paplr- Iroszer
Kereskedés

Gyoma,
Bajcsy u. 64.

Endrőd,

Blaha u. 4.
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A levél

Újra a gyomaendrődi
vízről
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Mo:::.t vó:::..1roljon 0660·.;JSo moblltclc'ont :l Wostel R.tadiotcloton Kft. jrodáiban!
~ bantu!. hogy elongcdjiik Önnek .a bcl6pési dij.at. részt vehet sorsolasunkon is. ahol

a főnyercmény egy sportos Fiat Punto C3brio! Az. akcióban g;J%d~r.31 talj' még egy
y m:Jhn robogó és 12 mount:.in bikel Ha meg akar bkaritani 25 O%Or forintot, ~s ha
s%crctnc Utko%bon is érc%nl n simogató nyo1lri fuvollatot. no t6továzzon! legyem
0660..a::- löfixotől Ne feledje, il 0660·3$ mobiltelefonok 3% C9é~x or!:.tágban haunál·
hatók. s már 30% olöloggel. 12 havi ~m.tm.n'es részletre i$ megv4sárolhatók!

Nyerjen egy 3milliós

A 17 millió forintért átalakított Vincze doktor-féle házban hat
szobában most tizenegy idős ember talált otthonra. Május 27-én,
pünkösd hétfőjén adták át a megye harmadik református szerc
tetotthonát Gyomátl.

A szeretetotthon avatásán Papp Céza Csaba, a Tiszálllúli Refor
mátus Egyházkerület f<J:iegyzője, püspökhelyettes héUlgsúlyozLa,
hogy az egyház számára nagy segítséget jelent, hogy él város
vezetése megértéssel fogadta a szeretetotthon kialakíLását. Az Lin
nepségen résztvett Nagy László, Békés megyei esperes is.

Sipos Tas Töhötörn lelkész elmondta, hogy az intézményt Cellai
Józsefné irányítja és az idősekról öt szakképzett ápoló gondosko
dik. A szomszédos épületrészben még kilenc idős emben szeretné
nek elhelyezni, és az átalakításhoz az egyház pályázatOL nyújtott be
a Népjóléti Mínisztériumhoz.

Református Szeretetotthon

képviselő-testület elé nem
tárta. Ezzelatechnológiá
val nem lemlénk kiszolgál
tatva, nem úgy, mint egy
vízhálózatra való csatlako
zássa.!. S6t még a Vízmű

vek Rt-ból való kilépés is
szóba kerülhet.

Ide tartozik még, hogy
egy külföldi érdekeltségű

befektetési csoport térké
pezi fel Békés megye infra
sturtúrális fejlesztési
lehetőségeit, ivóvíz,
szelUlyvízháJózatot, hulla
dékfeldolgozás stb. Gyo
maendrőd is szóba került a
tennál fürdő és a Körösök
vidéke miatt. Az önkor
mányzatnak az itt felsorol
tak megépítése egy fillérbe
sem kerülne.

J6 példa erre Hódmez6
vásárhely, a.!lOvá ez a csa
pat 1,2 milliárd Ft-ot
fektetett be hasonló céllal.

Varga Zoltán,
Gyomaendrőd

Több mint 800 milliós
beruhilz.áshoz, hogy ivóvi
zet kapjunk, az önkor
mányzat 30 millió saját erőt
szavazott meg. Az állaini
támogatáshoz, amiból ezt a
beruhilz.ást megval6sítanák
az önkormányzatnak 30%
ot kellene állnia, alni több.
mint a saját er6.

Szabadalmi eljárás
alatt van egy technoló
~ia amely Gyomaendr6
dön az ivóvíz-gondot
meg tudná oldani. A be
rendezések és a technoló
gia nem kerülne 30 millió
forintnál többe és 6 hóna
pon belül tiszta ivóvíz
folyna a gyomaendr6di
csapokból. Tehát még eb
ben az évben el is készül
ne. A melJékelt levelet az
említett technológiát ki
fejleszt6 cég küldte meg
a Vízművek Rt-nek és a
polgármester részére. A
polgármester viszont a

,.A gyomaendrődi vízműben vett vízmintákkal mo
dell kísérleteket végeztünk. A kísérletek során bebizo
nyosodott, hogy a víz minősége lényegesen javítható.
A jodid tartalmat, még 2000 mikrogramfliterre emelt
koncentráció esetén is megbízhatóan le tudjuk csökken
teni az egészségügyi leg kívánatos 100 mikrogram/liter
koncentráció alá. Az általunk többszörösen kipróbált
megoldás segítségével cca. 70 mikrogramJliter érhet6
el. A kezelés során csökken az ammóruUIruon koncent
ráció és a szervesanyag tartalom is. Mindebb()[ követ
kezően, a mi módszerünkkel tisztított víz ,.konzerváló"
fenó'tleIútése pl. klórozása lényegesen hatékonyabban
oldható meg, mint a jelenlegi állapotban. Az általunk
javasolandó kezelés a jelenlegi technológia kismértékű

átalakításával me~()ldható. Az átalakítás várható költ
sége a becslésünk szerint nem haladja meg a 20-30
millió Ft-ot. a várható üzemeltetési költség (jelenlegi
árszinten): 3,5 Ft/m3 víz (energia, vegyszer)"

Dr. Bitskey József
iigyvezető igazgató

REAQUA Vízkezelési Technológia FejlesztőKft.

Ó
FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- SZ Felelós sze'kesz;ó: Felel~s kiadó: Hornok Ernő
,., _ Homok Erna KeSlult:

ENDRODl , Szerkesztőség: Gyomai Kne, Nyomd, Rt.
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~j KÉRI HÍRADÁSTECHNIKA i~
• I '.;! Gyoma, Fő út 226,
:: Televíziók: Videók:
:: AKAl 55 TXT 56.000 rt DAEWOO 4 fejes 45.800 Ft
:: AKN 55 54.900 Ft JVC 2 fejes . 41.000 Ft
:: AKAl 51 lX 49.900 Ft DAEWOO 34.900 Ft
:: ORION 37 39.900 Ft Lejátszók: 27.200 Ft
:: ORlON 61 rf 29.500 Ft Parabolák: 23.600 Ft
• I I.

:: Videó és audiókazett,,'l.k a legnagyobb választékb8J1! ::
:: r""... j/ \ / :::: ,a "r J ( .I) \ / :::: .. .~\ O::., ,:J ~ " .•
-L ~.

I.c •••••••••••••••••••••••••••••••• = •••••••••••••••••• •••••• ~

Segítség
apályakezdöknek

VmJ segíL~ég a pályakezdó1GJek.
1996. július l-től megszűnik

a pályakezdól<: segélye és fel
váltja ezt az elhelyezkedésüket
segítő aktív támogatási rend
:>zer.

E támogatási formák lénye
ge:

1. Munkarapaszw!or-szerzés
rámogaráso

A pályakezdő regisztrációját
követő 90 nap elteltével 4 órás
foglalkoztatásuJ bértámogatást
nyújt a Munkaügyi Központ a
lllunkáltatÓnak. ha iskolai vég
zettségének megfelelő munka
körben I évig foglalkoztatja.

2. Képzési uímogorás
MegCelelő munkahely hiá

nyá baJJ. szakképzettség meg
szerzéséhez vagy bővítéséhez,

kiegészítéséhez nyújtjuk.
3. Szakmllnkások Jlllll1kába

IIe!yezésének rámogarására
Azok a munkáltatók. akik a

szakmunkástanulók képzésé
hez legalább az utolsó évben
gyakorlati hej yet biztosítottak
és szakképzCltségüknek megfe
lelő foglalkoztatásukat meg-

kezdik a bizonyítványszerzést
követő 90 napon belüL úgy 6
órás foglalkoztatás esetén az
adott munkáltatásra érvényes
kötelező legkisebb havi munka
bér felét igényelhetik a Munka
ügyi Központtól.

Felhívjuk a ügyeimet arra,
hogy a végzett pályakezdó"k ke
ressék fel kirendeltségünkeL
vegyék igénybe szolgáltatása
inkat és támogatásainkat.

KÖsz.öneuel:
TíJluírné BlIw lIona

Állások
Szakképzettséget nem igénylő

mUllkalehetőségek:

Cipőipari bewlJíloll )/llll1kás
(Dévaványa) 20 fő

Szigeti Topánka Cipőip,u'i BT.
60-307-980 Dévaványa. Szigeli
Major

Középfokú végzettségűek ns/.ére
Cipés::. (Gyomaendrőd) l f6. Hu

nya István mv. 386-091 Gyoma
encirCicI. Sz~baclság tér 2.

VendéglálÚip. dodó (Gyuma
~nclrőd) 2 fCl

Szakács (Gyomaendrőd) 2 fő. Pa
róczainé F. Zsuzsanna my. Gyoma
endrőd. Pavilon Fogadó és Étterem

Lakalos 5 fő. ívhegeszló' 5 fCl.
Incze József mv. 352-865 M~zób~

rény. Szent .Iános u. 56.

.. ..
HA TAPETAZNI
SZE~~TNE,

..ELQBB
JOJJQN EL
HOZZANK!

- Áraink lejjebb
estek.

készletünk ped ig
megnövekedett!

Már

399 Ftjtekercs
ártól válogathat

több mint 30 féle
papírtapéta közül

- 50 féJe
öntapadós tapéta
is rendelkezésére

áll. hogy
lakását szépítse!

COLQR SHOP
PAPIRBOLT

Gyoma, Fő út 218.



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ,LAKÁS

Gyomán 110ltághoz közel üdü
lőówzetben kerles, gázfűt~ses 3
szobás családi ház eladó. Erd.: a
helyszínen, Batthyány u. 5.

4 szoba + akeztős. holtágra
néző, élővízhez200 mételTe lévő

családi ház eladó. Lakáscsere is
szóbajöhet. Érd.: Gyomaendrőd,
HaLJtoskerti u. 20/A.

Fcm,almas hdyen lOO m"-es
g;ízközponti fűtéses lakás, Ió m" ~
cs üzlelhelyisé~ kertrésszel. két
férőhelyes garázzsal eladó. Érd.:
06-30/453-304
Gyomaendrődön aKisréti u.

30. szám alatti 3 szobás, kö?-pon
rifú'téses kerles ház eladó. Erd.: a
helyszínen. telefon: 386-298

Kicsi ház (J, s/.Oba, l konyha)
olcsón eladó. Erd.: Gyoma, Mik
száth LJ. 16.

GyomaendJűdön, a VásáJtéli IIp.
28. A. III/l. sz. 54m2-es lakás eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Erk.::! u. 21.

Gyomán. a Vásártéri ltp.
29/B/lJ4. sz. lak.ás eladó. Egyedi
gázos, vÍZ<írás. Erd.: a helYSZÍnen
tllunkanapokon 18 óra után, hét
végén egész nap.

Garázs eladó. Érd.: Gyoma,
VásáJ·téri ltp. 29/BII/4.

GyomaendH)dólL a Mikszáth
u. 17. ~z alatti Iül.. ingatlannal
eladó. Erd.: Gyomaend..n)cl. Ber
csényi u. 12.

329 négyszögölös portán csa
ládi ház eladó GY'Jmaendrőd,

Arany J. u. tO. sz. alatt. (Gázfú'
lés. víz az udvarban.) Érd.: Kiss
Lajosnál a helyszínen.

Kales ház eladó Gyomaend
rúd. Bocskai u. 50. szám alalt
nagy alsMpülctrel, tekkkd.
Irányár: 2200000 Ft. Érd.: Gyo
maendJ·6d. Jókai u. 31.

Gyomán, Hősök u. 15. sz. alatt
<-1- szohás családi ház gázközponti
fú·téses. Qazdálkodásra alkalmas
1145 m2':-es telekkel, mclktte 990
m

2
-es építési telekJ>el együ ll,

vagy külön is eladó. Erd.: a hely
színelL vagy a 386-452-es tele
fonszámon.

Eladó a Nagy Sánd,)}' u. 8. Sl.

alatti 3 szobás összkomfortos
hál.. nagy alsó épülettel. Érd.:
egés/nap a 06-30/553-394-es te
ld'onszámon.

Ház elad,í a Főút 120. sz. alatt.
3 szobás, konvektoros, sok mel
léképül~tlel, 300 négyszögöl te
lekkel. Erd.: a IlClyszínt:n.

Ház dadó GyonJ<Ín a Mun
Ucsy u. 1. SI... alall. (fürdő mö
QÖll). 2 szobás. i.isszkomforlos.
;lsóépüI7t~kk~1, gaJ'ázzsal, nagy
k~rrr~l. Erd.: Gyoll1a~ndrőd,Hu
nyadi u. 10/1. Egész nap.
, Ház eladó nicsón, sürgúsen.

Erd.: özv. Kovács JÓzscrn~.Gyo
ma, Kalona J. u. 30.

Nagylaposon, Korvin O. u. 6.
sz. alatt kis ház eladó. Nyaraló
llak, gazdálkodásra alkalmas.
Erd.: Gyoma, Petőfi u. 16. Tel:
60/301-44ó

GyomaendJ'Őd, Bajcsy u. 16.
sz. alatt lévő kerl~s családi hál
eladó. Érd.: Gyoma, Kossuth u.
62. tel: 386-273

Kétszobás, sátortetCís, ö,ssz
komfortos kertes ház eladó. Erd.:
GyomaendJ'Őd,Hunyadi u. 32/1.,
este 6 óra után vagy hétvégén.

Gyomán, Bánornkerti u. 20. sz.
alatt összkomfortos, tanya jelle
gű ház eladó. Irányár: 950000 Ft
Erd.: Gyoma, Tompa M. u. 1111.

Gyomán a Lehel u. 23. sz. alatti
családi .lúz nagy melkképüleltel
eladó. Erd.: GyomaendJ'Cíd, Fúu.
38. vagy Kolbusz Judit ügyvéd
nél a 386-930-as telefonszámon.

Gyomán a V ásáJ·téri Itp-en első

emeleti egyesJ,i gázos, red6nyös
lakás eladó. Erd.: a 661311-423
as telefonszámon esle, vagy a 06
60/483-965-ös telcfonszámon
nappal.
Gynmaendrőd, Juhász Gy. u.

30. sz. alatti összkomfortos ker
tes ház nagy telekkel eladó. Érd.:
a helYSZÍnen.

3 szobás, összkomfortos csalá
di ház eladó. Csere is érdekel,
Érd.: Gyomaendn'íd, Vásártéri
ltp. 27. A. D/6.

Két család részére is családi
házeladó Gyomán, a Petőfi u. 15.
sz. alatt. Érd.: egész nap a hely
sZÍnen.

Gyomán, Hunyadi u. 61 sz.
alattjó álJap~:>lban lévő kis kerles
báz eladó. Erd: Gyomaendrőd,

Kálvin J. u. 16
Gyomán, Ady E. u. 42. sz. alat

ti ház üresen albérletbe kiadó.
(hosszabb távra) Érd.: Gyoma
endrőd, Gyóni G. u. 38/1.

Gyomán a Besse,nyei utca 4.
sz. alatt báz eladó. Erd.: Gyoma,
Hősök útja 8.

Október 6 ltp-en 3+fél szobás,
gál-központifűtésesI~kás sürgő

sen, olcsón eladó. Erd.: 5502
gyomaendrőd,Zrinyi u. 32.

Gyomán a Vá~;;írtéri ltp. 28/A.
JJ4. kélszobás. gáz,os, egyedi víz
órás lakás eladó. Erd.: ~gész nap
a helYSZÍnen.
Gyomaendrőd, Körgát u. 27.

sz. alatti gázfűté~es ház eladó.
(volt Engels út) Erd.: a helyszí
nen.

Öregsz616 központjállan a
Kondorosi u. 10. sz. alatti redCí
nyös lláz. félhold !'ölddel eladó.
Víz- és Qázvezeték az udvarban.
Érd.: GyomaendrCíci Népliget u.
I.

Hál eladó GyomaendJ'őd,ÁJ'
pád u. 17/ l. sz. alatt. me!.:e~vezés
szerint. Érd.: egész nap ah~íysZí
nen.

Üzlethelyiség kiadó. Érd.:
Gonda Imréné GyomaendJ'őd,

Bajcsy u. 7l. sz. alatt

KERT, TELEK

GyomaendJ'őd,Erkel u. 21. sz.
alatt beépíthető telek eladó. Érd.:
a helyszínen.

840 m2 vízparti telek eladó
Dan-zug k~lsőn kedvezCí áJ'on,
sürgősen. Erd.: GyomaendJ'Őd,

VásáJ·téri ltp. 27. A. IlI6.
GynmaendrCídön a Dobó úti

üdülősoron1004 m"-es bekerített
telek két hétvégiházzal el~dó.

VáJ'osi víz, és villany van. Erd.:
Hanna ti Gáborné. Monor. Szál
malom u. 223.

Tanya Il ker. 506. sz. alatt el
",dó. (Szarvasi kövesút mellett.)
Erd.: Mikó Dénes GyomaendJ'Cíd,
Babits út B. vagy Kulikné Tel.:
386-122/104-es melléken.

JÁRMŰ

Olcsó k~r~kpár. motoros fű

nyíró eladó. Erd.: GyomaendJ'őd,
Kulich Gy. u. 13/1. Tel.: 06
60/487-07 L

Alig használt férfi 10 sebessé
g~s wl;senykcrékpár papírokkal
eladó. Erd.: GyomaencLrőd.F6 u.
186 Tel,:386-734

Elac!ó ~gy jó állapotban kvő

jáva mustang, egy riga 22-02 mo
R~d, két verhovina segédmotor.
Erd.: Gyoll1a~ndrőd,Tokai u. 12.
(B áno mkert)

HW 80-ll pótkoxcsi bár,om
szögre vizsgáztatva eladó. Erd.:
Gyomaendr6d, Bethlen G u. 30.

9 és fél éves W artbu rg és ~gy

és fél éves műszakival eladó.
Érd.: Gyoma~ndrőd.Kisfaludy u.
5.

GÉP
KXT-3-as tárcsa és gyurus

benger, 8,3x36-os guniköpeny
eladó. Erdeklődni:Gyoma, Móre
F. u. 20.

Két karos. !lémer krc:mfagy
laltgép eladó. Erd.: 66/380-039

Egy diesel kiskombájn eladó
sok tartalék alkatrésszel. Erd.:
30/439-624

MTZ 45-ös feúj ított ~'aktorbo
rona, kultivátor eladó. Erd.: Gyo
maendrőd, Petőfi u 16. Tel.:
06-60130 l-446

1.5 collos Slivatlyú három fá
7.isÚ motorral egybeépítve eladó.
Gyoma, Főút 125. 'Tel.: 386-015

ÁLLAT

Eladó egy ~gyéves Dober
mann szuka. Barna színű Royal
BelI vérvonal. Erd.: Pataki Elek
Gyomaendrőd,Hámán Kató u. 3.

Jó vérvonalból származó I
éves Rottweiler szuka eladó, kor
rekt áron. Ugyanitt 2 éves le

nyész szemlézett Rottweiler
kanna! (jó örökítő tulajdonság,jó
vérvonal) [edeltetést vállalok.
Érd.: GyomaendJ·őd. Hősök útja
15. tel. 66/386-452, 06-30/538
752

EGYÉB
Malmi búzát l~gmagasabbna

pi áron veszek. Erd.: 30/439-624
Természetjárásra, régé~lkI6

helyek bejárására táJ'sakat kere
sek 6-110 éves korig..Kocsi val
rendelkezól ~J6nyben.Erd.: Gel
lai István EndrCíd. Alkotmány u.
15.

Búza é,s tengeri el';ldó. GYllllla

cndJ'Őd,Al'pád u. 8. Erd.: Gyoma.
FCí u. 214. Varga műszeré~z.

100 literes szöllóprés ZÚZlí. Lí
dak, boroshordók eladók. Érd.:
Gyomaendrőd, Fő u. 2l4. Varga
műszerész

160/70-20-as mun~agépre va
ló 5 db gumi eladó. Erd.: Iványi
Vince GyomaendJ'ŐciPolányi u.
SO/l.

Eladó 2 db autóba szer~lbdc;

1,50 W teljesítményú' hallgszóró.
Erd.: Gyomaendrőd. V ásúrléri
ltp. 34/A. m.~l1l. 10. du. 4 óra
utún, minden llap.

Eladó L db HÉVÍZ vízl1le!C
giLő. 2 zsák perlit. és 8 tábla 1.2
x 2 m-es gipszkarton. Érd.:
Gyoma, Fú u. 18ó. T el.:38(J
734

Egy db ekekapa, <:\s egy rádió
hangfallal eladó. Erd.: Gyoll1a
endród, Bajcsy u. 96.
, Kombájnolást vállaluk

Erd.: Gyol1laendród. Kulik
Gy. u. 58. sz. alatt. v,lgy a Ku
lik Gy. utcáll l~vő Holdfény
sörözőben.

Lakodalmat rendezól figye
1~1l1! Ismét vállalok vőWykedést.
Erd.: Horvátb Mihály, .Gyoma
endrőd, PáskunJi út 7. (OrC!CSZl)-
ló) ,

Sejttáplálkoz.ási progra
mok egészségi jelcnl6s";g";
nek ";s alkall1lazá~i

lehetőség<:\nek b~l1lu I aL.í.sá
hoz társakat keresck. Érc! ..
06-60/45 O-818

Inunun~rősílű. mére~tdenítő

salaktalanító, testsúly kontroláló,
egészséQre ~encráló sej tl.íplálkl1
zási progral~lOk.Érd.: 06-60/450
818

VálJaIkozók, kft·k, be
téti társasá<>ok fiO'velem!b o ...
Könyvdést, adótanácsa-
dást válJalok. Mastala Ist
vánné, Gyomaendrőd,

Munkácsy u. 2.



1996-05 modellek

N ői egyrészes
és kétrészes
fürdőruhák,

valamint férfi
úszónadrágok.

Bikinik:
1990-2890 Ft-ig

Egyrészes
fürdőruhák:

1890-2990 Ft-ig!

STOP-SHOP
DIVATÁRU

Gyoma,
Bajcsy u. 45.

Férfi női és gyermek

napszemüvegek
nagy választékban

a VILLTECH MŰSZAKI
BOLTBAN

Aki ezzel a hirdetésse]
jelentkezik az üzletben,

az a napszemüvegek árából
10% kedvezményt kap.

Gyoma. Fő út 149.
66/386-457

::::::::::;::::::::::::::::;:::::::~:~:~:~;~:~:~:~::::;:;:;:;::::::: :::::::::::::::::::::::::::

NyÁRI VÁSÁR
MU~TANG

FARMERHÁZ
Gyomaendrőd, Fő út 18111.

Színes női- és férfi
PÓLÓK,

FARMEREK
Nyári modellek

teljes választékal
Mustang az igényes

és minőségi farmerdivaf.

:.:<;: :.; ,

ftf~rf~~j~]

VATAJÁNLAT 'ttb
..

KRONOS
OLASZ

SPORTRUHÁZAT
cipő, zokni, short,

sportalsó, mez,
széldzseki

kis és
nagykereskedelmi

áron.

// / // /

MINOSEG KEDVEZO ARON!

INFIDRE
kétrészes garnitúrák,

melltartók,
női alsók 50%

árengedménnyel.

Színes harisnya
nadrágok 95 Ft

1996. június 3-tó110-ig
Nézzen be, megéri!

Várom kedves
vásárlóimat.

Gyomaendrőd,Bajcsy 45.
Fehérnemű Shop
(Stop Butiksor)

NŐI- És FÉ~FI Ú;~ZÓK is
I~- ~~~~ FURDORUHAK

'1- 5{]inda, ~
, i/")t SV()I)T~

Gyoma, Fó út 181/1.



Egyenlőre nem lesz földárverés
Gyomaendr6dön több száz ember
vár arra, hogy alI. számú kárpót
Jási föJdalapba kijelölt földekre li
citálhasson. Az önkormányzat
viszont ezeket a földeket igyekszik
megszerezni annak ellenére, hogy

a város ezirányú kérését a privatizáci
ós miniszter elutasította. A képvise16
testület felhatalmazta a polgármes
tert, hogy tegyen meg minden tóle
telhetőt az összesen 1700 hek.rtámyi
földterület városi tulajdonba kerülése

érdekében. A gyomaendr6di földügy
ben a közelmúltban Pallag László kis
gazda képvisel6 interpellált. Erról a
Szó-Beszéd júniusi számában is ol
vashattak ...

(2, oldal)

5. ÉVF. 7-8. SZÁM 1996. JÚLIUS-AUGUSZTUS ÁRA: 49 Ft,
GYOMA· SZO
ENDRŐDI •,
BESZED

FÜGGETlEN VÁROSI LAP

Millecentenáriumi gála
Millecenrenáriumigála

műsorr rendezett a polgár
mesteri hivaral június
29-én este a KaLonaJúzsef
Műveló'désiHázban. A Ta
lálkozzunk, hogy találkoz
hassunk l címre
elkeresZlelt műsorra az
önkormányzat hazahívLa a
szülőföldró7 elszármaZOt!
művészeket, akik felléptek
az ünnepi gálaműsoron.

(4. oldal)

III!il:;;;~ii;iiijri;;;!~";;;i11~1i
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Egy rendőrt elküldtek...

Nyári progromok

Gyoma és Endrődképekben
Fotóalbum a múltrólösszefüggés a Kner Nyomdá

ban történt bú'ncselekmény és
az elbocsátás közöt!?

- A hírt megerősítem annyi
ban, hogy valóban elbocsátot
tunk egy rendőrt, de hogy ennek
köze lenne a lopáshoz, azt sem
megerősíteni, sem megcáfolni
nem kívánom.

- Lehet-e bó'vebbet tudni a
bűn.cselekményró'l?

- A nyomozás érdekében je
lenleg nem, de később a közvé
leményt természetesen
tájékoztatni fogjuk - mondta
Demeter László.

Ligeti
mutogatós

A ren,dőrség felhívja a lakos
ság figyelmét, az utóbbi hetek
ben többször is jelentették,
hogy a gyomai ligetben egy
mutOgatós férti riogatja a nő

ket. A rendőrség kéri, hogy
amennyiben ilyet észlel nek,
azonnal tegyenek bejelentést a
rendőrségen.

A Gyomai Kner Nyomda Rt.
néhány dolgozója közreműkö

désével két hónapon át külön
böző alkalmakkor értékes
könyveket és ofszetlemezeket
lopott el több mint 2 millió fo
rint értékben. Az üggyel kap
csolatban Demeter Lászlót a
Szarvasi Rendőrkapitányság

vezetőjétkérdeztük.
- Június 28-án pénteken egy

rendó'rt elbocsátoltak a gyonw
endró'di rendó'ró'rstó'l. Van-e

Fh".-:v;"~hfl'~"'J??''''''''Q')'T~... • 1
~

~ FÜZET ÉS ~
f: TANSZERVÁSÁR ~
{, ~
~ július l-től a Color Shop ~

~ Papírboltban ~

~ Gyoma Főút 218. ~

~ Telefon: 386-748 I
~ Ha nwst vásáro/ja meg I
~ gyermeke tanszereit. ~

.. akkor 1000forinLOnként ~

I SORSJEGYET I
~ adunk. I
~ Főnyeremény egy SHARP ~
~ kétkazettás rádiómagnó ~
~ 18.000 Ft értékben. ~

~ Sorsolás: 1996. augusztus 31. I
~ ~
~ ~
~ 'lJ ,...,.r' Y.
~ CI ' ct ~
~ J:,(J? ~
~ c.~..J~_~ ~

~/"<;'''''/''''''''.o'X'O''"h)''~'«_;;:_Q:;_:O ".",.=~......cv..o$



2 GAZDASÁG

Perel az önkormányzat

1996. július-augusztus

Nem lesz földárverés?
Gyomaendrődöntöbb száz ember vár arra, hogy
a II. számú kárpótIási fóldalapba kijelölt fóldek
re licitálhasson. Az önkormányzat viszont ezeket
a fóldeket igyekszik megszerezni annak ellenére,
hogy a város ez irányú kérését a privatizációs
miniszter elutasította. A képviselő-testület felha
talmazta a polgármestert, hogy tegyen meg min
den tóle telhetőt az összesen 1700 hektárnyi
földterület városi tulajdonba kerülése érdeké
ben. (A gyomaendrődi fóldügyben a közelmúlt
ban Pallag László kisgazda képviselő

interpellált. Erról a Szó-Beszéd júniusi számá
ban is olvashattak.)

A bíróság dönt
- Az önkormányzat a II. számú földalapot vitatja. Ennek meg

felelően mi azt mondjuk, hogy 1994-ben ezeknek a földeknek 
a törvény szerint - az önkormányzat tulajdonába kellett volna
kerülniük. Ezzel kapcsolatban kértünk állásfoglalást a megyei
ügyészségtől, melynek véleménye alátámasztotta a mi áUáspon
tunkat, miszerint nincs II. számú kárpótlási földalap. A Megyei
Ügyészség javasolta, hogy a tulajdonjog megállapítása végett
forduljunk bú·ósághoz. Az önkormányzat a keresetet be is nyúj
totta a Békés Megyei Bírósághoz - mondja Csorba Csabajegyző.

Ugyanakkor az önkormányzat a privatizációs minisztertől

is kérte az említett földek városi tulajdonba történő adását. A
méltányossági kérelmet Suchmann Tamás privatizációs mi
niszter elutasította azzal, hogy az önkormányzat eljárási hibát
vétett, azaz különböző hivatalok véleményét elfelejtette csa
tolni.

- A miniszter eljárási hiba miatt utasította el a kérelmünket.
Igaz nem volt meg a földhivatal és a káITendezési hivatal véle
ménye, annak ellenére, bogy mi mindkét szervtól többször is
kértünk iratokat. E határozat ellen a Fővárosi Bíróságnál éltünk
keresettel. Véleményünk szerint a miniszter kimondhatta volna,
hogy nem méltányolja, nem tartja indokoltnak az önkormányzat
kérését, s ezért azt szuverén módon elutasítja, nem pedig eljárási
hibára való hivatkozással. Egyébként akkor még a legfőbb

ügyész sem nyilvánított véleményt a tulajdonjoggalkapcsolatban
- tájékoztatta lapunkat Csorba Csaba jegyző.

Ily módon tehát a privatizációs miniszter határozata nemjog
erős.

A földügy hátteréről Jámbor
István a Békés Megyei Kárren
dezési Hivatal árverési osztály
vezetője tájékoztatta a
Szó-Beszédet. Elöljáróban el
mondta, hogy kétféle kárpótlási
földalap van: az I. súunú és a II.
számú. Ez utóbbi két részb61
áll: szakmai kifejezéssel IIJ1-es
és IIJ2-es földalap. Az I. számú
földalap árverését 1994. május
31-ig be kellett fejezni. Ez Bé
kés megye termőföld területei
nek nagyobbik részét érintette.
Ezeket az I. számú földalapba
kerülő földeket akkoriban a
szövetkezetek, az állami gazda
ságok és egyéb gazdálkodó
szervezetek jelölték ki. Mivel
ez a földmennyiség kevésnek
bizonyult, ezért a privatizációs
nliniszter jogkörénél fogva álla
mi földeket jelölt ki a II. számú
földalapba.

A jelenlegi helyzet szerint
ennek a II. számú földalapnak a
WI-es része az egészhez viszo
nyított 80 százalék, a lII2-es ré
sze 20 százalék. Az eló'bbire a
helyben lakók jogosultak árve
rezni, vagy azok, akiknek az
adott településen volt az elvett
termőföldje. A IIJ2-es részre pe
dig azok jogosultak licitálui,
akik kárpótlási jeggyel rendel
keznek, s ezek az emberek bár
hol lakhatnak, bárkik lehetnek.

- A II. számú földalapba az
állami gazdaságok, erdőgazda
ságok területéb61, valamint a
szövetkezetek határidő nélküli
ingyenes használatában lévő ál
lami tulajdouú földekb61 is je-

lölt ki területeket a korábbi pri
vatizációs miniszter Szabó Ta
más. A II. számú földalapba
Gyomaendrődön is bekerül tek
azok a földek, amelyek a volt
Alkotmány és Lenin Termelő

szövetkezetek használatában
lévő állanli területek voltak. A
volt Alkotmány Tsz területéb61
538 hektárnyi, 7558,97 arany
korona értékű föld, a Lenin Tsz
területéból pedig 1187,3 hektár,
összesen 25974,5 aranykorona
értékű föld. E területeket az
1992. évi II. törvény bizonyos
szakasza értelmében az önkor
mányzat tulajdonába lehetett
bejegyeztetni. Később azonban
jogszabálymódosítás folytán a
miniszterek lehetőséget kaptak
arra, hogy a II. számú földalap
ba tefÜleteket jelöljenek ki a
privatizációs miniszter egyetér
tésével. Így történt az, hogy a
két gyomaendrődi szövetkezet
nél lévő állami földeket, - ame
lyek nem voltak érintve az J.
számú földalapban - betették a
II. számú föld alapba. Gyoma
endrődön az önkormányzat
most ennek a tulajdonjogát
igyekszik megszerezni. A kár
pótlásra jogosultak viszont sze
retnének licitálni ezekre a
földekre - mondja Jámbor Ist
ván.

Az önkormányzat kérte a je
lenlegi privatizációs minisztert,
hogy engedélyezze kivonni az
említett területeket az II. számú
föld alapból. Suchmann Tamás
miniszter a benyújtott kérelmet
hiányosnak ítélte, ezért a gyo-

maendrődi önkormányzat kéré
sét elutasította.

- Az azonban vitatható, hogy
ez a Suchmann féle határozat,
most jogerős-e vagy sem.
Ugyanis ellene 30 napon belül
keresettel lehet fordulni a bíró
sághoz felülvizsgálat céljából.
Arról nincs tudomásom, hogy
az önkormányzat adott-e be ke
resetet határozat ellen. Az ön
kormányzat azonban nemcsak a
privatizációs miniszterhez for
dult a II. számú földalapból tör
ténőkivonás érdekében, hanem
a Békés Megyei Főügyészséget
is megkereste. A főügyészség

múlt év december 6-án viszont
a Legfóbb Ügyészséghez for
dult, és onnan kért állásfogla
lást a gyomaendrődi ügyben.
Ugyanis Legfőbb Ügyészség
nek van hatásköre a miniszteri
rendeletek és egyéb intézkedé
sek felülvizsgálatára - mondta
Jámbor István.

A Békés Megyei Főügyész

ség több mint fél évvel ezelőtt

küldte el levelét a Legfelsóbb
Ügyészségnek, ám az esetleges
válasZfÓI a Békés Megyei Kár-

rendezési Hivatalt eddig a Gyo
maendrődi Polgármesteri Hi
vatal nem tájékoztatta.
Amennyiben a privatizációs
minisztert61 származó elutasító
határozat jogerősnek minősül,

akkor megkezdik az árverések
előkészítését.

- Nekem az a véleményem,
hogy a gyomaendrődi önkor
mányzat nem tudja megakadá
lyozni az árverést. Ezt arra a
megyei tapasztalatra alapo
zom, miszerint nincs olyan ki
vonási kérelem, amelyet
jóváhagyott volna a privatizá
ciós miniszter. Egyetlen kivétel
van csak, s ez is gyomaendrődi
eset: a Bethlen Gábor Mező

gazdasági Szakközépiskola
kéreImének helyt adott
Suchmann Tamás, s ennek
értelmében a II. számú földa
lapból 33 hektár szálllóterü
letet vontak ki az iskola
tangazdasága részére - tájé
koztatta lapunkat Jámbor Ist
ván a Békés Megyei
Kárrendezési Hivatal árveré
si osztályvezetője.

H.E.
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A városnak nincs pénze a fejlesztésre

Bérbe adnák a fürdőt

Jaj, úgy élvezem én astrandot...

Oázis a fürdőzó1<nek...

fizetünk mi tisztességes lakosok, a hátsó ajtón
mennek be a barátok meg a sportolók, aki k ej
vannak dugva állásba a fürdóbe nagyon-na
gyon sok pénzért...-mondta Dávid István.

Hogy Dávid képviselőnézetét a városatyák
közül kik osztják még, nem tudjuk. De az is
biztos, hogy az önkormányzat nem hozott
olyan rendeletet, miszerint a képviselŐi mun
káért ingyenes fürdóoelépő jár. Márpedig a
fürdóoen tudnak olyan honatyáról, aki azért
nem hajlandó fizetni a kasszánál, mert ő a
képviselő-testület tagja ...

H.E.

Amennyiben november kö
zepéig nem lesz az önkormány
zat által megfelelőnek ítélt
pályázó a fürdőre, úgy jövőre is
a jelenlegi formában a város
fogja üzemeltetni a strandol.
Vass Ignác a fürdő vezetője az
üggyel kapcsolatban kijelentet
te: - Ha valóban komoly és tő

keerős vállalkozás nyeri el a
pályázatot, akkor a bérbeadás a
fürdő szempontjából minden
képpen előnyös, elJ en kező
esetben aggályaim vannak, s
ennek a fürdő és az idelátogató
sok tízezer vendég lámá a ká
rát...

Dr. Frankó Károly polgár
mesternek az az álláspontja.
hogy a fürdő nem adható bérbe
senkinek, mert pillanatnyilagjó
kezekben van.

- Az egy más kérdés, hogy
kevés a pénzünk és a fürdő

további fejlesztésére nem tu
dunk áldozni. Azon lehetne
gondolkodni, hogy honnan
lehetne pénzt szerezni a töb
bi medence korszerűsítésére.

Az az aggályom, hogya für
dő bérbeadás esetén esetleg
olyan kezekbe kerülhet, aki
csak kiszedi a pénzt belóle,
megemeli az árakat. s ezzel
távol tartja a fürdőt a lakos
ságtól. Ez egy ugyanolyan
gyomai ügy most, mint End
rődön a kirendeltség létének
a kérdése. Ha azt az intéz
ményt fenntartjuk, akkor a
gyomai strandra is tudunk
évente néhány milliót áldoz
ni - tájékoztatta lapunkat a
polgármester.

A bizottsági ülésen elhang
zott, hogy 1997. január l-jé
től az önkormányzat nem
akarja tovább bérbe adni a
fürdő melletti virágkertésze
tet, melynek területét inkább
felajánlják a leendő bérlőnek

hasznosításra, ahová motelt,
vagy más vendéglátóegysé
get építhetne.

Dávid István munkáspárti önkormányzati
képviselőa közelmúltban Öregszólőbentartott
tájékoztatóján a stranddal kapcsolatban el
mondta:

-Igaz, tettem olyan kijelentést, hogy zárjuk
be a fürdőt. Az öregszólősi ember sem fürdik
minden nap a boldogságban, csak a munkában.
Tehát az, hogy ide jöjjön a külföldi szórakozni
fillérekért, fürdeni itt a boldogságban más pén
zén, az nem megy. Kiderült, hogy évente 2-3
millió forint a fürdőre való ráfizetése a város
nak. A fürdőnek több bejárata van. A főajtón

megfelelően köteles üzemeltet
ni a fürdőt. Ahhoz, hogy egy
nagyobb összegű beruházás
megtérüljön, 25-30 év távlatá~

ban kell gondolkodni. Tehát az
önkormányzat ezért kívánja a
fürdő működtetését 25-30 évre
bérbe adni valakinek jövő év
elejétől - tájékoztatta a Szó-Be
szédet Vass Ignác.

Időról időre napirendre
kerül a képviselő-testületi

üléseken a gyomai strand
fürdő ügye. Egyes képvise
lők szerint a fürdő

mú'Ködtetésére szánt évi 2
4 millió forint kidobott
pénz, s a város mai nehéz
pénzügyi helyzete nem en
gedi meg, hogy egy ilyen
"szórakoztató intézmény"
ennyi ráfizetéssel mú'Köd
jön. Több képviselő gon
dolta úgy, hogy helyesebb
lenne a fürdőt bezárni,
esetleg eladni. Mostanra
odáig jutottak, hogya für
dő bérbeadását tervezi a
testület. S hogy a bérlőeset
leges befektetése, a stran
don végzett modernizálása
megtérüljön, 30 évre kí
vánja a város vezetése bér
beadni a gyomai Liget
Fürdőt.

Kissé furcsa látványnak vol
tak tanúi a strandoló népek jú
nius 20-án, amikor is
nyakkendős férfiak sétáltak vé
gig a strandon, s közben tudós
arccal mustrálgatták a meden
céket. Ezen a napon ugyanis a
képviselő-testület városfejlesz
tŐ, valamillt a pénzügyi bizott
ságának tagjai kihelyezett ülést
tartottak a fürdőben, s a téma
természetesen a strand jövóbeni
sorsa volt.

Vass Ignác a fürdő vezetoje
az ülést követően lapunknak el
mondta, hogy a város a tulajdo
nában lévő fürdőt és a
kempinget mindenképpen mű

ködtetni kívánja.
- Az évi 3-4 millió forintos

támogatást továbbra is vállaIná,
de fejlesztésre, a medencék mo
dernizálására, a fedett fürdő

modernizálására belátható időn

belül nem lesz pénze a város
nak. Ez pedig a fürdő szolgálta
tási színvonalának
csökkenéséhez, és a fürdő álla
gának fo~yamatos rom1ásához
vezetne. Eppen ezért az önkor
mányzat pályáztatás útján ma
gámó1cét próbál mozgósítani
úgy, hogy a fürdő és a kemping
eddigi mú1cödési jellege meg
maradjon. Magyarán az esetle
ges bérlő a funkciójának
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A Körösmenti Néptáncegyüttes és a Vadvirág
,~

Veréb Judit énekművész
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Frankó Tünde operaénekes

Zombori Katalin színésznő

lyettes államtitkár és
Schmidt Péter az alkot
mánybíróság tagja. A
műsor végén a polgár
mester állófogadáson
vendégelte meg a meg
hívottakat.

Szilágyí István és Kállai Ferenc

A közönség sorai
ban neves közéleti
személyiségeket is ta
láltunk: itt volt Lator
cai János
országgyűlési képvi
selő, Dinya László he-

Millecen tenári umi
Gálam űsort rendezett a
polgármesteri hivatal
június 29-én este a Ka
tona József Művelő

dési Házban. A
Találkozzunk, hogy ta
lálkozhassunk! címre
elkeresztelt műsorra az
önkormányzat haza
hívta a szülőföldról el
származott
művészeket, akik fel
léptek az ünnepi gála
műsoron. Itt volt Kállai
Ferenc színművész,

Gyomaendrőddíszpol
gára, Szilágyi István
színm űvész, Frankó
Tünde a Magyar Álla
mi Operaház énekese,
Veréb Judit énekmű

vész, Zombori Katalin
a Veszprémi Színház
színésznője, Kiszely
Zoltán a Békéscsabai
Jókai Színház művé

sze, valamint Tóthné
Mucsi Margit, és Erdei
né Mucsi Márla a zene
iskola volt tanulói.
Fellépett még Pólus
Krisztián táncos, továb
bá a Rumba Táncsport
Klub és a Körösmenti
Néptáncegyüttes.



1996. július-augusztus KULTúRA 5

Veszprém.i színészno
Zombori Katalin

A pénz"
"Szilágyi István

'..... : .

A gyomaendrődi Közös
ségi Ház 1996. évben ifjú
ságmozgalmi kiállítást
szeretne rendezni. Várjuk
azoknak a jelentkezését,
akinek valamilyen doku
mentum, emléktárgy, vagy
egyéb információ van a
birtokában aGyomán
vagy Endrődön működött:

Cserkész Szövetség, Le
vente Mozgalom, KA
LOT, KlMSZ, MADISZ,
Úttörőmozgalom, Pajtás
Szövetség, Kisdobos
Mozgalom, DISZ, KISZ,
DEMISZ

szervezetekról, segítsen
a szervezőknek a kiállítan
dó anyag összegyűjtésé

ben. A dokumentumokat
vagy a személyes jelent1;:e
zést 1egkés6bb szeptember
IS-ig várjuk az alábbi cím
re:

Közösségi Ház Gyoma
endrőd, 5502 Blaha Lujza
u. 21. Telefon: 66/386
917.

Felhívás
ifjúság

mozgalmi
anyag

gyűjtésére

Ádám Gyöngyi
szervező

Két Háromszög csak 55 forint

Mindig a csücskébe
harapj!

Gyere a FALÓ-ba!

Gyoma Fő út 181/1.

A FALÓ-ban mindenki kap 2 db

BERMUDA
HÁROMSZÖGEl!

Bejegyezték
Tudatjuk Önökkel, hogy a

Gyomaendrőd Társastánc Moz
galmáért Alapítványt 1996. má
jus IS-én a Gyulai Városi
Bíróság nyilvántartásba vette.

Az Alapítvány székhelye:
Gyomaendrőd Vásártéri ltp.
27/N7.

Az Alapítvány képviselője:

Fülöp Elek Gyomaendrőd,Zrí
nyi u. 44/1.

Az Alapítvány célja:
- a helyi társastáncmozgalom
támogatása

- széles körben történő okta
tással - kisgyermek kortól a fel
nőtt korosztályig - hozzájárulni
az esztétikai neveléshez, zenei
és mozgáskultúra fejlesztésé
hez.

- népszerűsíteni a hagyomá
nyos és modern táncokat a hazai
és nemzetközi közönség előtt.

- az elóobiek érdekében szer
vezni és részt venni a hazai és
nemzetközi táncbemutat6kon
és versenyeken.

- külföldi klubokkal közös
bemutatókat, csereutakat szer
vezni.

- tartós közönség kialakltásá
val erősíteni a civi I társadalmat.

Tisztelettel várjuk azon cé
gek, illetve magánszemélyek
adományát, akik a fenti célok
kal azonosulnak. A számlave
zető pénzintézet neve: Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet
gyomai Fi6kja. Számlaszám:
53200125-10002113

A befizetett összegek levon
hatók az adóalapból.

Az Alaptvány
Kuratóriuma

H.E.

te. Így került Zombori Katalin
is Veszprémbe.

- Veszprémben majdhogy
nem elölről kellett kezdenem,
de az ottani kiváló rendezó1c
Kapás Dezső és Vándorfi
László sokat segítettek. Nagy
szerű dolog remek színészek
mellett a színpadon lenni.

- Gondolom minden vidéken
jáJszó színész vágya, Iwgyegy
szer a fővárosi közönséget is
meghódítsa...

- Nem vágyódom Budapest
re. Nagyon jól érzem magam
Veszprémben és tudom, hogy
főiskola és diploma nélkül a fő

városban legfeljebb szinkroni
zálni lehetne. Egyébként
gondolkodtunk már ezen, hi
szen a páromat, aki színházi
hangtechnikus nemrégi ben a
Vígszínházba hívták. Nyilv(U1
nekem egy Vígszínházi szerző

dés szóba sem jöhet, s CSUp(U1
egymondatos szerepekért az
ember nem költözik Budapest
re. A vidéki színházi élet szá
momra egyébként is
kellemesebb miIH a fővárosi.

Örülök annak is, hogy a mi
színházi közösségünk egy igazi
jó csapat - mondja Zombori Ka
talin, aki ősztől Moliere Kép
zelt betegében a feleséget
játsza.

- Nemrégiben moziban vol
tamés az ültet6néni rámnézett
és döbbenten bökött felém
mutatóujjával, s csak annyit
mondott: a pénz!

Szilágyi István szerint a szí
nészek számára adódó mun
kalehet6ségek közül anyagi
szempontból legjobb a rek
lám. Bár az esetek többségé
ben degradáló, ha egy színész
reklámfilmben vállal szerepet.

- Énbelőlem viszont inkább
sztárt csinált a reklám. Igaz,
aki ismer, az tudja, hogy én
nem szeretem a sztárságot. A
lottó-reklámban alapvet6en a
Idsember jelenik meg. Én ma
gam is ilyen hétköznapi kis
ember vagyok - mondja
Szilágyi István.

Zombori Kalalin, az egykori
gyomai néptáncos ma veszpré
mi színésznő. Még Gyomán a
gimnáziumban kezdődött von
zalma a színészi pálya iránt.
Már akkor is kitűnő szavaló és
prózamondó hírében állt. Azt
mondja, hogy sokat segített a
Körösmenti Nép táncegyü ttes
beli szereplése. Akkoriban még
a táncoktat6i 111Unkával is ka
cérkodott. Közben Debrecen
ben elvégezte a tanítóképző

főiskolát, s rájött hogy a tánc
mégsem elég, men a mozgás
mellett beszélni is kell, hogy
igazi figurát teremthessen a
színpadon. A tanít6képző után
Szolnokra került,

- Úgy jelentkeztem a Szolno
ki Szigligeti Színházba, hogyha
takarítói állás van, akkor azt is
elvállalom. Fontos volt, hogy
Szolnok közel van Gyomához,
s persze emellett a Pál István
nevével fémjelzett társulat
mun káj a is nagyon tetszett.
Szolnokon mint rendezőasz

szisztens és segédszínész kezd
tem, s az ott eltöltött három év
alatt több jó szerepet kaptam és
nagyon sokat tanu)tam - mondja
Zombori Katalin, aki elsősor

ban karakter szerepeket játszik.
Amikor Pál István a szolnoki

főrendező elkerült Veszprém
be, akkor több színész is követ-

Szilágyi István gyomai szü
letésu színmuvészt nem kell
bemutatnom az olvasóknak.
Legközelebb 6sszeJ láthatja a
közönség az új Bujtor István
filmben, ahol ráadásul a szin
tén gyomai Kállai Ferenc is
szerepel. Szilágyi István iga
zán népszerű ember mostaná
ban, különösen azóta, amióta
a tévéreklámban hirdeti a nagy
igazságot, miszerint nincs
jobb orvosság a fejfájás ellen
mint egy halom pénz.

Szilágyi István is lottózik
már vagy harminc éve, igaz
hármas taláJatnál még nemju
tOlt tovább. Jókat derül vi
szont azon, hogy az
embereknek gyakran csak a
pénzt juttatja az eszébe.



6 OKTATÁS 1996. július-augusztus I

Hogyan gyakorlatoztassuk agyerekeket?
Tanműhely vállalkozásban

A rendszerváltás során a korábbi munkahelyek,
az ipari és mezőgazdasági szövetkezetek meg
szűntével az ipari iskolák is elveszítették gyakor
lati oktatóhelyeiket. Erre mozdultak rá annak
idején azok a vállalkozók, akik láttak fantáziát
és persze pénzt az ipari tanulók gyakorlati kép
zésében. Tanmúnelyt alakítottak ki, s kötöttek
szerződést szakiskolákkal, a gyakorlati képzés
ben. Ezzel levették a gondot az iskolák válláról,
hiszen az elszegényedő oktatási intézményeknek
egyébként is kevés lehetősége és pénze van saját
tanmúnelyek kialakítására. Vannak helyek ahol
a gyakorlati képzés tisztán vállalkozói alapon
mú1<ödik, s vannak hibrid megoldások is.

"A tanulók munkája
hasznot nem hoz"

I
- Én nem tudok ilyen panaszról. Ha van ilyen, azt a szülő

nek, vagy a gyereknek velem kellene megbeszélnie - válaszol
kérdésünkre Tímár Vince az ipari iskola géplakatos tanulói
nak gyakorlati oktatója. Mondtak már itt mindent, elhangzott
olyan is, hogyagyerekekkel ócskavasat vágatok a Méh-tele
pen. Ma már ezt nem lehet, mert nem ilyen anyagból dolgo
zunk. Hogy hétvégén jönnek-e dolgozni, vagy sem') Erre azt
tudom mondani, hogy van rá eset, mikor a tanuló hétköznap
valamilyen oknál fogva nem tud jönni gyakorlatra. akkor azt
a kieső időt valamikor le kell dolgoznia. ÖsszóraszámbaJl
azonban nincs túl a megadott lehetőségen. Az biztos. hogya
mai viszonyokhoz képest itt nagyobb a rend és a fegyelem. Itt
keményen fogva vannak a gyerekek és munkával kell eltelnie
az időnek. Ebbe nem minden taJ1U[Ó tud beilleszkedni, vagy
nem is akar - mondja Túnár Vince, aki az eredményt onnan
méri, hogy milyen véleménnyel vannak a szüló1< és a szakem
berek a gyakorlati munkáról.

- Az a gond, hogyatantestületben is sok mindent beszélnek,
de én ott nem látok gépipari szakembert. Hogy ki mit mond,
az egy dolog. Kapok én vádakat eleget. De azért húsz év
munka utiUl összejött egy ilyen műhely, ami azt is jelenti, hogy
én sokszor már reggel négy-öt órakor elindulok és ~ste 9 óra
felé vagyok itthon, mert a munka után menni kell. En ezekre
a kisszériás termékekre annak idején a gyerekek miatt álltam
rá, s mára eljutottunk oda, hogy nem is óhajtok erról leáJlni.
Mert ha itt termelés nem folyna, akkor itt oktatás sem lenne
áHítja a vállalkozó-tanár, aki büszkén említi, hogy aJ1I1yi pénzt
mint Ő, Gyomaendrődön senki sem ruházott be gyakorlati
oktatásra.

- Nekem az oktatás nem létkérdés. Nem mondom, hogy
ezelőtt öt-tíz évvel a gyerek a gyakorlati oktatás során nem
hajtott hasznot. Ma ott tartunk, hogyatanulók munkája sem
mit nem jelent, persze nem mondom, hogy csak kárt csinál,
de hasznot nem hoz - fejezte be válaszát Tímár Vince.

Ez utóbbi val találkoztunk
a gyomaendrődi 617. Számú
Ipari Szakmunkásképző Is
kolában, ahol félig-meddig
vállalkozásban működik a
géplakatos tanulókgyakorla
ti oktatása. Tímár Vincétó1 az
iskola bérli a múhelyét és a
tanár-vállalkozó oktatja a
gyerekeket úgy, hogy az is
kola alkalmazottjaként ezért
fizetést is kap.

Timár Vince jól menő vál
lalkozó, ráadásul a helyi túz
oltóságnak is parancsnoka,
sőt a közelmúltban maga a
polgáImester is saját kezú1eg
tüntette ki Gyomaendrődért

Emlékplakettel. Emiatt talán
sokanjrigykednekis a vállal
kozó tanáremberre. Még pe
dagógus kollégái közül is
többen támadták egy a közel
múltban lezajlott tantestületi
ülésen. De ennek - R. Nagy
János igazgató szerint - sem
mi köze az iskola belső dol
gaihoz, inkább - mint mondta
- személyeskedésről van szó,
ezért az egész szóra sem ér
demes...

Van viszont egy olyan tény
amel y nli ndenképpen figyel
met érdemel. Panasz érke
zett, hogy a géplakatos
tanulók gyakorlati oktatója
Tímár Vince gyakran 10
órán át is dolgoztatja a gye
rekeket, akiket olykor hétvé
gén is berendel mú1lelyébe,
amikor a munka úgy kívánja.
A közelmúltban egy szülő

ezt írásban is jelezte az iskola
vezetőinek, sőt gyermekét a
mezőgazdasági iskolába he
lyeztette át gyakorlati kép
zésre.

Janovszky György az ipari
iskola gyakorlati oktatásve
zetője az tapaszta~ia, hogy az
utóbbi években a szakképzés
területén gyakori eset, hogy
a tanulókat túlfoglalkoztat
ják, átlépve ezzel a törvényes
kereteket. A törvény szerint
ugyaIlis a 16 év alatti tanulók
naponta hét órát dolgozhat
nak, az annál idősebbek ma
ximum 8 órát.

- A törvény alapján a szer
vezett oktatás csak hétközna
pokra értendő az órarend és a
tematika szerint is - mondja
Janovszky György, aki nem
titkolja, hogy igeIlis eiMor
dult, hogy a lakatostanulók
olykor 10 órát is dolgoztak a
tanmúl1elyben és gyakran
hétvégeken is berendelték
óKet munkára.

- Egy i~iúsági fórumon a
gyerekek ezt szóvá is tették,
sőt Timár Vince oktatási
módszerével szemben is ki
fogások hangzottak el. Tény,
hogy az iskolánk iránti biza
lom akkor erősödhet, ha mi
pedagógusok a törvényes
séget betartjuk és mindent
megteszünk a gyerekek vé
delmében - mondj a J a
novszky György.

R. Nagy János igazgató ál
lítja, hogy ez a bizonyos pa-

nasz nem is annak a tanuló
nak a szájából hangzott el,
aki Tímár Vincénél dolgo
zik.

- Azt hiszem nem kell ez
ügyben oknyomozást foly
tatni - jelenti ki az igazgató.

- Idén Tímár Vince határo
zottan kérte az igazgató urat,
hogy külön géplakatos kép
zést folyatathasson. Nekem
egyébként mint az iskola
gyakorlati oktatásvezetőjé

nek az is a feladatom, hogya
gyakorlati helyekkel tartsam
a kapcsolatot, ellenőrizzem

hogyan és miként foglalkoz
tatják az iskola tanulóit és
mennyire a tematika szerint

folyik a gyakorlati oktatás.
Tímár Vince vágyott arra,
hogy saját kezébe vegye a
géplakatos képzést és azt a
maga törvényei szerint ala
kítsa- mondja Janovszky
György.

R. Nagy igazgató ezzel
kapcsolatban kifejti: - Ha va
laki dolgozni akar, akkor úgy
voltam vele, hogy hadd dol
gozzon. Tímár Vince mint a
géplakatos szakmában elis
mert szakember kérte, hogy
a lakatos szakmát ő fogja
össze egyedül. Ezt a kérését
teljesítettem és hagyjuk dol
gozIli, mert ő nem azt a vo
nalat képviseli amit mi. Ő
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(jyoma és 'Endrőd /(fpekjjen
Fotóalbum a múltról

A papok földje
A bérleti dij parcellánként 500 forint

H.E.

ítélte meg, hogy ez az összeg
kevés, ígyjelentősbevételtól
esik el a város. A képviselő

testület július 4-i ülésén úgy
döntött, hogy a szeptember
végén megszűnő bérleti
szerződéseket öt évre meg
hosszabbítja, s a bérleti dijat
parcellánként 500 forintra
emelték.

Katona Lajos a pénz
ügyi bizottság elnöke tá
mogatta azt az
elképzelést, hogya 10

hektáros területet egészben
kell meghirdetni, s azok a
bérlők, akik valóban gazdál
kodni akarnak, pályázzák
meg a területet egybelL s
osszák el maguk között. Ezt
a tervet azonban a képvise
lól< többsége nem támogatta,
s mint Várfi András képvise
lő megjegyezte: - az ilyen
önszerveződésekbenem cél
szerű belekényszeríteni a ja
varészt idős embereket. akik
aparcellákat bérelnék.

hét alatt több olyan régi felvételt kaptunk,
amelyek már ebbe a könyvbe nem kerül
hettek be. Kérjük mindazokat, akiknek
otthon a szekrény mélyén, vagy az albu
mokban olyan régi felvételeik vannak,
amelyek családi, társadalmi ünnepeken
készültek, vagy akár városunk valamely
részét mutatják, jelentkezzenek a Szó-Be
széd Szerkesztőségében,hogya követke
ző kötet is hasonlóan gazdag képanyaggal
idézhesse a múltat.

A Gyoma és Endrőd képekben című

könyvelőszavátDarvas Tibor nyugdíjas
pedagógus írta, az utószó pedig Balogh
Tamás ifjú írónk tollából való. A könyv
természetesen a Kner Nyomdában ké
szült, s munkájuk a hagyományokhoz hi
ven elismerésre méltó.

A könyv a gyomai és endrődi könyv
tárakban, a Color Shop papírboltban, Bak
János trafikjában, a Berény-Color papír
boltjában, a Bottlik Élelmiszerboltban, az
Endrődi Plébánián, a Katona József Mű
velődésiHázban, a lak6telepi ABC-ben, a
Lionne Shopban, Nyilas Miklós könyves
boltjában, a Putnoki vegyeskereskedés
ben, az endrődiSikér ABC-ben, a Villtech
műszaki boltban, valamint a Szó-Beszéd
Szerkesztőségébenés a Kner Nyomdaipa
ri Múzeumban kapható 690 forintos áron.

A kiadó kéri mindazokat aldk képekkel
segítették a ldadvány megjelenését, hogy
a fel vételekért jelentkezzenek a Szó-Be-
széd Szerkesztőségében! .

Június végén jelent meg a Rekline Stu
dio és a Gyomai Kner Nyomda Rt. közös
kiadásában a "Gyoma és Endrőd képek
ben" című képeskönyv, amely mintegy
150 korabeli, j avarészt amatőrfénykép se
gítségével próbálja bemutatni az évszáza
dok óta egymás mellett élő két település
múltját.

Gyoma és Endrőd történetéról többféle
helytörténeti jellegű kiadvány is megje
lent már, ám ez az első olyan, amely fény
képek segítségével igyekszik - a teljesség
igénye nélkül - felidézni és bemutatni az
elmúlt száz esztendőt.

A nyolcvan oldalas könyv szöveges ré
széből az olvasók megismerhetik a két
település egyházainak történetét, s ezeken
keresztül Gyoma és Endrőd históriáját is.

A képek gyűjtése ez év márciusában
kezdődött, amikor is a Szó-Beszédben er
ről felhívás jelent meg. A kötet szerkesz
tője ezúton mond köszönetet
mindazoknak, aldk fényképekkel, képes
lapokkal és tanácsokkal segítették a könyv
létrejöttét. Külön köszönet és elismerés
illeti Hornokné Németh Esztert, az Endrő

di Közösségi Ház vezetőjét,aki a könyvtár
és a tájház tulajdonában lévőhelytörténeti
fotó gyűjteményt a rendelkezésünkre bo
csátotta, valamint Kruchió Lászlót; aki
egyedülállóan gazdag gyomai gyűjtemé

nyével segítette a ldadvány elkészítését.
Szándékunk szerintjövőmájusban jele

nik meg a kötet 2. része, hiszen a könyv
szerkesztésének lezárását követő alig két

Az önkormányzat tulaj
donában van az a mintegy
10 hektáros terület Gyoma
határában, amelyet "a pa
pok földjeként" ismernek
az emberek. Az úgyneve
zett fatty asi veteményföl
dek jelenleg 260
parcellából állnak, s a ha
szonbérleti szerződések

szeptember végén lej árnak.
A haszonbér összege par
cellánként évente 150 fo
rint, s az önkormányzat úgyH.E.

egy vállalkozói képzést is
folytat. Ez a mai átmeneti ál
lapot most különböző utak
ldpróbálására ad alkalmat...

Janovszky György azon
ban más álláspontot kép
visel: Ha egy
oktató-vállalkozó a saját
szája íze szerint kívánja for
málni a gyakorlati képzést,
akkor azt teljesen maszek
ként tegye. Az ő műhelyét

iskolai tamnúbelyként bérli
Tímár Vincét6l az iskola,
aki az iskola alkalmazottja,
s ebből a szempontból is fe
lelősek vagyunk az ott vég
zett munka tartalmáért.

Janovszky György helyett
most állítólag R. Nagy János
igazgató ellenőrzi a tanmű

helyben végzett gyakorlati
oktatást. Az igazgató vissza
utasí~ia azt az állítást, hogy ő

elnézőbb lenne Tímár Vince
módszereivel szemben.

- Bár maga az ellenőrzés

nálam filt össze, nem va
gyok elnézőbb, s azt is
visszautasítom, hogy ebben
nekem valamiféle szemé
lyes érdekeltségem lenne 
jelentette ki az igazgató, aki
arra a kérdésre, hogy milyen
intézkedést tett azzal kap
csolatban, hogy a gyereke
ket a törvényben előírt

módon foglalkoztassák a
következőt válaszolta: 
Ilyen panasz nem érkezett
be hozzánk. Ennyit tudok
mondani.

Janovszky György fon
tosnak tartotta elmondani
azt a tapasztalatát, misze
rint ha a pedagógus szere
tettel és türelemmel
foglalkozik a tanulókkal,
akkor azok mindig meghá
lálják ezt.

- Ezért gondolom, hogy ér
demes ld áll ni mellettük, hi
szen ez is a dolgunk. A
törvényességet be kell tarta
nunk, s nem szabad a gyere
keket sem túlmunkával, sem
mással megalázni, életüket
megkeserítení. Ha valaId ezt
a pedagógiai munkát nem
ilyen hittel végzi, akkor an
nak el kell gondolkodnia
azon, hogy ezen a pályán va
lóban azt teszi-e, amit kell 
mondta végül Janovszky
György.
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,
Erettségi botránya gimnáziumban

Az igazgató nem mulasztott túl nagyot...

····j:J:III:i!II:lllllllllllllllillllJ=I~llíll!11 1:;:;:1;1 j

Miért la sú a cégbíróság?

A képviselők azt is vizs
gálták, vajon dr. Kovács Bé
la igazgató követett-e el
valamilyen mulasztást az
iratok őrzésével kapcsolat
ban. A képviselóK vélemé
nye szerint dr. Kovács
követett el mulasztást, de
nem akkorát, ami miatt fe
gyel mi felelősségre lehetne
vonni.

Mint az várható volt, dr.
Kovács Béla igazgató, aki
mellesleg önkormányzati

Bizonyára ismeretes ol
vasóink előtt, hogy or
szágra szóló botrány
történt a gyomai gim
náziumban. Betörtek
május 19-re virradó éj
jel a Kner Imre Gimná
ziumba és ellopták az
érettségi tételeket egy
bezárt faszekrényból.
Aztán hétfőn délelőtt

kiderült, hogy az elve
szettnek hitt érettségi
tételek az igazgatóhe
lyettes Cseh János tás
kájában voltak, s a
táska egész hétvégén az
igazgatóhelyettesi iro
dában volt. Eltűnt még
néhány kitöltetlen
érettségi bizonyítvány
és iskolai bélyegző is.

A gimnázium vezet6i áHít
ják, hogy a tételek a bizton
ságos faszekrénybe voltak
bezárva, s azokat a betörő

dugta az igazgatóhelyettes
táskájába, hogy ily módon
bánjon ki az intézménnyel.
Egyik verziót sem erősítette

meg eddig senki, de tény,
hogy a gimnázium ezeket az
iratokat nem megfelelőmó
don őrizte.

Az ügyben vizsgálat in
dult, s dr. Kovács Béla igaz
gató megrovásban
részesítette Cseh János he
lyettest, akinek ráadásul az
előmenetelirendszerben tör
ténő várakozását egy évvel
meghosszabbította. (Mun
kaügyekben jártas informá
torunk szerint a
közalkrnalmazottakról szóló
törvény alapján e két bünte
tés együtt nem szabható ki.)

Egy másik vizsgálat dr.
Kovács Béla igazgató fele
lősségét állapította volna
meg, de a június 25-re ösz
szehívottönkormányzati ok
tatási, valamint jogi
bizottság tagjai nem láttak
okot a fegyelmi vizsgálat el
rendelésére.

- A zárt ülésen a két bizott
ság tagjai azt vizsgálták, hogy
fennállnakce a fegyelmi fele
lősségre vonás feltétel ei a
gimnázium igazgatója, dr.
Kovács Béla esetében. A bi
zottságok tagjai úgy ítélték
meg, hogy nincs közvetlen
okozati összefüggés az igaz
gató mulasztása és a betörés
között - tájékoztatta lapunkat
dr. Szendrei Éva az önkor
mányzat jogi bizottságának
vezetője.

Földesi Zoltán (MSZP) szarvasi ország
gyűlési képviselő kérdés tett fel Vastagh Pál
igazságügyi miIliszter részére. A honatya
megkérdezte vajon miért halad rendkívül von
tatottan a Békés Megyei Cégbíróságon a gaz
dasági szervezetek cégbejegyzése. Földesi
tapasztalatai szeriIlt számos új vállalkozás
küzd gazdálkodási gondokkal, mert nincsenek
bejegyezve, márpedig hitelügyeikhez és más
gazdasági lépéseikhez szükség lenne erre.

A miniszter június 25-én keltezett levelében
a következő választ adta:

,,A Békés Megyei Bíróság, mült Cégbíróság
különálló szervezeti egységként mú1<ödik, ellie
lyezése a Munkaügyi Bírósággal és a Végrehajtó
Irodával együtt, a megyei bíróságtól és a Gyulai
Városi Bíróságtól külön épületben biztosított. A
Cégbíróság ellielyezése szűkös, az ügyfelek fo
gadására külön helyiség nem áll rendelkezésre.

Az évek óta folyamatosan növekvő ügyfor
galmat a Cégbíróság 4 bírói létszámmal és
megfelelően képzett segítő személyzettel
(cégszerkesztő,ügykezelő) látja el. A 4 bíró
ból azonba.n ténylegesen csak 3 bíró végez
munkát, mert a negyedik, nagyobb gyakorlat
tal rendelkező bírónő, szülési szabadságon
van. Két bíró kisebb gyakorlattal rendelkezik.

A cégbeadványok száma Békés megyében,
hasonlóan a Fővárosi Bírósághoz és más me
gyei bíróságokhoz, az utóbbi időben jelentő

sen megemelkedett. Ennek okai között
szerepel a gyakori jogszabályváltozás, így pl.
az átalányadózás eltörlése miatt az egyéni vál
lalkozók gazdasági társaságokat alapítanak,
vagy belépnek a már mú1<ödő társaságokban,
a folyószámlaszám változásával a bankok a
cégektől új cégkivonatot kértek stb.

képviselő, sőt oktatási ta
nácsnok is, viszonylag si
mán megússza az ügyet. Bár
kissé nevetségesnek runt a
bizottság egyik férfi tagjá
nak megnyilatkozása, ami
kor elérzékenyülve;könnyes
szemekkel kifejtette, hogy
szerinte nincs már szükség
dr. Kovács fegyelmi felelős

ségre vonására, mert sze
gény igazgató már úgyis
annyit szenvedett e furcsa
ügy kapcsán. H.E.

Mindezek a körülmények Békés megyé
ben is negatívan hatottak közre abban, hogy
a folyamatosan nagyobb számban érkező

cégbeadványokat a cégbíróság idODen fel
dolgozza. A megyei bíróság elnökének je
lentése szerint Békés megyében az
elintézetlen cégügyek száma 2801 ügyre
emelkedett.

A kialakult helyzetben a megyei bírósá
gi vezetés egy idő óta figyelemmel kíséri
az ügyfelek kérelmére elrendelt soron kí
vüli ügyintézést, ennek elrendelésénél pe
dig figyelemmel vannak, hogya bejegyzés
iránti kérelem milyen indokolt érdeket
érint (pl.: privatizációs érdeket, hitelfelvé
teli lehetőséget, munkahelyteremtést).
Mindezek ellenére a megnövekedett
ügyérkezést a cégbíróság nem tudta feldol
gozni. A megyei bíróság elnöke igazgatási
jogkörében intézkedett a hátralék feldol
gozásáról:

- a kisebb gyakorlattal rendelkező2 cégbíró
munkáját fokozottan figyelemmel kísérik és
biztosítják, hogy ó1< is az átlagnak megfelelő

ügybefejezést teljesítenek,
- a gazdasági és a polgári ügyszakú bírák és

a mWlkaügyi bírák is vállalták, hogy többlet
munkaként munkaidő után és a szabadnapon
cégbírói munkát végeznek,

- bíróság elnöke a cégbíróság létszámát to
vábbi egy bíróval növeli.

Mindezek az intézkedések - remélhetően 
eredményesen elősegítika hátralék és a folya
matosan érkezőügyek feldolgozását.
Képviselő úr figyelemfelhívását köszönöm

és kérem, hogya fenti válaszomat elfogadni
szíveskedjék."
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Világgyőztes gyomaendrődi kutyák

Hátra volt még a Best of Breed, va
gyis a Fajtagyőztes cím kiad,ísa, ame
lyért a négy világgy6ztes kutya
mérkőzikmeg. Mrs. Lisa Burtenshaw a
híres angol tenyészt6 és bír6n6 alaposan
megnézte a kutyákat, majd rövid gon
dolkodás után hozzánk lépve gratul,ált
és kijelentette: 1996-ban ő a VILAG
LEGSZEBB COLLIE-ja 142 induló ku
tyából. Ez volt a hab a tortán, különösen
azért mert az első magyar tenyésztésű

collie, aki ezt a címet megszerezte. Kö
szönöm tenyészt6jének, Balázsovits Já
nosnak és E)·enának, valamint a
bíróknak, hogy ebben a csodálatos él
ményben részem lehetett Budapestell.

Szombathelyi Attila

A legszebb Collie
Ez a nap számomra mindig a legszeb

bek közé fog tartozni, hiszen sikerült,
ami minden kiállító és tenyésztő álma:
világgyőztes címet szerezni és vilá
győztes kutyát tenyészteni !

HJCH-NYITRAMENTI PASTO
RAL (Cassie) a nyOt osztályos szukák
között 30 indulóbóllett osztálygy6ztes
sel, majd a champjon osztályos győztes

seI (egy portugál kutya) való összevetés
után a német. bíró (P. Fricke) őt válasz
tOtta vILÁGGy6ZTES-nek~ Ezzel tel
jesítette a HUNGÁRIA CHAMPION
feltételeit is. Eközben egy másik ring
ben egyik lánya, SHARIDON
AMETHYST RUBIN ROSE lett a fiatal
világgyöztes. Kettős siker' .

JlrADBSAS
. pAtikA

Az Aranysas Patika, Gyomaendrőd első magángy6gyszertára múlt év októ- .
berében nyílt meg Gyomán a Hősök útja 6511. szám alatt. Tevékenységi köre
az állami gyógyszertárakéval azonos, beváltallak térítéses és térítésmemes
recepteket közgyógyigazolvállyra is. Készítenek magisztrális gyógyszereket,

. forgalmaznak gyógytermékeket, gyógyászati segédeszközöket, kozmetikai
készítményeket. .

- Különböző krémeket, arcradírt, hidratálókrémet, pattanásos bőrre arc
szeszt, naptejet, izzadás vagy gombásodás elleni hint6port és még sok más
kozmetikumot készítünk. Ezek kipróbált és jól bevált készítmények és nagyon
sokan keresik is a patikákban- mondja Hegedűs Jánosné gyógyszerész.

Az Aranysas Patikába.n állatgyógyászati készítmények is kapható k, s
amennyiben a kért szer éppen nincs raktáron, akkor azt l-2 napon beljil
beszerzik. .

A patika hétköznap 7-18 óráig, szombaton 8-l2-ig lart nyitva.
Telefonszámuk: 386-471.

Fajtám: Collie (Skót juhász)
Nevem: Csuszkálóároki DUDU
Születtem: 1993. fiúnak
Gazdim: Dezső Zoltán
Lakásom: Gyomaendrőd,Kisréti u. 3412.
Véletl en keru Item Gyomaendrödre, de nem báom,

mert igazáJl jól bánnak velem. A gazdim már fiatal
koromban elvitt a mi fajtánk (Brit pásztOrkutyák)
Klub kiállítására, ahol a népes mezőnyból egy angol
bíró "kitűnő" mÍl16sítéssel illetett (1994). Még eb
ben az évben egy nagy utazásom volt, Svájcba, a
berni világkiállításra, ahol csodálatos környezetben
találkozhattam a vetélytársakkal. Sok-sok kutyatárs
közül (57 induló) itt is "kitűnő" minősítéssel hagy
t,ill1 el a bírálókört.

Az 1995-os évben a kondícióm és a megjelenésem
(ringdesszúra) tökéletesítésén dolgoztunk a gazdi
vaJ, mert én rettenetesen intenzív mozgásigényű

vagyok, ez pedig a kiállításon nem mindig előny.

1996-os évet a Klub kiállításon való nyílt osztályú
bemutatkozással kezdtem és "kitűnő"jelzővel iHe
tel( a német bíró.

Nem sok pihenésre kaptam időt, mert a nagy
megmérettetés 1 hét múlva következett. Világkiállí
tás Bécs'--Budapest. Nagyon izgultam, mert a nyílt
osztályban egy világversenyen nem illik szégyent
hozni a gazdira. Ugyanis itt mindenki megjelenik
aki száJnít, és egyenesen Angliáb0l az őshazámból

jött a "kritikus szempár" eldönteni a megjelentek
minőségét és szépségét.

Fantasztikus jó napot adott a természet. Sok ve
télytárs volt, de ismét "kitűnő" jegyzés került a
bírálati lapomra Budapesten. A Bécsben megrende
zett CACIB (Nemzetközi) kiállításon a versenytár
sak 28-an voltak, és a bírónőa K. III. hellyel lepett
meg, ami eddigi legjobb eredményem cl gazdi örö
mére. Még ebben az évben 2-3 CACIB kiálJít{lSra
megyek, de közben szívesen várom a Collie hölgyek
jelentkezését a gazdival telefonon történt egyeztetés
alapján. Telefon: 06-66/386-105, 386-025.

Bemutatkozom!
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A Gyomaendrődi Spartacus Testnevelési Kör (GYESTK) anyagi gondok miatt, jogutód nélküJ
megszűnik. Az egyesület - a hírek szerint - mintegy kétmillió forinttal tartozik

a társadalombiztosításnak. Igaz-e a hír? - kérdeztük Ká/olyi Antalt, a GYESTK elnökét,
aki a cselgáncsszakosztály vezetője is egyben.

KétmilJ iós tartozással
megszűnika Spartacus TK

- Igen, meg fog szűnni a
GYESTK, mert az önkor
mányzati támogatás a tava
lyihoz képest idén mintegy
500 ezer forinttal kevesebb,
csak 1,5 millió forint. Egy
két szakosztály idén eredmé
nyekben többet mutatott,
ezért erkölcstelen dolog len
ne nlindegyik szakosztályt
az igényének megfelelő

arányban támogatni.
- A hét szakosztályból több

megsz{[nőfélben van...
- A kosárlabda-szakosztály

hat hónapig nem fizetett tagdí
jat, s az alapszabály szerint így
automatikusan kizárta magát
az GYESTK-ból. Az atlétikai
csapat az országos ranglistán a
126-böl a 119-edil< helyen áll.
Ez kevés. Így ne kapjon már
olyan támogatást, mint a csel
gáncs, v~ay a kézilabda. A röp-

labdaszakosztály sem tudott
sikereket elérni, s ezen túl
játékosgondok is voltak ná
lunk. A kézilabdások az NB
II-be kerültek, ami tagadha
tatlanul eredmény. A csel
gáncs országos szinten is
elismert, magyar bajnoki
címmel büszkélkedhet. Idén
Magyar Köztársaság Kupát,
diákolimpiai bajnokságot
nyertünk, Svédországban 10
ország 60 versenyzője közül
egy 1. és egy 3. helyet is el
hoztunk.

- Miként osztották el idén
ez a másfél milliós önkor
mányzati támogatást?

- A kézilabdások 260 ezret,
az erőemeló1< 110 ezret, a sak
kozók 120 ezret, a cselgáncs
pedig 590 ezer forintot kapott.
A központi igazgatásnak pe
dig 350 ezer forint jutott.

- Milyen központi igazga
tásról van szó?

- Ez az én fizetésem és az
iroda, amelynek rezsije van.
Erre kell a 350 ezer forint.
Egyébként egy-két szakosz
tály úgy gondolta, hogy a köz
ponti igazgatásnak meg
kellene szűnnie, és az így fel
szabaduló pénzt is szét lehetne
osztani a szakosztályok között.
Ez azonban így nem működik

- De nem múKödik amúgy
sem, mert az egyesü.let meg
szűnik. Valószínú7eg ennek
nem az az oka, hogy csak
másfél milliós támogatást
kap a várostól. Információ
ink szerint a GYESTK mint
egy kétmillió forinttal
tartozik a társada
lombiztosításnak.

- Ez a tartozás 1984-tő1,

vagy 1986-tól gyúlt össze. A

GYESTK egyszeruen nem
tudott fizetni tb-járulékot.
Tény, hogy ez is az ellehetet
lenülés egyik okozója, de er
ről nem akarok nyilatkozni.
- A GYESTK megszűntévela
központi igazgatásra, az ön
munkájára sem lesz szük
ség...

- Én maradok a csel
gáncsnál és van nekem
munkahelyem, ami a meg
élhetésemet biztosítja.
Márciusban felkértek a
Békés Megyei Rendőr-fő

kapitánysághoz önvédel
met oktatni a személyi
testőr és vagyonőr tanfo
lyamon. Ezt a tanfolyamot
közben én is el végeztem
és remél em, hogy meg fo
gom találnl a számítás0

mat - mondta végül
Károlyi Antal.

Európa-találkozón voltunk
1996.június IS-én az atlé

tika-szakosztály legifjabb
képviselőiDebrecenben vol
tak Európa-találkozón. A
versenyen nagyon szépen
helytálltak annak ellenére,
hogy idősebbekkel verse
nyeztek. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani a szü
l6knek, akik lehetővé tették
a részvételt; nemcsak erköl
csileg segítettek, hanem a
részvétel összes költségét is
6k állták.

Hogy miért kellett a szü
ló1<rehárítani mindenköltsé
get? Az 1996-os
önkormányzati támogatás
ból szakosztályunk egy fil
lért sem kapott, ugyanis az
egyesület (volt egyesület '1)
elnöksége erectménytelen
nek minCisített minket.
Mjndezt azonban egy olyan
összesített rangUsta alapján

állapították meg, amelyben
egy kalap alá vették a gyer
mek, a serdülé), a felnőlt, az
olimpikon versenyzőket

egyaránt. Sajnos az elnökség
már nem volt arra kíváncsi,
hogy szakosztályunk a saját
korosztályában milyen he
lyen végzett: 3 km-es orszá
gos SB gyalogló ranglista:
12. hely, 5 km-es országos
SB gyalogló ranglista: 5.
hely, 4 pr. B országos SB
ranglista: 4. hely. Ezek a
ranglisták minden év végén
összesített eredmények az
éves munka alapján. Talán
nem is vagyunk annyira
eredménytelenek. Ez a kis
"apró figyelmetlenség" vég
veszélybe sodorta szakosz
tályunkat. Talpraállni, ha
rajtunk múlna, nem lenne
nehéz, de a sportban is a pénz
diktál. Az elnökség egy kéz-

legyintéssel elintézett ben
nünket. Sajnálták azt az
50000 forintot is ami a téli

terembérünket kifutná. A
hogyan továbbot nehéz meg-
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Gyomai fC
Meghatározó szerepet

játszani
a megyei bajnokságban

RE.

rődönmindig is lesz futball éjet,
s ez soha nem egy ember saját
ja...

Elhangzott, hogya követke
ző szezonban még nehezebb
gazdasági körülmények között
kell talpon maradnia a klubnak.
Ezért a vezetőség elsődleges

feladata a támogatói kör kiszé
lesítése. Kovács Lajos az ese
ményen üdvözölte a támogatók
között Buli László vállalkozót.
A Barátság SE célja továbbra is
az NB III-ba való feljutás, amit
a csapat támogatói is elvárnak.

- Az elmúlt szezon eredmé- .
nye - a csapat a negyedik he
lyen végzett - azt igazolja,
hogy nem lehetetlen feladat az
NB III. Potenciálisan benne
volt a csapathan a feljutás le
hetősége. Nem sikerült vi
szont egységes "csapattá"
formálni az egyénileg jól kép
zett játékosokat. A védelmet
NB III-as szilltűnek értéke
lem. s ezt igazolja az is. hogy
a bajnokságban a legkevesebb
gólt kapta a csapat - mondta
Kovács Lajos.

Az elnök bejelentette, hogy
Paulik János volt szarvasi NB
II-es játékos személyében új
edzőt szerződtettek. A csapat
jelentősenmegváltozik, viszont
a távozó Bélteki JállOS helyett
új középpályást keresnek. El
hangzott, hogy apálya öntözé
sét rövidesen si kerül megoldani
a holtágb6l egy csőrendszeren

keresztül és a közeljövő legna
gyobb feladata lesz az öltözők

felújítása.
- Az eddig elért eredmények

alapján a szurkolók, a játéko
sok, a klub támogatói és az
egyesület vezetése bízik ab
ban, hogy a Gyomaendrődi

Barátság SE bebizonyította
létjogosultságát a város sport
életében és ezt a tényt az eddig
kételkedők is kénytelenek
lesznek tudomásul venni - fe
jezte be beszámolóját az el
nök.

Barátság SE
A cél továbbra is

az NB III

Eladó!
Kedvező áron és fizetési

könnyítéssel

ÜZEMÉPÜLET
Kereskedelmi és ipari célra

egyaránt hasznosítható,
jelenleg is működő faipari

üzemmel. vagy nélküle.
Teleknagyság 3172 m2

- épület
alapterülete 846 m2

(többszintes) Gyomaendrőd,
Lévai út 4. sz. (Piros majom)

BüLTHELVfSÉG (66 m2
)

Kis és nagykereskedelmi,
valamint vendéglátó célra

egyaránt használható
Gyomaendrőd, Fő út 214. sz.
(iskolai butiksorral szemben)

VÍZPART! TELEK
740 m2

, kövesút és
elektromos hálózat mellett
Gyomaendrőd, Bónom-zugi

holtág
brdeklődni: Selyem út 127.
vagy: 66-os körzet 386-906,

386-649, 386-696-os telefonon
Jenei LászlónáJ

A Gyomaendrődi Barátság
kozók és cégek segítségére, s SE futballcsapatának szponzo-
ezért köszönetet is mondunk - rai július 2-án a közeljövőben

tájékoztatta a Szó-Beszédet megnyíló Gyuricza Sörözóllen
Vass Ignác a GYFC ügyvezető- rendezett évadzáró találkozón
je. értékelték az elmúlt bajnoksá-

Elhangzott, hogy amennyi- got. Kovács Lajos a Barátság
ben az anyagi körülmények ren- SE elnöke köszöntötte a vállaJ-
deződnek, úgy a gyomai csapat kozókat, a cégek vezetőit és tá-
a megyei első osztályban to- jékoztatta őket az
vábbra is meghatározó szerepet eredményekrőL a kudarco król
fog játszani. és a következő bajnoki szezon

- Bízunk benne, hogya rend- terveiről.
kívül nehéz anyagi helyzet elle- Kovács Lajos elmondta,
nére nem sok játékos távozik a eredményként kelJ értékelni,
csapatból és megmarad az eddi _ hogy az önkormányzat 400 ezer
gi edzőgárda is, s így közösen forintos támogatása mellett si-
továbbra is sikerül életben tarta- került anyagi fedezetet biztosí-
ni ebben a városrészben focit. tani asportkör fenntartásához,
Reméljük, hogy a most induló ugyanis az említett összeg a fel-
bajnoki idénybe is be tudUllk merülő útiköltségeket sem fe-
nevezni és a meglévő játékosál- dezte volna.
lománnyal a bajnokság végén a - Nehezen tudjuk megérteni,
mezőny első felében végez a hogy a város éves költségveté-
Gyomai FC - nyilatkozta la- sének egy ezreléke se jusson a
punknak Vass Ignác. labdarúgás támogatására. Elis-

~===========::;'Imerjük a város nehéz gazdasági
Ir helyzetét, de talán az a tevé-

kenység is több anyagi és erköl
csi elismerést érdemelne,
amelynek eredményeként több
mint száz fiatal sportolási lehe
tőségét biztosítjuk a klub kere
tein belül. Az sem
elhanyagolható szempont, hogy
a labdarúgás rendelkezik a leg
nagyobb szurkolótáborral,
akiknek a hétvégi szórakozását
a hétvégi foci jelenti. Éppen
ezért is köszönet illeti a szpon
zorok segítségét, hiszen előte

remtették a klub részére a
hiányzó fedezetet - mondta Ko
vács Lajos, aki reagált arra a
polgármesteri kijelentésre, mi
szeri nt a Barátság Kovács Laj os
maszek csapata, amelyre egy
fillért sem szabad a város pén
zéből áldozni.

Én csak egy vagyok a klub
támogatói közül, s van olyan
llYugdíjas szponzora a csapat
nak, aki a nyugdíj ából is képes
a focira 15 ezer forintot áldozni
bajnokságonként. Ebben látom
a biztosítékát annak, hogy End-

MEGNYÍLT A

MÁGUS
COMP

Szómítóstechnikai
és Irodatechnikai Bolt

Gyomaendr6d,
F6 út 230. sz.

(Glória Bútorbolt)
Számítógépek és tartozékai,
számológépek, írógépek,
telefonok, faxok és más
irodatechnikai eszközök

forgalmazása
- szaktanácsadás

- fénymásolás
- számítógépek szervizelése

Nyitva tartás: hétfőtól

péntekig: 9-17-ig
SzomhatOn: 8-12-ig

Tel/fax: 386-774/5 mellék

A Gyomai Futball Club
eGYFC) július 5-én rendezte
meg szezonzáró vacsoráját a
Hollerban, ahol részt vettek a
jelenlegi és a leendő támogatók
is. A gyomai csapat a középme
zőnyben végzett az elmúlt baj
nokságban. Ugyanilyen
eredményt tudhatnak maguké
nak az ifi és a serdülő csapat is.
A klub vezetői szerint ez az
eredmény a körülményekhez
képest jónak mondható.

- Úgy indultunk el a bajnok
ságban, hogy az önkormányzat
csupán 400 ezer forinttal járult
hozzá a klub költségvetéséhez,
s ez az összeg az önkormányzat
tulajdonát képező pályák és öl
tözők éves fenntartási költségét
sem fedezte. Másfél-két millió
forintnyi összeget kell ebben a
félévben összekoldulni. hogy
ne legyenek tartozásaink. Eb
ben számíthatwlk a helyi vállaJ-
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FODRÁSZ

A kézilabdások
sikere

iT

Pályaavató
az Eurocross Ringen

Június 16-án pályaavató versennyel megnyílt Endrőd határában az
Eurocross Rillg. A Balázs Dezső vállalkozó tulajdonában lévő pályán
aen a napon rendezték meg az országos meghívásos motocross ver
senyt és csapatbajnok:.i futamokat. Balázs Dezső, aki maga is indult a
versenyen, lapunknak elmondta, hogy a résztvevő 65 versenyző elége
detten nyilatkozott a volt homokbánya területén kialakított motocross
pályáról és a szövetség vezetőjemár ígéretet is tett egy jövőévi bajnoki
futam megrendezésének a jogára.

Az első gyomaendrődi motorversenyre mintegy 1000 néző volt
kíváncsi. A közönség több bukást is láthatott a nehéz, technikás pályá
nak volt olyan része ahol húszan is elestek.

- Ajövő évi versenyekre tovább alakítom, nehezítem a pályát. Összel
pa.rkosítunk, fásítunk, hogy a következő versenyre még színvonalasabb
környezetet teremtsünk. A területen lévő tavon vízisport versenyeket
kívánunk szervezni, így remélhetó1egjövőremár vízisí és jetski is lesz
a kétnapos rendezvényen - mondta Balázs Dezső.

Csapatbajnoki eredmények:
I. Vörös Ördögök
2. Hungarocross
3. GammaMSE
(A gyomaepdl"ődi csapat az 5. helyen végzett: Balázs Dezső,Balázs

Csaha. Kiss Akos, Vlacskó Norhert)
SeuiOI' kategória (125 cm3

)

l. Balázs Dezső, Gyomaendrőd (Yamaha)
Seuiol' kategó1"Ía (250 cm3

)

1. Stegora Viktor Un§,vár (Handa)
1. osztály (125 cm )

I. Paitz Miklós Kóka (Honda)
4. Balázs Dezső Gyomaendrőd (Yamaha)

r. osztály (250 cm3
)

1. Mód Csaba, Budapest (Honda)
II. osztály (125 cm3

)

1. Langa Gábor, Kartal (Honda)
II. osztály (250 cm3

)

l. Békési Róbert, Sz<::ged (Suzuki)

A Gyomaendr6di Spartacus
Testnevelési Kör (GYESTK)
férfi kézilabdacsapata az 1996
97-es idényben a most elért
eredménye alapján az NB II-es
osztályban szerepelhet. A csa
pat több évtizedes fennállása
óta most először jutott ilyen
szintű osztályba. A mintegy
húsz éve a megyei első osztály-

. ban játszó fiúk az elmúlt szezon
12 meccséb61 tíz győzelemmel

és két vereséggel végeztek a ta
bella élén.

A csapat Nagy Péter edző ve
zetésével már az NB II-es
meccsekre készül.

- Ezzel a csapattal nehéz lesz
az NB II-ben maradás, hiszen a
fiatal játékosok közül még ke
vesen érték el az NB II-es szin
tet, az idősebbek pedig már
nem igazán bírják a magasabb
osztályban diktált tempót. Sze
retnénka felsoDb osztályban vi
déken játszó gyomaiakat
Horváth Lászlót és Weigert
Lászlót hazahozni. Ehhez is
pénz szükséges, de a következő

szezontól egyébként is növe
kednek a kiadásaink, hiszen
több mérkőzésen játszunk és
így több az utazás is. Éppen
ezért nagyobb anyagi tamoga
tásra lenne szükségünk - mond
ta Nagy Péter.

Az edzőtől megtudtuk, hogy
1995-ben 500 ezer forintMI
gazdálkodott a csapat, amely
ból 340 ezer forintot az önkor
mányzat, 160 ezret pedig a
támogatók adtak a csapatnak.

- Sajnos a sportkör vezetősé

ge Károlyi Antallal az élen úgy

határozott, hogy idén a kézilab
da-szakosztályt csak 260 ezer
forinttal támogatja, ezért újabb
támogatókat kell keresnünk.
Nagyon bízunk a lelkes szurko
lók, béileteseink támogatásá
ban, valamint az NB II adta
rekl ámozási lehetőségekben.

Reménykedünk abban is, hogy
az önkormányzat a csapat ered
ményére való tekintettel vala
milyen módon segíti
működésünket. A Szó-Beszé
den keresztül is köszönetet
mond a csapat minden tagja a
gyomai kézilabdacsapat támo
gatóinak: Gyomai Kner Nyom
da Rt., Raichle Sport Kft.,
Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet, Tímár Andrásné, H6
teclmikai és Gépipari VálJalat,
Bútorpari Szövetkezet, Ther
mix Epítőipari Szövetkezet,
GYOFA Kft., Turul Cipő, Kö
rösi Halász Szövetkezet, Watt
Gmk., Sportcsarnok, Gardefon
Kft., Tímár Lajos és Pájer Scín
dor.

S akik a csapatot a felsóbb osz
tályba tomázták: Sóczó Attila,
Csúvár Csaba, Icsa Gyula, Búza
Sándor, Domján Attila, Rideg
Tibor, Kruchió Attila, Csík Imre,
Csalah László, Fülöp Máté, Frid
rich Ferenc, Hajdú Aron, Fekécs
József Kelemen Péter, Imre La
jos, Gubucz Béla, Kalina Ferenc.
és Vaszkó Viktor,

A kézilabda utcínpótlás csa
pat is elismerésre méltó ered
ménnyel zárta a megyei
bajnokságot: a fiúk Cs. Nagy
Lajos tanár úr ircínyításcíval a
harmadik helyen végeztek.

... -.-
." .... -..... -....... '." .

. -....~
..---...' 0.;---.-

.":- ......... ..-

tevékenységemet megkezdtem
AZ ÉVA füDRÁ5ZATBAN.

Szeretettel váram kedves Vendégeimet.
Gyomaendrőd,Kós Károly u. 2.

Telefon: 386-795

Nyitva tartás:
Hétfőtől-Péntekig

8-18 óráig.
Szombaton előzetes

bejelentésre 7-ll óráig

Katona Éva fodrász
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Műsor a pályakezdóKoek Munkalehetőség
Gyomaendrődönés körzetében

betöltésre váró álláshelyek:

Augusztusban induló
tanfolyamok:

Nőiruha-készítő (8 általános, 17 életév, eü. alkalmas
sági)

Vendéglátó üzletvezető (középfokú végzettség, eü.
alkalmassági)

Vállalkozásszervező (érettségi)
Szakács-cukrász (8 általános, 16 életév, eü. alkalmas

sági)
Alapfokú SzállÚt6gépkezelő(valanulyen szakképzett

ség)
Középfokú "C" típusú német nyelvvizsgára felkéSZÍ

tés (középfokú szakképzettség, alapfokú nyelvismeret)
Kereskedő, boltvezető (szakmai képesítés, középis

kolai érettségi, eü. alkalmasság, 18 életév)

Utasszervező (Gyoma
endrőd) 2 fő

Lakatos (Budapest)

Rendőrjárőr (csak férfi)
(Gyomaendrőd) 3 fő

Felsőfokú végzettségűek

részére
Cégképviselő (Gyoma

endrőd) 2 fő

Szakképzettséget nem
igénylő munkalehetőségek:

Fejőnő és állatgondozó
(Kiskőrös)2 fő

Segédmunkás (Budapest)
10 fő

Mezőgazdasági munkás
(Gyomaendrőd)1 fő

Középfokú végzettségű

ek részére:

Divatbemutató
a Kirendeltség udvarán

csatlakoztunk be, s az így
elérhetőinformációk között
tall6zhattak a fiatalok - tájé
koztatta lapunkat a nap ese
ményeir61 Timárné Buza
Ilona.

A műsorban fellépett a 2.
Számú Általános Iskola
Majorette Csoportja., a Ko
médiás Kör, Kiszely Zoltán
színművész, és a Vadvirág
Néptánccsopolt. Emellett
divatbemutató, és a Szarva
si Cervinus Rádió helyszíni
adása szórakoztatta a fiata
lokat.

Az ország valamennyi
munkaügyi kirendeltsége
nyitva volt június 29-én. A
Pályakezdó'k Elhelyezke
dési Programjának része
ként különböző

szolgáltatásokkal várták
az állást keresőfiatalokat,
akiket szórakoztató prog
ramokkal is csábítottak.

A Békés Megyei Munka
ügyi Központ Gyomaend
rődi Kirendeltségén reggel
nyolc órakor kezdődött a
program. Tájékoztatták a
fiatalokat a különböző tá
mogatási formákról, az ál
láskereső fiatalok
lehetőségeir61 és a munka
közvetítésró1.

- E nap egyik cé~ja volt
tudatni a fiatalokkal, hogy
milyen segítségre számít
hatnak a munkaügyi köz
pontokban. Az érdeklőd61c

emellett két számítógépet is
használhattak: az egyiken
úgynevezett tájolóprogram
van, melybó1 a fiatal - ér
deklődésikörétó1 függően 
meghatározhatta azokat a
munkaköröket, amelyek
leginkább közelállnak hoz
zá. A másik szánútógépen
az Internet világhálózatba

Többféle
csőmérettel,

teljes
felszereléssel

két év
garanciával
7800 Ft-tól!

Gyebrovszki
Károly
kútfúró

kisiparos
Békés,

Magyar u. 5.
06-60/30 l -054

••••• a.a~~•••••••••••• a •••• _··, , , .
KUTFURAS ~

···
·················
·········
····················=

Még 1996-08 határidőre vállalok:

, ", ,
VARADI ZOLTAN KOFARAGO

.;' ".; . .;

Lakos: Gyomaendrod, Gabor A. u. 8.
Műhely: Gyomaendrőd, Kossuth u. 35.

Tel: OÓ-30/252-Ó19, Oó-óó/38ó-273

- Faragott és csiszolt sírok készítését

- Gépi sírkőtisztítást, régi mohás keretek felújítását ~J:;;;;~

- Sírokhoz fém koszorútartók, sírpadok készítését ~~'~:;b
- Betűvésést m'~ ;;~;"
- Épület műkövezést (ablakpárkány, lépcső, lábazat) ~~ ~,! .~"
- Műkóból kerti viráglácák, k6korlátok készítését ~~<~
- Díszburkoló, kerítéstégla gyártást többféle színben. ,... T' _.1.1
- Kerítésekteljes körű kivitelezését (tervezéstól- ff'. :r:' " : ~~.~ l:il
kapuzárásig)

I =•••••••• =••••• J
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A bank karmaiban

1996. július-augusztus

*' *' *'Evadzaro vacsora

Gitártanfolyam
Szeptembertől gitártanfolyam indul a város két

könyvtárában. Tíz éves kortól várják a fitalok je
lentkezéséta fenti helyszíneken. Ajelentkezők han
golható dobgitárt szerezzenek be' A tanfolyam
pontos időpontját augusztus végén tesszük közzé!

~~~~~~~~~~~

~ Várja kedves vásárlóit a ~
~ WATT GMK ".
... a gyomai (Fő út 214.) ...
,.. és endrődi (Fő út 10.) üzleteiben ,..

~ - Elin háztartási gépek ~
nagy választékban

~ - Villanyszerelési anyagok, elemek, izzók ~
... - Televízióantennák, csatlakozók ...
,.. - Háztartási gépek (mosógépek, ,..
~ centrifuga. bojler) alkatrészei ~

- SKF és keleti gyártmányú
~ csapágyak. minden méretben ~

és típusban
~ - Vállaljuk továbbá háztartási ~
... gépek javítását, és épületek ...
,.. vi11anyszerelését. ,..
... Hűtőgép-alkatrészek,felújított ...
,.. és új hűtőgép-motorok, ,..

~ hÖ~~b/~~~~;~:Ök ~

~~~~~~~~~~~

Gyomaendrődönaz önkonnányzatnak 100 millió Ft adóssága van. E nagy
adósság válságos helyzetet teremt, előbb-utóbb csőddel végződik. Az Antall
kormányzat idején sok önkormányzat bankba tette a többlet pénzt, amit kapott,
hogy pár év múlva kamatokkal együtt költse el. En'e ösztönözték a magas
kamatok, hiszen három év alatt kétszeresére nőtt a betett tőke. Gyomaendrődön
a város vezetése úgy gondolta, hogy hitelekből végez beruházásokat. Ekkor
már a szövetkezetek csődjét megindították, amely intő példa lehetett. Most a
felvett hiteleket magas kamatokkal többszörösen kellene visszafizetni. Minden
évben jelentős a város kamatterhe. A hitelkamatok olyan magasak, hogya
termelőágazatokat teljesen tönkretették. Nincs olyan terület, ahol ez megtérül,
ahol hitelt vettek fel, ott mindenhol csőd van és bank árverezteti el a vagyont.
Jelenleg hitelekből fizetik a munkabéreket. A városi költségvetésben a kiadá
sok 80%-a bérjellegűkiadás. A hivatal magas létszáma és bérei ütnek vissza.
A kormány ezt úgy akarja csökkenteni, mert a szükségesnél magasabb, hogy
nem ad hozzá csak norma szerinti támogatást. A létszám szerint kialakított
normát tekinti ideálisnak. A lakossági irányítási feladatok alapja az egy lakosra
jutó támogatás. De kialakították állami szinten az iskolákra a tanulólétszám
szelint a normát és a szociális támogatást is feltételekhez kötötték. Támogatást
ad az idősek napközi otthona, az idősek otthonában lakásra. Ezek országosan
azonos normák és egységesen alkalmazzák. Ha a városnak több saját bevétele
van, akkor pótolhatja és nonnán felül adhat egyes célokra, vagy ha valakit
jobban akar fizetni megteheti. Megtehetik, hogyadókból beszedik. és kifizetik
azoknak, akiket kiemelten kezel, így képviselői fizetésre, pedagógusoknak.
Nézzük meg melyik az a terület, ahova a nonnától eltérőösszeget fordít a város
vezetése. Még az előző képviselő-testület 1994-tő! a város terhére a pedagó
gusokat kiemelte fizetés tekintetében az F kategóriával. 1994-tŐ! 14 millió Ft
és ennek közel 50%-os közterhéből a kötelező F kategóriát az állam fizeti, de
akinek nem volt köteles megadni azt a városnak kell fizetnie. így 28 főnek
köteles volt megadni, de megadták 71 főnek, akinek nem voltak kötelesek ezt
megadni, ennek terhét a városnak kell viselnie, mert ezt a város adja. 1995-ben
meg a pedagógusok és a hivatali dolgozók is 13. havi fizetést kaptak. 1995-ben
a pedagógusok csatlakoztak a béremelésért folyó sztrájkhoz és tüntettek a
fővárosban. 1996-ban a képviselő-testület az iskolákat a normatív támogatáson
felül 8.1 millióval támoga~ja. Három változat közül a legnagyobb terhetjelentő
változatot szavazták meg a képviselők. Ez az iskoláknál a munkahelyi étkez
tetést érinti. Ez 8, l millió veszteséget növel az önkormányzatnál. A pedagógus
édes gyermek ezt segítik. a helyi idősek otthonától pedig elvettek 8,7 millió
Ft-ot. ezért ez a mostoha gyermek. Ennyivel kevesebbő! tudják ellátni az
időseket, mint az előző évben.

1996-ban a fogorvosok magánrendelését 800 ezer forinttal fejenként és új
fogorvosi fúró berendezések hiztosításával segíti a testület.

1990 után mindenki örömmel fogadta a "román piacot". Aztán a régi piac
télTől a város szélére tették ki ezt a piacot. Jelentős pénzráfordítással bekerí
tettek, lehetonoZlak egy teret és a város szélétól kerékpárutat is építettek a
piacig. 1995. július l-tól megszüntették a piacot. A lakosság most Mezőtúrra,
Szolnokrajár, ahol a külföldiek most is árusítanak és nem értik, hogy ott miért
szabad árusítani.

Ki hibáztatható az adósságért, amely a várost terheli?
l. Az dőző és a jelenlegi képviselő-testület, akik döntöttek a kiadások, hitel

felvételek ügyében, akik fizetést húztak, amikor az adósság felhalmozódott.
2. Az eltelt hat év döntései amikor meghatározták a pedagógusok, hivtali

dolgozók számát és bérét, a kiadásokat a jövő évekre is.
3. A szociál-liberális kormány politikája az 1996. évi támogatás azért

csökkent, mert a létszám csökkent az előző évhez képest. A tavalyi normát
adják norma szerinti támogatásként 1996-ra is. Ha a városnak nem volna 100
millió forint adóssága. akkor a támogatásra adott pénzból kijönne a város. A
kormány nem ad pénzt. hogy a város a hiteleit törleszteni tudja. Ahova
elköltötték. elsősorban munkabérekre, ott nem térül vissza. Az állam a norma
szerinti létszám'a ad pénzt, így kényszeríti a hivatali létszám leépítésére a
vidéket. A csőd elkerülése érdekében minden területet felülvizsgál az önkor
mányzat. hol lehet megtakarítani, bevételre szert tenni. A böJcsődék esetében
a 12-13 ezer Ft-os támogatást a családoknak kellett volna felajánlani. Maradt
a 4-500 ezer forint évi gyermekenkénti költség a város nyakán. A város
ingatlanait eladják. A milliós hiányokat az időseken akarják megtakarítani. A
képviselők Gyomán megszüntellek minden mú"k:ödő idősek napközi otthonát.
De Endrődön,Nagylaposon, Oregsző!óben azt megtartották. Gyomán az idő

sek klubjába járók és oda számítottak száma 50 fő volt. Az 50 főre 175 OOO Ft
havi állami támogatást adott az állam, amely évente 2 millió Ft támogatást
jelentett az id6sek otthonának. De mivel az idősek klubját bezárták Gyomán
at a kedvezményt az idősek nem tudják élvezni. mert csak a klub!Ja felvettek
után kaphatták meg. Aki ehédet visz, azután nem jár támogatás. Igy az 1996
évre igényhevett támogatást is, amelyet ezen a címen kapott a város 1997-ben,
arányosan vissza kell fizetnie. Az idősek esetében az állami támogatás csök
kenése is rontani fogja az ellátás színvonalát, mert a közös költségek jelentős

részét fedezte a 2 millió forint. Dr. WeigertJÓ7.sef

A Mozgáskorlátozot
tak Békés Megyei Egye
sületének Gyomaendrődi

csoportjának vezetősége

1996. szeptember 28-án
20 órai kezdettel Gyo
mán a Körös étteremben
(Holler) nagyszabású
évad2áró vacsorát ren
dez, melyre szeretettel
meghívja tagjait, illetve
hozzátartozóit. A vacso
ra ára tagoknak 300 Ft, a
nem tagolmak 400 Ft. A
vacsora kétféle menübő1

áll:

A menü. Májgaluska
leves, sajttal sonkával
töltött sertésszelet ránt
va, töltött csirkecomb,
burgonyapüré, párolt
káposzta.

B menü: Májgaluska
leves, marhapörkölt ga
luskával, vegyes sava
nyúság.

Jelentkezni minden
kedden este a Művelő

dési Házban Csó1ce Já
nos csoportvezetőnél

1996. szeptember 20-ig
Tombola és zene



Katona József
Városi MűvelődésiKözpont

Programajánlat

1996. július-augusztus

Augusztus 17-23-ig:
Szakmunkástanuló k Or

szágos Színjátszó Tábora
Augusztus 19-én kerül

megrendezésre a városi au
gusztus 20-i millecentenári
urni rendezvény. Helyszín:
Az Október 6. ltp, az Ipari
Szakközép, az egyházi isko
la és a 46-os főút által hatá
rol t terület.

Programok:

Reggeli zenés ébresztés
lO órától hajnalig tartó

színpadi műsor:
- térzene- Szarvasi Tűzoltó

Zenekar

- Majorett csoport műsora
- Gyerekműsor - Nyulam

-Bulam együttes
- Kenyérszentelés, ünnepi

megemlékezés
- "Jó ebédhez szól a nóta"

- Nótyán Tibor cigányzene-
kara

- Pólus Krisztián elektric
boogie

- Rockkoncert

PROGRAMOK

- Lovagi torna és íjászbe-
mutató

- Jazzbalett bemutató
- Divatbemutató

- Körösmenti Néptánc
Együttes műsora

- Defekt-duó műsora

- Országos Színjátszó tá-
bor műsora .

- Műrepülő-bemutató
- Utcabál hajnalig a Kok-

tél-duó együttessel

24 órakor tűzijáték

Színpad körüli egyéb
programok:

- Gyerek-berek! (Benne:
textiljátékok készítése, csu
hézás, gyékényezés,
gyöngyfűzés,origami, stb.)

- Ökörsütés
- Motoros sárkányrepülési

lehetőség

- Gyermek-, keringő-,ufó
körhinták

- CéJ1övölde, szerencseke
rék, kishalhorgászat

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

15
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HÁZ ElADÓ~
Gyomán a F6 út 152. szám alatt - Shell

kúttal szemben - levő összkomfortos
emeletes családi ház, nagy udvanal alsó
épületekkel eladó. Az épület irodahelyisé
gek vagy üzlet kialakítására is alkalmas.
ErdekJődni a helyszínen vagy a 386-676
os telefonon lehet.

Közösségi Ház
(Gyomaendrőd,

Blaha u, 21. Te[: 386-917)

Programaj ánlat
Július U-én 9-16-ig: Ruhavásár
Július B-án 18 tól Rózsahe-

gyi Kálmán ifjúsági klubtalál
kozó

Július 20-27-ig Az Életfa
Alapítvány és a Közösségi Ház
által szervezett alkotótelep

Július 27-én l8-tól Anna-bál
a Magányosok Klubja és a Kö
zösségi Ház közös szervezésé
ben.

ll1J'
Várja Önt a Városi

Képtár!
Megtekinthetólc Vidovszky Béla,

Corini Margit és IlJésy Péter művei,

valamint újra látható Vidovszky Béla
nemrég restaruál t nagyméretű alkotása
aDOBERDÓICSATAKÉP

Nyitva: kedd és csütörtök 9-13 óráig,
szerda és péntek: 13-17 óráig, szombat
14-16 óráig

Belép6: diák és nyugdíjas: 20 Ft, fel
n6tt 30 Ft

Magyar nyelvű tárlatvezetés csopor
toknak (max 20 f6) 400 Ft. Helyi diák
csoportoknak ingyenes tárlatvezetés.

!'.. Gyomaendrőd, Kossuth u. ll.!_,._------',-

Fiat 850 jimusin ér
vényes műszakival,

sok tartalék al katrész
szei eladó. Érd.:
66/386-774.

MZ-ETZ 250 jó álla
potban műszakivaj el
adó. Érd.: 66/386-774,
munkaidül:Jen.

1985-ös évjáratú
Ford Fiesl.a l,6' d friss
műszaki val eladó.
60/451-734.

Héthetes [Jerzsa
cicák törzsköny nél
kül eladók. Érd.:
Putnoki. 60/451
734



Mezőgazdasági

tertnelóK
figyeletn!

A gyomaendrődi Keret
Kft. az alábbi

SZOLGÁLTATÁSOKKAL

áll a termeló'k
rendelkezésére:

- gabonaaratás
- szalmabetakarítás

(kisbálázás)
- tárcsázás
- rostálás

tárolás

Emellett a legmagasabb. "I}ap! aron
FELVASAROLUNK:

* étkezési búzát
* takarmánybúzát
* árpát

Bővebb felvilágosítást ad
az érdeklődó'knek:

Varjú József és Gubucz Béla
a 06-60/487-070-es

telefonszámon, vagy
személyesen
Gyomaendrőd

V. kerület 289.
(Nagylaposon a volt Lenin

Tsz központjában)
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co
AFÉsz

A vásár ideje alatt számos
élelmiszer és vegyi áru

10-30 %-os árengedménnyel kapható.
ÍZELÍTŐA KÍNÁLATBÓL:

DELMA csészés margarin 500 gr. 131.- Ft
Tchibo Family őrölt kávé 250 gr. 289.- Ft

Sió almaital 1 lit. 72.- Ft
OMNIA őrölt kávé 250 gr 389.- Ft

8 tek. eü. papír 159.- Ft
8X4 Deó 150 ml. 245.- Ft

Biopon automata 600 gr. 179.- Ft
Pepsi Cola 2 lit. PET 169.- Ft

Miért ne fizetne kevesebbet?'
Bevásáriásait k~zgje a

Gyomaendrőd és Vidéke AFESZ üzleteiben'

co
AFÉSZ

Az Országos Nyári Vásár keretében 1996.
július 8-13 között a szövetkezet üzleteiben

ÁRENGEDMÉNYESVÁSÁRT
tart.

Telefon/fax: 66/386-833.
Bútoripari Szövetkezet Gyomaendrőd,

Kossuth u. 61-63.

~

ELADO!
A gyomaendrődi Liget Fürdő és a holtág kö

zött az üdülőövezetben épített 180 m2 alapterü
letű üdülőnket megvételre ajánljuk. Az épület
90 százalékban kész, kétszintes, az emeleten 6
szoba, földszinten egy nagy helyiség, kiszolgá
ló helyiségekkel. Bővebb felvilágosítást ad
Dezsőné Rau Katalin.

Kéri Híradástechnika

•• .#

Várja Ont a Papi Elelmiszer Bolt! PVC, tapéta,
padlószőnyeg

nagy választékban
kapható.

Gellai Miklósné,
Gyomaendrőd,

Fő út 29.

Nyitva:
minden nap,

szombat
vasárnap is.

Bevezetett. ".plzzerla
bérleti joga

eladó
Gyomán (60 m2).

Érdeklődni:
Radványi
Valéria,

Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 32.
Tel.: 83/313-575

Antenna csatlakozók, elemek

Video- és audiokazetták.

Gyomaendrőd,

Főút 226. \ /
V

O~í %" ~

Fejhal1gatók 190.-

(x)

A Pepsi és a Coca-Cola forgalmazója által
hirdetett akciók és kedvezmények boltunk
ban is folyamatosan érvényben vannak.

A Papi Élelmiszerbolt az elmúlt hetekben
a Délhús Részvénytársasággal kötött szer
z6dést, melynek köszönhetően még na
gyobb választékú töltelékáru val
kedveskednek.

Hétköznap reggel fél 6-tól 12 óráig, dél
után pedig 2-tól 6 óráig, szombaton 7-12
óráig, vasárnap 7-10 óráig várja tisztelt vá
sárlóit a Papi Elelmiszerbolt Gyomán a Köl
csey u. 1. szám alatt.

Daewoo 2 fejes 42.500.

Lejátszók 27.200.-

Parabolák 24.900-tól

Walkmanok
Panasonic P40 3990.

P44 5490.-

RPV60 6l00.-

Ez év február 6-án nyílt meg qyomán a
Révlaposi lejáró mellett a PAPI ELELMI
SZERBOLT. Tulajdonosa Fülöp Zoltán és
neje szeretettel várja nemcsak a \<ömyéken
lakó vásárlókat. Az üzletben az alapvető

élelmiszerek mellett b6séges választék talál-
ható a vegyi árukból. ~

Nyugdíjas vagy tagsági kártyával rendel
kező vásárlóink, valamint anagycsaládosok
a Jaimson and Johnson termékek - borotva
habok, körömlakkok, dezodorok, stb. - árá
ból 20-25 százalék árkedvezményt kapnak.

Az üzletben a háztartásokban használatos
műanyag edények nagy választékát találják.

Televíziók
Akai 55 TXT 56.500.

Videoton 51 TXT 58.900.

Videoton 51 53.800.-
Akai 51 TXT 49.900.-

Videók
Daewoo 4 fejes 45.800.
JVC 2 fejes 41.900.-



Címe: .

Feladóneve: ..

Infiore kétrészes garnitúrák és melltartók
50% árengedménnyel.

Triumph, Felina, Sariana és francia fehémemú1<.,
hálóingek, pizsamák, köntösök, bébi-dollok, női

és férfi alsók, zoknik nagy választékban.

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 45.

A Gyomafarm Kft. meghirdeti

üzemeltetésre
a Gyomaendrőd,

Pásztor u. 39. szám alatti

ingatlanegyüttesétI
- bevezetett gazdaboltot,
- üres helyiségek üzlet,

vagy raktározás céljára,
- 30 vagon gabona tárolására

alkalmas magtár,
- 70 m3-es fagyasztókamra,
- bekerített szabad udvari rész

mez6gazdasági gépek tárolására is.

Bővebb felvilágosítást ad Várfi András
a 66/386-926-os vagy 30/495-254-es

telefonon.

DIM

Akció a Fehérneműboltban

a Stop butiksoron.

---------------------------------------,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ingyenes az apró!

Vad- és halételek, valamint
tájjelegű ételek és italok

bő választékával,
várja kedves vendégeit
a gyomai strandfürdő

területén a

-:-\J.·~PARK VENDÉGLŐ

kerthelyisége
Szerdán, pénteken,

szombaton és vasárnap
Péter&Erika duó tánczenével
szórakoztatja vendégeinket.

Csak ná/unk!
Birsaimás fácánleves,

szarvassült, gombás-vörösboros
mártásban őz- és

szarvaspörkölt, halételek

66/386-906

I Az apróhirdetés szövege: ..

Újságunk dijmentesen jelenteti meg azoknak az olvasóknak a
lakossági apróhirdetéseit. akik az alábbi szelvényen küldik be meg
jelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell beím.i a kívánt
szövegel. és a szelvényt levelezőlaponvagy borítékban kell elkülde
ni a következő cÚl1Ie: 5500 Gyomaendrőd, Pf: 48_ A hirdetések

I szövegéért felelősséget nem vállalunkl Egy apróhirdetés szövege
ldletóleg ne tartaLmazzon tizenöt (15) szónál többet!

Érdeklődni: .. , , .

__________________________________________ J

6
FÚGGElLENVÁROSIHAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- SZ Felelás szerkesztá: Felelás kiadó: Homok Erná

ENDRŐDI - Homok Erná Keszüit:
, Szerkesztöseg: Gyoma. Kner Nyomda Rt.

BESZED5500 Gyomaendrőd, Vc,;,igazg3ló

Kossuth u. 18. Papp Lajos
leUFax.: 386-479 ISSN: 1215-8623
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HÁZ, LAKÁS
Vásánéll lakótelepen ll. emeleti

lakás áron al ul eladó. Érd.: Szabó De
zsőné Endrőd.Lábas u. 2.

Gyomán a Mirhóháti út 28. szám
alatt ház eladó. Érd.: 17 óra után.

2 szobá, lakás eladó vagy keltes
házra ~serélhető. Érd: miden nap 18
óra után. Vá,áltéri ltp 27/A. Il.

EndrtSdön József Attila u 21.
szám alatt padlásteres 5 szobás ház
nagy melléképülettel. garázzsal el
adó. Közel a kövesúthoz. Erd.: egész
nap a helyszínen.

Gyomán 3 szobás gáz- és vegyes
központi fútéses családi ház eladó.
Érd.: Mirhóháti u. 9/ l.

Gyomán a Vásáltéri lakótelep
16/1. szám alatt földszinti 3 szobás ve
gyes + gáz-központi fűté&<; lakás ga
rázz.sal ~yütt eladó. Érd.: napközben
446-603. este451-508-as telefonon.

Mezőtúr. lfjúsági lakótelep 22.
ép. I. lh. 3/ lOgázfűtéses. kábeltévés,
erkélyes. 54 négyzetméteres lakás el
adó. Erdeklődni: MezőtúrFóti u. 169.
Irányár: 1,2 millió.

Gyomaendrődön Árpád u. 6.
szám alatti családi ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd.Kossuth u. 15. alatt.
Telefon: 386-405.

Az Október 6. lakótelepen 4
szobás. egyedi gáz-központi fűtéses

lakás eladó. vagy gyomai kenes házra
cserélhető. há nyár: 1.400.000 ft.
Érd.: Pintá Klára, Liget fürdő.

Gyomán 2 szobás összkomfor
tos gáz-központi fútéses családi ház
garázzsaJ. múneU yel eladó. Érd.: Pe
tőfi u ll/l. sz.

Gyomán a Vásártéri ltp.
29/B/V4. sz. lakás eladó. Egyedi gá
zos. vízórás. Érd.: a helyszínen m~n
kanapokon 18 óra után, hétvégén
egész nap.

Gyomán holtághozközel üdülő
övezetben kertes. gázfűtéses3 szobás
családi ház eladó. Érd.: a helyszínen,
Batthyány u. 5.

4 szoba + étkezős, holtágra né
ző, élővízhez200 méterre lévő csalá
di ház dadó. Lakáscsere is szóba
jöhet. Érd.: Gyomaendrőd. Hantos
kerti u. 201A.

Kövesúthoz közel kétszintes
gázközponti fűtéses családi ház el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Gárdonyi
u. 16. Szántai Lászlóné

Forgalmas helyen 100 m2_es
gáz-közp~onti fűtéses lakás. 16 m2_es
üzlethelyiség keltrésszeJ. két férőhe

lyes garázzsal eladó. Érd.: 06
30/453-304.

Gyomaendrődön a IGsréti u. 30.
szám alatti 3 szobás. központi fűtéses

ke11es ház eladó. Érd.: a helyszínen,
telefon: 386-298.

IGcsi ház (I szoba. I konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyoma, Mikszáth
u. 16.

Lakás két nagy szobával, kony
hával albérletbe kiadó. üzletnek is al
kalmas. Gázfűtés van. ÉrdekltSdni:
GyomaendrtSd, Fő út 178. vasárnap
9-10 óra.

Ház eladó Endrődön a Csókási
ban a Micsurin út32. szám alatt. Érd.:
Gyomaendrőd.Nagy S. út 15.

Ol.:tóber 61akótelepen 55 1l1
2 1a_

kás eladó. lrányár: 20 ezer Ft/m2
.

Gyomaendrőd. Szabó Ervin u. I.
Eladó az Ol..1:Óber 6. ltp-n egy 3

szobás összkomfortos lakás. Érd.: A
Herbaházban a Vásártéri ltp-n v.
30/530-334-es telefonon.

Gyoll1án a Vásáttéri ltp 321B. II.
emeleti 2 szobás lakás áron alul sür
gősen eladó. Érd.: Szabó Dezsőné,
Endrőd. Lábas u. 2.

Összkoll1 fortos parasztház. 80
m2-es múhellyel. garázzsal, ipari
árammal eladó. lrányár: 1250 OOO Ft.
Érd.: Tari Lajos Gyomaendrőd,To
ronyi u. 7. sz.

Tiszaföldváron 90%-ig kész új
ház eladó az Óvirághegy m. úton.
lakhatási eng.edéllyel. Mezőtúri csere
is érdekel. Erd.: Boldog Zsigmond
MeztStúr. FRT.549. Törökszentmik
lósi út mellett.

Tanyaház város szélén, egy hek
tár földdel. mellépképülettel, közmű
ves terület olcsón eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Petőfi u. 68/1.

Gyomán az Erkel u. 10. sz. alatt
hároll1szobás ház nagy kelttel eladó.
Érd.: a helyszínen. -

Hunyán kitűnő állapotban lév6
nagy tanya meUéképületekkel eladó.
Villany. vezetékes víz, vezetékes gáz
van. Érd.: Hunya. Rákóczi 40.

Gyomán a Tanács u. 9. szám
alatt komfort nélküli családi ház el
adó. Érd.: Gyoma. Kulich u. 33. sz.

Gyomán Mirhóháti út 28. számú
ház eladó. Érd.: 17 óra után a helyszínen.

Gyomán az Arany J. u. 5. szám
alatt 3 szobás összkom fortos családi
ház eladó. Érd.: Gyoma, Vásáttéri ltp.
27/A. II. em. 6.

Gyomaendrőd. Juhász Gyula u.
30. sz. alatti összkomfortos kertes ház
nagy telekkel eladó. Érd.: a helyszí
nen.

Különálló gázfűtéseshideg-me
leg vizes szoba 2 diáklánynak kiadó
városközpontban. Gyomaendrőd,Fő
út 8. sz. alatt. Telefon.: 386-138. Érd.:
egész nap.

KERT, TELEK
Orosházán (Gyopároson) 200

négyszögöl üdülőtelektéglaépülettel,
kerttel eladó. Víz- villany bevezetve.
Érd.: 68/311-876, vagy 66/445-306.

Endrődön a Templom-zugban
1034 m2-es vízpalti kert a 46-os út
mellett eladó. Érd.: 66/325-836-os te
lefonszámon.

Endrődön a Baross u. 29. szám
alatt 1200 m2-es porta eladó. Érd.:
Esti órákban vagy szombat és vasár
nap egész nap a Kálvin u. 59. szám
alatt.

GyomaendrtSdön a Dobó I. út
35. alatt (üdülősor)1004 m2 telek, 50
m2 faházzal vízz.:!, villannyal, beke
dtve. betegség miatt olcsón eladó.
Érd.: Monor. Szélmalom u. 223. Har
matiné

JÁRMŰ

20-as BMX, p'apírokkal, újszerű
állapotban eladó. Erd.: 30/582-564.

Eladó MZ-ETZ 250 és Sim son
B 51. Érd.: Zrínyi M. u. 35/1. Tele
fon: 66/386-774. munkaidőben.

NYSA mikrobusz LPG gázüze
mú 1987-es évjárat 1997-ig műszaki

vizsgával, vonóhoroj\gal eladó.
lrányár: 156.000 Ft. Erd: T ABDL
Liszt u. 23. Tel: 78/312-186.

Eladó alig használt Simson 51
segédmotor. Erd.: Németh Károly.
Öregsző!őm. ker. 143. Tel: napköz
ben a386-211/ 151-es mellék.

4 sebességes Simson eladó.
Érd.: GyomaendrtSd. Mátyás kir. u. 7.
Tel.: 386-287.

Benzinmotorral működő önin
dítós, automata sebességváltós, új
szerű álJapotban lévő rokkantkocsi
eladó. Erd.: Gyomaendrőd. Fő út
132.,66/386-211 /48-as mellék nap
közben, Fásiné.

9 és fél éves Wart~urg l és fél
éves műszakivaleladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Kisfaludy u. 5.

Eladó pedálos Simson. Komár
motoros, kocsi 481b cseh, Tangó har
monika. Érd. Gyoma. Petőfi u. I 11 J.

Simson 51, n~ysebességes újszerű
állapotban, Trabantolcsóárort Érd.: 386
211 SzakáJos Mária 112 8-16 óráig.

ÁLLAT
Németjuhász kisk:utyák eladók.

Gyomaendrőd.Rákóczi u. 8 sz.
Törzskönyvezett anyától fekete

puli kölykök (kanok) eladók július
végi elvitellel. Gyoma, Fáy u. 27.

Magyartarka első ellésű tehén
üszőboIjával eladó. Érd.: Köröstar
csa. Deák F. u. 52/A.

Nyolchónapos kistermetű feke
te kutya elvihető. Gyomaendrőd.

Munkácsy út 2.
Kutyatenyésztők, kutyatartók'

Olcsó kutyatáp eladó, házhoz szállít
va is' Ugyanitt kutya és macskanyí
rást vállalok. Tel: 06-30/388-734.

Kutyanyírást vállalok! Kon
dacsné. GyomaendrtSd. Jókai 16/1.
Tel.: 386-617.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Szobafestést, mázolás t tapétá
zást vállalok. 66/386-617.

Kútfúrás 40 mm átmérőjű cső

vel 10 m8500Ft. További métere 300
Ft. Érd.: Kelemen József5420Túrke
ve, Kisfegyvemeki út 5. Telefon: 06
56/361-446.

36 éves, jogosítvánnyal rendel
kező férfi állást keres, kt. készletgaz
dálkodó. kf. számítógépkezelő.

ral..iáros, éIJítési művezetői képzett
ségekkel. Érd.: Gyomaendrőd, Se
lyem út 105.

Televízió antenna, URH rádió
antenna, parabola antenna szerelési
és video tisztítási munkát vállalok.

Budai János 5500. Gyomaendrőd.

Bethlen Gábor út 36. sz.

EGYÉB
Egy sötétbarna színűmély baba

kocsi ls egy sportkocsi eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Gárdonyi u. 21.

Kb. 400 db 20 x 30 x 50-es szi
likát olcsón eladó. Érd.: 66/389-913.

Új és használt heverő eladó. Gyo
ma. Petőfi u. 19. Telefon: 386-088.

El,:dó 65 tag 600-as öntvény ra
diátor. Erd.: Fegyvernek 16.

Új és használt hevertS. fo telek és
rozsdamentes mosogató s~kn~nnyel

együtt eladó. Gyomaendrőd.Petőfi u.
19. Telefon: 386-088.

Gyermekeknek. felnőtteknek..
időseknek, sportolóknak, testépítök
nek, súlykontrolláló. egész
ségregeneráló. imt11unertSsítő.

méregtelenítő. salaktalanító.
klinikailag tesztelt és ajánlott dietdi
kai sejttápláJ.kozási programok I Érd.:
06-60/450-818, Csapó Lajosné Gyo
maendrőd,Körgát u. 15.

MOL dolgozók! Rész-
vényj,,;gyzési íveket vásárolok magas
áron. Erd.: Tel: 06-56/351-418, vagy
a 06-30/558-324.

Seltéstrágyát elszállitáséIt adok.
Gyomaendrőd. Kulich Gyula út 12.

Hordozható cserépkályha. Er
zsébet szobabútor, konyhaS7..ekrény
eladó. Érd.: 16 óra után lehet a Fegy
vernek u. 38. szám alatt.

Motorola 5200 rádiótelefon
Westel kártyával rendezett papírok
kal tartalék akkum ulátorral és 2 db
töltővel eladó. Érd.: 60/384-670.
451-065.

Hordozható cserépkályhaeladó.
Érd.: Gyomaendrőd.Gárdonyi u. 16.
Szántai Lászlóné

Kárpótlási jegyet veszek. Érd:
Zrínyi M. u. 29/ l. sz. alatt.

Eladó jó állapotban lélv6 gycr
mekbútor (2 db heverő, 2 db szek
rény). Érd: Debreceni Zoltán,
Gyomaendrőd,Vasvári P. u. 2. Td.:
386-122/121.

Eladó egy KD 160-as tennényda
ráló és egy keresztvágó fűrész. Erd.:
C,yomaehdrtSd, Polányi Máté u. 47. Új
öt méteres fából készillt horgászcsó
nak 35 OOO Ft-ért eladó. Tel.: 386-972.

1 db Hévíz vízmelegítő.8 db 1.2
x 2 m-es gipszkarton. 2 zsák perlit. l
db 60 x 210 cm-es teleajtó tokkal és
l db 80, X 240 cm-es üveges ajtóiap
eladó. Erd.: Gyoma. Fő út 186. Tel.:
386-734.

Fekete-fehér kitűnő állapotban
lévőORlON televízió eladó. Irányár:
8000 Ft. Érd.: Vásártéli ltp. CIB. lll.
8. Mészárosné.

Új kisipari gyártású kétszárnyas
redőnyösablak (l50x 180 cm) beüve
gezve eladó.. Érd.: Gyomaendrőd.
Gárdonyi u. 16. Szántaí Lászlóné

Angol tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést vállal.ok bármilyen kor
osztály számára. Érd.: IGszely Klára.
este 8 és reggel 7 óra között a 386
434-es telefonszámon.
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A keresztrejtvény helyes megfejtését augusztus l6-ig kérjük beküldeni a Szó-Beszéd Szerkesztősőgénekcímére: 5500 Gyomaendrőd,

PL 48. A helyes megfejtők között egy üveg Napoleon konyakot (Mini vegyesbolt), egy TDK 195 videokazettát (Sebők&Seb61<

Villamossági Bolt), egy tekercs AGFA filmet egy strandlabdávaJ (Lionne Shop), egy poszterképet (Glória Bútorbolt), egy kézi hajtású
gyümö\cscentrifugát (Color Shop) és a Pákász Horgászbolt 500 forintos vásárlási utaJvá.nyát sorsoljuk ki.
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A világ elsőmotorkerékpárja
Gyomaendrődön

Computeres
szemvizsgálat

minden
szombaton
9-12 óráig!
Gyomaendrőd,

Hősök u. 44.
Szarka Csilla

látszerész

Akinek
a vőfélység

a hobbija
(10. oldal)

házi Veteránautós és Motoros Találkozó
résztvev6i közül sokan eljöttek augusztus
29-én Gyomaendr6dre, s míg ÓK a motor
rriúzeumot, addig a gyomaendrődiek a mú
zeum el(itt parkoló veteránjárműveket

csodálták meg.
A motormúzeum augusztus 20-i rendez

vényének támogatói voltak: Aral Hungária
(f6szponzor), Németh Dezs6 vállalkozó,
Corvo Bianco Bt., Bútoripa..ri Szövetkezet,
Balázs Lambéria Centrum, Raichle SpOl1
Kft., Minipol Kft., Fodor Computer Bt.

Augusztus 20-án délelőtt szenzációs be
mutató színhelye volt a gyomai Motonnú
zeum. Heinz Oppenlaender német
járműspecialistaSóczó Elek és fia elkészÍ
tették a világ első motorkerékpárjának a
Daimler l885-ös üzemképes hűmásolatát,
melyet Oppenleander úr mutatott be az ér
dekl6d6k népes seregének. A Daimler
nyergesbicikli négyütemű, teljesítménye
0,5 LE. Legnagyobb sebessége: 12 !anll1.

A mot01l11ÚZeUm sok érdeklődőtvonzott
az augusztus 20-i ünnepek alatt. Az oros-
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Nagyenyeden jártunk
1996. szeptember

Idén június 22. és augusztus 3. között rendezte meg
a gyomaendrődi Bethlen Alapítvány a III. Gyoma
endrődi Nemzetközi Művésztábort a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Hét országból
30 művész tett eleget a meghívásnak. A tábor Gyo
maendrőd testvérvárosában, Nagyenyeden folytató
dott augusztus lD-étől 23-ig. Az enyedi tábor az
Illyés Alapítvány, az Erdélyi Magyar Kömüvelődési

Egtjesüle( valamint az ottani polgármesteri hivatal

támogatásával jött létre. A tábor szervezése Balogh
István festőművésznek köszönhető, s neki többek kö
zött Mezei sándor az RMDSZ szenátori irodájának
titkára segített. A gyomaendrődi kfpzőmüvészeket

Dr. Frankó Károly polgármester és Ordögh Józse! a
Bethlen Alapítvány elnöke kísérte el Enyedre, ahol a
delegác~(Jt Horatúl Mihai Josan polgármester is fo
gadta. Osszeállításunkban az enyedi polgármesterrel
készült interjút is olvashatjálc.

"Fiatalos erővel, új gondolkodásmóddal"

Románia legfiatalabb polgármestere

r~~;-~"'v.~· ·····~~'''W:oJI.,;'';'';'';'\.~~..~··~· ~~..;-:-:-.r:-;'':l

* ~ILátogatás az RMDSZ-nél I
~ A gyomaendrődi delegáció ellátoDgaStZott a romániai Magyarok ~:[:'::!
~ D~mokratikusSzövetségének (RM ) nagyenyedi irodájába .
~ is, ahol tájékoztatták a vendégeket az Enyeden folyó munkáról. i
~ Az RMDSZ 1989 decemb~rében alakult azzal a határozott :.
~ céllal, hogy a Romániában élő magyar nemzeti közösség érde- :1

~ keit képviselje, s minél több jogot vívjon ki e közösség számára. ~
~ Az RMDSZ egyik helyi vezetóje elmondta, 110gy a munka nagy ~.:"~,:~.:::
~ lelkesedéssel kezdődött, eredményeket is értek cl, de az elváJá- :
~ soktól messze elmaradtak. Ennek okai közé sorolják egyrészt a
~ román társadalom fejlődésér. másrészt saját gyengeségeiket.
~ Az RMDSZ megyei szervezete 1990 elején alakult meg. s .1.:,

~ azóta minden országos akcióban réS7.l vesznek s pers7.e helyb<::n ~

~ is szervezik a magyar közösséget. Céljuk, hogy a romániai ?

~ magyarságnak a helyhatóságokban ~s az országos intézmény- ~.:.
~ rendszerben is m~gfelelő képviselete legyen. A megyének mint- i
~ egy 25 ezer magyar lakosa van, ami csupán S százaléka az ~i összlakosságnak. Az előző helyi választásokon két magyar pol- l
:1 gármesterük volt a megyében, a községi és városi önkormány- i,':>::.:::::

~ ?atokban pedig 52 tanácsosuk, képvisel~iük dolgozott. Az idei :
~ helyi választások után a képviselőik száma héttel csökkenI, de a
~ kél magyar polgármesterük megmaradt a m<::gyébco.
~ Nagy erőpróbájuklesz ősszel az áltaiiinos választásokon, ami- ;
~ kor képviselő, és szenátor listát is i!ld.ítanak. Hogy mi lesz az ~
~ eredmény az november 3-a után kiderül. )
~ Az RMDSZ politizál, társadalomszervezéssel és érdekképvi- I
~ selettel is foglalkozik, emellett székházuk helységeiben olykor )
~ amatőr múvész<::k műveit is kiálJítiák. A székházban különböző :?

~ egyesületek mÚKödnek, magányosok klubja, vállalkozók köre ;
~ tartja itt összejövetel~it. l

t -Reméljük, hogy a magyar nemzeti közösségünk továbbra is ;
~ r~nnmarad, mi a7.~rt munkálkodunk, hogyanyanyelvünket meg- i
~ őrizzük, s ne sügyelljük magyarságunkat - mondta az RMDSZ ~

L~:.l~g~~::~~~~~x~~~'m~,~x-='.==""mm"m.,,,x.,,~~~:,J

Új polgármestere van
testvérvárosunknak Na
gyenyednek. Horatiu Mi
hai Josan parasztpárti
politikus, szakmáját te
kintve gépészmérnök és 33
évesen a legfiatalabb pol
gármester Romániában.

A politizálás családi hagyo
mány náluk, hiszen nagyapja is
képviselő volt a század elején.
A Román Nemzeti Keresz
ténydemokrata Parasztpárt,
melynek sZÚleiben polgármes
terré váJa<;ztották, a legerősebb

eUenzéki párt Romániában. Az
előz6 ciklusban városi taná
csosként dolgozott a nagyenye
di önkorrnányzatnál. Ismerte a
város gondjait, hiszen Ö volt a
városfejlesztési bizottság elnö
ke.

A fiatal politikus saját pártj a
kérésére indult a polgármester
választáson és személyét az
ellenzéki pártok koalíciója is
elfogadta. Kilenc eJlenjelölt
tel kellett megküzdenie. Az
elsőfordulóban a választék 30
százaléka szavazott rá, majd a
második menetben már csak a
korábbi polgármesterrel - aki
ajelenlegi komlánypártszíne
iben indult - kellett megküz
denie. A második fordulóban
a választópolgárok 70 száza
lékának bizalmát nyerte el, s
ez elsősorban szerinte annak
köszönhetö, hogy nagyon sok
fiatalt sikerült maga mellé ál
lítania.

- Az 1989-es romániai ese
mények után a fiatalok most

érezték elöször azt, hogya vá
lasztásokon mondanivalójuk
van és vártak arra, hogy fel
merülö gondjaikat valaki ké
pes legyen a valóságban is
megoldani. A keresztény pa
rasztpárt 1986-ban éledt újjá
és ettól kezdve a párt igyeke
zett a fiatalokat megtanítani
arra, hogy mit jelent keresz
tény szellemben élni. A régi
hagyományokra tehát egy új
épült, s ennek egyik eredmé
nye, hogy engem polgármes
terré választottak - nyilatkozta
lapunknak az enyedi polgár
mester, aki már két alkalom
mal járt Gyomaendrődön.

Nagyenyeden is a legna
gyobb gond (l munkallelyek
hiánya, s a polgármester sze
rint fontos lerme egy olyan in
formációs rendszer
létrehozása, al1onna.n az em
berek megtudhatják, hogy
hol, mikor, milyen munkahe
lyek adódhatnak és hol, mi-

kor, kihez forduUlatnak, hogy
munkát találjanak.

- Szeretném ha az enyedi
polgár otthon érezné magát
Nagyenyeden, érezze, hogy
ez a város az övé, tudja azt,
hogy a polgármesteri hivatal
az itt é16 emberek érdekében

dolgozik. Tudom nehéz fel
adatok ezek, de fiatalos erő

vel, a fiatalok segítségével, új
gondolkodásmóddal megold
hatók - mondta végül Horaliu
Mihai josan, Nagyenyed poJ
gármestere.

RE.
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SzölJősi Istvánné városunk szocialista párti képviselője szeptember l-én részt vett
a Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközépiskola tanévnyitóján. Az ünnepséoet követően

kértünk interjút a képviselőnőtó1, aki tanévnyitó beszédében borongós képet festett
a kezdődő tanévró1, a hazai oktatás helyzetéró1.

A helyzet csak rosszabb lesz
Interjú Szöllősi Istvánnéval az adósságról, az oktatásról

és a megromlott kapcsolatokról

A Berény Color Bt.
Papír- írószer Boltjában

15 %

ÁRENGEDMÉNYT ADUNK
5000 Ft feletti vásárlás esetén.

NYOMTATVÁNYOK
változatlan áron.

Iskola- és irodaszerek bő választéka
Könyvek, játékok

Videokazetta kölcsönzés a régi áron!
Quattro Toalettpapír

4 tekercses 79 Ft
8 tekercses 154 Ft

Gyoma. Bajcsy út 67.
Endrőd. Blaha u.

- Azt hiszem, hogy tanév
nyitóra való gondolatokat
mondtam el, annál is inkább,
mert nem hiszem, hogy egy
ilyen alkalomkor a pedagó
guspálya szépségeiről és a
gyerekek szorgalmáról kelle
ne ömJengenem. Egy tanév
nyitó beszédben viszont
valóban nem lehet elmondani
az okokat, hogy vajon miért is
ilyen sötét a kép.

-MOSI ill az alkalom kifejte
ni az okokal.

- Mindennek az oka az
adósságfinanszíroús kérdé
se. Anagy ellátó rendszereket,
az oktatást, az egészségügyet,
stb. ért megszorítások nlind
azt célozzák, hogya jelenlegi
nél is olcsóbb állam működ

jön. Ez egy hamis kép, hát ki
akar itt olcsó államot. Az álla
mi feladatok tényleg sok
pénzbe kerülnek, deháterre fi
zetjük az adónkat. A befize
tett adók jelent()s része viszont
nem a közfeladatol<ra fordító
dik, hanem elviszi az adósság.
Ha ezzel az adóssággal nem
kezd valamit a kormány, ak
kor ez a helyzet csak rosszabb
lesz. Idén a hazai adósságnak
csak akamattartozása 553
milliárd forint. Ez jövőre 
egyes számítások szerint - 100
milliárd forinttal is több lehet.
E 600 nlilliárdhoz képest idén
a közoktatásra 135 milliárd,
az egészségügyre 120 milli
árd, a honvédségre már 100
nlilliárd sem jut, sőt a mező

gazdaság idei támogatása - az
export támogatások né ll<Ü l 
csupán 81 milliárd forintot
tesz ki. Ha ennek a négy-öt
nagy szektornak a pénzei t
összeadom sem teszi ki az
adósság kamatainak összegét.
Akkor viszont nem kell arról
beszéln.i, hogy :;;;fogyaszt a
társadalom, meg hogy drága
az állami feladatok ellátása.
És akkor kérdezem, vajon rrü
ért kellett bezárni Gyomaend-

rőd egyik általános iskoláját.
Játszhatunk a szavakkal, hogy
nem zárták be, csupán össze
vonták. A feladatok egy része
átkerült a másik iskolához. A
ketWből csináltak egyet, s ez
az egyik intézmény eltűnését

jelenti. Kérdezem, ezzel több
lett-e az ott dolgozó pedagó
gusok bére, vajon jobb körül
mények között tanuInak-e a
gyerekek és mindez javította
e a gyomaendrődi közoktatás
helyzetét? Ugye, hogy nemi
Tehát egy teljesen rossz ideo
lógiától van szó, s ez igaz ön
kormányzati és sajnos állami
szintl~n is.

- A legu.tóbbi önkormrinyza
ti iilésen városu.nk polgármes
tere kifejte{[e. hogv hiba voll
két évvel ezelőll megszavazni
a pedagógusok F kategórirís
bérér. Mindez az elmúlt két év
ben 40 milli6forinLjába kerülI
cl városnak., s enúall évek 6ta
nincs pénz c! városfejlesztés
re...

- Nem vitatkozol11- küJönö
sen nem a sajtóban - dr. fran
kó polgármesterrel, igaz
mostanában máshol nem igen
van módom erre. Inkább csak
reagálok mint pedagógus és
m.int a Pedagógus Szakszer
vezet elnöke. Meggyőződé

sem, hogyaközoktatás nem
önkormányzati, ~anem köz
ponti feladat. Ha központi lét
számgazdálkodás van, akkor
ehhez központi bérgazdálko
dást kell rendelni. Ez ügyben
az igazságügy minisztérium
álláspontját kértem, vajon
sértheti-e a közoktatási tör
vényt egy központi bérfinan
szírozási rendszer. Az pedig,
hogy hány F kategóriás peda
gógus van egy városban, sz,Lic
mai kérdés. Azt pedig a
polgármesternek kellene leg
inkább tudn.ia, hogy az iskola
drága. Nem adják a tudást in
gyen. Az iskolában fúteni, vi
lágítani kell, tantermekre,

tanszerekre és tanárra van
szükség. Mint gondolom a
polgármester úr idejében is ...

-A képviselőasszony szava
iból úgy lűnik, hogy nem fel
héítlen a viszonya városunk
vezetőivel. Ezt megerősíteni

látszik a polgármesternek az
augusztus 29-i képviselő-tes

tüleli ülésen tell panasza, mi
szerint On február Ólo nem
jelenik meg az önkormányzali
iiléseken sem. bár minden ese
ményre meghívják On!.

- Tény, hogy hónapok óta
nem voltam Gyomaendrő

dön önkormányzati ülésen,
hiszen más dolgom is van.
Az is tény, hogy előtte szinte
mindegyik ülésen résztvet
tem... de minek! Én is olva
sok újságot és amikor azt
látom az önök lapjában,
hogya polgáimester úr sze
rint "kár volt ezt a nőt idede
legálni", akkor ezen
elgondolkodom, s nem iga
zán értem a dolgot. A polgár
mester úrnak személyesen

kellene elmondania, ha velem
valami gondja van. Az idede
legálásrói pedig annyit: nem
tudom ismeri-e dr. Frankó a
választási törvényt, de engem
itt ebben it körzetben megvá
!asztottak. Az más kérdés,
hogy ez szerencsés volt-e
vagy sem. Engem a törvényal
kOL:'isra választottak meg, és
nehéz lenne bizonyítani, hogy
egyetlen alkalommal is a vá
lasztóim ellenére szavaztam
volna. Aztcsak ajóisten tudja,
hogy február óta mi baja ve
lem a polgármesternek. Nem
örülök, hogy ez így van. Tény
viszont, hogy én a választóim
nak tartozom elszámolássaL
nem pedig a polgármesteri hi
vatainak.

- Ont két éve válaszLOluík
városunk képviselőjévé. Sike
resnek íté/i-e eddigi levéken\'
ségét?

- Semmiképpen nem mond
ható sikeresnek, de a lelkiis
meretem tiszta.

H.E.
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,
Uj nyomdamúzeum Gyomán?

nünket. Ez olyan hátrányt okozna szá
munkra, melynek következményei gátol
nák nyomdai hagyományőrző

célkitűzéseinket; így nem kell különöseb
ben indokolnunk a fejlesztés fontossá
gát..." - írja a polgármesterhez intézett
levelében a nyomda vezérigazgatója és a
Kner Nyomdaipari Múzeum vezetője.

Mivel a nyomda nem rendelkezik az új
kiállítóhe1y létrehozásához szükséges
épülettel, ezért kérik a várost, hogya
múzeum közelében az önkormányzati
tulajdonú épületek közül ajánljanak e
célra alkalmasat, amit hosszabb távon
megkaphatna, esetleg bérbe vehetne a
nyomda.
Gyomaendrőd képviselő-testülete tá

mogatja a Kner Nyomdával közösen meg
valósítandó kiállítás létrehozását, de ennél
több konkrétumról nem esett szó a testület
augusztus 29-i ülésén.

Túraútvonalat építene a város
Készül az idegenforgalmi koncepció ii·"":;~~.

v'

o ,

Nyitva: hétfőtől

péntekig 8- II
és 14-17 óráig

Telefon:
66/386-673
20/236-415

* gépjármúbiztosítások
* vagyonbiztosítás
* lakásbiztosítús
* feleJősségbizLOsítás

* életbiztosítás
* baleset- és betegség

biztosítás
* mezőgazdasági

termel ők biztosítása

P~
PROVIDENCIA

BIZTosíTÁSI
IRODA NYíLT
Gyomaendr6dön a
F6 út 101. szám alatt

(a Besenyszegi
ABC-vel szemben)

SZOLGÁLTATÁSAINK:

H.E.

működése van veszélyben,
akkor nem szabad milliókat
szánni ilyen ötletekre. A pol
gármester szerint a város jö
vője nagyban függ a
turisztikai lehetőségek ki
használásától, s elmyi pénzt
szánni kell arra, hogy Gyo
maendrőd bekerülhessen az
országos idegenforgalmi
vérkeringésbe. A képviseló1<
végül támogatták a pályáza
tok benyújtását.

Lóra német!

Új múzeumépületet keres a Gyomai
Kner Nyomda Rt. Az 1970-ben megnyi
tott Kner Nyomdaipari Múzeum gyűjte

ménye az utóbbi években jelentősen

gyarapodott, hiszen a nyomdatechnika
modernizációja miatt számos nyomdagép
került a múzeum tulajdonába, amelyeket
helyhiány miatt különböző helyeken rak
tároznak.

"A Kner-villában a hely szelleméhez il
lően kívánjuk bemutatni a látogatóknak az
üzemtörténeti kiállítást, de tovább szeret
nénk lépni és a Kner történeti kiállítás
mellett, egy általános nyomdatörténeti ki
állítást is szeretnénk létrehozni. Tudomá
sunk van arról, hogy hazánkban több
helyen szeretnének ilyen nyomdatörténeti
kiállítást, múzeumot létrehozni, S ez ügy
ben már konkrét terveket is ismerünk. Ha
nem lépünk időben tovább. hátrányba ke
rüliink és más városok megelőV7ek ben-

helyzetét, mivel ennek a pá
lyának egyrészt a megépíté
se, majd a folyamatos
karbantartása állandó mun
kaerőt igényel..." - olvasható
a fejlesztési elképzelésekról
szóló önkormányzati anyag
ban.

A témával kapcsolatban
több ellenvélemény is el
hangzott. Hanyecz Margit
kisgazda képviselő szerint
akkor, amikor csődveszély
fenyegeti a várost, iskolák

Az önkormányzat meg
bízta a békéscsabai szék
helyű Thermál-Ber
Kft-t, hogy szeptember
végéig 1 millió forintért
készítse el a város általá
nos idegenforgalmi fej
lesztési tervét, melyet a
város vezetése szeretne
megvitatni a helyi vállal·
kozókkal és a segíteni
szándékozó elszárma
zottakkaI. A város két
pályázatot szeretne be
nyújtani. Az egyiket egy
a Hármas-Körös part
j án lévő termé
szetvédelmi területen
húzódó túraútvonalra,
amely érintené a város
holtágait valamint a kul
turális értékeket. Mind
ehhez a Körös-Maros
Nemzeti Park és a vízü
gyi igazgatóság is hozzá
járulását adta. Mindez
3,3 millió forintba kerül
ne, s erre 2,3 millió forint
támogatást kér a város.

Mindehhez szükséges a
környező holtágak partj á
nak és vizeinek rendbetéte
le is. A másik pályázatot a
kecsegési holtág szivornyá
jának megépítésére nyújt
ják be.

A Hánnas Körös hullám
terében kialakítandó mint
egy 26 kilométer hosszú
túraútvonal a gyalogos, a ke
rékpáros és a lovagló túrázók
használatára épülne ki. "Az
útvonalon különböző tájé
koztató, oktató és útbaigazí
tó táblák kerülnének
elhelyezésre, több ponton pi
henőhelyeket alakítanának
ki sátorozóhellyel, tűzrakás
ra is alkalmas kiépített étke
zőhelyekkel... Ez a
túraútvonal az önkormány
zat közép- és hosszútávú te
rületfejlesztésével
szinkronban szolgálná a he
lyi infrastruktúra kiépítését,
illetve annak kihasználását.
Javítaná a foglalkoztatás
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Elhunyt Haiman György· SZÓ-BESZÉD HíREK
Augusztus 14-én, 82 éves

korában el hunyt Hairmln
Cyörgy, városunk díszpolgá
ra.

Haimat1 György grafikus,
könyvtervező 1914. május
~6-{m született Budapesten.
Edesmyja Kner Ilona - Kner
Izidor legidősebb lánya, 
édesapja Haiman Hugó.

Az első világháború kitö
rése után édesapja hadi fog
ságba került, így
édesanyjával Gyomára köl
töztek, s itt éltek 1919 jat1U
árj ái g, majd visszatértek
Budapestre. A gyermekkori
emlékek és a késóobi Gyo
mán töltött idő egy életre
meghatározó volt, íey ő is a
"könyves szakmát" válasz
totta hivatásának. Gyermek
ként ismerte meg a nyomdát,
majd nagybátyja, Kner Imre
irányításával és útmutatásai
alapján sajátította el a mes
terség fortélyait s vált nyom
dászmesterré, tipográfussá.
Tanulmányait az érettségi
után az Atelier művészeti

tervezőés műhelyiskolában,

majd a Budapesti Műszaki

Egyetem Gépészmérnöki
Karán folytatta. 1932-től

Kner Imre ta.nítványa Gyo
málL 1934-ben tette le a be
tűszed6 segédvizsgát, majd a
budapesti Hungária Nyom
dában dolgozott.

Fiatal kora óta rend
szeresen tervezett reklám
nyomtatványokat és
könyveket. 1938-ban már
két általa tervezett könyv a
Magyar Bibliophil Társaság
által meghirdetett versenyen

az év Öt legszebb könyve kö
zé került.

Kner Mihály 1945 decem
berében bekövetkezett halá
la után Haiman György
kapott kirendelt vállalatve
zetÓJ ki nevezést, ő lett a gyo
mai nyomda vezetője. 1948
augusztusáig dolgozott és élt
családjával együtt Gyomán,
ekkor a Könyvnyomdai Köz
pont vezérigazgató-helyette
sévé nevezték ki Budapestre.
Ezt követően különböző

tisztségeket töltött be a ma
gyar nyomdaiparban. 1973
ban az irodaJomtudományok
kandidátusa, majd 1993-batl
a nagydoktori tudományos
fokozatot szerezte meg. A
Széchényi Irodalmi és Mű

vészeti Akadémia alapító
tagja. Munkásságáért Guten
berg- és Tótfalusi Kis Mik
lós-díjat, és ez év júniusában
a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők EgyesüJése
életműdíját kapta.

"Uj munkahely
A budapesti székhelyűNIKA Kft jóvoltából augusz

tus 12-én új munkahely létesült Gyomaendrődöna Kos
suth út 18. szám alatt. A fuvarozással és ruházati
kereskedelemmel, majd konfekcionálással foglalkozó
kft varrodát nyitott városunkban, ahol jelenleg 17 var
rónő készít bélelt dzsekiket, férfi divatkabátokat.

Dröszler István üzemvezető lapunknak elmondta,
hogy Budapesten is mú1<ödik egy varrodájuk, s itt Gyo
maendrődön is szeretnék ha 45-50 dolgozót tudnának
foglalkoztatni.

- Sajnos a két műszakmiatt kevés ajelentkező.Ennek
ellenére továbbra is számítunk a szakképzett, esetleg
szakképzetlen, de gyakorlott varrónő1< jelentkezésére 
mondta Dröszler István, akitól megtudtuk, hogya var
rónők teljesítményhért kapnak s az üzemben 15 ezertól
45 ezerig lehet keresni.

Kiadó a strand
Lapunk előző számában már olvashattak arról, hogy

az önkormányzat hosszabb távra bérbe kívánja adni a
gyomai Liget Fürdőt. A város jelenlegi anyagi helyze
tében ugyanis képtelen finanszírozni a fürdő lassan el
kerülhetetlenné váló fejlesztését, de a város a
mú1<ödtetést sem képes állni.

A bérbeadásról szóló pályázati kiírás elkészült, s en
nek részleteiről próbált dönteni a képviselő-testület au
gusztus 29-én zárt ülésen. A jegyző lapunknak
elmondta, hogya strandot határozott időre, hosszabb
távra kívánják bérbeadni úgy, hogya bérlőnek kötele
zővé teszik az úszómedence vízforgatóval történő ellá
tását.

- A testület igyekszik a pályázati kiírást úgy megfo
galmazni, hogy megfelelőbiztosítékokat kapjon a leen
dő bérlőtól a működtetést i1let6en - mondta a jegyző.

A zárt ülésen hosszas vita után mégsem sikerült vég
legesíteni a pályázati kiírást, s a képviseló1< úgy döntöt
tek, hogy ez ügyben megkérik a Fürdő Szövetség és más
strandokhoz is értő emberek véleményét.

,
Az Eva Textilház

továbbra is várja kedves vásárlóit!

Új nyitva tartás:
hétköznap 9-15 óráig,
szombaton 9-12 óráig

A jánlatunk:
- gyermekmintás thermovelúr csak 980 H/m

- kilós függöny és olcsó ágyneműkl

Gyoma, Kossuth u. 18.
Tel:66/386-522

Híradó
A közelmúltban a Gyomaendrődi Híradó címűönkor

mányzati lap felelős szerkeszt6jét Bíró Károlyr számol
tatta be a képviselő testület arról, hogy a szerkesztő

milyen intézkedéseket tett az elmúlt hónapokban az
újság veszteségeinek csökkentése érdekében. Az újság
példányszáma és bevételei a szerkesztő erőfeszítése el
lenére is csökkennek, s bár a város ebben a költségvetési
évben a Híradó veszteségeire nem tud fedezetet jelöl ni,
az újságot továbbra is működtetik.

Országos tendenci~, hogy az önkormányzati lapokat
vállalkozásba adják. Igy az önkormányzati lap továbbra
is talpon marad, viszont a városnak nem kerül pénzébe
a mú1<ödtetés. A gyomaendrődi önkormányzat nem meri
megtemú ezt a lépést, gyaníthatóan fél attól, hogy el
veszti befolyását a lap tartalmi része felett...



6 BETHlEN-HÍREK 1996. szeptembel

Erdélyi és kárpátaljai diákok a Bethlenben

Szöllősiné a tanévnyitón

OMÉK OKLEVÉL

Irány Dániai

H.E

használttankönyveketis biz·
tosítjuk számukra. E plusi
költségek fedezetét aBeth·
len Alapítvány próbálja elő·

teremteni különbözé
pályázati és alapítványi pén·
zekblTI - tájékoztatta a Szó·
Beszédet Gubucz József
igazgató.

mogatás, amely azonban
csak a hétközi ellátásukat fe
dezi.

- Tekintettel arra, hogy
ezek a tanulóink a tanév so
rán csupán három alkalom
mal utaznak haza, az év nagy
részében meg kell oldani hét
végi ellátásukat és felügyele
tüket. Ezentúl az által uk

A Földművelésügyi Minisztérium felhívására dán
ösztöndíjjal augusztus 29-én 16 hónapos gykomoki
képzésre utazott a Bethlen Gábor mezőgazdaságiiskola
két végzős érettségizett diákja: Kun Béla és Papp Imre.

A két fiatalember egy évig egy családi állattartó faI
mon dolgoznak, s a munka id~ie alatt gyakornoki fize
tést kapnak. Ezt követően négy hónapig elméleti
képzésben vesznek részt egy dániai mezőgazdasági is
kolában.

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele volt az alapfokú
angol nyelvtudás, a mezőgazdasági vontatóvezetői jogo
sHvány, az érettségi és a szakmai végzettség. A 16 hónap
alatt három alkalommal utazhatnak haza, összesen öt hét
szabadságra. A kint kapott gyakomoki fizetésból kell fe
dezmük a haza- és a visszautazás költségeit, valamint a
négy havi elméleti oktatásuk díját is.

A 16 hónap alatt a két fiatalember a szakmai munkán
túl megismerkedik a dán gazdaság jellemzőivel, a dán
életformával és emellett elsajátítha~iákaz angol és a dán
nyelvet is. Hazatérve lnindkelten saját családi gazdasá
gukban kamatoztathatják a megszerzett tudást.

A Cödöllőn megrendezen Országos Mezőgazdasági és Élelmi
szeripari Kiállításon elismerő oklevéllel tiintették ki a kiállúúson
részt ve vó' Bethlen Cábor Mezógazdasági Szakközépiskolát a szak
mai és gyakorlati oktatásban országosan is kiemeIkedó'eredm.énye
ién. Az oklevelet CL/bL/cZ Józse.! az iskola igazgaIója vette ál
szeptember 2-án a FöldrmTvelésiigyi Minisztériwn helyettes állcuJI
titkárától.

***************.* ** ~. CLJ_,_ ---'- Á ** ~~ ~"~ ** r L
/(. iV()VT ~ ** ,,- ** Gyoma, Fo ut 181/1. *

~ Tornanadrág 510 Ft-tól, tornacipők ~* 690 Ft-tól, tornazsák 300 Ft. ** KRONOS Teremfocicipők ** megrendelhetők 6800 Ft-os áron, ** valamint egyéb KRONOS *
~ termékek nagykeráron. ~

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

csonyabb színvonalú mint
Magyarországon, ráadásul
kevés helyen folyik magyar
nyelven. E két tényező indí
totta iskolánkat arra, hogy
külföldr61 fogadjuk magyar
gazdák gyermekeit, akik a
Gyomaendrődön elsajátított
elméleti tudásukat és gya
korlati tapasztalataikat oda
haza felhasznál va
fejleszthetik saját gazdasá
gukat, esetleg könnyebben
juthatnak - e tudás birtoká
ban - munkához - mondta
Gubucz József.

A tanulók tartózkodási en
gedélyét és orvosi vizsgála
tát az illetékes hatóságok
méltányossági alapon bizto
sítják. Ennek alapján magyar
állampolgárnak minősülnek,

így jár utánuk az állami tá-

szeptember l-én délelőtt a
Bethlen Gábor Mezéígazda
sági Szakközépiskola tanév
nyitóján.

A képvisel6 asszony üdvö
zölte azokat az elsős magyar
diákokat is, akik Erdélyból
és Kárpátaljáról íratkoztak
be a gyomaendrődi iskolába.

- Vajon honnan tudjuk elő

teremteni azt a pénzt, ami az
Ő tisztességes ellátásukhoz
szükséges, akkor, amikor
kétséges, hogy holnap és
holnapután miból fog mű

ködni az iskola, mi lesz a
januári energiaáremelés
után. Olyan finanszírozási
rendszerre kell felkészülni,
amely nem a valós költségek
80 százalékát fogja odaadni
az önkormányzatoknak, ha
nem mindig a két évvel ko
rábbit. Ha az intlációt
hozzászámítjuk, akkor ez az
összeg alig több mim fele
lesz a valós költségeknek.
Ezért mondom, hogy nehéz
tanév előtt állunk, s mára ta
lán nyilvánvalóvá vált, attól,
hogy Gyomaendrődön egy
iskolával már kevesebb van,
ugye nem lett virágzóbb a
város élete... - mondta tanév
nyitó beszédében Szöllősi

Istvánné.

Az Erdélyból
érkezett diákok koszorút

helyeztek el az iskola
udvarán álló kopjafánál

- Ha most jósolni kellene,
vajon milyen lesz az
1996/97-es tanév, akkor azt
mondom, amilyen a mai nap:
borongós és semmi jóval
nem kecsegtető. Ez igaz a
gyerekekre, a tanáro kra, a
szülőkre, az önkormányza
tokra és mindenkire, aki kap
csolatban áll az iskolával 
mondta Szöllősi Istvánné

A Bethlen Gábor Me
zőgazdasági Szakközép
iskola az 1996-97-es
tanévre 55 erdélyi és
kárpátaljai magyar diá
kot iskolázott be.

Gubucz Józse! az iskola
igazgatója elmondta, hogy
Magyrországon a demográ
fiai hullám következtében
évről-évre kevesebb a kö
zépiskolás koru gyerek. Ez
annál is inkább súj~ja a kö
zépiskolákat, fóleg a szak
képző iskolákat, mivel az
állami támogatás diáklét
szám után jár. Magyarán, ha
kevesebb a diák, kevesebb
pénzt kap az iskola.

- Az érem másik oldala,
hogy Ukrajnában és Romá
niában a szakmai képzés ala-
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Fürdőruha

"500-600 FüRINTERT

" "vasar
a Fehérnemű

boltban
a Stop Butiksoron.

Gyoma központjában,
forgalmas helyen 70 m 2

ÜZLETHELYiSÉG
raktárhelyiségekkel

együtt, akár megosztva is
telefonnall.. KIADÓ ••
Ugyanitt

*'
IROD.AHELYI~FGEK

BERELHETOK
Cím: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Érdeklődni a Szó-Beszéd
Szerkesztőségében 66/386-479,

vagy Pintér Lászlánál
a 661386-211-es telefonon.

~.w..~?t"'-;"-;-:'".?;""'-;7TnT-"T//'R';h'T.?VJ'T'~N"~;~;Q'.":"".-:-;':?':?:?"F";";V.r.-;-;~..-:-:,:~••:.l'T."T."",'R•••••o;>......:.~

~ : ~

~ Az ÁFÉSZ értesíti Kedves Vásárlóit, :~i hogy az Áfész és a Coca Cola Amatil \J

I HAJRÁ AZ ARANYÉRT il
~ :a
:~ olimpiai akcióján az 1996. augusztus 30-i :í
~ sorsoláson az alábbi vásárlók nyertek: i~
il l-l db Montain Bike kerékpárt nyert: :~

Diós Ferencné Gyomaendr6d, Árpád u. 22. :~
~ Szalai Imréné Gádoros, Bartók u. 4. :~I Hornok Mária Gyomaendr6d, Móro F. u. 8. \i
@ 1- l pólót nyert: :i,
~ Oskó Sándomé Gyomaendr6d, Vásártéri ttp. D/B.Il/5. :~
~ Bíró Endre Gyomaendr6d, Losonczi u. 16. :~
~ Brachna Csillo Gyomaendr6d, Katona J. u 32. :~
~ Pál Tamara Gyomaendr6d, Móricz Zs. u. 1. j
fi Szilágyi Lajosné Gyomaendr6d, Kölcsey u. 2/1. ::[
~l Békési Mihály Gyomaendr6d, Kossuth u. 13 ii
~i Szelei Bálintné Gyomaendr6d, Alkotmány u. 23. :.,il Tímár Menyhértné Gyomaendr6d, Szarvasi u. 2. II
~ Balogh Gusztáv Mez6túr, Vadász u. 55. J
i A nyerteseknek gratulálunk. :~
~, Érdemes a j9v~Den is figyelemmel kísérni :[
q az AFESZ boltok akciói t. :::
~ l ~ ~
~ Legközelebb szeptember 9-14. között az::
~ Országos COOP üzletiánchoz tartozó :~
~ üzletekben lesz ~:~

~ ÁRENGEDMÉNYES AKCIÓ. \~
III Az akció alkalmával a kedvező vásárlási .~
~ lehetőségen túl nyerni is lehet. :~
~ .::II Minden kea~v1~~~~~~i:::f~e;~ttel várunk II
:««Q'"//.<:-"...c"X""~".y,;~«,~:.;,:-;".v:-;"";>'~=-:««'-««<<<~~:<<<<"OoX<-::..-x.cwx-;o;<-:-;?".-::-::-::~;.; ....;-::-::-::v:-::.::-;v::-;~

Csorba Csaba jegyző tcijé
koztatta lapunkat, a vizsgálat
elvégzését az is indokolta,
hogy a város az állami nor
matíván felül évente 8 millió
forjnttal egészítette kj a gon
dozási központ költségveté
sét. Az önkormányzat
viszont igyekszik mindent
csak a norrnatíván finanszí
rozm.

- Idén a gondozási központ
a 8 millió forint helyett már
csak 4 milliós városi támo
gatást kapott, s most szüksé
ges kiderítem azt, hogy az
önkormányzati támogatás
másjk fele is elvehető-e - tá
jékoztatta lapunkat Csorba
Csaba jegyző.

A vizsgálat szeptember 6
án fejeződik be, s eredmé
nyéről lapunk következő

számában olvashatnak.

A város képvjselő-testüle

te vizsgálatot kezdeménye
zett a gondozási központnál
(közismertebb nevén az öre
gek napköziotthonánál), an
nak kjderítésére, vajon az
intézmény költségei csök
kenthetők-e, indokolt-e aje
lenlegi dolgozói létszám és
hogy milyen az ott folyó
szalanai munka színvonala.
Emellett az intézmény szer
kezeti felépítését is vizsgál
ják, nevezetesen azt, vajon
indokolt-e ennyi szervezeti
egység működtetése.

A polgármesteri hivatal
független szakértőt kért fel a
vizsgálatra. A megyei ön
kormányzat javaslata alap
ján a nagyszénásj szociális
otthon vezetője és gazdaságj
igazgatója végzi a munkát
100 ezer forintos díjazásért.

Férfi zoknivásár fekete,
fehér és szürke színben.
Várom kedves vásárlóimat!

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 45.
Nyitva: hétfőtől péntekig
9-12 óráig és 14-18 óráig

szombaton 9-12 óráig

Női egyrészes és kétrészes
fürdőruhákegységesen

1000 FüRINTÉRT!
Lányka fürdőruhák,

fiú és férfi úszók

Vizsgálat
az idősek otthonában
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Bünteté ból fejen áll a diák...
Lapunk előzőszámában Hogyan
gyakorlatoztassuk agyerekeket?
cÍmű írásunkban a gyomaendrő

di 617. Számú Ipari Szakmun
kásképző Iskola félig-meddig
vállalkozásában mú'ködő gya
korlati oktatásáról olvashattak.

J anovszky György az iskola
gyakorlatioktatás vezetője be
szélt az intézményben tapasz
talható visszásságokról, R.
Nagy János igazgató ezt nem
kívánta megerősíteni,s végül a
tanár-vállalkozó Tímár Vince

az iskola géplakatos tanulóinak
gyakorlati oktatója mondta el
vélern~nyét az őt ért vádakkal
kapcsolatban. Az alábbi írást
Mészáros Gábor az ipari iskola
tanára juttatta el szerkesztősé
günkhöz.

Tímár Vince átveszi a polgármestertól a Gyomaendrődért

Emlékplakett kitüntetést

Szomorúan, és egyre na
gyobb felháborodással olvas
tam a Szó-Beszéd városi lapban
megjelent "Hogyan gyakorla
toztassuk agyerekeket" című

cikket a felelős szerkesztő Hor
nok Ernő tollából. Egyrészt kol
légáim biztatására a tisztánlátás
érdekében ragadtam tollat,
másrészt a nyilatkozónak vala
mikor tanára., osztályfőnöke és
munkáltatója voltam, hiszen
közel három évtizede a szakok
tatásban dolgozok, így úgy ér
zem némi információkkal
rendelke?ek. Nagy kár, hogy
Homok Ur nem vett részt azon
az ominózus jwliusi osztályozó
értekezleten, ahol az évek óta
felgyülemlett problémák rob
banásszenIen törtek felszínre.
Teljesebb kép alakulhatott vol
na ki a géplakatos szakmajelen
legi helyzetér6I, jöv6jéról.

Akinek nem létkérdés az ok
tatás, - mint ahogy ezt a válla
kozó szakoktató nyilatkozta 
azt gondolom az élet más terü
letén próbálja verejtékes mun
kával megkeresni a mindennapi
betevő falatot. És nem támaszt
fel tételeket mUD káltatójával
szemben, hogy Mezőtúrraviszi
át a képzést, - át is vitte - nem Ő

dönti el, hogy kinek kíván tar
tozni, - a gyakorlatiokatás veze
tüKhöz nem - nem zavar el
önhatalmúlag tanulókat a mű

helyéből közvetlenül a szak
munkásvizsga előtt,

természetesen fegyelmi tárgya
lás vagyo.. munkáltatója meg
kérdezése nélkül. Lehet, és

valószínűleg igaza van Tímár
Vincének abban, hogy neki már
nem létkérdés az oktatás. Vala
mikor jó IS évvel ezelőtt még
az lehetett, hiszen évekig járt e
sorok írójának nyakára, hogy
vegye át a Béke Tsz-ből iskolai,
szakoktatói állományba, ami
meg is történt. Akkor még jó
volt az iskola. az önzetlenül

végzett KISZ-munka és ifjúgár
da tevékenység -igaz, Vince')

Van egy mondat a pökhendi
nyilatkozatban, hogy "Nem
mondom, hogy ezelőtt6t-tíz év
vel a gyerek a gyakorlati oktatás
során nem hajtott hasznot." En
nek pont az ellenkezője igazi A

vállalati, termelőszövetkezeti

tanműhelyekben - míg voltak
ilyenek - a tanul6k egyáltal:U1
nem hoztak hasznot. Az üzem,
vagy az iskola fizette a szakok
tatókat, biztosította a tanmű

helyt, a gép felszereltséget,
fizette az ösztöndíjat, de valljuk
meg őszintén a nyereségorien
táJtság volt az első, a zsakokta-

tás a hátsó sorokban kullogott.
Még akkor is, ha kampánymun
kák idején a tanulók besegítet
tek a termelésbe. Délután
három óra utál1 már hírmondót
sem lehetett a tanul6k vagy
szakoktatók közül a műhelyben

találni.
Most pedig mi a helyzet gép

lakatos képzés estén?
Az iskola biztosítja Tímár

Vince szakoktató fizetését, bér
li a műhelyét, tanulóként fizet
2500 Ft-ot - 1S-1 8 fiatal esetén
már ez is szép kis summa -, a
késztermékekkel a tulajdonos
rendelkezik. Mindehhez járul a
tanul6i túlfoglalkoztatás, ami
nemcsak a hétvégekre, hanem

nemegyszer a nemzeti ünne
pekre is kiterjed. Tessék meg
mondani, ráfizetéses lehet ilyen
körülmények között a szak
munkásképzés'J

Nem véletlenül találta fején a
szöget Lukács Sándor kollé
gám, ,uuikor az osztályozó érte
kezJetek egyikén, melyen a
szakoktató kivételesen részt
vett - megkérdezete:

"- Mondd Vince! Szükséged
van neked erre az iskolára? 
kérdésére természetesen nem
kapott választ.

A szakoktató pedagógiai
módszereivel nem kívánok fog
lalkozni, de nonszensz dolog
nak tartom, ha a fiatalnak a
múl1elyben büntetésb6l fejen
kell állni, ilyet még a legújabb
szakirodalomban sem olvas
tam.

"Nem látok az iskolában gép
ipari szakembert" - nyilatkozza
Tímár Vince. Való igaz, hogya
géplakatos szakma lassú kihal á
sával - els6 és másodévfolya
mon már nincs is képzés 
fel eJ őtlenség lenne az iskola ré
széről mérnöktanárt alkalmaz
n i. Emlékeztetni szeretném
viszont a nyilatkozót arra, hogy
az elmúlt évtizedekben a fiata
lokat magasan kvalifikált egye
temi vagy főiskolai végzettségű

mérnökök vagy olyan mérnök
tanár, mint Kóris Györgyné ta
nította, és nem is
eredménytelenül.

Nekünk padag6gusoknak lét
kérdés a szakoktatás' Lehet, na
ívak vagyunk, hogy ezt a
munkát hivatásnak és nem üz
letnek tekintjük Ebből akarwlk
megélni olyan viszonyok köze
pette, amikor az elbocsátás ré
me Demokles kardjaként lebeg
a fejün k felett.

Tiszta vizet kellene végre ön
teni a pohárba I

Mészáros Gábor
tanár
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Válasz Dávid István
képviselönek

A Szó-Beszéd legutóbbi számában közölte Dávid István kép
viselői fórumllil tett nyilatkozatát a gyomai Liget Fürdővel

kapcsolatban. Dávid képviselő már nem először tett a fürdő

vezetésére és dolgozóira nézve sértő, valótlan kijelentéseket.
Legutóbbi nyilatkozata mélysége felháborodást keltett a fürdő

dolgozóiban. Ugyanis Dávid Istvllil vagy szándékosan, vagy
kellő információ híján félre tájékoztatja az olvasókat.

Minden alapot nélkülöz az a rosszindulatú feltételezés,
miszerint kétféle bejárat létezik a strandon és hogy bújtatott
állásokban sportolók dolgoznak kimagasló bérért. Ahhoz,
hogyafürdőmindenigényt kielégítőszínvonaIon mú1<ödhes
sen, havi háromszáz órát kell dolgoznia egy alkalma.zottnak
havi bruttó 16-20 ezer folim fizetésért.

Ugyanakkor jót mosolyogtunk azon a furcsa látásmódot
tükröző eszmefuttatásán miszerint amig itt a strandon fény
ben és pompában fürdenek félpénzen a népek, addig Öreg
szólő n~pe térdig jár a sárbéU1 és legfeljebb az izzadságban
úszik. Ugy gondoljuk, hogy nem a fürdő, [nint intézmény és
azok dolgozói tehetnek arról, hogy egyes telepüJésrészek
között esetlegesen .különbségek vannak. Az viszont tény,
hogy a várost nem Oregszólő, hanem a méltán híres gyógy
fürdőés a kemping tette vonzóvá ahazai és a külföldi turisták,
valamint a helybéliek körében. Az a véleményünk, hogy egy
képviselőnek, ha munkáját kellő tudattal és komolysággal
végzi, akkor nem ócsárolni, támogatásokat megvonni kell,
haJlem a város életében betöltött szerepéhez méltóan kellene
segíteni az intézmény mú1<ödését, fejlődését.

FigyelmeztetjÚk a képviselő urat: hogy a jövőben tartóz
kodjon a hasonló jellegű rágalmazó, becsületsértőkijelenté
sektól, mert ellenkező esetben jogi úton fogunk elégtételt
venni úgy, hogy ennek eredményeként Ön sem a boldog
ságban, hanem inkább a verejtékben fog úszkálni.

Üdvözlettel: a Liget Fürdődolgozói

r------------------------------------------,

Ingyenes az apró!
Újságunk dijmentesenjelenteti meg azoknak az olvasóknak a

lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen külctik be
megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell beírni
a kívánt szöveget, és a szelvényt levelezőlapon vagy borítékban
kell elküldeni a következő círme: 5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk ' Egy apróhir
detés szövege lehetőleg ne tartalmazzon tizenöt (15) szónál
többet'

Feladóneve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Érdeklődni: ,,

------------------------------------------~

A 2. Számú Általános Iskola volt 6. b osztályának
szüló1 munkaközösségének nevében, az érintett

szüló1<. aláírásával tiltakozást juttattak ellapunkhoz:

Tiltakozás
a 2. Számú Általános iskola igazgatójának diktatórikus

vezetési módszerei ellen I

Igazgató által 1996. augusztus 27-re az összehívott szülői

értekezleten arról tájékoztatta a szülőket, hogy az egyik 7.
osztályt.- melynek osz,tályfőJlökeHalúsz István pedagógus 
a saját ONHATALMU döntése értelmében a tanári kar és a
szü)ó'k véleményének meghallgatását mellőzve az osztályban
tanuló 17 diákot a másik két hetedik osztályba osztotta szét

TiltakOZWlk az ellen, hogy továbbra is meglévő, igazgató és
pedagógus ellentétnek a gyerekek lássák a kárát, valamint tilta
kozunk az ellen a magatartás ellen, amit az iskola igazgatója
ezen a szülői értekezleten taJlúsított a szül6kkel szemben!

Egyben kérjük, hogy az elkövetkezőidőszakban a további
osztályösszevonásoknál kizárólag a gyerekek érdekeit ve
gyék figyelembe!

Gyomaendród, 1996. szeptember Ol.

MU~TANG
; ;

FARMERHAZ AJANLATA:
Farmeringek: 2970 Ft - 6460 Ft-ig

Farmernadrágok: 2810 Ft - 8700 Ft-ig
Farmerruhák: 2720 Ft - 8500 Ft-ig

Pulóverek: 2710 Ft - 7800 Ft-ig
PóJók, széJdzsekik, farmerdzsekik

Gyermek farmernadrágok 1650 Ft-tól
Gyerek farmeringek 1620 Ft-tól

AKCIÓ! Mustang farmemadrágok
engedményes áron 2800 Ft - 3100 Ft-ig!

Széles áruválasztékkal várunk minden kedves vásárlót'
Gyomaendr6d,F6 út 181/1.
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Akinek a vöfélység a hobbija

Hazadi Zsuzsa nótaestje

"Tisztelt vendégsereg!Éhező magyarok! Fogyó
kúraügyben immáron itt vagyok. Nagy munka
vár miránk, de én viszem a nehezét, el kell fo
gyasztani a nászajándék felét. Amit két jó gaz
dánk ránk szánt, azt el kell pusztítani, innen nagy
has nélkül el nem mehet senki. Ez alól felmentést
csak a lányok kapnak, akik ha tehetik, majd
rakatnak maguknak. A dőre kakasoknak van jó
tanácsom mára: ne tegyék kezüket öreg tyúk fa
rára. Mert annak már oly tokos az alja, nem áJI
fel attól semmi kakas farka."

;ral megyek, soha nem iszom.
Igyaszódavízból is jól tudok
mulatni.

-Nemgondolja, hogy egy szí
nész veszett el önben? Hiszen
végzeuségéllekintve, mezőgaz
dasági gépészmérnök...

- Nagyon szeretek szerepelni,
játszani. Mondták mások is,
hogy vannak színészi képessége
im, de engem inkább a rendezvé
nyek megszervezése,
lebonyolítása érdekel. Szeret
ném, ha az emberek legalább
ezen a napon felszabaduJtm1 szó
rakoznimak, játszmuÍlJak, és az
zal az élménnyel mennének
haza, hogy ez egy szép este volt.
A hanguJatot csak fokozza, amj
kor éjfélkor elsötétül a terem, a
zenekar a Gyertyafénykeringőt

játssza, s a tiatal pár gyertyával a
kezében indul a táncba.

- Hogyan viseli a családja az
állandó hétvégi kimaradást?

- Megszokták már. és segíte
nek nekem. Feleségem elkészíti
a ruháimat, gyerekeim pedig va
sárnap csendben vannak, meg
próbálnak úgy viselkedni. hogy
ki tudjam magam pihenni. Hi
szen másnap nullt mezőgazdasá
gi ügynök nyakamba veszem
Békés és Csongrád megyét.

Szabad Föld. 1995 IiUíjUS 16.
Pethes József

1996. szeptember 29-én, vasárnap délután 15.00 órakor a
Gyomai Katona JózsefMűvel6dési házban.

A Millecentenáriumi év
tiszteletére és városunk szü
lötte Hazadi Zsuzsa 50 éves
művészi jubileumára rende
zett nótaestre, melynek címe

"Ez a Föld a Hazám".
Közremú'ködik: Szentendrei

Klára nívó és Cselényi-díjas,
Miklóssy József Cselényi-dí
jas, Simá Katalin, Kelemen
Öéza, Körösmenti Népt,Íllce
gyüttes

Kísér: ifj. Oláh Kálmán és
cigányzenekara

Szerkesztő rendező: Ferkó
István

Jegyek elővételben 100
ISO-200 Ft-os árban a mCíve
lődési házban kaphatók.

Minden nótakedvelőt szere
tettel vár az igazgatóság és
Hazadi Zsuzsa

som, viszont az enyhén pikáns
doifzokat az alkalomhoz illőnek

tartom. Szeretek olyan települé
sekre járni, ahol szép népszoká
sok \;annak, például hint6val
végigmenni a falull. Ilyenkor
megesik, hogy az emberek el
állják az utunkat. a menyasz
szonyt addig nem engedik ki az
utcájából, míg ki nem váltjuk.

- Nemfárasztó végigcsinálni
egy fakodainwt?

- Ez nekem tulajdonképpen
munk", de megpróbálom jól
érezni magamat. Az első táncot
én táncol om a menyasszonnyal,
aztán felhívom az örömanyá
kat, a keresztanyákat és kivá
lasztok még néhány hölgyet a
násznépből. Mivel saját kocsi-

tán evés közben papucsot adok
át a vőlegénynek, amire rá vm:
írva, hogy vége a legény
életnek, és vajon tudja-e, mire
adta a fejét. Késóbb elraboljuk
a menyasszonyt s a vcílegény
nek játékos lovagi LOmára kell
kiállnia velem, hogy vissza
nyerje őt.

- Szegény vó7egény'
- Ez mind semmi I Fel kell

varmia egy gombot az mlYós
ruhájára, s ilyenkor a násznép
biztatja, melyik részére. Van,
aki csak a szoknyára meri, de a
bátrabbak a mellére, sőt az alsó
szoknyára is merészelik. Ez
azért is izgalmas, mert a cérnát
a végén el kell harapni. Az
,Ulyóshoz való szoktatás másik
mozzanata, amikor a vólegény
úgy táncol a menyasszony m1Y
jával, hogy egy virág szára az
egyik szájban, a bimbó meg a
másikéba.n van.

- Honnan ez a sok kabarés
ötlet, vers?

- Nagyon sok helyen megfor
dultam, vetélked6ket vezettem,
s ami megtetszett, a lakodal
makban is kipróbálom. A ver
sek egy részét tanultam, de írok
magam is. PéldáuJ a búcsúztató
teljesen egyedi, ilyenkor az es
küvő előtt két héttel találkozom
a családdal, és megbeszéljük,
milyen hangvételű legyen. Ez a
vers álaLJában érzelmes, de vi
gyázok ne nagyon ríkassam
meg a ház népét. Ennek ellenére
rendszerint sírnak. A többi vers
már vidám'

- Mennyire merpajzán lenni?
- Amennyire a csalá.d megen-

gedi, előtte ezt is megbeszéljük.
Ha példálu nagyon vallásosak,
egyált,uim nem mondok malac
ságokat. Van, ahol meg direkt
kérik, hogy minél több hülyesé
get mondjak! De nem szoktam
durva lenni, az nem az én stílu-

- Az egész lakodalmat nekem
kell levezetni, feladatom a t!ús
háztól való búcsúztatás, a lány
kikérése, a felszolgálók irányí
tása, a hangulatkeltés. Nem sze
retek a középpontban lenni,
inkább sok játékot szervezek,
minél több embert bevonva.
PéldáuJ amikor feltálalják a le
vest. elveszem a vőlegény tá
nyérját, s ilyenkor a
menyasszony a sajátjából eteti
meg, mondvá.n, hogy ezután azt
kell ennie. amit ő főz neki. Az-

Ezen versikével ülteti asztal
hoz a vendégeket az endrődi

születésű, Békéscsabán élő Fü
löp Imre, Békés megye egyik
legnépszerúbb, legtöbbet fog
lalkoztatott vőfélye. A negyve
nes éveinek elején járó
ceremóniamester egy-egy lako
dalom alatt hatszor átöltözik, és
40-50 verset mond el. Évente
25-30 lakodalmat vezényel le,
tehát tavaszt61 őszig szi nte min
den szombatja foglalt. Ez csak
a hobbija, egyébként mezőgaz
dasági vállakozó, a Bábolnai
Takarmányipari Kft. és az Ar
gosz Biztosító helyi ügynöke,
de rendezvényeket, tanácskozá
sokat is szervez.

- Tulajdonképpen jó szerve
zőkészségemet kamatoztatom a
vőfélységben is - mondja Imre.
- A régi családi hagyományok
kal még a KlSZ-iskolán ismer
kedtem meg, s annyira
megtetszett a dolog, hogy ami
kor hazajöttem Endrődre, meg
kerestem egy vöTélyt.

- Mi afeladala egy ilyen csa
hídi iinne[JSégen?
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áron!

Westel~

ProfIlváltás
miatt értékesíteni

kívánom
forgalmas helyen

lévő

váJlakozásomat.

Színes
filmelóllÍvás

a legjobb
minőségben

és a legjobb

GAZDA.. ..
KISARUHAZ
3500 m2 terület

70 m3-es
fagyasztókamra

140m2

alapterületű magtár
Fizetési

könnyítéssel !
Érdeklődni:

Vmi,
GAZDA

KISÁRUHÁZ
Telefon:

66/386-359,
66/386-926

Rádiótelefonok
és tartozékok

Villtech
MűszakiBolt

Gyoma,
Fő út 149.
Telefon:
386-457.

FOTO
PORST

Autóüvegbe
rendszámgravírozás!

Gyoma, Fő út 186.

@

5ZÓRÓLAPO~
PR05PE~TU50~

BLAK PLA~ÁTO~

".".,.,.".,.,.,.,.".,.,.".,.,.,.,.
". Várja kedves vásárlóit a ".

~ WATT GMK ~
~ a gyomai (Fő út 214.) ".
~ és endrődi (Fő út 10.) üzleteiben ".

.... - Etin háztartási gépek nagy váJasztékban .....
,.. - Villanyszerelési anyagok, elemek, izzók ,..
~ - Televízióantennák, csatlakozók ,.,.
.... - Háztartási gépek (mosógépek, .....
,.. centrifuga, bojler) alkatrészei ,....

.... - SKY és keleti gyártmányú csapágyak .....
,.. minden méretben és típusban ,..

.... - Vállalj uk továbbá háztartási gépek .....
,.. javítását, és épületek villanyszerelését. ,..
.... Hűtőgép-alkatrészek.felújított .....
,.. és új hűtőgép-motorok, ,....
~ hőszabályzók, szűrők ,.,.

". -Búvárszivattyú alkatrészek ,.,.

~ 66/386-358 ".

~~,.,.~~,.,.~~~,.,.,.,.

........""'~,::,:~~~,.,..,::::::::::~:;;" ,~~:,.,:.•,•.!~:,!,•.•,•.• ·,.·.•,·.·,:.'.·.•',•..•,.·.:,•.:..•..:,:.•,•.1,•.•,•.',•.i,-'.•,·.·.•.l,•."•.":•.,•••.,:•.,,.:,:_:,'~,.:}i.
r :::::::::::~::::::::::::::;~::;:::;:;::::::::::::.:.:.;.:.;.;.

BEKLii

PVC,
tapéta,

padlószőnyeg

nagy
választékban

kapható.
Gellai Miklósné,
Gyomaendrőd,

Fő út 29.
Nyitva:

minden nap,
szombat

vasárnap is

Kruchió Dona

5500 GYOMAENDRŐD, KOSSUTH U. 18. TELEFON: 30555-920
.;:;,;:.,

AIKIDO TÁBOR
1996. július 23-27-ig AlKI

DO tábor volt Gyomaendrődön
a gyomai AIKIDO csoport szer
vezésében,

A kis létszámú, de ,llllál csa
ládiasabb légkörűtáborban ven
dégül láttuk Szabó Balázs 2
danos mestert, Varga András 1
kyus oktatót Budapestről, és
Dobos Attilát 2 kyus oktatót
EIekról , A napi 3 edzés mellett
elméleti foglalkozás, múzeum
láLOgatás, szaunázás töltötte ki a
programot. a búcsú közös ebéd
f6zés volt.

A remek hangulathoz csak
egyféle elköszönés illett: Jövőre
újból ugyanitt!
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Vita Agricolae '96 RÉGI BÚTORT
ANTIK BÚTORT

VÁSÁROLOK
GyomaendrődIErkel f. u. 29.

Telefon: 06-30/533-594

A Bútoripari Szövetkezet standja
Reális áron vásárolok

- boltberendezést
- hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat
- régi stílbútorokat
- parasztbútort (szekrény, asztal,
kaszli, sublót, falitéka, konyha
szekrény, láda, szék, tükör
és tükörasztal, kredenc)

- festményt, képkeretet
- fali- és zsebórákat
- fegyvereket, katonai felszereléseket
- üveg és porcelán dísztárgyakat
- népi kerámiát, parasztüveget

(boros, likőrös, szódás, stb.)
- régi gyermekjátékokat

(babák, mackók, vonatok, stb.)
- hangszereket, zenélő szerkezeteket

(gramofont, fonográfot, stb)

A felsoroltakat még sérült,

ROMOS ÁLLAPOTBAN
IS MEGVÁSÁROLOM!

Bárkai ZSOltI Gyo11Ulendrőd l Erkel u. 29.
'II

I
~·

~-'.

nyitotta meg a III. Gyomaend
rődi Művésztábor alkotásaiból
rendezett kiállítást, melyet a vá
sár közönsége is láthatott. Az
augusztus 20-án záró rendezvé
nyen a szakemberek részére Ja
kab István, a Gazdakörök
Országos Szövetségének társel
nöke és Pelcsinszk.i Boleszláv, a
Békés Megyei közgyú1és alelnö
ke tartott előadást az agrárágazat
hel yzetéró1.

't:rd.: Balogh Károly Gyomaendrőd,
Mátyás kir. 2/A. Tel.: 386-859

Hintaszéket vennék. 661386-183.
Két darab egyszemélyes ágynemű

tartós rekamié két darab fotel!ai újszerű
állapotban 26 ezer forintért eladó. Érd.:
Gyoma, Gyóni G. u. 38/1.

Vitrines it;llhűtő, simatúző ipari var
rógép. négyszínváltós kézi kötőgép el
adó. t:rd.: 66/386-833. vagy este
66/386-105

Általános iskolás tanulók korrepe
t,álását vállalom alsó tagozatban.
Erd.: Kiszely Edit, Gyomaendrőd,

Sugáru. 95.
Gyomán a Vá~árléri lakórelep 21/A

IIIIII. szám alalli gázfűréses. má5W
szobás lakás eladÓ. 't:rdeklődni: a
helyszínen de. 10 óráig. vagy este 6
óra ut;Ín.

Ingyenes apró
Gyomán. az Ady E. u. 42. sz. kétszo

bás családi ház. üresen. hosszabb távra
albérletbe kiadó. t:rd.: Gyomaendrőd.
Gyóni Géza u. 38/ l.

Négy szoba+étkezős. holtágra néző.

élő vízhez 200 méterre lévő családi ház
eladó. Lakáscsere is szóba jöhet. 't:rd.:
Gyomaendrőd, Hatoskerti u. 20/A.

Forgalmas 11elyen 100 négyzetméte
res gáz központi fútéses lakás, 16 négy
zetméteres üzlethelYJsoSg kertrésszd,
két férőhelyes garázzsal eladó. Érd.: 06
3D/453-304

5 hónapos szófogadó. kuvasz szuka
!-."Utya olcsón eladó. Érd.: Gyomaend
rőd. Pásztor J. U. 26/1.

Gyomaendrőd központjában Petőfi

u. 1. sz. alan kertes. családi ház eladó.

Pataj Pál és Trojan Marian József festőművészek
a művésztábor képeiból nyílt kiállításon

Dr. Kis Zoltán a Földművelé

sügyi Minisztérium államtitkára
nyitotta meg augusztus 18-á.n a
Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szakközépiskola által rendezett
Vita Agricolae '96 eJnevezésű

mezőgazdaságiés ipari kiállítást
a gyomaendrődi sportcsarnok
ban, ahol harminchat cég, vállal
kozás mutatta be tevékenységét
és tennékeit. A vásáron 18-án
délután dr. Pataj Pál festőművész



és

Könnyű

"VILLANYSZERELO

FE~BÜKKl
FŰRÉSZÁRU II

~:\J ~

~ I

" .-
MUSZERESZ

feladatok elvégzésére fiatal,
önképzést vállaló milllkaeröt
keresünk, mellékállásban is.

Jelentkezés
a szerkesztöségben.

.;

~ ~
~: :
~ ,
L 25,40,50

ill,,' és 60 mm vastagságú, !'

l! légSZ~~;ÓŐSégi I
II na:~~:sbB::::pY:r~~~:n il
~: Gyomaendrőd :~

II 66/3~:~~~~n~agy, il
I. 386-367. :~
~x.>>>;.'".Q>>:o>>~h>>,""">:-:-;.o.x.;<,:.... : •• "'oO~_«"'.-Y.....«»:o;.o:.»:.:.~.:..:..:.:.:.»;.U

Endrődön

a Szarvasi út
mellett

telephelynek is ~

kalmas 4800 m
..

TERULET.,
ELADO
Érdeklődni:

Várfi,
Gazda kisáruház

66/386-359,
66/386-926

SZENNYVÍZSZIPPANTÁs
Hanyecz Lószló Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 4.

Tel.:386-702, vagy 60/304-710.

Megrendelést felveszünk
a fenti címen, vagy

• Fülöp Zoltánné Endrőd, Szabadság u. 14/ l .
Tel.: 386-082

• Sebők &Sebők Villanyszerelési Bolt Gyoma,
Bajcsy u. 82. Tel.: 386-118



Használt,
kopott

.;

BUTORAIT
felújítj a

Vass Csaba
KÁRPITOS

Gyomaendrőd,

Hősök u.10.

Meghívó
A Mozaáskorlátozouak Bé

kés Meg~ei Egyesületének
Gyomaendrődi csoportjának
vezetősége 1996. szeptember
28-(m20 ó~ai kezdettel GyomáIl
a Körös Etteremben /Holler/
nagyszabású évadzáró vacsorát
rendez, melyre szeretettel meg
hfvja tagjait, illetve hozzátarto
zóit, A vacsora ára tagoknak
300 Ft, a nem tagoknak 400 Ft.
A vacsora kétféle menüból áll.

A menü: májgaluska leves,
sajttal. sonkával töltött sertés
szelet ráIltva, töl tölt csirke
comb, burgonyapüré,
páro ltkáposzta.

II menü: májgaluskaleves,
marhapörkölt galuskával, ve
gyes savanyúság.

Jelentkezni minden kedden
este a művelődési házban CSő

ke János csoportvezetőnél,

1996. szeptember 20-ig.
Tomhola és zene'

Tisztelerrel: Vezetőség

A Color Shop
nyári

nyereményakciójának
fődíját a

R99 sorszámú
jegy tulajdonosa nyerte.

ASHARP
rádiósmagnót

az üzletben veheti át
a sorsjegy ellenében.

További nyertesek: C75,
F4l, E13, 121, A25, Ol

Tapéták nagy
választékban

a legkedvezőbb áron.
Gyoma, Fő út 218.
Telefon: 386-748

Üzlethelyiségek,
szabad terület

és 20 vagon gabona tárolására
alkalmas magtár kiadó.

Érdeklődni: a Gazda Kisáruházban
Gyomán.

Telefon: 66/386-359

BÚTORVÁSÁR
szeptember l-től,

amíg a készlet
tart,

Gyomaendrődöna Sportcsarnokkal
szemben lévő Velvet Bútorboltbanl

Régi ár: Új ár:
Franciaágy 36 SOO,-tól 32 850,-
Ülőgarnitúra 63800,-tól 57420,-
Szekrénysor 64700,-tól 58230,-

Egyéb kiegészítő b-.J.torok 3300,-tól

Telefon:
30/453-274



HÁZ, LAKÁS
Endrőd központjában különálló.

gázfűtéses. bideg-melegvizes ~zo'

ba 2 diáklány részére kiadó. Erd.:
egész nap. Gyomaendrőd. Fő u. 8.
sz. alatt. Dr. Horkai Tel: 386-138
GyomaendrődönaKisréti u. 30.

szám alatti háromszob<Ís központi
rütéses kertes hú ela~LÍ. Lakótelepi
csere is szóbajöher. Erd.: a helyszí
nen és te1efon:386-298

Családi báz eladó Gyomaend
n5d. Polyákhalmi u.13. sz. alatt.
Öregszöllőb~n. Irányár: l millió
100 ezer Ft. Erd.: Tóth Antal9Yo
maendrö"d. Iskola u. 23. vagy Ovári
06-60-323-335
Gyomaendrőd. Árp<Íd u. 6. sz.

alatti családi h;íz eladó. Erd.: Gyoma
endrőd. Kossuth u. 15. Te1:386-405

Kicsi ház olcsól1 eladó (egy szo
ha. egy konyha). Erd.: Gyomaend
nid. Mikszáth u. 16.

GyomáIl aBudai N. A. u. 10. sz.
ablt összkomfortos családi ház 300
négyszögöl telekkel eladó. Érd .. a
helyszínen.

TáI'sasházban 4 szobás. étkezős.

galériás. padlOfűtéses családi ház el
adó vagy értékk.ijlönbö~ttel lakóte
lepi lakásra cserélhető. Erd.: az esti
<irákhan és bétvégén napközhen
Gyomaendr6d. Magtárlaposi u. 43.

Gyomaendr6dön összkomfor
tos. sátortet6s. kétszobás családj
báz eladó. Érd.: Gyomaendrőd.
Hunyadi u. 32/1. este 6 óra után.
vagy bétvégén.

Gyomaendrődön.Erkelu.IO.sz.

alalt 3 szobás ház nagy kertl"el el
adó. Erd.: a helyszínen J8 óm után.

Gyomaendr6d. József A. u. 21.
sz. alatt padlásteres 5 szobás Iláz
nagy melléképületteJ. 6aráz~sal.

kiizel a kövesúthoz eladó. Erd.:
e~ész nap a belyszínen.

Endr6c1iin a Csókási ban Micsu
rin u. :'>2. sz. alatt ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Nagy S. u. 15.

Gyom<in a Losonczi u. 18. sz.
alalt sürg<5'sen eladó kétszobás.
összkom{ortos csal<idi ház. Érd.:
délulán4 <Íra után a helyszínen.

Gyomaendnid. Jullász Gyula u.
30. sz. ~lani össZkOmI<.lrtos kertes
haz flJgy telekkel eladó. Ércl.: a
Ilelyszínen.

GvoiILán aFó' ÚI 152. szám alall
(a Si/ell klÍl1al szemhcn) ÖSSzKolIl,

fonos családi ház nagy udvarral
eladó. Az ingatlan irodák vagy üz
lClhelyiségek kialakílására is al·
kal/)/as. Erd.: a helvszínen vagy a
66/386-676-os IC'i(iOllol1 lehelnap.
közben

Gyomán a Hunyadi u. 61. sz. alatt
jó állapotban lévő ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Kálvin l u. J6.

Gyomaendrődön az Okt 6. ltp-en4
s70hás gaz-központifűlé.ses lakás eiadó
~agy gyomai keltes há7.xa c-seréllier6.
Erd.: Pinlér Klára. Ligel fürd6.
Gyomaendrőd. Mikszátll K. u.

17. sz. alatti közművesítettparaszt
ház eladó. Erd.: Bácsi Sándorné.
Gyomaendrőd.Bercsényi 12.

Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.
19/A. II/8. sz. alatti g~zos. össz
komfortos lakás eladó. Erd.: a hely
színen. hétvégén.

Gyomaendrőd.VásáI'léri ltp. 22.
B/I. sz. alatti földszintes, egyszo
bás lakás eladó. Erd.: a helyszínen
vagy a Vásártéri ltp. 20.A. I13. sz.
alatt.

Gyomaendníd. Eötvös u. 9. sz.
alatr fél házrész sürgősen eladó.
Érd.: Gyomaendrőd.Vásártéri ltp.
BIB.1lI6.

Komfort nélküli M7.rész eladó
Gyomaendr6d Fő út. 185. sz. alatt.
Érd.: Gyomaendrőd.Hősök 'J. 70.

Öregszöll6hen az. Ugari. u. 24.
sz. alalti ház eladó. E;·o.: a l1elyszí
nell.

Gyomán a Vásártéri ltp. 28..B.
IlU I l. sz. alatt kétszob<Ís. egyed:
gáz-vízórás labis eladó. Irányár:
900 ezer Ft. Erd.: telefonon.
06/ÓO/450-817

Gyomán, Arany J. u. 5. sz. alatli
3 sza bás. összkomfortos családi
húz nagy kerttel eladó. A Vásúrtéri
ltp-en ~sere is érdekel. Érd.: a hely
színen.

Endrődön. Toronyi y. 18. sz.
alatti parasztház ela~ló. Erd.: Gyo
maendrőd. Tamási Aron u. 35. sz.
alan. délután 5 óra után.

Cyomán kenes csalúdi ház eladó
vagy Vásártéri ltp;i lakásra cserél
llet6TI. emeletig. Erd.: Gyomaend
r6d. Madách u. l/l. sz alatt. 15 óra
után.

:"yomaendr6d. Budai N. A. u.
32. sz. alarr jó állapolban levő két
szohás. gázfűtéses családi lláz el
adó. Erd.: a helyszínen.
Gyomaendrőd. .luhász Gy. u. 30.

sz. alatti összkomfortos kertes ház
nagy telekkel eladó. Érd.: a helyszí
nen.

Cyomán a Vásártéri ltp.
2I1A/4. els6 emeleti, egyedi
gázos. vízórás. redőnyös la
kás eladó. Erd.: Bulla. Szar
vas. Jókai u. 54/i.
TeI:66/311-423 vagy 06
60/483-965

Gyomán a MjJ'hóháti u. 911. sz.
alatt összkomfortos. háromszobás
családi ház eladó. Érd.: a helyszí
nen.

Gyomán a furdómögötti nyaraló
övezetben 2 szobás. összkomfortos
~áz eladó garázzsal és nagy kertteJ.
Srd.: Gyomaendrőd. Hunyadi u.
10/1

Endródön az Apponyi u. 8. sz.
alatt kétszobás házrész eladó. Für
dőszoba. gáz van. Érd.: a helyszí
nen. vagy a szemben lévo
vLrágboltban.

Gyomán kertes bázrész mellék
épületeJskel. garázzsal. telefonnal
eladó. Erd.: Gyomaendrőd. Kos
suth u. 32. Tel:06-66-386-653

Gyomaendrőd.Körgát u. 27. sz.
alatti gázf-U:téses báz eladó. (volt
Engels üt) Erd.: a helyszínen.

Gyomaendrőd. I1júsági ltp. 8/6.
sz. alatt 2 és fél szobás, gázkonvek
toros. vízórás. parabolás lakás ga-

rázzsal eladó. Érd.: a helyszínen
egész nap.

Kiadó lakótelep i lakást kere
sünk Gyomán. Tel:66/386-852

Gyomárl a Mező 1. ltp. 331B. 4.
sz. alatti els9 emeleti. egyszobás
lakás eladó. Erd.: a helYSZÍnen.

Gyomán a Kálvin.1. u. 7. sz. alatt
ház eladó. V íz az udvarban. Ár: 400
ezer Ft. Érd.: Gyomaendrőd.Mik
száth u. 23.

KERT,TELEK
Gyomaendrődöeladó 500 négy

szögöl zártkert i gyümölcsös a To
ronyi út végén. a Körgát kplső

oldalán. közművek mellett. Erd.:
1028 Budapest. Mul1ar u. 281B.
Puskás Gabriella

Gyomán a Fűzfás-zugban 952
m2 vízparti veteményes sürgősen

eladó. Erd.: Gyomaendr6d. Ma
dách u. 6. Tel:06-66/386-462
Gyomaendrődön a Dan-zugban

848 m2 vízparti. műveletlen telek
eladó. Érd.: Dr. Técsy Gyula Bé
késcsabo.. Andrássy u. 24/28. I13l.
Tel: 66/447-452

Gyomaendrú'd és Szarvas közölI
összkomforlos. kövesJÍI II1cllelli la

nva gazdasági épülelld~és egy hek.
l(Ír földdel eladó. Erdek.i(7dni
telefonon: 06·60/305-996

ÁLLAT
16 család méh hozzávaló tarto

zékokkal: pergető. fedelez6 áll
várlV és 10 db 50 kg-os mézeskanna
eladó. Érd.: Gyo~a. Béke u. 19.
Barátl1 Sárldor

Két méllcsalád eladó NB rakodó
kap tár'akban. ,teljes lépkészlettel,
6500 Ftldb. Erd.: Gyomaendrőd,

Zsófia-Major gátőrház. Tel:
66/386-972

Pielvin X Durok FI-es malacok
eladók. Érd.: Nemes Tibor. Gyo
maendrőd,Sugár u. 4.

Fekete törzskönyvez~ttdog. 1.5
éves szuka eladó. Erd.: Oregszöllő.
Uga,·j u. 26.

Elad>í egy fiatal kal1ib kan (1.5
éves). erd.: Németh Kár'oly m. ker.
143. (Öregszö Uó')

JÁRMŰ

Négyütemű Trabant kombi el
adó. TeI:06/30-45 l-965

Babetta eladó. Érd.: Gyomaend.
rőd. Vásártér! ltp. 25/4.

EGYÉB
Kárpótlási jegyet veszek. Érd.:

Gyoma. Zrínyi u. 29/A.
Jó állapotban lév6. használt,Sie

mens mosogató gép eladó. Erd.:
Gellai Miklósné. Gyomaendrőd.

Feiu.29.
Mesefigurás 3 funkciós babako

csi eladó.~Érd.: Gyomaendrőd.Se
bes Gy. 14.

Eladó egyelóteres ,faház. egy
olajkályha csövekkel. Erd.: Csapó
Lajos Gyomaendrőd.Vásánéri ltp.
27/A/8

Eladó gyermekszobabiJtor
(emeletes sarokheverók. szekrény.
ágynemqtartó) rekamié és nagy be
verók. Erd.: Gyomaendrőd. Hu
nyadi u. 33.

Vásároln<:ik kifogástalan állapol
ban lévő kétlapos gázrezsót palac
kos gázboz. Erd.: Varga
műszel~sz.Gyoma. Fő u. 2 l 4. -

Érettségizettek figyelem!
Pénzintézet részére munkatársat
keresek. Telcfon: Körösladány,
479, Molnár Lajos.

Használt prop<Ín-blJtán gáztüz
bely palackkai eladó. Erd.: Gyoma
endrőd. Kulicll Gy. lj. 12.

Sega meg.a drjve .. Sonoc:2 prog
rammal eladó. Ar: 18 ezer Ft. Erd.:
Gyoma. P<Íszlor u. 18.

Elad6: traktar-ulánfulli. boros.
bordó. fatüzelésú kályba. Érd.:
Cyornaeodrőd. Dózsa u. 9.

Porszívó. kocsiba bizlOnsági
gyerekülés. gumi:::sónak. olcslÍ b;·
bakocsi eladó. Erd.: Gyomaend
rőd. Kulich u. 13/ I. Tel:
06-60-487 -071

Egy középnagyság.ú szöllőprés

darálöv.al és egy új MTB kerékpár
eladó. Erd.: Gyoma. Fáy u. 27.

Számítógép-kezelő szakképesí
tést adó tanfolymot indítunk 19%.
szeptemberétlíJ. Beú'atkOi:~ís ieleje:
1996. szeptember 11-12. 16-18
óráig. Helye: 617. Sz. Ipari Szak
munk.ásképző Iskola. Selyem u.
124. Erd.: Bela Tibor 66/386-616.
Nagyné Peljési Anikó 06-60-480
800

Terménydaráló ci.rkul~val egy
ben vagy külön is eladó. Erd.: Gyo
maendrőd.Sugár" u. 4. Nemes Tibor

Egy Marco-Billy bahakoc~i el
adó. Erei.: Gyoma. Lebel u. 17.

Német forc!ítá..,t és korrepetálá:;:t
vállalok Gyoma. Körgát u. 2911 .

Két olajkálxha és egy olajkazá.n
olcsón eladó. Erd.: Gyoma. Kör~át
u. 2911.

8 db 1.2x2 m-es gipszkanon. :2
zsák perlit. I db 60x21 O-es teleajtö
tokkal. l db 80-240-es üveges aj
lólap. ajtókihncsek. abla.kJ'élkiJin·
csek áron alul eladók. Érd.'
Gyomaendrőd.Fő út 186.

Öntött vas fürdóKád. mosdó
kagyló eladó. 06-30/555-920.

Napraforgó és kllkoric<l
kombá.jnolást,szállítással vál
lalok. Erd.: napközben a 06·
60/487-383, este a 386-326-os
tclefonon.

Reklámtáblák,
cégtáblák

Rekline Stúdió
Gyomaendrőd,

Kossuth 18.
TeL: 06-30/555-920
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Savanyúságot, befőttet loptak
a szeretetotthonból

Anyertesek

ef) tflr"DUSAS ef)pAtikA
Nyitva: hétköznap 8-18/
szombaton 8-12 óráig.

A Szó-Beszéd előző számában közölt keresztrejtvény helyes meg
fejtése: Asszonyom, ha még egyszer közbeszól olyannak fes/em meg,
amilyen.

Egy tekercs Agfa filmet és egy strandlabdát nyert a Lionne Shoptól
Weiger/ Mihályné (Gyomaendrőd, Sallai u. 16/1.), a Glória Bútorbolt
poszterképét Szujó Tünde (Gyomaendrőd, Bartók u. 1.) nyerte. Egy
üveg Napoleon konyakot vehet át a Mini Vegyesboltban, a Lila butik
soron Bá/ori Sándor (Gyomaendrőd,Hősök útja 62.). A Color Shop
gyümölcscentrifugája Balog Lajosnéjé (Gyomaendrőd, Selyem u.
361J .). A Pákász Horgászbolt 500 forintos utalványát Juhász Tamás
(Gyomaendrőd,Somogyi u. 6.) kapja. Gyebnár László (Gyomaendrőd,

Vasvári u. 3/1.) a Sebők&Sebők Villamossági boltban jelentkezhet a
TDK videókazettáért. A nyertesek az ajándékokat felajánló üzletekben
vehetik át nyereményeiket.

Augusztus 9-én az
ügyeletes orvos javaslatá
ra a gyulai kórházba szál
1ftottak bordatörésekkel
egy gyomai idős férfit. A
kórház orvosa értesítette a
rendőrséget, hogy feltehe
tően a bácsi bűncselek

mény áldozata lett A férfi
idó1<özben elhunyt, s a
boncolás megállapította,
hogy a sértettet súlyosan
bántalmazták és ez okozta
a halálát A rendőrség az
ügyben nyomozást folytat.

Tehéntolvajok
Tehéntolvajok garáz

dálkodnak a környéken.
Békésen legelésző állato
kat kötnek el eddig isme
retlen tettesek. Július
elején a Körös árterében
hét tehén közül kettőt

azonmód letaglóztak, a
jószágokat a helyszínen
megnyúzták, a húst fel da
rabolták, s reggelre a gaz
da csak a Körösbe dobott
tehénMröket és a levágott
fejeket találta. A ,)'lente
seket" keresi a rendőrség.

Augusztus 6-án beje
lentették, hogy elloptak
egy két és fél éves ma
gyar tarka üszőt, mely
nek sorsa egyenlőre

ismeretlen...

GYILKOSSÁG?

Augusztus 8-án a hajnali
órákban állampolgári beje
lentés nyomán a szolgálat
ban lévő rendőr a
helyszínen tetten érte és el
fogta az endrődi diszkont
betörőit. A két helybéli
számláját más bűncselek

mények is terhelik.
Készpénzt és különböző

értékpapírokat loptak el au
gusztus 13-én éjjel az Áfész
irodaházából.

tolvajok. Augusztus 4-én éj
jel a szeretetotthon mellék
épületéből 40 üveg
savanyúság tetszett meg a
betörőnek, aki másnap újra
sikerrel próbálkozott: 12
üveg befőttel és néhány kon
zervvellett gazdagabb ...

Az Október 6. lakótelepen
augusztus 10-én éjjel három
garázsba is betörők jártak.
Két Babetta motor, kerékpár
volt a zsákmány.

Augusztus elején Nagyla
pos és Gyoma között a vasúti
sínek melló162 méter, Nagy
lapos és Mezőtúr között pe
dig 204 méternyi rézkábeIt
loptak el ismeretlen színes
fémgYŰjtó1<.

Huszonkét méhkaptárt lop
tak el méhestül augusztus 7-én
a Siratói szivattyúház udvará
ról. A kár 200 ezer forint

A Református Szere
tetotthont sem kímélték a
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~ 5502 Gyomaendród, I~
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1996. szeptember 25-én megkezdjük

ARANY-ÉS EZÜSTÉKSZERE
árusítását, valamint hozott anyagból

ÉKSZERKÉSZÍTÉST ÉS JAVÍTÁST
vállalunk rövid határidővel.

Szerdán és szombaton 9-12 óráig a Linda Sport üzletében'
Gyomán a Fő út 181/1. szám alatt.

Szabadkai és Társa Bt.

Programajánlat
Katona József Városi

MűvelődésiKözpont
Szeptember 6. 17 óra: A

városi művészeti- és zeneis
kola évnyitója

Szeptember 22. 18 óra:
Fellegi Ádám zongoraestje

Szeptember 29. 15 óra:
Hazady Zsuzsa nótaestje

Október 5. A körzeti kert
barátkörök találkozója

Október 8. 18 óra: Los
Andinos koncert



Szarka Csilla
látszerész

Computeres
szemvizsgálat

minden
szombaton
9-12 óráig!

Gyomaendrőd,
Hősök útja 44.

Vizsgálat
a gondozási
központb n

- Az intézményben szomorúak és
rosszkedvűek az idősek, pedig ez
nem egy elfekv6 kórház. Az intéz
mény vezet6jének valószínűleg

nincs személyes kapcsolata az idő

sekkel, és nem lehet úgy dolgozni,
hogy a saját gazdaságvezetőjévelis
haragban van. Nagyobb alázattal és
szerénységgel kellene végezni ezt a
munkát - mondta a polgármester.

(6. oldal)

1.-
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Elkészült az oltárkép
Elkészült az a bizonyos oltár

kép, melynek elkészítését dr.
Frankó Károly polgármester fo
gadtatta el néhány hónappal
ezelőtta képviselő-testülettel. A
festményt a polgármester javas
latára az önkormányzat adomá
nyozza az egybázi iskolának.
Annak idején nagy vitát váltott
ki a képviseló1c körében az oltár
kép elkészítésének terve. Töb
ben úgy ítélték meg, hogyaze
célra szánt félmillió forintot
más, fontosabb célokra is elkölt
hetné a város. (4-5. oldal)

5. ÉVF. 10. SZÁM 1996. OKTÓBER ÁRA: 49 Ft

(7. oú.::ll)

Jövőre lesz
telefonl

U
Gyomaendrőd térsé

gében már megtörté!lt az
előkészítő munka az új
előfizetőkbekapcsolásá
ra. Az engedélyezést kö
vetően kezdődhetmeg a
hálózat építése 1997
ben.

(2. oldal)

Félidóben
- Mélységesen fájlaljuk, hogyazS. számú válasz

tókörzet 8 településének önkormányzatai közül nem
mindegyik él azzal a lehetőséggel, hogy e körzet
országgyulési képviselője Szöllősi Istvánné az or
szág első tíz legismertebb politikusa...



2 HÍREK 1996. október

Beszámoltak a képviselo.k

Törvény készül aholtágakra

Jövőre adóemelés?

Eddig 23 milliót fizetett be a lakosság

Szöllősi Istvánné és Földesi Zoltán
a szarvasi sajtótájékoztatón

- Mélységesen
fájlaljuk, hogy az 5.
számó választókörzet .
8 településének
önkormányzatai
közül nem
mindegyik él azzal
a lehetőséggel,
hogy e körzet
országgyólési
képviselője Szöllősi

Istvánné az ország
első tíz legismertebb
politikusa. Ahol a
kapcsolatot nem
keresik vele
- személyes presztízs,
vagy politikai
okokból-ott
hihetetlen bűnt

követ el a helyi
vezetés saját
magával és az ott élő
lakossággal szembeQ.
Ha valaha, akkor
most van lehetőséga
lobbizásra.
Ám ehhez helyi szinten
elképzelések, tervek
kellenek
a fejlesztéseket
illetően és nagyobb
összefogásra lenne
szükség. Ezt hiányoljuk
néhány település
esetében - mondta
Földesi Zoltán
szarvasi szocialista
párti listás képviselő

szeptember 6-án
Szarvason azon
a sajtótájékoztatón,
ahol városunk
képviselőjével,az
MSZP-s
Szöllősi Istvánnéval
együtt tartott
sajtótájékoztatót.

SzöUősi Istvánné értékelte
a megválasztása óta eltelt két
esztendő munkáját. Ugyan
csak a két év tevékenységé
ről tájékoztatta a két
képviselő szeptember 26-án
Endrődöna Déryné Művelő
dési Házban az érdeklődő

ket. Mintegy 40-en voltak
kíváncsiak a beszámolóra. A
hozzászóló polgárok is véle
ményt mondhattak, s leg
többjük kritizálta a kormány
és a képviselőnő tevékenysé
gét, s elégedetlenségüknek
olykor indulatosan hangot is
adtak.

Az idei pénzügyi évre
összesen 41 millió forint
helyi adóbevételt tervezett
az önkormányzat. Eddig
mintegy 23 millió forintot
szedtek be, s ez az összeg
teljes egészében önkéntes
befizetésekből tevődik

össze, hiszen a város adó
csoportja az első félévben
adóbehajtási munkát még
nem végzett.

Mint ismeretes, ez év ele
jétól építrnényad6val adóz
tatják az üdülővel, hétvégi
házzal rendelkező polgáro-

Szöllősiné meggyőződé

se szerint jó volt és végre
hajtható lett volna a
szocialisták programja, ám
a Szabad Demokratákkal
együtt ez a program meg
változott és mára már nem
színtiszta baloldali maga
tartás az ami a kormány és
a parlament tevékenységét
jellemzi.
Szöllősiné "holtág-tör

vény" címen határozat javas
latot készített. A
közelmúltban ugyanis a Kö
rös holtágak helyzetérőlren
deztek tanácskozást

kat, telekad6val a beépítet
len belterületi földdel, lakó
telekkel, vagy üdülőtelekkel

rendelkező tulajdonosokat.
A magánszemélyek kom
munális adóját fizetik a la
kással, lak6házzal, a
Jakásbérleti joggal rendelke
zól<. Helyi iparűzési adót fi
zetnek a településünköll
iparűzési tevékenységet
folytató vállalkozók és a vá
rosban ideiglenesen pihenő,

üdülő magánszeméJyektól
pedig idegenforgalmi adót
kémek. Továbbá gépjármű-

Szarvason, ahol az érintett
szakemberek mellett az ön
kormányzatok képviselői és
az üdülőtulajdonosok is
részt vettek.

- Ittis nyilvánvalóvá vált,
hogy az önkormányzatok
nem képesek helyi szinten
kezelni azokat a problémá
kat, amelyek akár hasznosí
tási, vízgazdálkodási, vagy
földművelésügyi szem
pontból megjelennek. Pél
da erre Gyomaendrőd,ahol
az önkormányzat megkérte
és megkapta a kezelői jogot .
a város holtágaira, s pénz
híján most nem tudnak
megküzdeni a dologgal.
Mindenképpen kormány
zati, sőt parlamenti garan
cia szükséges. Ezért
készítettem el azt az or
szággyúlési határozat ja
vaslatot, melynek lényege,
hogy sürgősen létre kell
hozni egy eseti szakmai bi
zottságot, amely beterjesz
tést kezdeményez a
kormánynál az úgynevezett
holtágrehabilitációra vo
natkozó törvény előkészíté

se érdekében - tájékoztatta
lapunkat Szöllősi Istvánné.

H.E.

adót fizetnek a személygép
kocsival, teherautóval és
motorral rendelkez6k

A képviselő-testület

szeptember 26-i ülésén
szóba került a jelenleg ér
vényes adótételek jövő év
tól történő emelése s erre
az adócsoport elkészített
egy tervezetet is. A képvi
seló1c úgy döntöttek, hogy
nem tartják indokoltnak a
helyi adók összegének
emelését, de indokoltnak
tartják felülvizsgálni a je
lenlegi adótételeket.



1996. október GAZDASÁG 3

Japán halászati szaketnberek Gyotnán
A Szövetkezetek Nem
zetközi Szövetsége és a
ftaltermeló'k Országos
Szövetsége egy hetes
szemináriumot rende
zett Magyarországon.
Japán szakemberek
tartottak előadást az
édesvízi halászat külön
böző szakmai kérdései
ről, valamint a
halfeldolgozás marke
ting tevékenységéról. A
budapesti Agro Hotel
ban tartott rendezvé
nyen halászati
szakemberek mellett a
Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetem és a
gyomaendrődi Bethlen
Gábor mezőgazdasági

szakiskola e témában
érintett diákjai és taná
rai is résztvettek.

Dr. Csoma Antal, a Szö
vetkezetek Nemzetközi Szö
vetsége Halászati
Bizottságának alelnöke, a
gyomaendrődi Körösi Ha
lász Szövetkezet elnöke la
punknak elmondta, hogy
rendkívül sok hasonlóság

van a japán és a magyar ha
lászati szövetkezetek felépí
tése között, annak ellenére,
hogy a világ két különböző

pontján lévő országról van
szó. A konferenciát megtisz
teltejelenlétével Lakos Lász
ló földművelésügyi és
Medgyessy Péter pénzügy
miniszter, valamint Orosz
Sándor a parlament mező

gazdasági bizottságának el
nöke is.

A japán szakemberek az
egyhetes rendezvény végén
ellátogattak Gyomaendrőd

re, ahol megtekintették a Kö
rösi Halász Szövetkezet
halfeldolgozó üzemét, majd
az azt követő fogadáson
megkóstolhatták többek kö
zött a híres gyomai halászie
vet is.

-Ez év júniusában Csoma
úr Japánban járt és lehetőség

nyílt arra, hogy mind szemé
lyes szinten, mind pedig or
szágos szinten kifejezzük
együttműködési készségün
ket és megerősítsük kapcso
latainkat. Ez tette lehetővé,

hogy második alkalommal is
megrendeztük ezt a konfe
renciát -mondta ajapán dele
gáció vezetője.

Üzemlátogatás a Körösi Halász Szövetkezet
halfeldolgozójában

Csoma Antal öszönti a japán előadókat

a budapesti konferencián

Ötlet van,
~ .

penz ntncs

A

MÁGUS-COMP
Számítás és Irodatechnika

-Irodatechnikai termékek (telefon, fax, fénymásolók)
-Számitógépek árusítása és szervízelése
-5x86 133 Mhz konfigurációk már 76 040 Ft-tól
-Pentium konfigurációk már 101 940 ft-tól
-Használt számítógépek összeállítása igény szeriIlt,
akár már 22 OOO Ft-tól

-Számitógépek, nyomtatók, alktrészek bizományos
adás-vétele

-Új konfiguráció vagy alkatrész vásárlása esetén
használ t alkatrészeit beszámitjuk.

Gyomaendröd, Fö út 230.
Nyitva: hétfö-péntek: 9-17, szombaton 8- 12 óráig.

Telefon/fax: 66/386-774
Áraink az átátnem tartalmazzák!

Szeptember 28-án a
város nagyobb cégei
nek és vállakozásainak
vezetőit, valamint a
gazdasági kapcsola
tokkal is rendelkező

elszármazottakat hívta
meg Dr. Frankó Ká
roly polgármester egy
zártkörű beszélgetés
re, ahol Gyomaendrőd
településfejlesztéséról
esett szó. A polgár
mester és a jegyző tájé
koztatta a
megjelenteket a város

helyzetéról, s kérték a
vendégeket, hogy ötle
teikkel, kapcsolatatik
kal segítsék a város
fejlesztését. Elképzelé
sekben nem is volt hi
ány, ám a
kivitelezéshez pénz is
szükséges, ez utóbbiból
viszont kevés van. A
polgármester úgy ítélte
meg, hogy évente egy
alkalommal szükség
lesz ilyen jellegű talál
kozókra a város fej lesz
tése érdekében.
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"Az adományozókat ráfestik a képre"

Elkészült az oltárkép
........................................................................ i;íll~;I.llllIli_II __I_IIIII_I)

..............................................;.;.:.:.;.:.;.;.;.;.:.:.:.:.;.:.:.:.;.;.;.;.:. ::::::=::::;:::;=:=;:::;:;:::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;=;:;:::::;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::::::::::::::

Elkészült az a bi
zonyos oltárkép,
melynek elkészí

tését dr. Frankó Ká
roly polgármester
fogadtatta el néhány
hónappal ezelőtt a
képviselő-testülettel.

A festményt a polgár
mester javaslatára az
önkormányzat ado
mányozza az egyházi
iskolának. Annak ide
jén nagy vitát váltott ki
a képviseló"k körében
az oltárkép elkészíté
sének terve. Többen
úgy ítélték meg, hogy
az e célra szánt félmil
lió forintot más, fonto
sabb célokra is
elkölthetné a város.

A nagyméretű 3x2,8 mé
teres több alakos festmény
központi helyén dr. Frankó
Károly alakja látható,
amint a tenyerén lévő egy
házi iskola stilizált képét
nyújtja át az iskola névadó
jának Gellért püspöknek...

- Várom, hogy egy két
helyról majd ezért piszkáI
ni fognak, de ez számomra
nem ügy . Ugyanis a fest
mény elkészítésének ötle
téhez volt közöm, de hogy
a tizenegy endrődi és gyo
mai polgár mellett én is sze
repelek a képen, ahhoz
nem. Egyébként ez tenué
szetes, hiszen a barokk kez
dete óta az oltárképek
készítésekor bevett szokás,
hogy az akkor élő adomá
nyozókat ráfestik a képre.
A festményen én tartom az
iskola makettjét, melyet a
lakosság nevében felaján
lok Gellért püspöknek, aki
egy mozdulattal tovább
ajánlja a Szűzanyának. Mi
vel jelenleg én vagyok a
polgármester, ezélt nem
egy nagybajuszú gyomai,
vagy endrődi bácsit festet
tek a képre, hanem engem.
Gondolom valami fény
képről másolhattak, mert
én nem álltam modellt. Ez
teljesen szabályos, és az

egyházi festés szabályai
nak is megfelel és hozzátar
tozik a művészi

szabadsághoz. Ha meggon
doljuk, hogy az elmúlt öt
ven évben hány Lenin
szobrot és Auróra cirkálót
festettek meg, ahhoz képest
ez az oltárkép egy egyszeri
kiadás. Meggyőződésem,

hogy ez az oltárkép olyan
magas művészi értéket
képvisel, amely önmagáért
beszél. Persze nem azért

mert én rajta vagyok - tájé
koztatta lapunkat dr. Fran
kó Károly.

- Mennyibe került ez az
oltárkép a városnak?

- Összesen 560 ezer fo
rintba, s ez nem egy olyan
nagy összeg. Ráadásul
részletekben kell kifizetni.

- Kit tisztelhetünk a fes
tő személyében?

- A Budapesten élő Sala
mon György festette, aki
csodálatos műveket alkot

és akadémiát is végzett.
~:yen egyházi jellegű témá
ban sok szép munkája van
külföldön is.

- Úgy értesültünk, h~gy
Salamon György az On
egyik rokona...

- Igen, de távoli rokonOID.
De nem kell ebból ügyet csi
nálni. Ez <I7_bt volt jó, mert
vele meg tudtam beszélni,
hogy ennyi pénzért fesse meg
az oltárképet - mondta dr.
Frankó Károly. H. E.
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Az oltárképról

Prokop Péter ajándéka az iskolának

q.58~ ~

Fil~ §V()VT~

Örök divat! Alkalmi mW1kára fiatal
gépírónőt keresünk,
akitó1 a számítógép

kezelése sem idegen.

Jelenrkezni a Szó-Beszéd
Szerkesztó'ségében lehet.

Időpont egyeztetés
a 30/555-920, vagy

a 66/386-479-es
telefonon.

Szent Gellért
(Prokop Péter grafikája)

Gellért, 980 körül született
velencei patrícius családból.
Kolostori iskolában végezte
tanulmányait, alaposan is
merte a Szentírást és az egy
házatyákat. Bencés lett és
már fiatalon a közösség apát
ja. Szentföldi zarándo kútra
indult, amikor a dalmát par
tokon, Záránál hajótörést
szenvedett. A pannonhalmi
apát rábeszélésére Magyar
országra indult, hogy egy
ideig hirdesse az evangéliu
mot. Huzamosabb időt töltött
István udvarában, a szent ki
rály bizalmi embere lett. Ba
konybél rengetegében hét
évig remetéskedett, csak Ist
ván kérésére hagyta fel szere
tett magányát és elfogadta a .
csanádi püspökséget. Ettól
kezdve az evangélium hirde
tésének élt. Az István halála
után gazdátlanná vált Ország
ban pogány lázadások törtek
ki. Gellért Vatha csapatainak
lett áldozata 1046. szeptem
ber 24-én - A vértanú püpök
testét 1083-ban László király
emelte oltárra. Ünnepe: szep
tember 24.

Az iskola
névadója:

Szent Gellért

mintegy nyolcezer fest
mény és tizenkét könyv.

A kiállítást a gyoll\ai
születésű Latorcainé Uj
házi Aranka, a volt ipari
miniszter Latorcai János
felesége nyitotta meg,
majd a város nevében
Czibulka György alpolgár
mester köszönte meg a
művész ajándékát. Az is
kola igazgatója Kiss Pálné
kifejezte háláját, és el
mondta, hogya festmé
nyek nemcsak az iskolát
gazdagítják, hanem az
ott tanuló gyermekek lel
két is nemesítik.

Gyulai Endre Szeged
Csanádi megyés püspök
október 5-én szenteli fel az
iskola kápolnáját, s az in
tézmény felveszi Szent
Gellért püspök nevét. Ez
alkalomrnalleplezi...1<. le az
önkormányzat által ado
mányozott oltárképet és
az adakozók emléktáblá
ját is.

meg, vagy címerét festették a képre. A
reneszánsz korban (.400-as évek.'1ól) a do
nátor már olyan méretben jelent meg a
képen; mint a szentek, vagy a többi ábrá
zolt. Altalában portréhűséggel ábrázolták.
Az ittelú adományozó-kép követi ezt az
ikonográfiai hagyományt.

A középképtól balra Szent Gellértet lát
juk, a lándzsával és pásztorbottal, püspöki
süveggel. A szent aszketikus alak, a lán
dzsa mártír-voltára emlékeztet. Felfelé
mutat, az ég - a szentek lekóhelye - és
egyben a Szent Korona, Magyarország
legfóob méltósága felé.

A középképtól jobbra Szent Imre herce
get látjuk, az aszketikus, gyötrődő ifjút,
kezében a szűziességét jelképező lilio
makkal és oldalán a felövezett karddal,
amelynek csak a hegye látszik. A herceg
Szent István fia - testőrparancsnok és nagy
vadász is volt. Mély vallásossága és aszké
zise miatt szentté avatták. A herceg fölött
Gyomaendrőd címere látható.

A középkép fölött a Szentháromság: az
Atyaisten lakja, kitárt karjain hordozva
Krisztus keresztfáját, a corpust mintegy
elénk tárva. Feje fölött a Szentlélek jelké
pe..." Salamon György

festményt a művész az is
kolának ajándékozta.

Prokop Péter 1919-ben
született Kalocsán és 1942
ben szentelték pappá,
1957-tőlRómában él. Négy
évvel késóbb a Római Kép
zőművészeti Akadémián
szerzett diplomát, és azóta
a világ számos városában
tartott önálló kiállítást.
Munkájának eredménye

"...Az oltárképet a reneszánsz vezette be a
templomokban, amelyek nagyméretű fest
mények és rendszerint a templom védő

szentjével kapcsolatos tematikát dolgoznak
fel látványos, nagyszabású formában.

A középső kép a Gyomaendrődi Katoli
kus Iskola felajánlása Szűz Máriának. Ez
akép háromje1entésbeli és tartalmi részból
áll össze. Alul Gyomaendrőd mai lakói, tíz
valóságos személy, akik - a polgármester
vezetésével - átadják az iskolát. Középen
Szent Gellért, a mártír csanádi püspök, aki
közvetíti a felajánlást a felső-égi hatalom,
Szűz Mária felé. Tudjuk, hogy Szent Ist
ván Magyarországot Szűz Máriának aján
lotta fel. Igy a jelenet egy már
hagyományos gesztust elevenit fel a ma
gyar ikonográfiában. Szűz Mária az úgy
nevezett "köpenyes Mária" típusa, a
jóságát köpenye kiterjesztésével is kifeje
ző anya megjelenitése. Ez a kép a kora-kö
zépkortól kezdve megjelenő

donátor-képek családjába tartozik. A do
nátor (az adományozó) itt az iskola épüle
tének kis makettjét tartja a kezében.

A középkori művészetben a donátor
vagy adományozó az adományozott képen
portréként kisebb méretben, alul jelent

Hagyományos szabású indigókék,
fekete és kőmosott férfi

valamint női formernadrágok és dzsekik
MADE IN ITAL Y

Már 29 O Ft-tól!

AGyomaendrődiKatoli
kus Altalános Iskola leen
dő névadójának, Szent
Gellért püspök ünnepén
szeptember 24-én délelőtt

ünnepi szentmisét tartot
tak az iskola kápolnájában,
majd Prokop Péter Rómá
ban élő pap, festőművész

állandó kiállítását nyitot
ták meg aművész jelenlété
ben. A kiállított 36
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egszűnik Gyomán a szülőotthon

Bírálták a gondozási
központ vezetőjét

"A hangulat siralomház-jellegű"

Dr. Gedei Margit városunk főorvosa tájékoztatta
a képviselő-testületet arról, hogy szeptember s
én egy megyei egyeztető fórumon elhangzott: a
Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár és az
ÁNTSZ nem támogatja tovább aszülőotthonok
mÚKödését, sőt a tüdőgondozó heti négy órás
rendelési idejének emelését sem engedélyezi. Az
önkormányzat mindkét szakfeladatot finanszí
rozhatná saját költségvetéséból, ami a szülőott

hon esetében jövőre mintegy 14 millió forintot,
a tüdőgondozó esetében pedig 4 millió forintot
jelentene.

A város szakmai struktúra
váltásra pályázatot nyújtott
be a Népjóléti Minisztérium
hoz, s 15 millió forintot nyer
tek. A végkielégítés ek
kifizetésére benyújtott pá
lyázaton 3,2 millió forintot
kaptak.

Gedei Margit főorvos el
mondta, hogya megüresedő

szülőotthon épületében egy
helyen lennének a szakorvo
si rendel6k: a belgyógyászat,
a sebészet, a szülészet, a
röntgen és a laboratóriumok.
A Szabadság téren lévő köz
ponti orvosi rendelőt a Fürst

Véradás
A Magyar V örös

kereszt Területi Szer
vezete véradást
szervez a Katona Jó
zsef Művelődési

Központhan.
1996. október 11

én és l8-án 8-12 óra
között.

Szeretettel várunk
minden új és régi vér
adónkat!

Tisztelt Lakosság!
Szociális munkánk:

segítéséhez használt
ruháit, cipőit szíve
sen elfogadjuk.

Köszönettel:
a ·/öröskereszt

Területi Szervezete

Sándor utcai épületbe helye
zik át. Ugyanide kerül a
gyermekorvosi rendelő és a
védőnői szolgálat is. Az
egészségügyi struktúraváltás
következtében felszabadult

Mint arról lapunkban be
számoltunk a város képvise
lő-testülete vizsgálatot
kezdeményezett a gondozási
központnál, közismertebb
nevén az öregek napköziott
honánál annak kiderítésére,
vajon csökkenthet6k-e az in- .
tézmény költségei, milyen az
ott folyó szakmai munka
színvonala és hogy indokolt
e a több mint 80 fős dolgozói
létszám fenntartása. A vizs
gálatot a nagyszénási szociá
lis otthon két vezetője

végezte.
A 37 oldalas vizsgálat hiá

nyolta, hogy nincs az intéz
ménynek előremutató

szalanai programja. 19 fővel

kell csökkenteni az intéz
mény dolgozóinak létszá
mát. A szeptember 26-i
képviselő-testületi ülésen,
amikor ez a téma került napi
rendre, az is kiderült, hogya
város vezetői és az intéz
ményvezetője Gonda Edit

ingatlanok értékesítéséból
befolyt összeget az egész
ségügyre fogják elkölteni.

A főorvos asszony 30 mil
lió forintot kért az átalakítá
sok megvalósítására és a
még szükséges egészségügyi
gépek és berendezések meg
vásárlására.

- A gyomai szülőotthon

ban egyébként évente 250 
310 gyermek látta meg a
napvilágot, s míg a mi szülő
otthonunk ágykihasználási
mutatója 47 százalék volt,
addig a szarvasi szülőotthon

esetében ez a szám 21,9 szá
zalék, Szeghalmon pedig 33
százalék volt az elmúlt évben
- mondta dr. Csaba Kálmán
szülész-főorvos, aki a jövőt

illetően pesszimistán nyilat-

között nem felhőtlen a vi
szony. Mivel az ülésen szép
számmal megjelentek az
ÖNO dolgozói, a polgármes
ter reményét feje?te ki, hogy
azért az öregekkel is maradt
valaki.

Dr. Frankó Károly szerint
hiba volt néhány évvel eze
lőtt határozatlan időre kine
vezni az intézményvezetői

posztra Gonda Editet. Azt is
hibául rótta fel a polgármes
ter, hogy Gonda Edit anélkül
iskolázott be dolgozókat,
hogy erre a fenntartó tól , a vá
ros vezetőitól engedélyt kért
volna.

- Az intézményben szomo
rúak és rosszkedvűek az idő

sek, pedig ez nem egy
elfekvő kórház. Az intéz
mény vezetőjének valÓSZÍ
nűleg nincs személyes
kapcsolata az idősekkel, és
nem lehet úgy dolgozni,
hogy a saját gazdaságvezető
jével is haragban van. Na-

kozott: - Megfojtották az
egészségügyet, s az a gya
núm, hogy ez a magyar
egészségügy teljesen össze
fog roppanni.

ÉVA TEXTILHÁZ
Gyomo, Kossu·ih u. 18

• Kabát-kosztüm
szövetek

• Bútorvászon
530 Ft-tól 750 Ft-ig

• Törölgető-teritő

• Fürdőszoba szőnyegek

• Méteres damaszt
• Flanel l40-es

és 90-es szélességben
• Játék nagy
választékban

gyobb alázattal és szerény
séggel kellene végezni ezt a
munkát - mondta a polgár
mester.

Hangya Lajosné a szociá
lis és egészségügyi bizottság
vezetője is a fentieket erősí

tette meg azzal, hogy szerin
te is jobban kellene
menedzselnie a vezetőnek az
intézményt, ahol tapasz
talatai szerint "a hangulat si
ralomház jellegű".

Csorba Csaba jegyző

Gonda Edit vezetői alkal
masságát kérdőjelezte

meg és ezt tényekkel is
alátámasztotta. A jegyző

vél eményny i l v ánítás át
már nem várta meg a gon
dozási központ vezetője,

hanem kollégáival időköz
ben távozott a teremből. A
jegyző hozzászólását írás
ban juttatják el Gonda
Edithez és az intézmény
dolgozóihoz, valamint az
ott lakó idősekhez.
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A Hungarotel megbí
zásából a közelmúlt
ban egy külső cég a
Meló-Diák munkatár
sai keresték fel a gyo
maendrődi lakosságot,
közülük is elsősorban

azokat, akiknek már
volt benyújtott telefon
igénylésük. Ezekkel a
polgárokkal előszerző
dést is kötöttek,
amennyiben erre haj
landóak voltak. Máso
dik körben a
Hungarotel munka
társai jártak azoknál a
lakóknál, akiknek
nincs telefonjuk, de
igényük sem volt be
nyújtva.

- Az említett előszerződés
ben egyébként az áll, hogya
megkötést61 számított 12 hó
napon belül a Hungarotel
előfizetőiszerződéstköt a la
k6val és ez egyben az'. is je
lenti, hogy a szerződés

aláírását követő 13 hónapon
belül telefonja lesz az igény
lőnek. Ezért 10 ezer forint +
áfát, azaz 12 500 forintot kér
tünk befizetni azoktól, akik

az említett szerződést meg
kötötték, a felU1ffiaradó 25
ezer forintot pedig a bekap
csolást megelőzőenkell kifi
zetni. Egy magánszemély
tehát összesen 37 500 forin
tért jut telefonhoz. Vállalko
zó esetében összesen nettó
90 ezer forintot kérünk - tá
jékoztatta lapunkat Kopcsák
Mihály a Hungarotel igazga
tóhelyettese.
Gyomaendrőd térségében

már megtörtént az előkészítő

munka az új előfizetők be
kapcsolására . A Hungarotel
által elkészíttetett rend
szertechnikai elképzelést
megküldték a Hirközlési Fel
ügyeletnek engedélyeztetés
re. Az engedélyezést
követően kezdődhet meg a
hálózat építése. Gyomaend
rődön a telefonhálózat fej
lesztése - mint Kopcsák
Mihálytól megtudtuk - az
1997-es év feladata lesz.
Gyomaendrődön megma

rad a jelenlegi telefonköz
pont, de mellé egy digitális
fokozatis települ, s erre kap
csolják rá vezetékes módon
az új előfizetóK telefonjait
vezetékes módon, tehát a je
lenlegi réz hálózatot bővítik
tovább földkábeles megol
dással. Kopcsák Mihály el-

mondta még, hogy amennyi
ben az új előfizető a Hunga
roteltől kéri a telefont, akkor
nyomógombos készüléket
tudnak biztosítani, de a lakó
más forgalmazótól is vásá
rolhat telefont. Fontos azon
ban, hogy a készülék a
Hírközlési Felügyelet által
engedélyezett legyen. A be
vizsgálás és az engedélyezés
tényét a készülék alján lévő

sárga embléma jelzi.
Körösladány, Dévaványa

és Ecsegfalva településeken
még az idén megvalósul a te
lefonhálózat fejlesztése. Az
emlitett helyeken rádiótelefo
nos megoldással kapcsolják
be az új előfizetóKet A telepü
léseken felállitott tornyokon
elhelyezett antennák fogják
majd össze az előfizetó1<et.

- Ez esetben nem az úgyne
vezett sétálós te1efonra kell
gondolni. Ez helyhez kötött,
ugyanolyan zsinóros tele
fonkészülék lesz mint a ha
gyományos hálózaton lévők.

A különbség csak az, hogya
telefon mellett lesz még egy
kis doboz, amely a felállított
antennához való csatlako
zást biztosítja. A telefonálás
költségei megegyeznek a ha
gyományossal - mondta
Kopcsák Mihály. H.E.

Szeptember 2~n a váTDsbá
ZárJ a tervezettivóvÍl-IDÍnőségja

vÍtó berubázásról tárgyalt a
megyei önkOlmányzat területfej
lesztési osztályának a Kövízig, a
Kömye?etvédelm.i Felügyelő

ség, az AlIami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat és a Bé
kés Megyei Vízmű Rt szakem
berei. Elkészült az a
tanulmányterv, amely Mezőbe

rénytől boma jó ivóvizet Gyo
maendrődre a Maros
hordalék.kúpról. A városbázán
ezt a tanulmánytervet ismertet
ték. Az említett intézmények,
szakbatóságok írásban is meg
kapják a tanuimánytervet, s ezt
követően nyilatkomak ennek el
fogadásáról. A Környezetvédel
mi Felügyel6ségnek és a
KÖVÍZlG-nek keU áldását adni
ahhoz, bogy ez aberubázás meg
valósulbasson.

A korábbi áUáspontok szerint
ugyanis a Maros bordalékkúp
vízkészlete tovább már nem ter
helhető, ezért a szakbatóságok
nem támogatták azt az elképze
lést, bogy Gyomaendrőd innen
kapjon jó ivóvizet. Hogy most
változik-e álJáspontjuk az a kö
zeljövőben derül majd ki.

A város egyébként benyúj
totta a kormányboz címzett tá
mogatás keretében az igényét a
Szegbalom felől érkező ivóvíz
vezetékrendszer megépítésé
bez, mivel a környezetvédelmi
felügyelőség ebbez a megol
dásboz járult bozzá. A Szegba
lom felől érkező-vízvezeték
kiépítése 800 millióbakerülne,
Mezőberényfelől viszont csak

"KÉK LAGUNA"
Díszhal- és madárkereskedés

a Kossuth u. 45. sz. alatt.
Kaphatók: akváriumok,

felszerelések, terráriumok,
ékszerteknősök, papagájok, kalitkák.

Trópusi vízi növények,
élő eleség folyamatosan kapható,

Ami nincs, azt megtervezzük,
megszerezzük.

Szeretettel várunk minden
érdeklődőtis.

Nyitva: héfőtől-péntekig, 8-17 óráig
szombaton, 9-13 óráig

; ; ; ;

INGATLANERTEKESITESI
Az AGROKER Rt. a tulajdonát képező

Gyomaendrődkülterületén lévő 02857/8. hrsz.
ingatlanát értékesítésre felkínálja.

Az ingatlan
VÍZPARTON FEKVÖ TELEK,

GAZDASÁ I ÉPÜLETTEL,
GYüMÖLCSÖSSEL

ÉS SZÁNTÓTERÜLETTEL
rendelkezik.

Területe összesen: 14 905 négyzetméter.
TovábbiJelvilágosítást ad:

Szalai László beruházási előadó.

~Ml~ Békéscsal~~t~:::d~elyiút 14.m.. Telefon:· (66) 443-143



5701
5901
470,
4901
5901
6401
540,
5901
670,-

160/
190,
3201
3601
3901
3201
3801
2901-

3.9901
5.4901
6.100/-
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26.7001-tól
6.200 1 

2.5001-

38.9001
38.9001
40.9001
45.900,
46.5001
62.9001
31.9001
31.9001-

38.9001
40.9001
49.7001
52.8001
51.5001
56.9001
55.9001
61.900,
52.8001
79.9001-

"Oszi vásár
a Kéri Híradás
technikában!

Parabolák:

SHARP kétsávos 1017-12/75
Kézi forg.

Walkmanok:
PANASONIC RQ P40

RQP44
RQV60

Audiokazetták:
TDKD60
TDKD90
TDK3A 60
TDK3A 90
TDK8AX60
SONYUX 60
SONY UXPRO 60
MAXELL XLII 60

Videokazetták:
BASF 180
BASF 195
SKC 180
SKC 195
SKC 240
SONY CD 195
FUJI 180
FUJl195
FUJl240

LEVELEINKBŰL

Dr. Weigert József
Gyomaendrőd

Vagyonfelélés
8

i1lill!i1i
Tisztelettel gondolok azokra az elődeinkre, akik oly sokat ::.:.:.: .:.:.:.:.:-:.:.:.:.;::.;.:.:::.. :.:::-::::~

áldoztak a köznek és munkájuk dicsőségét ma is hirdetik a :'~"~;l;
városi épületek. Fizették az adót az egyháznal5" a városnak és UU
dolgoztak a közös célt szolgáló épületekben. Ok döntötték el, ••••••••
hogyabevételból mit építsenek. Nem történhetett meg az,] Gyoma, Fő u. 226. Telefon: 30/456-394
hOQ:y ebbe a bev.ételbe e2:yes csoportok, bármilyen címen is :.:~:

~ ~ Televíziók:

~~?~;~~:~~;o~1{;~~:~I~:i~!~1~~E~ i igm ~:~
dolgoztak. AKAI 55

A gyomai reformátusok által épített templom hatalmas AKAI 55 TXT
épület, stílusos kivitelben. Az aránylag kis létszámú nemzet- PHILIPS 51
ség is nagy áldozatot hozott, mikor iskolát és templomot PHILIPS 55
épített és amikorleégettismét. Az endrődi templom díszes és DAEWOO 51
szép épülete is sok adakozó áldozatát kívánta. A gyomai;
községháza száz éves elmúlt, de masszív és városképi jelen-UY PANASONIC 55 TXT

~~~t~*~~!~t~~i::~~~~~~tgl~~J"j;11 fE~l~~:~j
saját családja részére építő földbirtokos azon a pénzen, SONY 2 fej
amelyból építette közel 50 kh földet vehetett volna. A század AKAI 4 fej
elején sok száz tanya épült Gyoma és Endrőd határában. A PANASONIC 4 fej
tanyák pusztítása 1945 után kezdődött. A házak, tanyák a PHILIPS LINE REC
földek államosításával, tagosításokkal kezdődöttazok vonu- JVC LINE REC
lása. 1960 után ezt a pusztítást a kolhozosítás tetézte be.
Lebontották a sok száz tanyát, néhány maradt. A fö;d takaré- Lejátszók
kosság jegyében megosztották abelterületi lak6telkeket és
sok új korszerű épületet zsúfoltak össze.
Elődeink mindig csak gyarapítottak, építettek. Változás

1945 után állt be. Elődeink sok áldozatot hoztak, olyan
középületeket emeltek amelyek kialakították a város jellegét
és évszázadok múl va is díszei a városnak. A város területén
gazdálkodó kolhozok mind megbuktak. A régi gazdasági
~~~~~k, tanyák mind elpusztultak, gazdasági felszerelésük 11:
kÖ~é~~~~~~e~~~~~~~;~~~~~I::;~Zr~~~~~~f~;s~~~~~~~tr:••"••••••I.! •. ~:! ••I!.!~

~i~i~;~fl§~J~~f[~ir~~~~ Illilii!1
:):::}IIII):"'))}::

lan értékesítését határozták el a kiadások fedezésér<:\. A város-
nak több a kiadása minta bevétele. A túlköltekezés olymérté\cű,

hogy a városi közvagyont felélik. A lakosságra kivetett 36 millió
adöbevétel sem képes az egyensúlyt helyre állítani. Az ingat-
lanok eladása esetén kieső bérleti díjak kiesését további ingat-

;~i~~;'~~;~1t~o~l;~~~i~~i~r~:a?~;Elli!1111

~[~~J~~~;~:~~~~lfs~~!~~1r~i;:~1}i !IIiI
<!il!~i~
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RUMBA TANCKLUB HIREK
Habár a nyár a vakáció és a nyaralás ideje, ennek ellenére a
sportban és így a tánccsoportban is folymatos volt az edző

munka, készülődés az őszi versenysorozatra. Az elmúlt évek
tapasztalata, hogya nyár a versenytáncban nem lehet ubor
kaszezon, hiszen ha valamikor, akkor ilyenkor érnek rá a
diákok arra, hogy versenyekre utazzanak el. Ezért ez év
nyara is bővelkedett táncos eseményekben mind itthon, mind
az ország más tájain.

Középen Farkas Tamás
és Tímár Barbara

Június IS-én Salgótarjánban egy
nemrégen alakult klub rendezte első

versenyét, ahol Pelle András-Duzs Ad
rienn párosunk nyelte meg a Standard
táncok versenyét, Roósz Péter-Kulik
Anita pedig az S. helyen végeztek. Jú
IUUS 22-én a hagyományos mezó1co
vácsházi nyáli táncversenyen szintén
kitettek mac,aukélt táncosaink. E osz
tályban Pelle András-Duzs Adlienn pá
ros a latin-amerikai táncok versenyében
első helyezést ért el, rrúg Szabó Zoltán
Nándori Anita a 3. helyen végzett. A D
osztályosok junior r. korosztályában

Barta Péter és Farkas Viktória

Bencsik Mihály-Mészáros Györgyi a
standard táncok S. helyezését érte el.
Ugyanennek az osztálynak a jUluor II
es korosztályában Farkas Tamás-Tímár
Barbara a standard táncokban győzte

sen kelült ki, a latin táncokban a 4.
helyen végzett.

Június 29-én klubunk legmagasabb
osztályos párosa Tímár Krisztián-Pó
lus Rita B osztályos táncospár lépett
fel Gyomáról és Endrö'dról elszárma
zottak tiszteletére adott városi rendez
vényen. Július 27-én a hagyományos
besenyszegi gyermeknapon, augusz
tus 3-án a Gyomai Szülőföld Baráti
Kör rendezvényén szerepeltek tánco
saink. Augusztus 18-án az Agricoale
mezőgazdasági kiállítás nyitónapjá
nak vállakozói estjén adtunk nagytet
szést kiváltó műsort. Augusztus
20-27-e között részt vettünk Zánkán a
II. Országos Gyennek- és Ií]úsági
Táncfesztiváion 13 versenyző páros
sal. Mivel e versenysorozat kizárólag
a 18 éven aluliak számára lett kiírv~
így a feln6tt párosaink csak szurkoló
ként vehettek részt, segítve, buzdítva
a versenyzö'inket. A tavalyi nagy siker
nyomán az idén 41 táncklub közel 500
párosa versenyzett E, D, C és B osztá
lyokban. A több napos versenysorozat
a versenyzésen túl jó alkalom volt az
erőfelmérésre,a tapasztalatcserére is.
Pár-osaink közül E osztályban Pelle
András-Duzs Adrienn a standard tán
cokban 7., a latin táncokban 4. helye
zést ért el. D osztályban Farkas
Tz.:nás-Tímár Barbara standard tán
cokban 4. helyezést ért el, latin tán
cokban az igen értékes 9. helyezést,
mely eredménnyel C osztályba léptek
át. Ebben az osztályban is starthoz
álltak, ahol megismételték a D. osz
tályban elélt eredményüket. A D és C
osztály junior I-es korosztályában in
dulóknak még nehezebb dolguk volt,
lTtivel rendkívül népes és nagyon er6s
mez6ny jött össze. Ennek ellenére

tisztességesen helyt álltak, melyb61
meg kell említeni Lénárt ZoLtán-Bar
ta Klára páros D standard 7. helyét,
akik kis híján maradtak csak le a dön
tőról. A C osztály junior II. korcso
POltjában Barta Péter-Farkas Viktória
párosunk standard táncokböl 4., latin
táncokból6. helyezést értek el.

Az őszi szezonban több fellépés és
verseny vár ránk. Szeptember 25-én es
te egy japán üzletemberekb61 álló dele
gáció tiszteletére rendezett estélyen
kellett mlísolt adnunk. Október 12-én
Hódmez6vásárhelyen, 20-án Füzesa
bonyban, 26-án Mezó1<ovácsházán ve
szünk részt versenyeken. November
9-én itthon a Művelődési Központban
rendezünk E osztályos táncversenyt,
mig 23-án a Sportcsamokban a hagyo
mányos jótékonysági estet rendezzük
meg Gyomaendrőd Tár'sastánc Moz
galmáélt Alapítvány javár~ amely ren
dezvényekre ezúton is szeretettel
várunk ITÚnden érdeklődőt.

Megyeri László
klubvezető táncpedagógus

Pelle András és Duzs Adrienn
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Szál1lítógépes Honti grafikák

9VF,Á'V}~
~ VASARELY KIÁLLÍTÁS ~
~ Gyomaendrődön
~ Victor Vasarely magyar származású világ- •

í4 hírű képzőművész kiállítását tekinthetik meg
az érdeklődők a Katona József Városi Műve-
lődési Központban november l8-24-ig. ~

A művész képeit - a pécsi állandó kiálJítá-
.... son kívül - több Il1jnt 10 éve nem láthatta a

f( magy" kö,önség. Ez " anyag, amely Gyo-~
maendrődön bemutatásra kerül, bejárta már

~
szinte az egész világot. Elsősorban a főváro- ~

sokban volt látható. Az országos vándorkiál- ;'.r..... lítás Magyarország 10 városában és Békés .~
~.... megyében egyedül Gyomaendrődön tekint- ~.......J hetőmeg. ~

~
A kiállítási anyag magángyűjtemény, ...,.

(CST tulajdona) amely eddig hazánkban ~
egyetlenegyszer volt látható. Ismert és kevés-
bé ismert képek egyaránt bemutatásra kerül- ....V
nek. Vasarely alkotásaiból teljes skálát ~

~ láthatunk majd, (feke,,-fehéc, s,ínes, és t"ha- ~
tású képek, valamint szobrok) amelyek Men ~.

'- -:: reprezentálják a méltán világhírű művész ~
~ munkásságát.

A kiállítás megrendezési költségei igen ma-
~ gasak, ezért minden képzőművészet iránt ér- ~....
~ deklődő magánszemély és cég szponzori ~
~ támogatását a rendező Művelődési Központ ~
~ nagy örömmel elfogadná. ~

~ tr'JltiO/Ja

Kner
siker

Az Europapier Hun
garia Kft. által kiírt és
Gutenberg szüle
tésének 600. évforduló
ja alkalmábÓl, aStora
Hungaria Kft-vel közö
sen els6 ízben meghir
detett Gutenberg-díj
pályázaton a nyomtatá
si mi::6ség kategóriá
ban a nemzetközi zsűri

oklevéllel jutalmazta a
Gyomai Kner Nyomdá
ban készült Kolozsvári
Servatius Tibor című

könyvét, amely az els6
tíz díjazott között vég
zett. A Gyomai Kner
Nyomda Rt. egyébként
3 könyvvel nevezett a
versenyre, ahol össze
sen 40 pályázó 60 pá
lyamunkát nyújtott be.

"Rendezgetvéndolgaimat,
a számomra még elrendelt
id6t szerény munkával és
csendes meditációval töltö
getve, rég elfelejtett vázlat
füzeteim kerül vén a
kezembe, szomoruan néz
tem a már megsárgult lapo
kat. Kár értük, hogy így
elkallódjanak.

Egy ráér6 délután elszán
tam magam, hogy megnéz
zem Péter unokám mit
motoszkál azon a szálIÚtógé
pen szinte éjjel-nappal, s kér
tem, mutassa már meg, hogy
mit is tud e fránya gép, hogy
olyan rabul ejt6.

E1csodálkoztam. Egy va
rázslattal kerültem szembe.
Mindent lehet vele csinálni.
Rajzolni, kicsinyíteni, na
gyítani, elhagyni, hozzáten
ni, megörökíteni elszálló
gondolatokat és még sok

mást. Döbbenetes! El6 a régi
vázlatokkal, s csoda történt,
a gépen megújultak. Új tar
talmat kaptak. Önálló alko
tásokká nemesedtek.
Étvágyat kaptam. Hát néz
zük csak. Mi történne, ha a
meglév6 képeimmel is ját
szadoznánk a gépen.

Két hétig teljesen belebo
londultam, csak ültem az
unokám mellett és vezényel
tem neki, mint egy karmester
a zenekarnak.

S íme. Itt van egy részük a
kiállításon, arégi képeimból,
vázlataimból, az általam, az
unokám és a számítógép
közreműködésével született
"új" alkotások. Kérem te
kintsék meg wet."

Ezekkel a szavakkal invi
tálja a látogatókat Honti An
tal grafikus az október 12-én
II órakor megnyíló kiálIítá-

Tánctanfolyam
felnőttek

részére!

Az előzetesen jelzett igények
ismeretében ez év novemberé
től ismét indul tánciskola fel
nőttek részére. A tanfolyam 20
tanórás, melynek foglalkozása
ira szerda esténként 19.30
21.00 óra között kerül sor.
Tananyag: a világtánc-program
klasszikus és modem báli táncai
(valcer, tangó, rumba, cha-cha
cha, rock and roll, hustle, disco
fox stb.)

A tanfolyam helye: Városi
Művelődési Központ ( emeleti
táncterme), Kossuth u. 9.

Várható kezdési időpont: no
vember 6.

A házas- és alkalmi párosok
jelentkezésüket október végéig
jelezzék a művelődési központ
ban.

A foglalkozások zártkörűek.

Minden érdeklődőt szere
tettel vár Megyeri László tánc
pedagógus.

sára a Katona József Műve
16dési Központba. A kiállí
tás október 27-ig tekinthető

meg.

Progromok
Katona József Városi
MűvelődésiKözpont
Október 8.: LOS ANDI

NOS koncert. Igazi, hangula
tos dél-amerikai népzene!
Belép6: 150Ft(diák, nyugdí
jas), 220 Ft (feln6tt). A ren
dezvény támogatója a Corvo
Bianco Scuch Bt.

Október 11.: Véradónap

Október 12 - 27-ig: Honti
Antal kiállítása. Megnyitó
l2-én délel6tt II órakor. A
kiállítás megtekinthet6: hét
köznap 8-19 óráig, szombati
nap: 9-12 óráig

Október 18.: Véradónap

Október 28. - nov. 7-ig:
Péliné Em6di Etelka képz6
művész kiállítása. Megnyitó:
okt. 28-án 16 órakor. A kiál
lítás megtekinthet6: hétköz
nap 8-19 óráig és szombaton:
9-12 óráig.

November 18-24-ig: Va
sarely kiállítás a Műv. Köz
pontban~

Közösségi Ház
Október 2-án 17.30-t61:

Harbalife előadás

Október 9-én 17.00-tól: Cu
korbetegek klubja

Október 10-én 10.00-tól:
Zenés gyerekműsor óvodások
nak és kisiskolásoknak. Vendé
geink: Hevesi Imre és Gulyás
Levente

Október ll-én l6.00-tól:
Termékbemutató

Október 19-én l8.00-tól: A
Magányosok klubja alakulásá
nak 2 éves évfordulóját ünnepli
közös vacsora keretében

Október 24-én l6.00-tól:
Számítógép kezelŐ! tanfolyam
tájékoztatója

Október 26-án l7.00-tól:
Teaház. E havi vendégünk: Dé
vai Nagy Kamilla. A műsor cí
me: Magyarok fénye
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,
Megalakult a MIEP

, Szeptemberb~n Endr6dön megalakult a Magyar Igazság és
Elet Pártja (MIEP) gyomaendr6di szervezete, amellette mú1cö
d6 ifjúsági frakcióval együtt. A helyi szervezet elnöke Ma~si

János, az ifjúsági frakciót Hegedű s Csaba irányítja. A MIEP
~ub minden pénteken 19 órától tarja összejöveteleit a Hídf6
Etterem kistermében, ahová minden érdekl6d6t várnak.

N-N Magyarországi Biztosító Rt.
Világcég Gyomaendrődön

Nincs, mi örök, ne reméld!
Int erre az év meg a perc, mely elviszi

szép napodat.
Mindig a bölcsebbhez fordulva keresd

meg a törvényt, mely
Jó útra vezet, s csendes békét ad alélnek.

(Horatius)
A Nationale Nederlanden több mint 150 éve van jelen előbb Hol

landia, majd a világ biztosítási piacán,jelenleg több mint ötven ország
ban. AzN-N az lNG (InternationaleNederJanden Group) a legnagyobb
holland biztosítási és bankcsoport tagja. Az N-N Magyarországi Biz
tosító üzletkötői nem ügynökök. A mi üzletkötőink elnevezése: képvi
selő, hiszen patinás cégünket képviselik külső megjelenésükkel,
felkészültségillel. Számunkra ez azért fontos, mert napról napra
bővülő ügyfélkörünk elsősorban általuk alkot véleményt biztosí
tótársaságunkról.

Képviselői hálózatunk minden egyes tagját a szabad polgárok fele
lősségérzete és az európai életbiztosítási kultúra hazai meghonosításá
ra irányuló küldetéstudat hatja át. Mi gyomaendrődi képviselők - Rosza
Pálné, Szilágyi Zoltán - azon dolgozunk, hogy megadjuk minden
gyomaendrődi polgárnak az öngondoskodás, a békés családi biztonság,
a kiegyensúlyozott, kiszárrútható, anyagilag biztosított jövő lehetősé

gét.
Biztosítótársaságunk elsődleges célja, hogy küldetését - a magyar

családok biztosítási igényeinek kielégítését - minél magasabb színvo
nalon teljesítse. Termékeink és szolgáltatásaink - figyelembe véve a
sajátos magyar helyzetet, a társadalom- és nyugdíj biztosítás súlyos
áHapotát, a köz- és felsőoktatás tandíjkötelezettségét - a társadalom
szélesebb rétegei számára kínálnak kiutat és megoldást.

Irodánk Gyomaendrődön a Kossuth utca IS. szám alatt található,
ahol minden nap S-9 óráig várjuk tisztelt érdeklődő ügyfeleinket.
ürömmel értesítjük az olvasókat, hogy lehetőség nyílt képviseletünket
két fő képviselővel bővíteni. Szeretettel várunk minden kedves érdek
lődőt a fenti időpontban.

Rosza Pálné, Szilágyi Zoltán képviseJól<
Gonda Tibor üzleti igazgató

,..,..".,..",."..,.."..,..".."..
,.. Várja kedves vásárlóit a "..

~ WATT GMK ~
". a gyomai (Fő út 214.) ".
,.. és endrődi (Fő út 10.) üzJeteiben ".

- Elln háztartási gépek nagy választékban
,.. - Villanyszerelési anyagok, elemek, izzók "..

,.. - Televízióantennák, csatlakozók ".
- Háztartási gépek (mosógépek,

,.. centrifuga, bojler) alkatrészei "..

r -SKY és keleti gyártmányú csapágyak ...
,.. minden méretben és típusban ,..
r -Vállalj uk továbbá háztartási gépek ...
,.. javítását, és épületek villanyszerelését. ,..

r Hűtőgép-alkatrészek. felújított ...
,.. és új hűtőgép-motorok. ,..
,.. hőszabályzók,szűrők ".
,.. -Búvárszivattyú alkatrészek ,..

,.. 66/386-358 ,..

".,..".,..".".,..".,..".".

ni az iskolatársakkal, gyermek
kori pajtásokkal és a kedves ro
konokkal. Kívánom a
Sz6-Beszéd 0lvas6inak, hogy
szeressék a dalt, ami nemzeti
kincsünk, s ahogya költ6
mondja:
A dolgos magyarnak, ha fáj az élet
Gondját temetni a dalhoz tér meg.
A dal varázsa enyhíti búját
Megszépíti holnapi álmát.
Temeti búját zenébe, dalba
Így vígasztal a magyar nóta.

ef) (Í1rA"8~AS rr
fJAtdr.A \I)

Gyomaendrőd,Hősökútja 65/1 .

Nyitva:
hétköznap: 8-18 óráig,
szombaton: 8-12 óráig.

Telefon: 66/386-47

Hazadi Zsuzsa nótaestje
Ez a föld a hazám cím
mel a gyomai születésű

Hazadi Zsuzsa nótaéne
kes ötven éves művészi

j ubileuma alkalmából
nótaestet rendezett a
Katona József Művelő
dési Központ. Bár a nó
taestre a gépkocsi
hibája miatt nem érke
zett meg a cigányzene
kar, ennek ellenére egy
helybéli beugró zenész
kísérőzenéjével sikerült
megmenteni az előadás

hangulatát.
Hazadi Zsuzsa - gyomai ne

vén K. Nagy Zsuzsanna 1954-ig
élt Gyomán:

- Itt jártam iskolába, a kese
ly6si tanyavilágban voltam if
jú, majd Csudaballára mentem
férjhez. 1954-ben mentem el
Gyomáról, elvégeztem a zene
iskolát, majd működési enge
délyt kaptam, s így lettem
hivatásos el6adóművész.

Szakmát is tanultam, hogy biz
tos kenyerem legyen. Az
egészségügyb61, a Budapesti
Szeretetkórházból mentem
nyugdíjba. Ma is rokoni szálak
kötnek Gyomához, s jól esik
itthon megpihenni, s találkoz-
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REGIBUTORT
ANTIK BÚTORT
VÁSÁROLOK

GyomaendrődI

Erkel F. u. 29.
Telefon: 06-30/533-594

Reális áron vásárolok
- boltberendezést
- hagyatékott régiségekett

ócskaságokat
- régi stílbútorokat
- parasztbútort (szekrényt asztat

kaszlit sublót falitékat konyha
szekrényt ládat székt tükör
és tükörasztat kredenc)

- festménytt képkeretet
- fali- és zsebórákat
- fegyvereket katonai fel-

szereléseket
- üveg és porcelán dísztárgyakat
- népi kerámiátt parasztüveget
(borost likőröst szódást stb.)

- régi gyermekjátékokat
(babákt mackókt vonatokt stb.)

- hangszereket zenélő
szerkezeteket
(gramofont fonográfot stb)

A felsoroltakat még sérült,

ROMOS ÁLLAPOTBAN
IS MEGVÁSÁROLOM!

Fii~t~~~ió·1l1~1: .. ···0·

·é$Zfl§riZZfHt':· ::.

Bárkai ZSOltI GyomaendrődI
Erkel u. 29.

5621 Csárdaszállás, Vasútállomás mellett
Telefon: 66/357-042, Telefax: 66/357-056

MŰTRÁGYÁT ÉS
ÖSZIBÚZA

VETÖMAGOT
EGY HELYEN!

Őszi műtrágyaszükségIetét
biztosítsa a Csárdaszállási

Agrokémiai Kkt.
.műtrágya telepéről,

ahol a műtrágyák

széles választékával
várjuk vásárlóinkat.

Ugyanitt tízféle II. fokú,
csávázott őszi búza
vetőmagrendelhető

rövid határidőre.

Kiváló minöség,
korszeru kiszolgálás.

Várjuk megrendeléseiket!

;; ,
MEZOGAZDASAGI

;;

TERMELO FJGVELEM!

/ /

SZENNYVIZSZIPPANTAS
Hanyecz László Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 4.

el.:386-702, vagy 60/304-710

Megrendelést felveszünk
a fenti címen, vagy

• Fülöp Zoltánné Endrőd, Szabadság u. 14/1.
Tel,: 386-082

• Sebők &Sebők Villanyszerelési Bolt Gyoma,
Bajcsy u, 82, Tel,: 386-118
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$ adidas $
~ Adidas termékekkel bővült a választék! ~* sportcipőkt szabadidőruhák, pulóverek ** Tornacipők 33-35 méretig ** egységesen 600 Ft *
~ Amíg a készlet tart! ~

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

Szeretettel várjuk kedves
Vendégeinket az

ÉVA
FODRÁSZATBAN

Gyomaendrőd,

Kós Károly u. 2.
(F6 út mellett).

~
Telefon: 386-795

~:::z~~a;::::::;::;'1
~ fiatal munkatársakat ~.
$. KERESÜNK ~
~ aj kal mi jellegű ~
i MŰSZERÉSZ ~
~ fel adatok elvégzésére I ~

~ Szakirányú végzettség .
~ nem szükséges.
~ Telefonnal és B kVategóriás
~ jogosítvánnyal rendel ke-
~ zól< előnyben I

~ Jelentkezés

I: a szerkeszló·ségben.
?: Telefon: 66/386-479
~~""'n9':"'::?'"~"';';-:7"F."':"':""'-;""-;.;.';~~

co
AFÉSZ

1996. október 7-12 között
a szövetkezet üzleteiben

ÁRENGEDMÉNYES
VÁSÁRT

tartunk!
A vásár ideje alatt számos

élelmiszert és vegyi árut
nagy árengedménnyel

kínálunk, amíg a készlet tart!

MIÉRT NE FIZETNE
KEVESEBBET?

".. ..
ENDROD ES VIDEKE.. ..

TAKAREKSZOV TKEZET
* alapítva 1957. május 18. *

KÉT NAP EGYMÁSÉRT!
Magánéletben is vannak jeles ünnepek,

amikor rokonok, barátok felkeresik
egymást. Nekünk is van

születésnapunk, de közös ünnepünk a

VILÁGTAKARÉKOSSÁGI NAP
is.

Régi és új barátainkat ünnepi
nyüvatartással várjuk kirendeltségeinken:
október 30-án (szerdán) és október 31-én

(csütörtökön) 7,30-tól 18 óráig.
Keressen fe: most is,

- ha betétet kíván elhelyezni
- ha kölcsönigénye van

- ha számlát akar nyitni vagy azon
forgalmazni

- ha új szolgáltatásunk (devizaszámla,
valuta vétel-eladás) érdekli

- vagy akkor iSt ha ünnepünkön
csak találkozni akar velünk.

Várjuk Önt Endrődi és
Gyomai Kirendeltségeinken!

Ha vesz, ha elad keresse a

GYŐZŐ IZOMÁ YI BOLTOT
ÜVEGEZÉS

Ugyanitt
üvegezés,

képkeretezés .
Hőszigetelt üveg

készítését
vállaljuk!

Gyomaendrőd,Fő út 187,

Vas- műszaki áruk, színes tévék,
rádiók, videók, háztartási gépek,
hűtőszekrények,segédmotorok,

könyvek, festmények, dísztárgyak. ..

TV SZERVIZ
Szakszeni, gyors 

garancián túli 
tévé-, rádiójavítás .
Házhoz megyünk!
Hibabejelentés a

fenti címen!
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döntetlennel fordult. A
második félid6ben aztán
sajnos gy6zött a rutin:
több kihagyott hétméteres
és tiszta gólhelyzet után a
GYEFKC elveszítette a
küzdelmet.

A mérkőzés után a volt
válogatott Budai. Ezt nyi
latkozta:

- Különös stílusú mérkő

zés volt Az ellenfél meg
próbálta széttördelni a
játékot, s így megbontani a
védekezésünket Ez az első

félidóoen sikerült is nekik,
így a szünetben más véde
kezési taktikát kellett kita
lálnunk. Ezt alkalmazva
sikerült a második félidőt

nyemünk. A hazai csapat
rutintalan, nincsenek iga7j
meghatározó egyéniségei,
viszont a küzdeni akarása
figyelemre méltó. Talán a
kapus, Sóczó Attila teljesÍt
ményét emelném ki, aki sok
lövésünket hárított.

A játékvezetóbó1 csak
annyit, hogy véleményem
szerint ó1<: is különös stÍ
lusban fújták a sípot...

A visszavágóról pedig
annyit, hogy hazai pályán,
Szegeden, legalább tizen
öt góllal szeretnénk győz

ni. Valuska LajosA szervezó"k

Szeptember 27-én, pénteken a Gyomaendrődi

F~rfi Kézilabda Club játékosai a Csongrád me
gyei Sándorfalva csapatát fogadták a Városi
Sportcsarnokban. A sándorfalvi csapat tulaj
donképpen szegedi, hiszen Szegeden edzenek,
Szegeden játsszák mérkőzéseiket.A gyomaend
rődi közönség most is láthatott volt válogatott
játékost Budai személyében, aki 119-szer ölthet
te magára a címeres mezt, s aki jelenleg az ifjú
sági válogatottat edzi.

A vendégcsapatban sze
repelt még két olyan játé
kos is, akik jelenleg az
ifjúsági válogatott oszlo
pos tagjai. Az ellenfél
nagy neveket felsorakoz
tató kezdőcspata azonban
nem hozta zavarba a hazai
fiúkat. Kiegyenlítetten
kezdődött a játék, a ke
mény védekezés eredmé
nyeképpen percekig nem
esett gól. Aztán az adok
kapok után az ellenfél
négy gólos előnyre tett
szert, amit a hazaiak - ke
ményen állva a pofonokat
- az első félidő végére be
hoztak, így a két gárda

Ha felkeltettük érdeklő

désedet, és szeretnél a kis
csapattal közösen eltölte
ni egy fantasztikus napot,
akkor várunk október 12
én reggel háromnegyed 7
re a művelődési ház elé
enni- innivalóval, es61<:ö
pennyel! Endrődi részen a
Fő úton a nagy ABC mel
letti buszmegállóban vár
jatok 1

rön át, ... stb.), másik a Walt
Disney munkásságát be
mutató, robotokkal mozga
tott meseképek kiállítása.
Ellátogatunk a Közlekedési
Múzeumba is, és végül
megtekintjük a világ első

Zászlómúzeumát, ahol föl
dünk országainak címerei,
zászlói jelképei láthatók.

Részvételi díj: gyerek
1100 Ft, felnőtt 1300 Ft Je
lentkezés aMűvelooési Köz
pontban, Kossuth u. 9. sz.

Sziasztok kis'kiránduló barátaink!
A nagy sikert aratott ki

rándul ásai nkat szeretnénk
ebben a tanévben is folytat
ni. Október l2-én ismét
Budapestre utazunk. Ez al
kalommal a Globe Színház
két fantasztikusnak ígérke
ző kiállítása tartogat szá
munkra meglepetéseket.
Egyik, az iskolai tantár
gyakhoz értékes anyagot
nyújtó interaktív kiállítás
(pl. késleltető telefon,
hanggyűjtő, rajzolás tük-

I MOTOCROSS I I KÉZILABDA I
Bukás Klárafalván Gondolatok egy NB II-es

kézilabdamérkőzés

jegyzóKönyvének
/. /margoJara

A Csongrág megyei KlárafaIván rendezték meg
szeptember IS-én az Országos Magyar Motorke
rékpáros Szövetség Motocross Bajnokságának
utolsó fordulóját, melyen részt vett a gyomaend
rődi Balázs Dezsőés testvére Balázs Csaba.

Száz versenyző állt rajthoz A második futamra helyre-
hat kategóriában. A sáros, hozták a fékeket, s sérüléseim
csúszós, nehéz pályán Balázs ellenére a 3. helyen fejeztem
Dezső Yamaha motorj a már be a versenyt, s összesítésben
az edzésen sebváltólliba mi- a 4. helyen végeztem. Így a
att használhatatlanná vált, s bajnoki évadban összesítés
emiatt az edzéseket sem tud- ben a 2. helyet szereztem meg
ta befejezni. A versenyre a a 125 köbcentisseniorkategó
régi Yamahával állt rajthoz, fiában, ami szintén elismerés
amivel jól rajtolt, harmadik- re méltó eredmény-mondja
ként vette az első kanyarokat. Balázs Dezső.

A jó pozíció azonban nem Balázs Csaba a II. osztály
sokáig tartott. 125 köbcentis kategóriában a

A régi motor gyengébb 40 versenyzőközül a 12. he
fékje miatt belerohantam az lyen ért célba.
előttem lévő motorosba, Idén még két-három meg
elestem, s közben néhányan hívásos versenyt szerveznek,
rajtam és a motoromon is át- amelyen szintén részt vesz
hajtottak. Némi könyök- és nek a Balázs testvérek, akik
combsérüléssel tovább mo- től megtudtuk, hogy a jövő

toroztam, úgy hogy sem első, évi júniusi verseny szervezé
sem hátsó fékem nem volt, se már folyamatban van. Ez
mert a fékkarok a bukáskor országos egyéni bajnoki
letörtek a motorról. Még így pontszerzőfutam lesz a Gyo
is viszonylag jó helyen mo- maendrődi Eurocross Rin
toroztam, hiszen az utolsó gen. Jelenleg a pálya
két körig a 4. helyen halad- átalakítása folyik a volt ho
tam, itt azonban a fék híján mokbánya mellett, hogy ma
újra elestem egy kanyarban, gasabb színvonal ú,
s ezért "csak" 6.-ként fejez- technikásabb pályán foly
tem be a versenyt a 22 ver- hasson a motorosok verse-
senyzóoől. nye.
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HÁZ,LAKÁS

Gyomaendr6d, Kisréti u. 30.
szám alatti 3 szobás, központi
fűtéses kertes ház eladó. Lakó
telepi csere is érdekel. Érd .• a
helyszínen, telefon: 386-298
Gyomaendrőd, Katona J. u.

5211. sz. alatti tetőtér beépíté
ses, 5 szobás, gáz- és vegyestü
zelésű központi fűtéses családi
ház eladó. Érd.: esti órákban a
helyszínen vagy napközben a
386-523-as telefonszámon.

Gyoma, Csokonai 10. alatt
két szobás családi ház, azonnali
beköltözéssel eladó. Ugyanitt
~OO négyszögöl kert eladó.
Erd.: 06-56/426-994 (l6 órá
tól).
Endrőd központjában külön

álló, összko~fortos, utcára né
ző 60 m -es alapterületű

lakrész kiadó üzletnek, raktár
nak. Érd.: Egész nap Gyoma
endrőd, F6 út 8. sz. alatt. Tel:
386-138

Régi típusú négy szobás la
kás több melléképülettel, nagy
portáyal eladó. Gáz az udvar
ban. Erd.: Gyomaendrőd, Faze
kas u. 11.

Kétszobás, összkomfortos
ház sürgősen eladÓ. Érd.: Gyo
ma, Losonczi út 18. (l6 óra
után).

Eladó új, komfortos családi ház
Gyomaendr6d, Bathyány u. ~

Forgalmas helyen 100 m -es
g<1f- központi fűtéses lakás, 16
m -es üzlethelyiség kertrész
szel, k~t féróhelyes garázzsal
eladó. Erd.: 06-30/453-304

Gyomaendr6d, Erkel u. 10.
sz. alatt 3 szobás ház nagy kert
tel eladó. Érd.: Naponta 15 óra
után a helyszínen.

Kicsi ház (l ?zoba, 1 konyha)
olcsón eladó. Erd., Gyomaend
rőd, Mikszáth u. 16.

Gyomán a holtághoz közel
üdülőövezetben kertes, gázfű

téses 3 szobás családi ház el
adó. Érd.: a helyszínen,
Batthyány u. 5.

4 szoba + étkez6s, holtágra
néző, élővízhez200 méterre lé
vő családi ház eladó. Lakáscse
re is szóba jöhet. Érd.:
Gyomaendrőd, Hantoskerti u.
20/A.

Eladó két és fél szobás, víz
órás parabolás, telefonos föld
szinti lakás + garázs. Érd.: 386
347

Gyomán a Lehel u. 23. sz.
alatti családi ház eladó vagy két
kisebbre cserélhet6. Érd.: a
helyszínen, vagy Dr. Kolbusz
Judit ügyvédnél. .

Hősök úton kis ház kiadó.
Nova villallysüt6, asztaltűz

hely, régi típusú feny6 szoba
bútor eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Selyem u. 14.
Gyomae~drődön aKolmann

ltp-en 60 m -es földszinti, össz
komfortos lakás eladó. Lakás és
üzlethelyiségnek egyaránt al
kalmas. Érd.: Gyomaendr6d,
Árpád u. 22. délután 16 órától.

Gyomaendr6d, Mirhóháti út
28. szám alatti ház eladó. Ér
dekl6dni a helyszínen 17 óra
után lehet.
Gyomaendrőd, Árpád u. 6.

sz. alatti családi-ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Kossuth u.
15. Tel: 386-405

Vásártéri ltp. 29/AJ2. földszin
ti, egyéni vízórás, telefonos, gá
zos lakás eladó. Érd.: a
helyszínen és a 386-577-es tele
fonszámon a délutáni órákban.

Öregszól6ben, Kör u. 10. sz.
alatti ház + szántóföld eladó.
Érd.: Gyomaendr6d, Kör u. 11.
Gyomaendrőd, Kiss Bálint út

211. szám alatti családi ház eladó.
Érdeklődni a helyszínen 16 óra
után, hétvégén egész nap lehet.

Gyomán, Csokonai 24. sz.
alatt 3 szobás gáz + vegyes köz
ponti fűtéses ház eladó. Érd.:
Gyomaendr6d, H6sök u. 99/1.

Gyomaendr6d, Juhász Gy. u.
30. sz. alatti összkomfortos pa
r,asztház nagy telekkel eladó.
Erd.: a helyszínen.

Gyomán a Vásártéri ltp. 33.
IIIIll. szám alatti erkélyes 2
szobás, központi fűt~ses lakás
készpénzért eladó. Erd.: dél
után a helyszínen.

Sátortet6s, kétszobás, össz
komfortos családi ház eladó
Gyomán a Hunyadi u. 3211. sz.
alatt. Érd.: a helyszínen este 6
óra után, vagy hétvégén.

Kis ház kis portá,yal, külön 750
öl kerttel eladó Oregszölőben,

Kondorosi u. 22. sz. alatt Érd.:
Gyomaendrőd, Balassi u. 10.

Vásártéri ltp. 21. sz. alatt els6
emeleti, gázos, red6nyös, víz
órás lakás eladó. Érd.: Bulla Ot
tó, Tel: 66/311-423 vagy
06-66/483-965

Gyomán kertes ház eladó
vagy Vásártéri lakótelepi laJ<ás
ra cserélhet6 Il emeletig. Erd.:
Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 1L

KERT,TELEK

Gyomán a F1zfás-zugban
vízparon 702 m gyümölcsös,
kétszintes nyaralóval eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Petőfi u.
53. Tel: 06-66/386-809

Endrőd, Baross út 29. sz.
alatti porta eladó. Érd.: Gyoma,
Kálvin u. 59. naponta 18 óra
után, hétvégeken egész nap.

Gyomán a Fűzfás-zugban

952 m2 vízparti vet~ményes

föld sürgősen eladó. Erd.: 06
66/386-462

JÁRMŰ

6 éves négyütemű Wartburg
eladó. Érd .. 386-613

Simson Schwalbe eladó. A
volt Gy6zelem Tsz. termelési
központjában az első ház. 06
60/487-536

ÁLLAT

Magyar vizsla szuka 3 hóna
pos kiskutya eladó. Tel: 386
088

Fehér p?1otapincsi kiskutyák
eladók. Erd.: Balogh Imre,
Gyomaendrőd, Széchenyi u.
12.

Németjuhász 10 hetes kan
kiskutya eladó. Gyoma, Attila
u.2.

GÉP
Eladó 1 db Kühne 14 soros

vet6gép. Érd.: egész nap Gyo
maendr6d, Polányi M. u. 4711.

Eladó C-64-es számítógép
f)opival, magnóval 2 jostikkal.
Erd.: Gyomaendr6d, Selyem u.
1611.

Eladó egy kistraktor után fu
tóval, egy régi "Singer" varró
gép. (Kiscicák ingyen
elvihet6k.) Érd.: Gyoma, Rá
kóczi u. 10.

Jó állapotban léyő Zsuzsi ké
zikötőgép eladó. Erd.: Gyoma
endr6d, Selyem u. 3611.

KD-160 terménydaráló el
adó. Érd.: Gyomaendr6d, Kál
vin 1. u. 12., Végh F.

KD-160-as terménydaráló
eladó vagy takarmányra cserél
het6. Érd.: Bíró László, Gyo
maendrőd, Bajcsy u. 77.

EGYÉB
BJ.Line termékek megren

delhetó1<.: mosópor, öblítŐ"koz

metikai cikkek, stb. Erd.:
Gyomaendrőd,Lehel u. 6. vagy
a 386-172, 386-211-es telefon
számon.

Kilenc méteres beton kandel
láber oszlop lámpával 10 ezer
forintért eladó. Érd.: 06
66/386-972

Sertésbontást, feldolgozást
vállalok. 06-60/487-536

Új tolókocsis szoba WC el
. adó" Érd.: Szerető Matild Gyo

ma Vásártéri ltp. C/B/fsz. 1.
Kukoricamorzsoló eladó.

Érd .• Gyomaendrőd, Munkácsy
u.14.

Elcserélhetőférfi versenyke
rékpár, bontott Trabant alkatré
szek, műanyag és fémhordók,
Babettára, ,Wartburgra, Zapo
rozsecre. Erd.: Gyomaendrőd,

Kisfaludy u. 5.
Két kombinált szekrénysor,

kisasztalok, székek, két reka
mié' villanytűzhely,versenyke
rékpár ela,dó. Érd.:
Gyomaendr6d, Arpád u.2/A.

"Biemme" típusú iker sport
babakocsi 5000 ft-ért eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Árpád út
10. vagy 30/461-053-as tele
fonszámon.

Alfa Laval fej6gépalkatré
szek és 2 gb 25 literes tejeskan
naeladó. Erd.: Gyoma, Bocskai
u. 48. (az esti órákban).

Ház eladás miatt ingóságok,
háztartási gépek, ruhaneműk

olcsón eladók. Glatz Jánosné
5500 Gyomaendrőd,Mirháháti
u. 31. (egész nap).

Amway termékek vásárolha
tók. Gyomaendrőd, Tompa u.
10.

Eladó egy babakocsi és egy
Babetta. Erd .. Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 25/4.
Hétvégeken gyermekfel

ügyeletet vállal ok. Tel: 06-
60/483-418 .

Nokia 720 rádiótelefon el
adó. 06-60/487-072

26 leckéMI álló, Elo német
középhaladq sorozat kazetták
kal eladó. Erd., esti órákban,
Gyomaendr6d, Vásártéri ltp.
34/AJl.

Eladó egy újszerű állapotban
lév6 kombi gyerekágy pelen
kázóval egybeépítve, va~amint

egy gyermek autóülés. Erdek
lődni este illetve hétvégén a
66/386-293 telefonon.

Áron alul eladó egy 1,2x2 m
es gipszkarton, 2 zsák perlit, 1
db 210x75 cm-es teleajtó tok
kal, 1 db 240x90 cm-es üveges
ajt6lap ablak és ajt6kilincsek.
Erd., Lapatinszki Sándor Gyo
maendr6d, Fő út 186. Telefon.
386-734

Ingyenes lakossági
apróhirdetések

szeivénye helyhiány
miatt kimaradt.

Hirdetéseiket sima
levelezó1apon is

feladhatják



FARMERHÁZ

széles őszi-téli

áruválasztékkal
várja vás~rlóit!

Segítünk Onnek
és gyermekének

abbanI hogy
megtalálja
a tökéletes

farmernadrágotl
pulóvertl inget

és kabátot.

MU~TANG

OREGON
-- NTAPADÓ MATRICÁ~

égt~

BEKa

_I_irii
5500GYÓMÁENDROD~KOSSUTHU. 18. TELEFON: 30:.. 55-920

..;.;

Farmerház .
GyomaendrődI

Főút 181/1.

FARMEREK

- klasszikus kék
- szálkoptatott

- koptatott fekete
- színes (barnal

zöldI drapp I

fekete) farmerek
bő választéka!

Csak nálunk~

Óriási árukínálat
Mustang

és Fiorucci
KORDBÁRSONY

nadrágokból!
Extra méretben is!
Továbbá gyermek

farmeringek r

farmernadrágok
minden méretben.

~

AKCIO
A FEHÉRNEMŰ BOLTBAN

a Stop Butiksoron!

Október 7-14-ig
FÉRFI

ZOKNIVÁSÁR
fekete, szürke és fehér színben!

MELLTARTÓK,
TOPOK, BADYK

50%

ÁRENGEDMÉl\TNYEL!
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 45.
Nyitva: hétfő-péntek9-12 és

14-18 óráig,
szombaton 9-12 óráig.
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Gyoma központjában
a Glória bútorboltban

ÜZLET
HELYISÉGEK

BÉRBE
VEHETŐK

havi 500 Ft/m2

ártól!
Érdeklődni

a Glória bútorbolt
ban: Gyomaendrőd,

Fő út 230.
Telefon: 66/386-774

HIRDETÉSFELVÉTEL
66/386-479
30/555-920
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mondott
a polgármester

Dr. Frankó Károly polgármester a képviselő-testület

október 31-i ülésén napirend előttbejelentette, hogy ez
év végén lemond polgármesteri tisztségéról. Dr. Fran
kó a következőket mondta:

,,1996. december 31-el megválok a tisztségemtól és
1997. január l-jétól visszamegyek a törvény által is
biztosított eredeti munkahelyemre, a körzetembe házi
orvosnak. Úgy gondolom, hogy a város nem ment csőd
be, tehát senki ne gondolja, hogy megfutamodok,
bármennyire is különböző ügyek vannak körülöttem.
Most van lehetőségem arra, hogy visszamenjek eredeti
munkahelyemre. Kérem, vegye tudomásul a testület,
hogy a szándékom végleges és nem megmásítható."

A részletekróllapunk 2. oldalán olvashatnak.

5. ÉVF. 11. SZÁM 1996. NOVEMBER ÁRA: 49 Ft,
GYOMA· SZO
ENDRŐDI •,
BESZED

FÜGGETlEN VÁROSI LAP

Szilágyi és Bujtor

Október 22-én az Apolló Moziban láthatta a közönség Bujtor István
színész-rendező új filmjét, a Három testőr Afrikában című Rejtő regény
megtilmesített vál tozatát. A vetítést követően a nézó1c találkozhattak Bujtor
Istvánnal és a gyomai születésű Szilágyi Istvánnal aki a film egyik fősze

replője. Városunk diszpolgára, Kállai Ferenc is szerepel a filmben, aki
azonban betegsége miatt nem tudott hazajönni a gyomai bemutatóra. A két
művész ellátogatott a Kner múzeumba is, felvételünk itt készült.

T-BOY CLUB
novemberi programjai

KONCERTEK
November 2. LUCKY

BLUES (Budapest)
November 9. RAG DOLL

(Békéscsaba)
November 16. SESSION

(Budapest)
November 23. ABIGÉL

(Gyula)
November 30. BLUES

COMPANY (Budapest)
A koncertek kezdési id6

pontja 22 óra.



Még nincs jelölt

Tisztújítás a szocialistáknál

Lemondott a polgármester
A polgármester szokatlanul szűkszavúnak bizonyult az ok
tóber 31-i bejelentést követően. Az újságírókkal csupán
annyit közölt, hogy lemondása hátterében nem az oltárkép
miatt ellene indult támadás és még csak nem is a lemondását
követelő aláírásgyűjtés áll. Állítólag most van lehetősége
arra, hogy visszatérjen eredeti hivatásához.
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EIDlékkép
Újra az érdeklődés középpontjába

került Gyomaendrőd. Néhány hónap
pal ezelőtt a gimnáziumban történt
érettségi tételek eltűnése vonzotta vá
rosunkban a megyei és az országos
sajt6t, most pedig a polgármester ol
tárképen val6 szereplése adott okot a
nyilvánosságra.

A mindent elborít6 Tocsik-ügy mel
lett igazán üdítő téma volt a dr. Fran
k6r6l elhíresült oltárkép. Az elmúlt
hetekben szinte nem múlt el nap, hogy
valamelyik újság vagy a rádi6 ne szen
telt volna figyelmet a gyomaendrődi

polgármesterr is megörökítő fest
ménynek.

Olvashattunk és hallhattunk indula
tos véleményeket, s gyakran egymás
nak ellentmond6 nyilatkozatokat az
oltárkép készítésének körülményeiró1.
Tapasztalatok szerint a lakosság
90%-a elítélően nyilatkozik a témát
illetően. Nem az oltárkép elkészítését
kifogásolják - bár ennyi pénzből akár
angol vécé is készülhetelt volna a Kis
réti és a Sallai úti iskolába - hanem
azt, hogy dr. Frank6 Károly ilyenm6
don ó'rökítette meg magát. Hogy ha
mis a kép, aIT6l talán legkevésbé a
festő unokatestvér tehet...

A képviselő-testület okt6ber IO-i
ülésén dr. Frank6 Károly ingerülten
magyarázta a képviselóknek, vajon
miért is szerepel mint adakoz6 az ol
tárkép közepén. A polgármester vá
dolta lapunkat, miszerint a
Sz6-Beszéd az ő lejáratására törekszik
azzal, hogy az oltárképről írást közölt.
Dr. Frank6t emlékeztetni kívánjuk ar
ra, hogy az ügy kapcsán megjelent
interjú csak és kizár6lag az őmagn6ra
mondolt gondolatait adja közre, s a
lap ezzel kapcsolatban tart6zkodott a
véleménynyilvánításr6l. Hogy az ügy
ekkora vihart kavart aIT6l csakis a
polgármester tehet, aki nem először

járatja le saját magát és a várost tet
teivel, megnyilatkozásaival. Mind
emellett a választópolgárok
véleményét is semmibe veszi, erről ta
núskodik az a kijelentése, miszerint "a
lakosság körében hangulatkeltés fo
lyik, s hogy ez a városban táptalajra
talált, az itt élók szellemi szintjét is
jelzi. ,. (Idézet a Békés Megyei Hírlap
okt6ber ll-i számáb6l.)

Olvasom, hogy a polgármester már
egy ideje idegcsillapít6kon él. Talán
megnyugtatja Kner Izidor gondolata:

"Soha el nem múló emléket senki
sem állíthat magának. Legfölebb
olyat, amelyen a hálás ut6kor egy da
rabig elrág6dhat. "

H.E.

HÍREK

Az annak idején polgármesterré lett
Dr. Frankó Károly körzetét Dr. Ko
lozsváriÁrpád foglalta el, helyettesítve
ezzel Dr. Frankót mindaddig, amig vá
rosvezetői megbízatása tllt. Az egész
ségügyben időközben bekövetkezett
változások, a vállalkozó háziorvosok
megjelenése új helyzetet teremtett.
Köztudott, hogy Dr. Kolozsvári Árpád
jövő évelejétól vállakozó háziorvos
ként folytatja tevékenységét, s eddigi
munkája elismeréseként betegei ra
gaszkodnak személyéhez. Kérdés,

A Magyar Szocialista párt gyoma
endrődi szervezete 1996. október 24
én tartotta tisztújító taggyúlését. A
gyúlésen részt vett és felszólalt Szöllősi
Istvánné a körzet országgyúlési képvi
selője, Földesi Zoltán, az MSZP me
gyei listáján megválasztott
országgyúlési képviselője, a szarvasi
szervezet elnöke, jelen voltak még:
Ivanics Katalill a párt Békés megyei
elnökségének tagja és Bíróné Fazekas
Mária az 5-ös számú képviselői iroda
vezetője.

A taggyúlésen elhangzott beszámoló
és számos hozzászólás értékelte az
1994-es választások óta végzett tevé
kenységet. Megfogalmazódott, hogya
szervezet tevékenysége fő vonásaiban
nem szorul lényeges változtatásokra,
de több területen szükség van némi
kiigazításra, és a megváltozott körül-

A Magyar Szocialista Párt gyoma
endrődi szervezetének elnöke, Fekete
László - korára való hivatkozással - ez
év október 24-én lemondott tisztségéról.
A jelölóbizottság javaslatára a tagság
egyhangúlag Babos Lászlót választotta
elnökké.

Hogy a szervezetnek hány tagja van, azt
az új elnök nem árulta el, mint mondta ez
belsőhasználatú szám. Babos László tájé
koztatta lapunkat arról, hogy a szervezet az
elmúlt két év munkáját is értékelte. - A
választások utáIl - hasonlóan a többi párt-
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hogya szakmájába hirtelen visszatérő

Dr. Frankó hány beteget szerezhet ma
gának a kétes eredményű közéleti pá
lyafutása után.

A választási bizottság időközi vá
lasztásokat fog kiírni, s várhatóan már
cius elején szavaz majd a lakosság az
új polgármester személyére. Dr. Fran
kó december 31-el történő távozását
követően a választásig Czibulka
György alpolgármester lá~ia el a pol
gármesteri teendó'ket.

H.E.

ményekhez való gyorsabb alkalmaz
kodásra. Tovább kell folytatni a párt
szociáldemokrata értékeinek tisztázá
sát, és érvényrejuttatását. Több figyel
met kell fordítani a nyilvánosság előtt

való megjelenésre, javítani kell a pár
beszédet a szervezeten belül és a város
szavazópolgáraival is. Tovább kell
ápolni a kialakult kapcsolatokat az ön
kormányzattal és a település szerveze
teivel, a helyi sajtóval.

A taggyu1.és öttagú elnökséget vá
lasztott, melynek elnöke: Babos Lász
ló, tagjai: Fekete László, Foglár
Mihály, Dr. Kovács Béla és Szigetvári
Vince. Az alapszervezetet a megyei
küldöttgyűlésen Babos László fogja
képviselni.

MSZP
Városi Szervezete

Gyomaendrőd

hoz eltűnt az MSZP, nem voltak nagyobb
rendezvényei, nem volt sajtója. Ezen sze
retnénk változtami, s most az új polgár
mester megválasztására is készülnünk
kell. A taggyűléseken többször szóba ke
rült a polgármester munkája, s a tevékeny
ségér61 a tagság véleménye megosztott
volt. Ma még nincs polgármester jelöltje a
pártnak, s személyes véleményem szerillt
elsősorban egy jó gazdasági szakem
bernek kellene kezébe venni a város irá
nyítását - tájékoztatta a Szó-Beszédet
Babos László.
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Kopj afát avattak Endrődön

EI nem hangzott beszéd

sunk, Nagyenyed delegáció
ja helyezett el koszorúkat.

Október 21. és 24. között Gyomaendrődönjárttestvérváro
sunk Nagyenyed négy tagú küldöttsége Horatiu Mihai Josan
Na[ryenyed polgármesterének vezetésével. A parasztpárti po
litikus részt vett az október 23-i ünnepség gyomai rendezvé
nyén, ahol beszédet kivánt mondani. Azonban Dr. Frankó
Károly polgármester az ünnepi beszéd ell1wndását nemjava
solta. Az alábbiakban a 33 éves nagyenyedi polgármester el
nem hangzott beszédébó7 idézünk:

,,Negyven évvel ezelőtt 1956-ban Magyarországon robbant
ki az első kommunista- és szovjetellenes forradalom. A kö
zép- és kelet-európai népek harcának első drámai eseményét
jelentették a totalitárius kommunista rendszer ellen. Az 56-os
·forradalom lezajlásában és célkitűzéseiben is kiindulóponja
volt azon harcoknak, amelyek a szocialista rendszer bukásá
hoz vezettek 1989-ben...

A külföld be nem avatkozási politikája sok ártatlan életet
követelt a leigázó szovjet hadsereg ellen küzdőmagyar forra
dalmárok soraiM!. A vérbefolytott magyar forradalom erköl
csi példaként írta be nevét a történelembe, egy egész nép
harcaként, mely szabadon akart gondolkodni és élni ..."

Az enyedi polgármester kiemelte a magyar és a romál)
forradalom közös vonásait:

"Habár más történelmi körülmények között zajlottak,
nlindkét forradalom a kommunista rendszer ellen irányult.
Kezdetben mindkét ország esetében hiányzott a forradalom
politikai programja, s a forradalnli vezető réteg. Vérbefoly
tották ó1eet. Az eseményekben Magyarországon a Magyar
Rádiónak, Romániában a Román Televíziónak volt fontos
szerepe. Össznépi akaratot hirdettek a szabadság érdekében.

Hadd idézzem befejezésként egy itJú magyar forradalmár sza
vait: Habár éheztünk, szenvedtünk, a szabadságért küzdöltünk a
hazugság ellen, amiben neveltettünk. Hazudtak nekünk, nlinden
ki, s mindenhol, ezért vágytunk annyira a szabad életre."

vezetői, a pártok képviselői

és a romániai testvérváro-
Gyomán, az országzászló

nál rendezett ünnepségen az
ipari iskola tanulói adtak há
romnegyedórás műsort, s ün
nepi beszéd nem hangzott el.
A megemlékezés végén a
Szabadságszobornál a város

A Z 1956. októberi for
radalom 40. évfordu
lóját a

hagyományokhoz híven
Endrődön és Gyomán is
megünnepelték. Endrődön,

az ünnepi misét követően a
Hősök terén az 56-os hősök

emlékére felavatták azt a
kopjafát, melyet Szonda Ist
ván tanár készített. A kopja
fát Sipos Tas Töhötöm
gyomai református lelkész
áldotta meg, majd Iványi
László endrődi plébános
szentelte fel. Az ünnepségen
Latorcai János keresz
ténydemokrata politikus
mondott beszédet, s szólt ar
ról, hogy ma a magyarság
nak új sorscsapásokkal kell
szembenéznie. Amikor nincs
pénz az oktatásra, az egész
ségügyre, emelik a nyugdíj
korhatárt és egyre kevesebb
pénz jut a családok támoga
tására, akkor be kell látni,
hogy - mint 1956-ban is 
csak az összefogás, a közös
hit és akarat segíthet - fogal
mazott Latorcai.

Az endrődi ünnep?ég a Ró
zsahegyi Kálmán Altalános
Iskola iskolásainak műsorá

val ért véget.

Megemlékezés a gyomai Országzászlónál
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Magyarországról jövök

Barokkos gondolkodás, szeInélyi kultusz,
vagy valaIni Inás?

A gyerekek fohászát
Szent Gellért és a polgár
mester egyaránt meghall
gatja. Az örökkévalóság
vagy a valóság festménye-e
a gyomaendrődi oltárkép,
ahol a helybéli és hála isten
nek jó egészségnek örven
dő notabilitások is a falra
kerültek.

- Amikor a Magyaror
szágról jövök riportere a
gyomaendrődi Szent Gel
lért Általános Iskola kápol
náj ának oltárképéről

először hallott, talán átvil
lantak az agyán az etruszk
falfestészet remekei, eset
leg a magyarországi nagy
festmények csodái: mond
juk a feldebrői templom
freskója, a soproni bánfal
vai templom mennyezete, a
veszprémi Gizella kápolna
nyugodt ritmusú kettesével
álló szentje, esetleg a jáki
templom déli tornyán lát
ható Szent György alak.

Amiról viszont Gellért
András kollégám saját sze
mével akart meggyőződni,

az az a hír volt, hogy az új
gyomaendrődi megszentelt
oltárkép középpontjában a
város élőll notabilitása kö
zött dr. Frankó Károly pol
gármester is látható, amint
kezében az iskola makettjé
vel felajánlja azt Szent Gel
Iértnek és a Szűz Máriának.
Kérem ne ítélkezzenek elha
markodottan, ezt az adott
környezetben engedjük át a
Mindenhatónak. Vélemé
nye persze mindenkinek le
het, főleg arról, hogy
pusztán barokkos gondol
kodásról, vagy - mondjuk
így - nemcsak festői arány
tévesztésról van-e szó.

Iványi László plébános a
Szent Gellért Katolikus Álta
lános Iskola egyházi vezetője:

- Naponta hányszor jönnek
be ide a kápolnába?

- Inkább azt mondanám,
hogy hetente egyszer-kétszer.
Most azért többször bejövünk,

mert nagy a jövés-menés a kép
körül...

- Belépünk a kápolnába és itt
állunk az elhíresült oltárkép
mellett.

- Ez a kép Szent Gellért éle
téró1 szól. A kép bal oldalán alul
van bevonulása Magyarország
ra, nem ide indult, de hajótörést
szenvedett és így került Ma
gyarországra. Fölötte látjuk
Gellértet, a püspököt, kezében a
a pásztorbot és a lándzsa.

-A középsőtáblaképen pedig
látható egy szürke öltönyös, ősz
hajú férfi, dr. Frankó Károly
Gyomaendró'd po19ármestere.

- Azon robbant ki a polémia,
hogy azaz alak, aki a kép köze
pén térdel, az valóban a polgár
mester arcát ismerik fel benne.

- On nem ismeri fel benne a
po19árrnestert ?

- Természetesen felismerem,
hiszen ez nem a véletlen műve.

Kiss Pálné a Szent Gellért
Katolikus Iskola igazgatónője.

- Öntó? a hat-hét éves gyere
kek megkérdezték itt a kápolná
ban, hogy ki az a bácsi ott
középen.

- Nem, egyáltaláJ.1 nem kér
dezték a gyerekek.

- S mit mondanának, ha meg
kérdeznék?

- Azt mondanánk, hogy ő a
polgánnester úr. 6 is tett azért,
hogy ez az iskola meglegyen és
ilyen legyen ...

Egy polgár véleménye:
- Bezár a szülőotthon, mert

nincs pénz a fenntartására.
Megszüntették a tüdőgondozót.

Arra van pénz, hogy ilyen ké
pekre költsenek?

- Végül is ez egy kulturális
érték.. ..

- De nem kellett volna a pol
gármestert ráfesteni ...

- Az a baj, hogy rajta van a
polgánnester?

- Semmi helye ott! Olyan
pénzeket költenek el és sok más
dologra, iskolára, óvodára nincs
pénz...

Salamon György festőmű

vész, a gyomaendrődi oltárkép
alkotója. Gyomaendrődön van
aki váltig állítja, hogy ön azért
festette fel erre a képre a polgár
mestert, mert a polgármester úr
az On unokabátyja.

- Természetesen az unokabá
tyám, de azt hiszem, hogy ez
sehol, semmiféle törvényben
nincs megtiltva, hogya polgár
mester az ismeretségi, baráti
vagy rokoni körébó1 válasszon
magának művészt...

. - Megkérdezhetem-e, hogy
Ön nunnyiért vállalta ennek a
képnek az elkészítését?

- Összesen 560 ezer forintért
vállal tam. Ebből megkaptam ez
idáig 60 ezer forintot a tervekért.
Az oltárképért magáért egy fillért
nem kaptam. Azt ruszem, hogy
ez az 560 ezer forint 10 hónapi
mWlkálnért az adólevonás után
körülbelül 250 ezer forint marad
belőle. Ezt 10 hónapra elosztva:
körülbelül egy postásnak a fize
tése. Úgyhogy azt ruszem, hogy
nem egy sikerdíjról van szó.

Katona Lajos vállalkozó a
képviselő-testület pénzügyi bi
zottságának vezetője. Ön ho
gyan szavazott oltárkép
ügyben?

- Az ötlet a polgármester úré
vol t. Al kotott egy kulturális
koncepciót és ennek része volt
az oltárkép. Arra szavaztam,
hogy legyen oltárkép. Ez bizo
nyos értelemben politikai kér
dés is. Prezentálja, hogy az
önkormányzat azért nem zárkó
zik el az egyházi iskolától.

- Úgy tudom, hogy utólag
azért mégsem örült annyira en
nek az oltárképnek...

- Az oltárkép tartalma miatt
nem örültem ennek az egész do
lognak.

- Ezen az oltárképen ugye a
polgármester a katolikus iskola
nukettjét nyújtja át a Szííz Má
riának. Afestő ezt meg/es/hette
volna úgy is, hogy a testület kol
lektíven szerepel a képen és
szinte kéz a kézben nyújtják át
az iskola makettjét.

- Nem azt kifogásolom, hogy
én nem szerepelekrajta, sőt bor
sózik a hátam az ilyetén való
személyes megnyilvánulások
tól. Valamilyen szimbolikus
módon kellen volna megjelení
teni, hogy az iskola megvalósu
lásához hozzájárult az
önkormányzat. Talán elég lett
volna eme egy táblával utalni a
szentkép alatt, hogy adomá
nyozta az önkormányzati testü
let.

- Kulturális hagyomány,
hogy egy ilyen képen az adomá
nyozó portréját ráfes/ik a képre.
S há/ nem csak a polgámuster
szerepel ezen a képen, hanem
például a sofőrje és még rajwk
kívül IOgyomaendrődipolgár.

- Megmondom 6szintén nem
nagyon vagyok járatos a szent
képfestés szabályaiban. A pol
gármester próbálta felnyitni a
szememet, s megmagyarázni,
hogy a korai középkor óta ez
így van, amit én készséggel el
hiszek. De én úgy érzem, hogy
a mai magyar valóságban ez
nem helyénvaló, ismerve az it
teni nép érzelmeit. Eléggé ate
ista felfogású nép lakik itt.
Arról nem is beszélve, hogya
közelmúlt történelme miatt az
ilyen személyi kultuszt nem na
gyon kedvelik az emberek. Ki
szálnítható volt, hogy ez nem
lesz egy népszerű dolog. Nem
lett volna szabad ezt megtennie
a polgármesternek. Ez enyhén
szólva is aránytévesztés ...

Dr. Frankó Károly polgár
mester

- Ön kérte, hogy rajta legyen
a képen?

- Csak nem gondolja komo
lyan, hogy kért~m! Én még azt
sem határoztam meg, hogy mi
r61 szóljon ez a kép. Ez az egy
háznak és a művésznek volt a
beszélgetése az én fejem fölött,
az én hátam mögött. Nem tu
dom minek néznek engem,
hogy mi vagyok én, Napóleon
aki egy lovon ül. Ez egy olyan
magas szintű lejáratásom. És
néhányan tudom, hogy ellenem
szóltak, mert hát ruszen ez egy
lehetőség, hogy most kikezdje
nek. De ha én egy olyan népsze
rűtlen, utálatos ember volnék,
akkor mi az ördögnek választot
tak meg polgármesternek sza
badon azon a Gyomaendrődön,

ahol egyébként - s ez egy döntő

érv saját magam megmagyará
zására, hogy miért is én vagyok
ott, aki tartom ezt a szerencsét
len kis iskolamakettet - mert ha
gyomai t festenek rá, akkor End
rődön nem fog tetszeni, ha end
r6dit festenek rá, akkor
Gyomán. Mert ez egy olyan te
lepülés - tudja -. Na most ki
volna az az ember, aki erkölcsi
leg megfelel mindkét települé-
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KépviselóI vélemények
az oltárképró1

portréval a lakosság kedélyét
borzolja. Ha a polgármester
nincs rajta a festményen, abban
az esetben mindenki elfogadta
volna az oltárképet. A polgár
mesternek a hagyományokra
való hivatkozása nem helyes,
mert annak idején az adomá
nyozó a saját zsebéb61 fizette a
templom, vagy az iskola építé
sét. Itt ebben az esetben nem ez
történt- fejtette ki vélemyényét
Várfi András

- A festmény ilyetén való
megjelenítése szerintem arány
tévesztés. A polgármester em
beri nagyságát jobban jelezte
volna, ha nemet mond a képen
való szereplésre. A lakosság
nem tolerálja, ha a kortárs veze
tŐi ily módon vannak megörö
kítve, mintegy szentté avatva.
És ezt az emberek meg is fogal
mazzák, ki szolidan, ki durváb
ban. Szinte nem is hallottam
mást, csak elítélővéleményeket
- mondta Katona Lajos, a pénz
ügyi bizottság vezetője.

Bátori Gyula hangsúlyozta,
hogy az oltárkép az adófizető

polgárok pénzén készült.
- Egyre többen mondják,

hogy e ténykedése miatt vissza
kell hívni a polgármesten a
tisztségéb61. A fiatalok és az
id6sebbek is nagyképűségnek,

elbizakodottságnak tartják a
polgármesternek a festményen
való szereplését - állította Bá
tori képvisel6.

Dr. Frankó Károlynak csu
pá.n két védője akadt: dr. Ko
vács Béla és ezibulka György
alpolgármester személyében.
Az előbbi szerint miután dr.
Frankó a polgármester, ezért az
egyházi festészet szabályai sze
rint neki kell rajta lenni a képel!.
Az alpolgármester szerint pedig
inkább örülni kellene, hogy van
egy gyönyörű iskolánk, mely
ben szép festmények vannak...

H. E.

- Lehet, hogy mi tudatlanok vagyunk az egyházi
festészet szabályait illetően,de talán inkább a 21.
század felé kellene bennünket vezetni ilyen vehe
menciávaJ, nem pedig a korai középkor felé! Ez
sokkal bölcsebb dolog lenne - hívta fel a polgár
mester figyeimét Katona Lajos képviselő az ön
kormányzat október 15-i ülésén, amikor dr.
Frankó Károly polgármester szóba hozta az ol
tárkép ügyét.

A polgármester kifejtette,
hogy egy-egy településen 150
200 évente építenek templo
mot, vagy egyházi iskolát.

- Így egy oltárkép szentelése
is ritka esemény. Ehhez nincse
nek az emberek hozzászokva.
Egy olyan településen, ahol a
lakosság kilencven százaléka
nem igazán vallásos, az nagyon
jó közeg ahhoz, hogy ennek az
ügynek rossz szájízt teremtsen.
Ez a kép végig az egyház egyet
értésével készült, és semmilyen
kifogást nem emeltek. A püs
pök úr is polgármesternek te
kint, olyannak, aki jogosan
képviseli az adományozót. Én
szabadon megválasztott polgár
mester vagyok és én jogosan
képviselem a várost, a gyereke
ket, a felnőtteket és a pedagógu
sokat. Nem szégyenlem
magamat, nem járok lehajtott
fejjel, még akkor sem, ha itt-ott
vigyorognak rajtam... - han
goztatta "védőbeszédében" a
polgármester.

A hozzászóló képvisel6k
majd mindegyike helytelenítet
te a polgármesternek az oItárké
pen történ6 megörökítését. A
kisgazda Hanyecz Margit
egyetért a lakosság elítélő véle
ményével, s elmondta, hogy az
emberekben visszatetszést kelt
a polgármester ilyetén való
megörökítése.

A munkáspárti Dávid István
emlékeztetett arra, hogy annak
idején 6 az oltárkép elkészítése
ellen szavazott.

- Bennünket nem az egyház,
hanem a lakosság választott
meg. Nekünk, a város lakossá
gát kell képviselnünk és nem a
szüzeket, meg a túlvilágot... 
mondta Dávid.

Várfi András szerint a fest
mény Gyomaendrőd egyik leg
szebb kulturális értéke lehetne.

- Nem tartom helyesnek,
hogy a polgármester ezzel a

15%
kedvezményt

adunk
termékeink árából!
Ajánlatunk:

- irodaszerek
- nyomtatványok

- iskolai felszerelések
- játékok
- tapéták

Berény Color Bt.
Papír Irószer Bolt

Gyoma,
Bajcsy u. 67.

Endrőd,

Blaha u. l.

1000 Ft feletti
vásárlás esetén

Megszentelték
Október 5-én délután Gyu

lay Endre Szeged-Csanádi
megyés püspök szentelte fel
a katolikus általános iskola
kápolnáját, s az intézmény
felvette Szent Gellért püspök
nevét. Megszentelték az ön
kormányzat által adományo
zott oltárképet, s az ünnepi
mise végén leleplezték az
adakozók emléktábláját.

sen? Feltehetóleg az a polgár
mester, akit mindkét városrész
megválasztott. De a mi váro
sunk nem egészen normális né
hány dologban. csak egy példát
mondok: most majd október
23-án és minden nemzeti ünne
pen mi két helyen vonjuk fel az
állami zászlót, két helyen ko
szoruzok, pendlizek ide-oda a
két városrész között, mert ná
lunk ez így megy. Nem csodál
kozom, hogy ez az ügy ekkora,
mert az a lakosság, ahol kétezer
ember évek óta tartósan mun
kanélküli, ahol az ivóvíz ihatat
lan, mert rákkeltő, amiért én
most mindenkivel összevesz
tem és harcolok mint orvos,
hogy iható vizet igyunk. Sze
rintem az igazi probléma ez eb
ben a városban és nem az, hogy
én most ott vagyok vagy nem
vagyok. Abban tévedhetett az
egyház és a festő is, és talán én
is, hogy hozzájárultam ahhoz,
hogy aképen felismerhet6 le
gyek. Bár megmondom 6szin
tén, hogy akkor láttam
magamat meg amikor meglát
tam a kész képet. Most gondol
ja meg, hogy egy ilyen ateista
közegben ez egy 6rült jó ügy a
polgármestert kikezdeni, mert 6
Ott van a képen. Hát nem va
gyok sem szentként ábrázolva,
nincs glória a fejem fölött, nem'
imádkozom, én nem találom ezt
sem ordenárénak, sem közízlést
rombolónak, sem szentségtör6
nek. Sajnálom, hogy ebb61 ek
kora ügyet csinálnak, mert
valahol már lassan a várost já
ratják le. Engem ez hihetetlen
módon megvisel, mert úgy gon
dolom, hogy összességében
nem szolgáltam rá...

Hallgatva a riportot azon
morfondíroztam, hogy ta
lán nem baj ha az utókor 
amikor már nem itt lent,
hanem ott fent leszünk va
lahol-szóval nem baj ha az
utókor egyházi és világi
gondolkodásunkról képet
alkothat. Az is eszembe ju
tott, hogy a legszebb világi
emlékeink közé sorolható
ak az esztergomi vár Vitéz
János szobájának falán ta
lálható allegorikus figu
rák, amelyek az erényeket
ábrázolják. Közülük is ta
lán a szerénységet formázó
alak a legemlékezetesebb...

(Elhangzott 1996. október
ll-én a Kossuth Rádió Ma
gyarországról jöttem című ri
ponmíísorában.)
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Amerikai technológiával ~

Pioneer vetőmagüzemépült ·
Gyomaendrőd helyett Szarvason PIONEER®

Szegényes infrastuktúra
Bonczok Lajos a Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt.

termelési igazgatója lapunknak elmondta, hogya vető

magüzem építésének helyszíneként Gyomaendr6d is
szóba került nagyon komoly lehetőségként.

- A gyomaendrődi területek infrasruktúrája lényege
sen elmaradt azonban a szarvasi helyszínektó1. Sajnos
Gyomaendr6dön a vasút közelében nem találtunk helyet,
a közút mellett viszont igen. Itt azonban hiányzott, illetve
távol volt a gáz és a telefon és az adatátvitelhez szükséges
számítógépes vonal is elérhetetlennek látszott a helyszín
kiválasztásának idején. A város vezetése egyébként po
zitívan állt a dolgokhoz. Nekem az volt a feladatom,
hogy a cég számára 4-5 lehetséges helyszínt keressek, s
az építkezés helyszínét végül pontozásos értékeléssel
egy szakért6i csoport választotta ki - mondta Bonczok
Lajos.

Pioneer Hi-Bred Inter
national, a világ legna
gyobb növénytermesztő
vállalata, múlt év no
vemberében Békés me
gyében, Szarvason
kezdte el építeni Kelet
Euróban első, saját tu
lajdonú vetőmagüzemét,

_s az ünnepség átadására
október 2-án került sor.
A 16,3 millió dolláros
zöldmezős beruházás a
Pioneer elkötelezettségét
is tükrözi a jövő magyar
mezőgazdasága felé.

Az amerikai cég, amely
közel 20 éve van jelen Ma
gyarországon, jelenleg 51
magyar és 1 amerikai alkal
mazottai működik. A Pio
neer megvizsgál va a
kmönböz6 adottságokat Ma
gyarországon és a környez6
országokban, úgy találta,
hogy Szarvas a legjobb hely
vet6magüzem építése szem
pontjából.

A 22.000 lakosú Szarva
son mú1<.ödik többek között a
Debreceni Mez6gazdasági

Egyetem F6iskolai Kara és
az Ontözési Kutató Intézetis.
Szarvas kiválasztása mellett
szóló dönt6 érvek a követke
zőek voltak: földrajzi elhe
lyezkedése (a magyar
öntözhet6 vet6mage16állító
területek közepén fekszik),
valamint jól fejlett az infras
truktúrája. A vet6magüzem
20 hektáros területe a 44-es
f6út mellett, Szarvas keleti
részén fekszik. Az építkezés
a múlt év novemberében
kezdődöttés 1996 augusztu
sában fejeződöttbe.

A vetőmagüzem ajelenleg
létez61egkorszerúob tedmo
lógiával épült, a Pioneer vi
lágon meglévő77 üzemének
tapasztalataival. Az üzem
tervezett kapacitása évente
12.000 tonna kész vet6mag,
amelyhez 5.000 ha vetőmag

előállító terület szükséges. A
raktár kapacitása 16.000 ton
na, amelyből4.OOO tonna hű

tött tároló, 100 tonna nyers,·a
földekró1 érkező csöves ku
korica fogadására kétórán
ként. Szárító kapacitása
ezzel egyidóoen 3.000 tonna.
A vet6magüzem a tervek

szerint jövóoeni bővítésekre

is alkalmas lesz, szükség ese
tén akár kapacitásának meg
duplázására is képes lehet.

Az üzemben előállított

fémzárolt kész vetőmag a
hazai pi acon kerül értékesí
tésre, valamint exportálásra
kerül Nyugat-Európába, a
környez6 CEFTA orszá
gokba és Észak-Ameriká
ba.

A Pioneer Hi-Bred Ma
gyarország Rt. által Szarva
son megépült vetőmagüzem
33 állandó alkalmazottal
dolgozik, akik nagyrészt a
környező településekró1 pá
lyáztak. Nyáron és betakarí
tási id6ben további SO
id6szaki munkást is foglal
kozat, ezzel további munka
lehet6ségeket adva a
környékbeli lakosságnak.

Városi kincstár· Gyomaendrödön
November l-tól kísérleti

jelleggel került bevezetésre
az úgynevezett városi kincs
tár, hivatalos nevén Önkor
mányzati kincstár és
likviditás menedzselési eljá
rás. A dolog lényege, hogya
város pénzeit, amelyek pél
dául önkormányzati mú1<.öd
tetésű intézmények
számláján vannak, ezeket
egy számlára vonják össze.
Ezeket a még fel nem hasz
nált pénzeket egy szigorú
pénzügyi ütemterv szerint
osztja el újra a városháza
pénzügyi csoportj a. Ezzel

hatékonyabban lehet eloszta
ni a pénzeket, s a még fel nem
használt pénzeket lehet ka
matoztatni, ami nyereség
ként jelentkezik a város
költségvetésében. Azért csak
kísérleti jelleggel vezetik be,
mert az egész költségvetés
tervezését meg kell változ
tatni. E módszer működteté

se a hivataltól és az
intézményektó1 is nagyobb
pénzügyi fegyelmet, ponto
sabb tervezést igényei.

A ki ncstár bevezetéséhez
vásároltak egy számitógépet,
amelyet közvetlen kapcsolat

köt a sz2.21lavezet6 pénzinté
zethez, az OTP-hez, s így
közvetlenül, naprakészen
követhet6 az intézményi
számlákon történőpénzmoz
gás. Dyen rendszer mú1<.ödik
már Békéscsabán, Oroshá
zán, Debrecenben.

- Els6sorban azokban a
városokban mú1<.ödikjól ez a
kincstári rendszer, ahol nagy
pénzeket mozgatnak az in
tézmények - mondta a jegy
z6.

Hogy a városháza mennyi
megtakarításra számít e
rendszer bevezetésével , arra

Csorba Csaba jegyz6 a kö
vetkezőt válaszolta.

- Ha a költségvetési pozí
ciók nem romlanak jelent6
sen, akkor minimális
bérhitel felvételére lenne
szükség. Ugyanis a város in
tézményeinek dolgozóit
egész évben bérhitelbó1 fize
tik. Havonta 15-25 milliós
bérhitelt kényszerül felvenni
a város. Csupán a múlt hó
napban nem kellett bérhiteit
igénybe venni, az értékesí
tett városi ingatlanok eladá- ,
sából befolyt összegnek:
köszönhet6en. I
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JÓ üzlet (lenne) a gyógyturizmus

Gyomaendrőd,

Hősök útja 10.

Használt kopott
bútorait felújítja

VASS CSABA

KÁRPITOS

3 rrúllió ember utazik át. A
kihívás, a tulajdonképpeni fel
adat az lehet, hogya megyén
ken átu tazókat megáll ásra
bírjuk, valamint új vendégkört
csábítsunk ide. Békés megyé
ben sok látványosság, termé
szeti szépség, kultúr-,

Svéd turisták a gyomai kempingben

Meghívó
Szeretettel meghívjuk 1996. november lO-én, va

sárnap délelőtt 10.30 órakor a Református Templom
ba - Szeretetotthonunk megépüléséétt való - hálaadó
ünnepi Istentiszteletünkre, melyen Igét hirdet dr. Ba
zsó Béla a Magyarországi Református Egyház Zsina
tának osztályvezet6je.

Református Egyház Presbitériuma

termál víz, mely jelentékeny
fluoridot tartalmaz. A tem1ál
víz legnagyobb fogyasztója a
Liget-fürdő. A fürdő területén
fedett fürdő- mely rendkívüli
módon elhasználódott -, sza
badtéri fürdő és kemping ta
lálható.

Kevés
a külföldi vendég

Az a tény, hogya termál- és
gyógyturizmus vendégköre
többet költ egy átlagos Ma
gyarországra látogató turistá
nál, nem jelenti egyben, hogy
ez a többlet a fürdtfu1él jele
nik meg. Egyébként is a gyu
lai Várfürdőt leszámítva a
külföldi vendégek azáma el
enyésző. A Nyugat-Európá
ból Magyarországra látogatók
java része a nyugati határhoz
közelebb fekv6, vagy ajobban
elérhető(fő közlekedési háló
zat mellett lév6) gyógyfürdő

ket választja. A külföldi
látogatók körében 1993. év
ben lefolytatott igényfel táró
vélemény1..'1ltatás azt igazolja,
hogy a potenciális igények ál
talában megvannak a már lé
tező - illetve adottságainkra

Békés megye képviselő-testülete1996. szeptember 27-i ülésén amegye
gyógyidegenforgalma és gyógyvizeinek helyzetéról hallgatott meg tájékoztatót

Magyarországról, de külö- alapozottan kialakitható - Bé- Elmaradott megye történelrrú kincs vár felfede-
nösen Békés megyéról el- kés megyei kÚlálatra. zésre, bár egyelőre egyike az
mondható, hogy természeti Békés megyében 76 db 30 A tervezett illetve szüksé- ország idegenforgalrrú "tarta-
adottságai között az egyik leg- Celsius foknál melegebb vizet ges fejlesztések tartalmazzák lék" területeinek.
nagyobb érték a termálvíz- adó hévízkút van. A megyé- a fedett fürdő felújítását (l2 Nehézséget jelent _ többek
kincs, melynek nagy része ben feltárt termálvizek (2. sz. MFt) a szabadtéri fürdő fej- között az _, hogy a turisztikai
gyógyhatású. Különleges melléklet) magas sótartalmú lesztését (3SMFt) és a kem- kínálat nincs összehangolva
vonzerőtjelent ez a gyógy- és alkáli hidrogénkarbonátos ping mosdó és mosogató kistérségi, megyei szinten. Az.
egészség (fitness) turizmus gyógyvizek, esetenként jelen- helyeinek bővítését (2 MFt). egyes településcsoportok sajá-
számára. A gyógyturizmus- tős mennyiségűbrómot és jó- Megyénk jelenlegi gazda- tos, egyedi k:ínálataikkal nem
nak egyre növekvő szerepe dot tartalmaznak. Elsősorban sági-társadalrrú elmaradottsá- alkotnak komplex programo-
van az egészség megőrzésé- mozgásszervi megbetegedé- ga az országosnál nagyobb, kat. Néhány településtól elte-
ben, a betegségek megelőzé- sek gyógyítására alkalmasak. infrastrukturális ellátottsága kintve kevés a turisták
sében, a gyógyításban és az A gyomaendrődi hévíz- az átlagosnál rosszabb. Meg- érdeklődésére is számot tartó,
utókezelésben. Mivel Európa hasznosító rendszer kiinduló- közelíthetőségszempontjából sZÚ1vonalas program, hiányzik
lakossága öregszik, az átlag- pontj a a 60,S Oc hőfokú, Magyarország "távoli" me- a csak erre a térségre jellemző
életkor pedig emelkedik, ez 19S8-ban lemélyített hévíz- gyéi közé tartozik, távol esik a egyedi kínálat. Az. a gyógy-, és
tovább fogja növelni az egész- kú t. A kú t vizét 1960-ban fővárostólés a nyugati turista- fürdővendég,aki napokat, hete-
ségügyi szolgáltatások iránti gyógyvízzé nyilvárútották. A áramlás fővonalaitól.A határ- ket tölt egy fürdóllelyen, egyéb
keresletet, különösen az idős- víz alkálihidrogénkarbonátos átkeló1c adatai ból kitűni2k, szórakozási lehetőségeket, tu-
kori betegségekre. A magyar- hogy Békés megyén évente - risztikai programokat is igényel
országi turizmus "gyenge (nem elfelejtkezve a megfelelő

pontjai" közé tartozik a hoz- szálláshelyról, étkezési, bizton-
zánk látogató turisták ala- sági, banki és egyéb szolgálta-
csony költési szintje, és a tásokról).
rövid turisztikai szezon. A
gyógyturizmusban a turisták Kiváló természeti
költési szintje, tartózkodási adottságok
ide.l· e, az ü!énybevett szolgál-

~ Az. összegzés megállapítja,
tatások mennyisége, rrúnő- hogyamegye természeti adott-
sége az átlagot messze ságai a gyógyturizmusra kivá-
meghaladja: ezzel párhuza- lóak. A termál- és a
mosan a szezonálist kiküszö- gyógyfÜfd6k állapota azonban
böli, így a kihasználtság, a folyanlatosan romlik, a fejlesz-
jövedelmezőség viszonylag tések fedezetétsaját bevételeik-
magas. b6lnem tudjákkitermelni, ezért

szükség van központi pénzek és
egyéb támogatások igénybevé
telére is, annál is iIlkább, mert
egy idén hozott kormányrende
let közegészségügyi és műsza

ki szempontból szigorú
feltételeket határoz meg a für
d6k további üzemeltetésére vo
natkozóan.
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"Allásbörze

Rendelőintézet lesz
a szülőotthon épületében

get megteremtve szeretnék
segíteni, példát szolgáltatva
a tehetősebb gazdasági egy
ségeknek. A képünkön a
gyomai 2. sz. Általános Isko
la tanulói veszik át a szárrútó
gépet a takarékszövetkezet
vezeWitól.

kolttá vált. Ám "a sport-pá
Iyát körülvevő nyárfák vizs
gálata, megjelölése igen
nagy ellenállást váltott ki
mind a lakosság, mÚld pedig
a sportkör részéról. A véle
mények szerint a fák hozzá·
tartoznak asportpályához,
annak értékét messzemenő
en növelik. Szó szerint úgy
fogalmaztak, hogy az endrő

di pálya és környezete egy
ékszerdoboz, de csak a pá
lyát körülölelő fákkal
együtt... " - írja a képviselő

testületi előterjesztésében

Dr. Valah Béla, a városfenn
tartÓ bizottság elnöke.

A bizottság egyébként úgy
döntött, hogyanyárfákat
nem kell kivágni, csak abban
az esetben, ha az balesetve
szélyessé válna.

Kivágják Gyoma szélén,
az úgynvezett Nyárfás
kocsma mögötti nyárfa
erdőt. Az 1957-ben tele
pített kiserdő fái
elöregedtek és vágásé
retté váltak. A fakiter
meléshez azonban
először fakitermelési
tervet kell készíteni,
melynek ára 30 ezer fo
rint. A mintegy hat és fél
hektáros terület meg
tisztítását követően új
ratelepítik.

Megmenekült viszont a ki
vágástól az endrődi sportpá
lyát körbevevő nyárfasor,
bár az ottani fák életkora is
túlhaladott. A fák kivágása a
szakvélemény szerint indo-

Eladó 486 DX2/66, VLB-os számítógép 8 Mb RAM-al, 270
Mb HDD-vel, 4x CD ROM, 2 Mb VLB video + color SVGA
monitor, hangkártya, Geuius Mouse.

Érd.: 66/386-397, délután 16 órától.

;

LADO

Az egyiket kivágják,
a másikat nem

Számítógép ajándékba
A világtakarékossági

nap alkalmából az Endrőd
és Vidéke Takarékszövet
kezet egy-egy 286-os tí
pusú számítógépet
ajándékozott a gyomai ,és
a Rózsahegyi Kálmán Al
talános Iskolának, vala
mint azon települések
iskoláinak, ahol a takaré
szövetkezetnek kirendelt
sége mú1<ödik. Dr. Hunya
Miklós az Endrőd és Vidé
ke Takarékszövetkezet
ügyvezető igazgatójától
megtudtuk, hogya 16 ezer
tagot számláló, 2,5 milli
árd forintos al aptó1<éj Ű,
800 millió forintos hitelállo
mánnyal rendelkező, az or
szág él vonalába tartozó
takarékszövetkezet a nemze
ti alaptantervben szereplőin
formarikai oktatást ilyen
módon, az esélyegyenlősé-

október 31-i képviselő-testü
leti vitában az endrődi képvi
selők köz::: többen
ingerülten ellenezték a beru
házást mondván, hogy in
kább a két település közé
kellene telepíteni egy új or
vosi rendelőt. Dr. Gedei
Margit városi főorvos azon
ban tájékoztatta a képviselő

ket, hogy a pályázaton nyert
IS millió forintot a szül60u
hon épületének átalakítására
és az abban létrehozandó
egészségügyi intézmény ki
alakítsására kapta a város.
Egy új rendelőintézet felépí
tése viszont több mint száz
millió forintba kerülne, s er
re jelenleg nincs pénze az
önkormányzatnak.

A Békés Megyei Munkaügyi Központ GyomaendrődiKi
rendeltségén október 16-án álIásbörzét rendeztek. A pálya
kezdő munkanélküli fiatalok elhelyezkedését próbálták
elősegíteni oly módon, lehetőségetadtak a munkadaók és a
munkavállalók személyes találkozására. Az érdeklődők·

emelleu megismerkedhettek a munkaügyi központ és a kiren
deltség szolgáltatásaival.

Tisztelt Betegeim!
Kérem aláírásukkal hitelesíteni szíveskedjenek azon

szándékukat, hogy a jövő évben is háziorvosuknak vá
lasztanak. November hó 20-ig kérem ezen nyilatkozatu
kat, mely egyaláírásból áll, rendelőmben

szíveskedj enek megtenni.
Az orvosi ellátás továbbra is ingyenes lesz.

Köszönettel:háziorvosuk
Dr. Kolozsvári Árpád

A szülőotthon megszünte
tésévei az intézmény épüle
tét rendelőintézetté alakítják
át. Ehhez a NépjÓléti Minisz
térium által kiírt pályázaton
IS millió forintot nyert a vá
ros. Az új rendelőintézetben

kap helyet a belgyógyászat, a
sebészet, a fül-orr-gégészet,
az urológia, a reumatológia,
a nőgyógyászat, a bőrgyó

gyászat és az ügyelet. A Hő

sök úti épületbe helyezik át a
röntgen szakrendelést is.

Az átalakításokhoz és
szükséges orvosi műsze

rek beszerzé'séhez a jövő

évi költségvetésből még
27 millió forintot kell biz
tosítania az önkormány
zatnak. Az erről szóló
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Számítógépes grafikák
Dr. Frankó Károly polgánnester nyitotta meg október

12-én Honti Antal kiállítását a Katona József Művelő
dési Központban. A grafikus régi vázlatait, alkotásait
vitte számítógépre a művész unokája, s azígy átalakított,
újraformált alkotások új tartalmat kaptak. A képen a két
alkotó, Honti Antal és unokája Péter.

kotott és vett részt a tavaszi 
őszi tárlatokon, csoportos és
egyéni kiállításokoD.

Erdélyi témájú grafikái,
akvarelljei és olajképei szép
számban szóródtak szét a
nagyvilágban, úgy ahogy az
erdélyi magyarság szétszé
ledt, s magával vitte az oltho
IÚ tájakat.
1990-től Magyarorszá

gon él és dolgozik. Tagja a
Magyar Alkotóművészek

Egyesületének és az ország
több részén bemutta mun
káit.

1996. október 28-án nyi
tották meg Péliné Emődi

Etelka keramikus és festő

művész Erdélyi Tájak című

kiállítását a gyomaendrődi

Katona József Művelődési

Központban. A kiállítást
Banner Zoltán művé

szettörténész nyitotta meg.
Péliné EmődiEtelka 1945.

július 19-én született, Nagy
váradon. 1970-ben végzett a
kolozsvári Képzőművészeti

Főiskolán. 1990-ig a romá
IÚai Képzőművészeti Alap
nagyváradi fiók tagjaként al-

Olcsóbb lett az ágynemű!

1700 Ft/garnitúra
(pamutvászon

anyag)
Termovelúr a hideg napokra! 1150 Ft/méter

Korácsonyra, szilveszterre
alkalmi anyagok nagy választékban,

Játékok minden korosztálynak
nagy választékban.

Éva Textilház
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Kínai kirándulás
A SOONG CHJNG UNG Nemzetközi Gyermekbarátság Alapítvány

évente ír ki pályázatot kalandvágyó, tehetséges 8-13 év közötti gyer
mekek számára. Az idei út szervezésekor 730 jelentkező közül a 9 éves
Polányi Zsófia és a 11 éves Tímár Tamás jutott be a 13 tagú gyermek
delegációba, akiket WolfTUnd.e néptáncpedagógus is elkísért.

1996. június 27-én 13 óra 35 perckor a FINNAIR légitársaság
vasmadarával felemelkedtünk Budapest Ferihegy 1-r61 és megkez
dődött a 17 napig tartó élményekben gazdag utunk.
Első állomásként Helsinkibe értünk, ahol átszálltunk arra as légi

buszra amely már Pekingbe repített minket 8 óra alatt. Ezzel meg is
érkeztünk a közel 10 millió embert számláló távol-keleti fővárosba és
átestünk az ilyenkor szokásos bár számunkra mindent fölülmúló fo
gadtatáson. Pihenni sem volt idő és máris indultunk tovább a csodála
tos Sanghajba, ahol 2 napot töltöttünk. Nem mindennapi helyszínen,
Kína egyik legnagyobb olajfinonútójának szabadid6központjában
léptünk fel először, ahol a több száz gyerek tapsvihara tanúsította jól
sikerült bemutatkozásunkat. Majd további fellépésünk között sok
időnk jutott a keleti kultúra megismerésére, melyhez aházigazdák
rengeteg színes progranunal szolgáltak. (Múzeumok, templomok
megtekintése, hajókirándulás a Jangce folyón.) Természetesen dk is
különböző műsorszámokkalleptek meg minket.

Sanghajból Jingshaaba majd onnan a kínaiak földi paradicsomá
ba Hancsauba tartottunk, nem véletlen volt az egykori államfőMao
Ce-tung fő rezidenciája. Vendéglátóink gondoskodtak arról, hogy
itt is meggyőződjünk a természet csodálatos adottságaifól. Műsor
számok mellett szerencsére jutott arra is időnk, hogy egy Buddha
kert látogatása során ismerkedjünk a kínaiak vallásával.

A napok gyorsan teltek, innen a dél-kínai tartom{myból északra,
ismét Pekingbe vittek minket. E nagyvárosok közötti hatalmas és
fárasztó utakat többnapos vonatutakkal győztük le. Bár mondani
szokás: minden rosszban van valamlli jó, ez itt is megadatott nekünk,
ugyanis a vonat ablakából szemh~lhettük a kínai rizsfóldeket, a vidéki
kis falukat amin átszel tük-e hatalmas országot. A fővárosba érkezva
ismét magunkkal hozott különféle műsorszámainkat (bűvész, balett,
majorett, csellós, cimbalmos és nem utolsósorban népt{mc) adttmk elő,

melyeket örömünkre szolgálva nagy siker övezett, melyet mi sem
bizonyít jobban, hogy a 92 éves csodálatos egés~zségnek örvendő

helyettes elnökasszony személyesen tekintett meg. Oszintén bevallom
nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy az előadói est UtáIl követő

vacsorát, melyet a SOONG CHJNG UNG alapítvány szervezett, a
hölgy társaságában fogyaszthattük el.

Ha már az étkezésr61 szólok, hadd említsek néhányat az elfo
gyasztott ínyencségek közül. Ugyanis szerepelt az étlapunkon rák,
kagyló, kígyó és béka, majd ha ez sem volt elég, akkor megkóstól
hattuk a teknősbékalevest is. Természetesen egy-egy nagyobb va
csora nem lett volna helyes, ha nem szolgálnak fel pekingi kacsát
(ez önmagában 15 fogást jelent), vagy pekingi virágszirmot. Lehet,
hogy sokak számára ijesztően hatnak ezek az ételek, de megbizo
nyosodtunk róla, hogy az ízük tükrözi a távol-keleti konyha párat
lanul finom ízét. Bár va.n egy mondás, mely szerint a kínaiak
megesznek mindent aminek 4 lába van, kivéve az asztalt.

Utolsó napokban megtekinthettük a híres Nyári Palotát a Tiltott
várost és természetesen úgy nem jöhettünk Kínából haza, hogy
valami úton-módon személyesen nem léphettünk fel a kínai nagy
falra. Sajnos az időnk nagyon rossz volt amikor a nagy falon
sétálgattunk, de a legjobb élmények között is a legjobb helyen
szerepel ez a kirándulás.

Majd végül a 14 napig tartó kínai tartózkodásunk után, mely
miJlden bizonnyal egy életre szóló élményt adott, elérkezett a
búcsúzkodás pillanata, majd a hazaindulás Helsinkin keresztül,
ahol 2 napot tartózkodtunk. 1996. július IS-én 18 órakor landolt a
gépünk a Ferihegy l-en.

Támogatóink:Városi Zene- és Művészeti Iskola, Gyomaendrőd,
Endrőd és Vidéke takarékszövetkezet, Gyomai Kner Nyomda Rt.,
Körösi Keltető és Értékesítő Közös Vállalat, Thermix, Corvo bian
co, MarZoJ, Körös Bútoripari Kft, Raicl1le Sport Cipőipari és
Kereskedelmi Kft, Szerencsejáték Rt., Balázs Lambéria, Körös
kazán, Hungária Biztosító Rt., Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala, Koloh Imre vállakozó.

Wolf Tünde, népláncpedagógus



Halhatatlanná tette magát
a polgármester
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Az adók már
meghaladják

a Rákosi-idóKet!
Nem elég az, hogy mindig hol ezt, hol

azt emelnek és így az iní1áció a vezetómk
szerint is 25-30% évente.

Nem elég, hogy minden árura, minden
szolgáltatásra villany- és gázszámIára 25 %
os áfát számolnak és fizetünk az államnak.

Ez alatt a helyi vezetőink a polgármes
teri hivataInál a képviselő-testület segítsé
oével nlindenféle lehetetlen adót találnak
ki. Például a házadó, más-néven a kom
munális adó! az is 3000 Ft-ot fizet, akinek
egy rossz düledező 1 szoba-konyhája van
és az is akinek 3 emeletes, 9 szobás, 3
fürdőszobás palotája van.

A másik az úgynevezett telekadó! A
közelben lévő, belterületnek kinevezett
szántóföldjeinket, pocoskerti szőlőinket,

gyümölcsöseinket kinevezték "teleknek"!
Eddig négysíögölben és holdban mér
tünk, most m -ben, mint a szobát. Ezek a
földterületek nem hoznak annyi hasznot
évente amennyi adót a helyi hivatal köve
tel tölünk! Most már úgy néz ki, hogy
évente vagy kétévente megvetetik velünk
a saját földünket.

Nem bírjuk fizetni ezeket az ad~ka~ elad
ni nem tudjuk földjeinket, kinek ajánljuk fel
ezt? I Az adódivataInak, ajegyzőnek, a pol
gármesternek vagy a képviselő-testületnek!

~ Tóth Ferencné (82 éves)

Hamu
Október 29-én (kedden) körülbelül 19

óra 10 perc körül érkeztem meg Béké~

csabáról a PannóIÚa Expresszel. A so
tétben gyanútlanul mentem a
kerékpártárolóban hagyott biciklimért,
amikor is a tároló mellett kiöntött forró,
még izzó hamuba léptem, nem kis meg
lepetésemre. A cipőm tönkrement, a ha
risnyám azonnal felfutott, s a lábamat
annyira megégettem, hogy alig bírtam
hazamenru .Sajnos a rákövetkező napon
cipőt nem tudtam felhúzni, s ezért nem
tudok elutazDÍ Békéscsabára dolgozm
mig az meg nem gyógyul. KözölIÚ kí
vántam ezt a kedves olvasókkal, hogy
ha utazni kényszerül nek a kerék
pártáro16nál tartózkodjanak a forró
mealepetésekt61! Ugyanakkor szeret
nén~ kérni a MÁVdolgozóit, hogya
forró hamut a kerékpártáro16tól mesz
szebb, lehetóleg elkerített helyen sZí~

veskedjenek tárolni a hasonlo
kellemetlen esetek elkerülése végett'

( Név és cím a szerkesztőségben)

LEVELEINKBŐl

"S az ördög nem hatalmasabb
De ékesebb szólású mint az Isten
S ha tettel győzni nem tud
Tud elcsábítani."

Petőfi Sándor: Az apostol

A kápolnakép ügye felháborí
totta a lakosságot, mert képre köl
tik a város pénzét, meg a szentek
szobraira. Az ügy országos bot
ránnyá duzzadt. A katolikusok
azért vannak megbotránkozva,
hogy egy "sátáIÚ ufó-hívő" került
az oltárképre. Idősek az avatáskor
eIítélték és azt meggyőződéssel

mondták, hogy le kell festeIÚ. Alá
írásgyűjtés is szóba került a lefes
tés érdekében. Hamis az is ami a
rádióban elhangzott, hogya pol
gármester az adakozó, ezért jogo
san festették a képre. A körülötte
levő helyiek közül senkit nem is
merünk fel. A kép árát a város
fizeti alakosságtól beszedett
adókból. A polgármester csak
meorendelte és ezt a helyzeteto ,
kihasznál va került fel a kepre.
Az iskola alapítója, adományo
zója nem a város volt. Az iskola
abból a 67 millió Ft-ból épült,
amelyet a régi elvett egyházi
épületekért az állam kárpótlás
ként adott. A régi iskolákért és
egyházi épületek~rt pénzbeli
kárpótlást kértek. Igy körülbe
lül 20 régi iskolaépület került
az önkormányzat tulajdonába,
amelyeket most áruba is bocsá
tottak.

A képen a régi viseletű helyiek,
a régi, cifra ruhás szentek között
nagyságával, szürkeségével egy
modern viseletű karórás ember
megbontja a színes kép egységét.
A kép színes alakjaival elkápráz
tatja a nézőt. De szívesen jártam
volna egy ilyen iskolába. Egyél t
re szóló az, amit az általános isko
la ad a gyermekeknek, a felnőtt

korra is kihat.
Az oltárképre ráfesthető az ör

dög is. Az adományozónak általá
ban az arcát jelenítik meg, aki saját
zsebból viselte az intézmény léte
sítésének költségeit. Ahol az ada
kozót a képre festették régi
viseletben, azonos nagyságban
tették, de csak mel1ékalakként,

1996. november

központi szerepe nem volt a ké
pen, mint itt a polgármesternek.

A polgármester intézkedésének
keserű gyümölcseit sokszor ta
pasztaltuk meg. A hivatali hata
lomban a népakarat szerint
cselekvőember jó akaratának elis
merése és a lakosság bizalma az,
ami méltóságot ad. A hivatali be
osztás biztosította tekintély kevés
ilyen helyzetekben. A polgármes
ter tetteivel nem szolgált rá, hogy
a képre fessék. Intézkedései az
emberek számára nehézségeket,
terhet jelentettek. Személyét a ké
pen ezért az emberek visszautasít
ják. Aztán az iskolára illett volna
iegkevesebb egy havi fizetését,
százezer forintot, adózott jövedel
meiből felajánlaIÚ a saját zsebé
ből. A legtöbbet neki kelJett volna
adIÚa az iskolára.
Ő a város első embere, jogosan

került fel az oltárképre is - mon
dotta. Fizetése a százezer forintot
meghaladja, ebben is elsó1< között
van a városban. De az adakozók
között a nevét sehol sem találom.
A rádióban azt mondta, hogy 650
ezer forintot felajánlott a képre.
Az emléktáblán IÚncs a neve, pe
di a akik 50 ezer forintot adtak,o

már a táblára felkerültek.
A polgármester saját tettei vel

fordítja maga ellen az embereket,
bírálataikat nem akarja elfogadIÚ.
A rádióban elmondta, hogy az itt
élők alantasságból, rosszindulat
ból és nagyfokú irigységből szár
mazóan nem akarják a képen
elfogadIÚ. Így ítélte meg ország
világ hallatára az itt élő lakossá
got. Semmibe veszi a lakossági
akaratot.

Személye tehertétel a katolikus
eay·házra nézve is. Az embereketo ,
erkölcsileg taszítja a magatartasa.

A város is helyt állott, a kép árát
abeszedett adókból fizeti. Ezt ne
tüntessék fel úgy, mint ha ezt az
560 ezer forintot a polgármester
adta volna. Az ő adománya az,
amit a saját zsebéból ad, arIÚ után
az adót is megfizette.

Ez a valóság és megbecsülése
annak aki valóban adakozott.

Dr. Weigert József
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Prograntajánlat
Katona József Városi Művelődési Központ

rültünk. Ett6l kezdve folya
matosanjavultak az oktatási
feltételek (megfelelően át
alakított tantennek, új hang
szerek, tanszakbővülés).

Mindez magával hozta a tan
testület létszámának bővülé

sét, valamint az egyre több
jelentkező tanuló felvételét.
Összességében egy új kor
szak nyílt az iskola életében,
ami színvonalasabb ered
ményhez vezetett. A zongo
ra és hegedű tanszak mellett
- ami közel 20 évig tartott 
beindult a furulya, fuvola,
gitár tanszak is, ami sok gye
reknek régi óhaja volt.

Jelen1eg 20 l létszámmal
működik az iskola, ebből

zongorát tanul: 51
hegedűt: 19
furulyát: 29
fuvolát: 8
gitárt: 26
klarinéto t: 4
trombitát: 7
Összesen 144 diák tanul

hangszeren. Ehhez hozzájön
még 57 előképzős,akik a ze
neoktatás alapismereteivel
ismerkednek meg.

Az 1993/94-es tanév től

beindult a néptánc tanszak,
mely jelenleg 191 tanulóval
mú1<:ödik.

Az iskola működését
nagymértékben támogatja a
Polgármesteri Hivatal, fő

képpen városunk polgá~

mestere a kulturális élet, a
művészetek nagy segítője

Dr. Frankó Károly.
Hunya Alajosné volt isko

lavezető elmondását leje
gyezte és kiegészítette:

Holubné Hunya Anikó
mb. igazgató

A Városi Zene- és Művészeti Iskola jubileumi
hangversenyt rendez 1996. november 22-én

18 órai kezdettel a Katona József
MűvelődésiKözpontban.

Jubileumi hangverseny
Tízéves az önálló városi Zeneiskola. Egy évtize
de, hogy levált az anyaintézménytól, a békéscsa
bai "Bartók Béla" zeneiskolától. Érdemes
néhány gondolatban visszatekinteni a múltra,
amikor még 1957-et ír~unk, és Gyomán megin
dult a zeneoktatás.

A 2. Sz. Általános Iskola
épületében kaptunk három
tantermet délutáni használ at
ra. Ehhez volt még egy kis
szoba, anú tanterem, iroda és
lakóhelyiség célját is szol
gálta az utazó tanárok szá
mára. Nem volt egészen
rózsás ez az állapot, az okta
táshoz szükséges alapfeltéte
lek sem voltak mindig teljes
nyugodtsággal biztosítva, de
a lelkesedés, összetartás, ta
nár és diák közötti igen jó
kapcsolat szép eredményre
vezetett.

A nagyközönség kulturális
életének középpontjában él
tünk, annak ellenére, hogy
több mint 2 évtizedig csak
hegedű és zongora tanszék
működött,minden rendezvé
nyen részt vettünie Az iskola
tanárai - összesen három fő

- nagy körültekintéssel és
külön1eges szeretettel végez
ték munkájukat, aminek
eredménye az a sok innen el
induló szép pályát elérő em
ber, aki ma mint
operaénekes, zenetanár,
énektanár, taIÚtó és óvónő

dolgozile
Valamellliyien lúttünk ab

ban, hogy egyszer mi is jobb
körülmények között fogunk
dolgozni és még több gye
reknek adhatjuk a zenei alap
műveltséget.

Majd eljött az a nagyon
várt idő, az 1986/87-es ta
névben, amikor önálló iskola
lettünk. Ez az önállóság je
lentette azt, hogy teljesen kü
lön épületet kaptunk a
Rákóczi úton, ami előtte ál
talános iskola volt. Gazdasá
gilag a 2. Sz. Általános
Iskola gondnokságához ke-

November 26. 206ra: Pe
ter TWTini: ,,Patká.nyok" CÍmű
drámájának Magyarországi
ősbemutatójaa Komédiás Kör
előadásában. Csak felnőttek

nek aj áJllott J Belépő: 150 Ft
/Kizár6lag meghív6val vált
ható.!

November 29. 10 6ra:
"Pá.n Péter" címmel zenés
gyermekműsor a budapesti
Pince Színház előadásában.

Belépő: 130 Ft. Az előadást

szponzorálták: a Gyomai
Kner Nyomda Rt., Petőfi

TermelőszövetkezetCsárda
szállás, MarZol gyomaend
rőd, Timek Kft.
Gyomaendr6d, Polgármeste
ri Hivatal Gyomaendrőd.

November 30. 18 óra:
Véradóünnepség - vacsorá
val egybekötött bál. Jegyek
igényelhetők a vöröskereszt
irodájában. (F6 út 2.)
Kezdő jóga tanfolyam in

dul a művelődési központ
ban. Jelentkezési határidő

november 14. Bővebb felvi
lágosítás a művelődési köz
pontban. (Kossuth u. 9. vagy
a 386-777-es telefonszámon)

Szilveszterezzen nálunk!
Szal onzenekar,
műsor: humor,
tűzijáték, tom
bola, fillOID va
csora ... , és
fergeteges jó
kedv várja!

December 8-án 9 óra 30-tól
o sportcsarnokbon városi

MIKULÁSÜNNEPRE
várják o gyerekeket és o szülőket

Krémesevöverseny,
Cibere a bohóc,

Léggömbfúvóverseny,
Majorette csoport,

Társastánc, Néptáncbemutató,
"R"-a bűvész és Ádám Gyöngyi!

Zene: Valuska és barátai
Találkozás a Mikulással!

A beLépés díjtalan!

November 9. 10.30: E
osztályos Társastáncver
seny. Belépő: 250 Ft

November 19-24.: Victor
Vasarely kiállítás. Nyitva:
minden nap 8-18 óráig. Be
lépő: csoportos 50 Ftlmitl. 20
fől, diák/nyugdíjas 70 Ft, fel
nőtt 100 Ft. A rendezvény tá
mogatói: Petőfi

TermelőszövetkezetCsárda
szállás, Gyomai Kner Nyom
da Rt., Starktherm Termelő

és Szolgáltató Kft. Békéscsa
ba, Rimi MS Monitoring Kft.
Budapest, Sano Pharma
Gyó gyszerkereskedel mi
Vállalat Békéscsaba, Hunya
di Mezőgazdasági Termelő

szövetkezet Hunya,
Agrofém Kft. Gyomaendrőd,
Dewa Ipari Festóoerendezést
gyártó és Forgalmazó Kft.
Békéscsaba.

November 22.18 óra: ,,10
éves a Zeneiskola" Jubileumi
hangverseny. Belépés díjta
lan. Minden érdeklődőt sze
retettel várunk.

November 23.: A "Gyo
maendrődiTársastánc Moz
galmáért Alapítvány"
jótékonysági bálja. Hely
szín: városi sportcsarnok.
Belépő és vacsorajegy:
1500 Ft/fő. Jegyek elővétel

ben a művelődési központ
ban kaphatók.
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Bakancsok/
csizmák,

hótaposók
., ..... .
onasl

választékban
szenzációs

áron!
Gyomaendrőd,

Fő út.

ÖSZI
VÁsÁR

A
TURUL

CIPÖBOLTBAN

" ®
TURUL CIPO

• Medencés
és kádas fürdő

• Gyógy- és
vízsugár masszázs

• Szauna, szolárium
• Fodrász,

kozmetika, pedikűr

Várja Önt is a

LIGET FÜRDŐ
Keddtől szombatig 10-20 óráig,

vasárnap 8-13 óráig,

Endrődön

a Szarvasi út
mellett

telephelynek
is alkalmts
4800m

TERÜLET
ELADÓ
Érdeklődni:

Várfi,
Gazda kisáruház

66/386-359,
66/386-926

GAZDA..
KISARUHAZ
3500 m2 terület

70 m2-es
fagyasz tó~amra

140m
alapterületű

magtár

Fizetési
könnyítéssel!

Érdeklődni:

Várfi/
Gazda

kisáruház
Telefon:

66/386-359/
66/386-926

Profilváltás
miatt

értékesíteni
kívánom

forgalmas
helyen lévő

vállalkozásomat.

'i.ltfj;:LtTIi~~~l~J~i~~tt~)

.át<l~~X/:'lli Gyomae~ndJőd. "~~,;1'i
.,- s Vidéke AFESZ 11:~;

.,' értesíti tagjait és /:,'
minden kedves ~~i'!, =========~
vásárlót, hogy ;:li;'

november 4-9.
között a COOP üzletIáncba

bevont üzleteiben
árengedményes vásárt tart.
ízelítő a választékból:
RÁMA margarin tégla 139,-Ft
pALOMA kávé 250 g 279,- Ft
GLOBUS löncshús 59,- Ft
STOLL. kakaó 250 g 169,- Ft
Győri negró méz 200 g 87,- Ft
Szegedi s.májkrém 65 gr 23,- Ft
Coccolinó öb!. konc. 1 lit. 379,- Ft
Tomi Sztár kék erő 2,4 kg 679,- Ft

Az ünnepekre egész hónapban
kedvező áron kínáljuk a szezonális
édességeket és különféle italokat.

Miért ne fizetne kevesebbet?
Látogasson el hozzánk, megéri,

ha ;z ÁFÉsz COOP emblémás
üzleteiben vásárol!

._.. ;.::::~. ':... :.' '. .
.:: :.~':.:

,,; ;

ENDROD ES VIDEKE
; ..

TAKAREK ZOVETKEZET
* alapítva 1957. május 18. *

Időt, fáradtságot
szeretne megtakarítani?

Vezesse lakossági és vállakozói számláját
Takarékszövetkezetünknét

ami már devizában is lehetséges.
Kedvez6 költségfelszámítás mellett

teljesí~ükmegbízásait.
Munkabére átutalási betétre érkezik?
Ebben az esetben mindenki másnál

gyorsabban igényelhet és kaphat kölcsönt.
Sokrétű hitelkonstrukcióval várjuk

Tisztelt Ügyfeleinket
november l-től csökkentett kamattal.

B6vebb felvilágosításért kérjük
keresse fel kirendeltségeinket!

SZÁMOLJON VELÜNK!

~;,::~!o~,,;:~;:-··-;r:rT'~:~·~;~:rp: ',:~j!,:~~'+~$',.
' ., ~;.. .... -,.,. ,,~,.,.·>",-A·" ...~,.~~~,,~,,~ ·""·_,,;i'·C,,,...."~~~".J~~ ..,,~~:~~,, .. ,,_"Io"...-.~C, .><.. • .
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Az~blak••teSZI I' o

a házat

1#'

.. , .
On megalmodja,
mi elkészítjük!

Műanyag

ablakok, ajtók
egyedi

méretre is!

.~

~

Az ~blak [1].teSZI I"
a házat

11ft'

5502 Gyomaendrőd,Blaha u. l.
Telefon: 66/386-328

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 5.
Telefon: 66/454-332

M-KER Kft. Szeged, Debreceni utca 16/A.
Telefon: 62/312-848, 62/312-211

ABLAK DVO ~t. Kecskemét, Eper u. 22.
Telefon: 76/496-870

, , ,
STILUS, ELEGANCIA, GAZDASAGOSSAG
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OSZI mutragya

Kiváló minőség, .
korszeru ·

kiszolgálás.

műtrágya telepéró1,
ahol a műtrágyák

széles választékával
várjuk vásárlóinkat.

szükségletét biztosítsa

a Csárdaszállási
Agrokémiai Kkt.

Mezőgazdasági

termelÓK
figyelem!

Várjuk
megrendeléseiket!

Címünk:
5621 Csárdaszállás,

Vasútállomás
mellett

'.111111!11111_41'
i!il!!;.lllílll~II!II!IBllllll;I:lllj:!i!

A Color Shop
Papírbolt már

felkészült
a karácsonyra!
Gyermekének játékot,

családjának
ajándéktárgyakat

vásárolhat nálunk.

Üzletünk héköznap
8-12 és 13-17.3Ü-ig,

szombaton 8-12 óráig
várja kedves vásárlóit.

Gyoma, Fő út 218.

Telefon: 66/386-748

r.-»:«r..«o?'"~~'""""'""'~~-.""""~=~--~~l

~, .

I
~·· ~

I
~ ~
~ ~

I ~PETRO-eANADA® ~

I
I

Kiváló minöségI -mérsékelt áron! I
f: ~
~ - motorolajok (személygépkocsi, i
~ tehergépkocsi, motorkerékpárok, ~I fűnyírók, motoros fűrész, csónakmotorok, xI·'

~ mezőgazdasági gépek)
f: - hajtóműolaj' ~
f, ~
f:.: - fékolaj ,II -hűtő- fagyálló folyadék
~ - hidraulikaolai
I -lánckenőolaj láncfűrészekhez I
i Forgalmazó: ~
l, D H Kf ~~ ynacorp ungary t. I
~ Esztergom ~
~ ~
~ Helyi forgalmazó: ~

r: Szetteli Béla ~I Limbó Autóközpont I
~ Gyomaendrőd, Fő út 161. ~

L/=~l: 6~<~,~o~o~7~,~~zenetrögzít~"",J

:::::::fr~ ~:~~ ......... .", ,", :":".;.;.;:::::::::;.;.,.;.;. . "::::.;.,.:,;,;.:.;.;.:.:.:.;.::.:::.;.:.;.;.;.' :.:. .

::11I."'111&'11II
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Feladó neve: ..

Érdeklődni: .

Címe: , , , .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

PVC, tapéta,
padlószőnyeg

nagy választékban
kapható.

Gellai Mi~ósné,
Gyomaendrdő,

Fő út 29.
Nyitva:

minden nap,
szombat,

vasárnap is

Gyomaendrőd, Nap út 5.
szám alatt lévő gázfűtéses csalá
di ház eladó. Érd.: 16 óra után,
Gyomaendrőd, Selyem út 120.
szám alatt.

Irányár: IS ezer forint. Érd.:
66/386-546

Gyári oszlopos fúrógép eladó.
~rd.: Gyomaendrőd, Öregszöllő,
Almosdomb u. 22. esti órákban.

Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasóknak a

lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik be
megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell beú11i
a kívánt szöveget, és a szelvényt levelezólapon vagy borítékban
kell elküldeni a következő címre: 5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. A
hirdetések szövegéért felelősséget nem vállalunk I Egy apróhir
detés szövege lehetőleg ne tartalmazzon tizenöt (lS) szónál
többet'

------------------------------------------~

Az apróhirdetés szövege: .

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a hozzátartozóknak,
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismer6'söknek, akik

SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ, szül. Komáromi Eszter
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunka t enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

GÉP
Átkapcsolós üzemképes nye

rőgépek alkatrész áron eladók.
Érd.: 30/553-436

3 fázisú kisipari fűrészgép (cir
kula) stabil vasálIvánnyal eladó.

testet 486 OX illetve 5X86 szá
mítógépre. Kiépítettsé<Ttól füg
gően értékegyeztetés. Erd.: esti
órákban, az 56/427-865-ös tele
fonszámon.
Ágyneműtartós rekamiék, fo

telok, székek, kisasztalok,vil
lanytűzhely és kerékpár eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Árpád u.
2/A.

Középhaladók számára 26 ré
szes Elo nyelvleckesorozat. ka
zettával együtt eladó. Érd.:
Gyoma, Vásártéri ltp. 34/A/l. es
ti órákban és hétvégén.

Kezdó1<nek való akusztikus gi
tár eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Bocskai u. 45. esti órákban.

Régi tÍpusú mély babakocsi,
2,5 literes fritőz, Zsuzsi kézi kö
tőgép eladó. Érd.: egész nap,
Gyomaendrőd,Baross u. 14.

r------------------------------------------,
I
I
I
I
I
I
I,

JÁRMŰ

1985-ös Wartburg szgk. és
1987-es 951-es Sirnson eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Bocskai u.
45., esti órákban.

Trabant combi eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Ságvilli u. 6.

Jó állapotban lévő hosszúplatós
Ifa egyben, vagy bontásra eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Tanács u. 8.

Eladó egy jó állapotban lévő

lányk~BMX kerékpár. Érd.: Ta
mási A. 35. szám alatt hétvégén
egész nap.

EGYÉB

Vállalkozásra is alkalmas 1000
négyzetméteres sarki telek közmű

vesÍtve kiadó, a 46. sz. főút mellett,
Gyomán. Tel: 30/451-855

Vízparti beépíthető üdülőtelek
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Mun
kácsi u. 28.

pyomán a Fűzfás-zugban 952
m- vízparti veteményes föld sür
gősen eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Madách u. 6. Tel:
66/386-462

Pocosban 1592m2 kert vÍz
partra nyíló többféle EYü
mölcsfával eladó. Erd.:
Gyomaendrőd,Körös sor ll.

Gyomán a Siratóban 1000 m2
_

es telek eladó. Érd.: Zolnai Imre,
Békés, Fáy u. 3. Tel: 66/341-320

300 négyszögöl veteményes
kunyhóval eladó a Fűzfás-zug

ban. Érd.: Toldi Lászlóné, Gyo
maendrőd, Balassi u. 16.

Újkertben, a beJterületen 2
hold szántóföld (hereföld) eladó.
Érd.: Gyoma, Sallai út 10., este
18-19 óra.

bás házrész eladó. (Gáz van.)
Érd.: a helyszínen vagy szemben
a virágboltban.

KERT, TELEK

Piros színű rekamié, fotelok és
dohányzóasztal eladó. Irányár:
30 ezer forint. Érd.: Gyomaend
rőd, Győzelem TK 1. ház, Tel:
60/487-536

1,2x2 méteres gipszkarton, 2
db 2,4xO,9 méteres üvegajtólap,
2 zsák perlit eladó. PB-gázpalac
kot vennék' Gyoma, Fő út 186.
386-734.

Kihúzhatós ágyneműtartóshe
verő, 2 görgős fotel és egy moso
gatótálas elemes
konyhaszekrény eladó. érd.:
Gyoma, Vásártéri Hp. 27/Ali l.
este 18 óra után vagy hétvégeken
délután.

Elcserélnék egy nagy, 6 sze
mélyes műanyag motorcsónak

Három szobás gáz- központi
fűtéses. összkomfortos lakás el
adó Gyomaendrőd, KissBáJint u.
211. szám alatt. Érd.: hétköznap
16.30 után, hétvégeken egész nap
a helyszínen.

Szegeden az Ács u. 2JA sz. alatt
egy 1+2 fél szobás m. emeleti la
kás eladó. Érd.: 66/386-841.
Gyomaendrőd, Árpád u. 6. sz.

alatti családi ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 15. sz.
alatt. Tel: 66/386-405

Kétszobás, összkomfortos ház
sürgősen eladó Gyomán, Lo
sonczi u. 18. szám alatt. Ugyanitt
jó állapotban lévő Babetta kis
motor eladó. Erd.: a helyszínen
16 óra után.
Gyomaendrőd, Magtárlaposi

u. 39. szám alatt tet9'térbeépÍtéses
családi ház eladó. Erd.: a helyszí
nen a délutáni órákban.

GyománaHunyadi u.6l. szám
alatt jó állapotban lévő kertes ház
eladó. Érd.: Gyoma, Kálvin u. 16.
Gyomaendrőd, Arany J. u. 5.

szám alatti kertes. összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: Gyoma,
Vásártéri ltp. 27./A. II. em. 6.
Gyomaendrőd, Bocskai u. 26.

szám alatt összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Bocskai u. 45. szám alatt, esti
órákban.
Gyomaendrőd, Kisréti u. 30.

szám alatti három szobás, köz
ponti fűtéses kertes ház eladó.
Lakótelepi csere is érdekel. Érd.:
a helyszínen, vagy a 386-298-as
telefonszámon.
Gyomaendrőd, Katona J. u.

52/1. szám alatti tetőtérbeépíté

ses, 5 szobás, gáz- és vegyestüze
lésű központi fűtéses családi ház
eladó. Lakótelepi lakást is beszá
ITÚtunk. Érd.: esti órákban a hely
színen, vagy napközben a
386-523-as telefonszámon.

Kicsi ház (l szoba, I konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Mikszáth u. 16.

4 szoba + étkezős, holtágra né
ző, élővízhez 200 méterre lévő

családi ház eladó. Lakáscsere is
szóbajöhet. Érd.: Gyomaendrőd,
Hantoskerti u. 20/A.
Gyomaendrőd Október 6 ltp.

DI2 114 3 és fél szobás 84 m2
gáz-vegyestüzelésűközponti an
tennás lakás hosszú távra kiadó,
eladó vagy budapesti lakásra cse
rélhetó. Erdeklődni: 06-11266
150 l Homok László.
Gyomaendrőd, Juhász Gy. u.

30. szám alatti összkomfortos
kertes ház nagy telekkel eladó.
Érd.: a helyszínen.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 8.

szám alatt kétszobás, fürdőszo-

HÁZ, LAKÁS
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II Átmeneti- és télikabátok II
~: :;::

I valamint ..alkalryai ruhák II
t nagy valasztekban. ;~
~; : ~

t Nézzen be hozzánk! :~

II Exkluzív Női ~-~ IIL Ruhaház -') I"I~
II Gyomaendrőd, !Í ~. :
r Fő út 204. ~(i . :~
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gyomai /FÖ u. 214./
és endrődi/Fő u. 10./
villamossági boltja.

Farmernadrág 3700 Ft-tól
Fannerdzseki 4900 Ft-tól

Adidas sportruházat:
edzőcipő, jogging és pulóverek

Karácsonyi
ajánlatunk:

Hajszárítók,
kenyérpirítók, olajsütók,

vasalók, porszívók,
mikrohullámú süt6k,

olajradiátorok,
hósugárzÓk,

szendvicssütók,
gofrisütók, kézi mixerek

nagy választékban.

Erősáramú

villanyszerelési cikkek:
Izzók, vezetékek,

kábelek, kapcsolók, dugaljak, biztosítékok,
elemek, műanyag dobozok.

Háztartásigép-alkatrészek /bojler,
centrifuga, mosó9ép, kávéf6zó/, porszívóhoz

porzsakok kaphatók.
Keleti és nyugati /SKF/ gyártmányú

csapágyak.

Gyoma: 386-358, Endrőd: 60/480-305

\1!WATT GMK
l

Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.
386-025

MU~TANG
FARMERHÁZ
Gyomaendrőd,

Főút181/1.

Óriási árukínálat
klasszikus kék,
szálkoptatott,

koptatott fekete,
színes és

kordbársony
farmerekb61.

Kabátok,pulóverek,
ingek extra és

gyerekméretben is.

Kéri Híradás-
technikai Bolt
Televíziók:
Panasonic 55TXT 79.900
Philips 55 61.000
Akai 55TXT 55.900
Akai 51TXT 51.900
Akai 51 47.900

Videók:
AIWA lejátszó 25.900
Ne 31.900
Akai 370900
Philips 255 38.900
Panasonic SD205 46.900
Philips 4 fejes 45.900

Műholdvevók,

kazetták, elemek
és antennák

Gyoma, Fő út 226.

A fehérnemübolt őszi ajánlatából
Felina, Sariana, Triumph

francia színes melltartók,
toppok, badyk, selyem kombinék, női hálóingek, pizsamák,

köntösök, női alsók,
Bébi dollok, női atléták, vastag harisnyanadrágok, zonik,

FÉRFI ALSÓK, ATLÉTÁK, PIZSAMÁK, KÖNTÖSÖK, ZüKNIK,
Fiú és lányka atléták, pizsamák, köntösök, lányka toppok,

badyk, harisnanadrágok, zoknik
nagy választékban.

Váram kedves vásárlóimat!
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 45.
(STOP BUTIKSOR)

...............Jérfi alsók akciós áron 195 Ft-ért!
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POLGARMEST RJELOLTEK

(2-3. oldal)

dr. Dávid
Imre

Czibulka
György

Mint az köztudomású, dr. Frankó Károly polgár
mester hat év közéleti ténykedés után december
31-ével lemondott tisztségéröl azzaJ az indokkal,
hogy inkább visszatér eredeti hivatásához, az orvosi
mWlkához. Egy utolsó interjúban szerettünk volna
vele egyfajta számaMlSt készíteni: mit végzett, s mit
nem a rendszerváltás óta el telt hat esztendőben?Dr.
Frankó azonban sem erról, sem másról nem kívánt
beszélni sem a Sz6-Beszédnek, sem más lapnak 
mint mondta saját nyugalma érdekében. A lemon-

Jenei
Bálint

dás bejelentését követő hetekben három leendő

polgármesterjelölt neve került szóba: az elsősor

ba.n endrődi támogatást élvezőjelenlegialpolgár
mester Czibulka György, aki általános iskolai
pedagógus, Jenei Bálint az egykori tanácselpök és
dr. Dávid Imre agrármérnök, a volt Körösi Allami
Gazdaság igazgatója, ma a Beth}en mezőgazda

sági iskola igazgatóhelyettese. Őket kérdeztük a
helyi közéletröl és tervei król.

Emelik
az adókat
A város jövő évi költ

ségvetésében már most
hetven millió forintos hi
ányra lehet számítani. En
nek finanszírozását az
önkormányzat saját be;vé
telekböl próbálja fedezni.
Éppen ezért került szóba a
helyi adók jövő évtOl tör
ténő emelése.

(4. oldal)
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GYOMA· S '
ENDRŐDI Z O·,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Tájékoztatás,
vagy félretájékoztatás?

Tájékozató címmel közölte mosta.ni, decemberi számában a Gyo
maendrődi Híradó című önkormáÍlyzati szócső dr. Gedei Margit
városi főorvos információit arról, hogy mi is a teendÓJe az érintett
lakosságnak, ha január elsejétól dr. Frankó expolgármseter visszatér
körzetébe háziorvosnak. Némiképp kilóg a lóláb, mintha a főorvo

sasszony dr. Frankónak igyekezne betegeket szerez~i. Néhány
tévedés található az írásban, melyeket dr. Kolozsvári Arpád kifo
gásolni kényszerült, s az alábbiakattartotta fontosnakmegjegyezní.

(5. oldal)

Testvérvárosunk
Nagyenyed

(8. oldal)

Foeigála Nyilasival
(16. oldal)

szó-BESZÉD ~ j
120- aIdalJ

ÉVVÉGI KÉPES
T-BOY KLUB
Dec. 14. Rag 0011 (Bcs.)

Dec.21. Carbon Cage (Debr.)
Dec. 28. lucky Blues Band (Bp.)

Decmberben a lányok ingyen
látogathatják

a T-Boy Klub rendezvényeit.
Vendégeink ingyen biliárdozhatnakl

Szilveszterkor is rockzene
a T-Bay-ban.

A belépés dijtalan!

Boldog karácsonyt
és szerencsés új
évet kívánunk

minden
olvasónknak!
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Mint az köztudomású, dr Frankó Károly polgármester hat év közéleti ténykedés után december 31-ével lemondott
tisztségéról azzal az indokkal, hogy inkább visszatér eredeti hivatásához, az orvosi munkához. Egy utolsó
interjúban szerettünk volna vele egyfajta számadást készíteni: mit végzett, s mit nem a rendszerváltás óta eltelt
hat esztendóben? Dr. Frankó azonban sem erról, sem másról nem kívánt beszélni sem a Szó-Beszédnek, sem más
lapnak - mint mondta saját nyugalma érdekében. A lemondás bejelentését követő hetekben három leendő

polgármesterjelölt neve került szóba: az elsősorban endrődi támogatást élvezőjelenlegi alpolgármester Czibulka
György, aki ,általános iskolai pedagógus, Jenei Bálint az egykori tanácselnök és dr. Dávid Imre ~gármérnök, a
volt Körösi Allami Gazdaság igazgatója, ma a Bethlen mezőgazdasági iskola igazgatóhelyettese. üket kérdeztük
a helyi közéletról és terveikról.

Polgármesterjelöltek
Czibulka György

Apró lépésekkel

dr. Dávid Imre

Első a gazdaság

- A kereszténydemokraták és
az endrődi kisgazdák szerveze
te, valamint a Munkáspárt is tá
mogatásáról biztosított.

- A jelenleg ismert másik két
polgúnnester-jelölr közül me·
Iyiket tartja nagyobb ellenfél·
nek?

- Nekem mindkettő ellenfél.
Igaz, akkor sem történik sem
mi, ha nem győzök, mert ez
esethen is megmaradok képvi
selőnek és alpolgármestemek,
tehát nem változik semmi. En
gem sem a hatalomvágy, sem a
pénz nem motivál, hiszen meg
választásom esetén a nett6 bé
rem csupán 15 ezer forinttal
lenne több mÍ1H amennyi most
összejön a tanári fizetésból és
az alpolgármesteri tiszteletdíj
ból.

H.E.

tanék jónak, aki közelebb van
a gazdasági élethez, aki köz
tünk él és aktívan dolgozik.

- PolgármesterkélU mikén!
rangsorolná afeladatokat?

- Úgy vélem, hogy az érték
rendeket kell először helyre
tenni. Elsőnek kell lennie a
gazdaságnak, a termelésnek,
és az ehhez kapcsolódó keres
kedelerrmek, szolgáltatások
nak. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy másodlagos
szerepet szánok az oktatásnak,
az egészségügynek, vagy a
kultúrának, de végeredmény
ben a megtermeltjavakat lehet
csak elosztani. Uj munkahe
lyeket kell teremteni, illetve a
meglév6ket - gondolok itt a
mezőgazdaságra - kihasznál
ni. Emellett a városnak jobban
kellene támaszkodni a.zokra a

- Most, november végén HUg
mindig csak az endró'd.i szerve
zetek támogatják az ön jelölé
sét.

- Nem titok, hogy Endrőd

jobban támogat. EbbL:n nincs
semmi különös, hiszen ott dol
gozom immáron 36 éve. Az
endr6di emberek majdnem
mindegyikének a gyerek'ét taní
tottam, így támogatásuk érthe
tő. A gondokat viszont éppúgy
érzem Gyomán is, és én egység
ben kezelern a két település
részt. Ezért visszautasítok
mÍIlden olyan kezdeményezést,
amely Gyoma és Endrőd szét
választására törekszik, mert
meggyőződésem,hogya szét
válásna1< csak a visszalépés len
ne a következménye.

- Mely szervezetek, pánok az
On támogatói?

Dr. Dávid Imre (54) agrár
mérnök mérnöktanár neve
elsó1<.ént került a köztudat
ba, mint leendő polgármes
ter-jelölté. A Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközép
iskola igazgatóhelyettesétól
azt kérdeztük, miért döntött
úgy, hogy megpályázza a
polgármesteri széket?

- Szóba került ugyan a ne
vem, de ez még nem jelölés.
Foglalkozom ezzel a gondo
lattal. Ha a választópolgárok
úgy gondolják, hogy bíznak
bennem és jelölnek, akkor el
indulok a választáson. De ha a
sors úgy hozza, hogy egy ná
lam fiatalabb jelöltet is talál
nának, aki ugyanazt tudná
tenni a településért mint én,
akkor visszalépnék. Tény,
hogy olyan polgármestert tar-

beleköthessenek a munkámba.
Ehhez azonban jól kell dolgoz
nom. Ehhez jól menedzselni a
várost. Persze ezzel nem azt
akarom mondani, hogy dr.
Frankó nem jól menedzselte a
várost. Töbhek között azt tanuJ
tam tóle, hogyemberközelinek
kell lenni. Mint pedagógus én
tany{Ul kezdtem a munkát. Az
endrősJi tanyavilágot jól isme
rem. Edesapám szintén pedagó
gus volt. Az emberek
megismertek, elfogadtal<, s kö
zéjük tartozónak érzem magam.
Remélem, hogy támogatnak
majd a választáson is.

- Mi a véleménye arról, hogy
elsősorban gazdasági szakem
berre lenne szükség a város
élén?

- Ez talán igaz, de csak abban
az esetben, ha a városnak lenne
pénze és lehetősége. Most első
sorban Gyomaendrőd számára
először a lehetőségeket kell
megteremteni. Egyedül az mo
tivál engem, hogy én látom mit
lehetne tenni, látom milyen
gondokkal küszködünk és tu
dom, hogy most csak apró lépé
sekkel lehet előre jutni. Ha
ezeket a lépéseket megtettük,
akkor jöhet a gazdasági szak
ember. A mai körülmények kö
zött viszont egyetlen gazdasági
szakember sem tudna hatéko
nyan dolgozni polgármester
ként.

- On több alkalommal is ki
nyilatkoztatta, hogy inkább
endrődi érzelműképviseló'...

- Ezt vissza kell utasítanom,
mert én már többet éltem Gyo
mán millt Endrődön. Én vi
szont mindig a két
településrészért dolgoztam és
mindig egy városhan gondol
kodtam.

Czibulka György alpolgár
f!lester, a Rózsahegyi Kálmán
Altalános Iskola pedagógusa
is indul a polgármester-vá
lasztáson.

- Most két év képviselői és
alpolgármesteri munka után
kezdem átl átni az itt folyó mun
kát,:; tudom, miként lehetne fej
leszteni ezt a várost. Eddig is és
ezután is sikerrel próbálom ki
használni kapcsolataimat a to
vábblépés érdekében.
Legnagyobb fantáziát a turiz
mus, az idegenforgalom fej
lesztésében látok, hiszen adott
ez a gyönyörű természeti kin
csünk a Körös-part.

- Úgy veszem ki a szavaiból,
hogy legfóbb tennivalói! az ide
geriforgalom köré CSOpOltOSíJaná.

Ez az egyik lényeges kitörési
pontja a városnak, a másik fon
tos dolog a munkahelyteremtés.
Az idegenforgalommal kapcso
latos önkormányzati p{úyáza
tok elnyerésével
munkaalkalmat adhatunk a la
kosságnak, de áttételesen a vá
ros vállalkozói is
részesülhetnek a turizmusból.
A tervezett Körös-parti túraút- .
vonaira benyújtott pályázatun
kat most ugyan elutasították, de
javasoltákjövőreújra benyújta
ni. Ajelenlegi MOL kút helyett
egy modern MOL 2000 típusú
benzinkút épül Gyomán a gáz
cseretelep helyén, s ez is az
egyik kapcsolatomnak köszön
hető.

- Gyakran hangoztatja, hogy
sokat ranult dr. Frankó Károly
[ól. Megválasztása ese[én
ugyanazt a vonalar képviseli
majd munkájában, mint elóaje?
- Mindenféleképpen másképp
dolgoznék. Nem szabad teret
adni aDnak, hogy az emberek
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, Jenei Bálint

Kiegyensúlyozottabb
helyzetet

politikai, gazdasági kapcsola
tokra, amelyek segíthetnék a
város fejlődését.

- Mir gondol a kél település
rész esetleges szétválásáról ?

- Én csak Gyomaendrődben
oondolkodom és értelmetlennek
~tanám a szétválást, hiszen
olyan sok szálon kapcsolódik
egymáshoz Gyoma és Endrőd.

Nehezen hihető számomra,
hogy egy esetleges népszavazá
son az emberek többsége a szét
válásra szavana.

- Mégis az endrődiek endrő

dir, a gyomaiak gyomai! szerel
nének polgármeslernek
válasZlani. ..

- Én bár endrődi nem va
gyok, de nagyszüleim ott él!ek,
így kötődök Endrődhöz. Ugy
gondolom, hogy a két telepü
lésrész között meglévőfeszül t
séget azzal lehet leginkább
csÖkkenteni, ha a leendő pol
oármester reálisan gondolko
dik és nem húz egyik
településrészhez sem. A lakos
sággal pedig rnindennapos és
közvetlen kapcsolatot kell tar
tani. Egyébként ez a Gyoma és
Endr6d közti ellentét kissé fel
van fújva, ezért nem tartom ezt
a dolgot olyan veszélyesnek.

- Mi a véleménye a képvise
lő-testületmunkájáról?

- A testület mWlkája termé
szetesen függ az abban részt
vevó személyektól, de jelentós
részben attól is, hogya testüle
tet miként fogják össze, s hogy
mennyire következetes és sza
vahihet6 a polgármester.

- Milyen párllámogarásra
számít?

- Minden olyan párt támoga
tására., amelyek Gyomaendrő

dért akarnak tenni. Ez ügyben
ugyan hivatalos döntés még
nincs, de úgy gondolom, hogya
szocialisták, a Fidesz, a Magyar
Demokrata Fórum, s a kisgaz
dák támogatottságára számítha
tok a mai ismeretek szerint.

- Onön kívül még kél jelölt
neve ismert. Melyiküklől lart
leginkúbb?

- Mindkettőjüket komoly el
leIÚ'élnek tartom Jenei Bálint
nagy tapasztalatokkal rendel
kezik a városvezetés terén,
Czibulka György pedig egy ki
egyensúlyozott pedagógus.
Míg Jenei fóleg gyomai, addig
Czibulka inkább endrődi. Nem
lehet tudni nú lesz a választás
eredménye - mondta dr. Dávid
Imre.

Jenei Bálint, volt tanácselnök
is a leendő polgármester-jelöl
tek egyike. Két évvel ezelőtt a
polgármesterv-álasztáson alig
900 szavazattal maradt alul dr.
Frankó Károllyal szemben. Dr.
Frankó lemondásával kapcso
latban a következőt mondja:

- Nem várt esemény volt szá
momra dr. Frankó lemondása.
Tény, hogy az utóbbi két évben
inkább a feszültségek szaporod
ta körülötte. Bizonyára az oltár
kép-ügy és az ellene folyó
aláírásgyűítési akció, valamint
az egészségügyben kialakult
helyzet közösen játszott közre
lemondásában. Azt sem tartom
kizártnak, hogy a város kritikus
anyagi helyzete - melyet az el
múlt két évben nem sikerült ja
vítani is hozzájárult
döntéséhez.

- Miért döntött úgy, hogy újra
megméretreti magát?

- Én két évvel ezelőtt is vál
lal koztam a megmérettetésre.
Másrészt úgy gondolom, hogy
hozzá tudnék még járulni all
hoz, hogy a városban egy ki
egyensúlyozottabb helyzet
alakuljon ki. Szívesen közre
múködnék abban, hogy a város
működtetése és fejlődése ne a
lakosságot kiszolgáló intéz
ményrendszer rovására történ
jen.
. - [dó'ró"! idó're szóha kerül
Gyoma és Endrőd szétválasztá
sának leherősége. Ön nút gon
dol erról?

- Gyoma és Endrőd egyesítését
köztudottan én szorgalmaztam
annak idején. Ma is úgy vélem,
hogy szükségszerűés hasznos lé
pés volt, s bár senki nem mutatta
még ki, de azóta szerintem ez
több száz millió forint többletbe
vételt jelentett a városnak. Véle
ményem szerint nem a kél
település szétzilálására kellene
törekedni, hanem inkább ,ma.,
miként fogjw1k össze a nehezebb
körülmények között. Sajnos úgy
tapasztalom, hogy egyesek egyé
ni politikai érdekból tartják fel
színen ezt a kérdést.

- Az Ulóbhi időben szóha ke
rüli a kél lelepülésrészen m.eg-

alakítandó részönkormányza
tok témája.

- A részönkormányzat múkö
désének jogi keretei még nin
csenek kimunkálva.
Részönkormányzat létrejötté
vel szerintem olyan anyagi jeJ
legú viták gerjednének Gyoma
és Endrőd között, melyek évek
re kötnének le időt, energiát,
szítva az ellentéteket. Az egész
semmit sem oldana meg, mert
inkább az együttmúködést kel
lene szorgalmazni.

- Kik a támogatói?
- Egy polgármesternek az a

legfontosabb, hogya lakosság
minél szélesebb rétegeit érezze
maga mögött. Mindazon pártok
segítségét szívesen fogadom,
amelyek ebben velem egyetér
tenek, de nem szeretnék egyik
politikai irányzatnak sem kizá
rólagos képviselőjeként szere
pelni.

- Mil ígér a választóknak, a
lakosságnak?

- Aki sokat ígér ebben a hely
zetben, az vagy nem kellően tá
jékozott a feladatokról, vagy
'csupán kampánycélból teszi.
Annyit mindenesetre ígérhetek,
hogy a lakosságot szolgáló in
tézmények minél szélesebb kö
re működjön, s megőrizzük a
városban eddig létrehozott érté
keinket az oktatás, az egész
ségügy, a szociális ellátás és a
kultúra területén. A fejlesztés
területén pedig halaszthatatlan
nak tartom, hogy komplex és
részletesen kidolgozott koncep
ciókkal rendelkezzen a város,
melynek alapján évekre előre

lehetne dolgozni a különböző

pályázati pénzek megnyerésé
ért.

- Miként vélekedik a kép vise
ló'-tes{ület munkájáról?

- A mindenkori polgánnes
temek az adott testület segít
ségével kell az ~lképzeléseit

megvalósítani. Ugy gondo
lom, hogya jó szakmai elkép
zelésekhez kellő

eJó1<:észítéssel, egyértelmú és
határozott állásfoglalással el
érhető a képviselők többségé
nek támogatása.

Párttalálkozó
November 16-án szomba

ton délután találkoztak a pár
tok helyi képviselői,

valamint a társadalmi szerve
zetek vezetói. A ta:á!kozót
DezsőZoltán, a Fidesz helyi
szervezetének vezetője kez
deményezte, s a téma a pol
oármester lemondását
követóen kialakult helyzet
megvitatása volt.

- A találkozót azért szervez
tem, hogy a tavasszal sorra ke
rülő polgármester-választás
előtt egyeztetett álláspont
alapján tehessünk javaslatot
az új polgármester személ yé
re. A másfél órás beszélge
tést követően arra a
megállapításra jutottam,
hooy a meajelentek - néhány

o "'.
kivétellel - nem hajlandók
ószinte véJeménynyil váni
tásra, közös jelölt á11ítására.
Ehelyett valamiféle szemé
lyes érdekeltség előtérbe va
ló helyezésével próbálnak
jelöltet keresni. Vélemé
nyem szerint ermek a város
nak nem csupán egy vezetőt

kell márciusban választani,
hanem egy o:yan polgármes
tert, aki valóban a település
fejlődését, a lakosság érde
keit képviseli - mondta la
punknak Dezsó Zoltán.

Hallotta
már?

NATUR BIOKÁL 01
új beöntözö

és permetezö anyag
termóterületekre,

szobanövény
kultúrákra, dísz- és

faiskolákra.
Gombaölö

és rovarriasztó I

Naturális készítmény,
toxikus anyagot
nem tartalmaz.

Bövebb felvilágosítás:
INSTOCK

Kereskedelmi I~oda,
a NATUR BlüKAL 01

kizárólagos
forgalmazója.

Telefon: 66/386-479,
386-297, 60/482-106
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SZO-BESZED HIREK Emelik az adókat

Nem adják bérbe a fürdőt

Főút helyett Mártírok?
Hanyecz Margit önkonuányzati képviselőnőbead

vánnyal fordult a polgármesteri hivatalhoz, s kélte,
hogya Fő út nevét kereszteljék át '56-os mártírok
útjává. Indoklása szerint ezzel méltó emléket állita
nának a forradalmároknak. Az ügyben még döntés
nincs.

""Uj rendelő

November közepén készült el Gyomán a Szondy
utca 1.. szám alatt dr. Kolozsvári Árpád háziorvos
rende16je, ahol rövidesen megkezdi munkáját. A pon
tos id6pont a társadalombiztosítási szerz6dés megkö
tési idejétó1 függ.

Dr. Kolozsváli Árpád 1991. májusában érkezett a
vál'osba dr. Frankót helyettesítend6.

- Egy évre rá, 1992-ben az első voltam aki kezde
ményeztem a vállakozóvá válást, de az önkormányzat
azoilllal értesített, hogy nem engedélyezi a vállakozó
orvossá való válásomat, tartva attól, hogy elviszem a
polgármester betegeit. Mivel anyagilag is sarokba
szorítottak, lépnem kellett. Hárornmilliós kölcsönnel
házat vettem és rende16t építettem t_ mondja dr. Ko
lozsvári, s akik továbbra is személyéhez ragaszkod
nak, azok az új rendelőjében keressék az orvost, ahol
a rendelés továbbra is ingyenes.

Nyugdíjasok bálja
Az 1983-ban alakult, jelenleg 180 tagú gyomai 2.

Számú Nyugdíjas Klub november 28-án a Katona
József Művelődési Házban Erzsébet-Katalin napi
mulatságot rendezett. A nyugd(jasok népdalokkal és
divatbemutatóval szórakoztatták az egybegyu1teket.

Avatás
November ID-én avatták fel Gyomaendr6dön a re

formátus szeretetotthon épületének új szárnyát. Az
ünnepi istentiszteleten dr. Bazsó Béla, a Magyaror
szági Református Egyház Zsinata Szere
tetos ztályának vezet6j e hirdetett igét. Az
avatóünnepséget több jeles személy is megtisztelte,
köztük Helmányi Pálné, a Népjöléti Minisztérium
osztályvezet6je és dr. Szenzeinstein Antal, a Máltai
Lovagrend lovagja. Az igehirdetést követ6en Sipos
Tas Töhötöm refonnátus lelkész beszélt az új épület
szál'ny megvalósulásáról. Mint elmondta, az építke
zést a Népj óléti Minisztériumtól nyelt hatmillió
forintos pályázati pénzb61 kezdték el, s ehhez még
négymillió forintos önerő szükségeltetett. Az új épü
letszányban hét szobát, egy társalgót és egy elkülönít6
szobát alakítottak ki.

A város jövő évi költség
vetésében már most hetven
míllió forintos hiányra lehet
számítani. Ennek finanszíro
zását az önkormányzat saját
bevételekból próbálja fedez
ni. Éppen ezért került szóba
a helyi adókjöv6 évtől törté
nő emelése, mellyel mintegy
tíz millió forintos bevételre
számít a város.

Több képviselő a 25 száza
lékos, úgynevezett infláció
követő adóemeléssel értett
egyet, de a többség végül a

Mint arról már korábban
beszámoltunk, az önkor
mányzat - sokallva a strandra
évente fordított mintegy 3
millió forintos támogatást, 
úgy döntött, hogy meghirdeti
bérbeadásra a fürdőt. Furcsa
feltételeket szabtak: mintegy
40 millió forintot kellene a
fürdő korszerűsítésére fordí
tania a leendő bérlőnek, aki
ennek fejében IS-20 évre
megkapná az intézményt.
Még mielőtt az így kidolgo
zott pályázatot a lapokban
megjelentették volna, a té
mában kikérték a Magyar
Fürdőszövetségvéleményét.
A szövetség azt javasolta,
hogy ilyen feltételekkel bo
torság lenne bérlőt keresni, s
más szakmai kifogásokkal is
éltek.

Se kábel,
se pénz?

Január l O-én 18 órára
Endrődön a Hídfő Ven
déglőben várják mind
azokat a polgárokat,
akik a szolnoki TeleCo
op Kft. részére pénzt fi
zettek azzal, hogy az
említett cég kábeltévé
hálózatot épít a város
ban. Ezt a mai napig nem
teljesítették. Akik szeret
nék visszakapni pénzü
ket, azokat várjuk afend
időpontban és helyen.

A szervezó'k

20 százalékos emelés mellett
döntött. Ennyivel emelkedik
tehát a gépjármű adó, és a
magánszemélyekkorruuuná
lis adója. A sok vitát kiváltott
telekadó val kapcsolatban
még további egyeztetések
folynak. Egy ezreIékkel nő a
helyi iparűzési adó, s a sze
szes italok árusításából és a
szerencsejáték szolgál tatás
ból származó árbevétel ese
tén az adó mértéke az eddigi
8 ezreIékról 1,2 százalékra
növekszik.

A képviselő-testület leg
utóbbi ülésén úgy döntött,
hogy egyenlőre nem hirdeti
meg bérbeadásra a gyomai
Liget Fürdőt.

Bérleti
díjak

Az önkonnányzat tu
lajdonában lév6 nem la
kás célú helyiségek
bérleti díját a jövő évtó1
egységesen 20%-al eme
lik. A döntés jelenleg 15
helyiség, illetve épület
bérleti díját érinti, a többi
ingatlanát már eladta a
város.

'* T , .... - ... •

.:' ~ .!'.t~: ;:.:~..
• l... Il ~

Color Shop
Decemberben

vasárnap is várjuk
kedves vásárlóinkat!
Karácsonyi választék

a Color Shop
Papírboltban.

Kellemes ünnepeket
kívánunk minden

olvasónak!
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Tájékoztatás, vagy félretájékoztatás

Döntsenek a betegek
Tájékozató címmel közölte mostani, decem
beri számában GyomaendrődiHíradó cí
mő önkormányzati szócsődr. Gedei Margit
városi főorvos információit arról, hogy mi
is a teendője a~ érintett lakosságnak, ha
január elsejétól dr. Frankó expolgármester
visszatér körzetébe háziorvosnak. Némi
képp kilóg a lóláb, mintha a főorvosasszony
dr. Frankónak igyekezne betegeket szerez
ni. Néhány tévedés található az írásban, me
lyeket dr. Kolozsvári Árpád kifogásolni
kényszerült, s az alábbiakat tartotta fontos
nak megjegyezni:

- A hivatást az OlVOS nem
szokta feláldozni apolitikáért
vagy a polgármesterségért. A
körzet lakossága körében
nem tapasztalható tájékozat
lanság, hiszen rninden ember
maga dönti el, hogy kit vá
laszt háziorvosának. Téve
dés, hogy ha a beteg például
engem választ, akkor dr.
Frankótól el kell kérnie a kár'-

tyáját. A beteg nem köteles
dr. Frankónál megjelenni,
mert a kártyáját ez esetben
én kérem majd ki, mivel en
nek ez ajogszerűés hivata
los fom1ája. Tévedés az is,
hogy én magánorvosként
dolgozom. Vállakozó or
vosként végzem a munká
mat ingyenes orvosi ellátás
keretében.

Igaz, hogy helyettesítet
tem dr. Frankót, de a bete
gek részéről történő

orvosválasztás terén
ugyanolyan jogokkal ren
delkezem. Dr. Frankó csak
azoknak a betegeknek a ke
zelését illetve gondozását
veheti át, akit óK választják
háziorvosuknak.

Végezetül jó munkát kí
vánok én is a kollégának és
a Gyomaendrődi Híradó
ban megjelent írás szerző

j ének, akinek még
egyébként azt üzenem,
hogy saját tisztességét ne
vigye vásárra senki kedvé
ért, ha viszont tájékozatlan
egy témában, akkor ne nyi
latkozzon. Az emberek
félretájékoztatása adott
esetben jogi következmé
nyeket vonhat maga után.
A j övőt illetően pedig
döntsenek a betegek 
mondta befejezésül dr.
Kolozsvári Árpád.

A
Gyomaendrőd

és Vidéke
ÁFÉ5Z
kellemes

karácsonyi
ünnepeket

és boldog új
évet kíván

tagjainak és
vásárlóinak.

----e---

Meg~ri.!
ha az AFESZ
üzleteiben

vásárol!

l 997-ben is
széles

áruválasztékkoL
szolfd árokkal,

rendszeres
árengedményes
akciókkal állunk

vásárlóink
rendelkezésére.

Miért ne
fIZetne

kevesebbet?

A FAMíLIA ÜZLETHÁZ

ÚJ ÜZLETE

HÁZTARTÁSI GÉPEK:
fagyasztók, hűtők, mosógépek, porszív6k,

vasalók, o!ajsütők, kenyérpirító k,
mikrosüt6k, kávéf6z6k

LAKÁSFELSZERELÉS:
étkész!etek, ev6eszközök, poharak, tálcák,

teflon és fémedények, fa kenyértart6k

AJÁNDÉKTÁRGYAK:
kulcstartók, újságtartók, fűszertartók

DÍSZTÁRGYAK:
vázák, kerámiák, fa és bőrdíszek

KARÁCSONYRA ITT MINDENT EGY
HELYEN MEGYÁSÁROLHATl

Gyomaendrőd,Bajcsy út 53.

Nyitva tartás:
hétköznap 8.30-tó! 12-ig, 13-tó! 17.30-ig

szombaton 8.30-tól 12-ig

MEGNYÍLT! MEGNYÍLT!

Boldog karácsonyt
és szerencsés új évet

kívánnak a

Mini Vegyesbolt
dolgozói.

Köszönjük, hogy
~ t megtisztelték üzletünket!

A FAMíLIA ÜZLETHÁZ

MANÓ "vÁR"
- gyermekruházat, játékok

FARMER "KUCKÓ"
~. budmilf>
~. ~

RUHA "TÁR"
- női- férfi ruházat
Az egész családot

fe/ö/töztethetl!
Gyomaendrőd,Bajcsy út 53.
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Gyomai ügyekben a gyomaiak, endrődi
ügyekben az endrődiek döntenének

TITÁSZ RT.

Új áramszámlák

Józsa István
kereskedelmi igazgató

ciklus kezdetével esne egybe a
részönkormányzat megalakí
tása, akkor a választási tör
vény alapján választhatnánk
részönkormányzati képviselő
ket.

Egyébként a részönkor
mányzat létrehozását, a műkö
dés szabályait, a képvisel61<
létszámát, a képviselő-testület

határozza meg rendeletben.
- Mi változna a részönkor

mányzati rendszer létrehozá
sával?

A november 26-i közmeg
hallgatás egyik témája az
esetlegesen bevezetendő

részönkormányzat volt. En
nek megalakítását Gyoma
endrőd esetében az
indokolhatná, hogy a két te
lepülésrész önkormányzati
képviselóI között gyakoriak
- kimondva kimondatlanul
az olyan anyagi jellegű vi
ták, amelyek szerint a gyo
mai városrész több pénzt
kap mint az endrődi, és for
dítva.

Dr. Szendrei Éva az önkor
mányzat jogi bizottságának
vezetője lapunknak elmondta,
hogyarészönkormányzatot
úgy kell elképzelni, mint pél
dául Budapest esetében: van
egy fővárosi önkormányzat és
vannak a kerületi önkormány
zatok.

- Gyomaendrőd esetében ez
azt jelentené, hogy megma
radna a jelenlegi képvisel6
testület és annak alárendelten
mú1cödne részönkormányzat
Gyomán és Endrődön, vagy
csak akár az egyik településré
szen. Az adott településrészt
érintő ügyekben csak a rész
önkormányzat dönthetne, az
egész települést érintő kérdé
sekben pedig véleményezési
és egyetértés i jogot gyakorol
hatna. A kizárólagos felada
tokhoz, illetve azok ellátására

Fekete-fehér
és színes
televízió

képcsövek
FELÚJÍTÁSA

nyugati
technológiával,

garanciával!
Dusek András

Gyoma,
Tompa u, 9,

66/386-828

anyagi eszközöket kell bizto
sítani a részönkormányzat
számára, ezért osztott költség
vetést kell készíteni.

Dr. Szendrei Éva elmondta
azt is, hogyba a részönkor
mányzat két helyi választás
között jönne létre, akkor az
adott településrészen már
megválasztott képviseló1cet
kellene kiegészíteni a társa
dalmi szervezetek által dele
gált lakosokkal. Amennyiben
a következő önkormányzati

Részvénytársaságunk jelenlegi számlá7-á
si rendszere helyett 1996 év végétól új ügy
félszolgáltatási rendszer bevezetését
tervezi. Az áttérés szemmellátható mozza
nata lesz a nagyobb méretű számla megje
lenése, mely részletesebb tájékoztatást
nyújt ügyfeleink számára.

A változás indokoltságáról:
Ajelenlegi szám1ázási rendszerünk a '70-es

évek közepétól működik. Rugalmatlan, nehe
zen karbantartható számlázási rendszerünk ma
már nem felel meg a kor követelményeinek.
Hosszú ideig tartó adatfeldolgozási ciklusa
miatt nem képes naprakész információt nyúj
tani sem a fogyasztónak, sem a szolgáltatónak.
Az áramszolgáltatóval szemben megnöveke
dett fogyasztói igények és a gazdasági élet
átalakulása többek között a számlázási rend
szerrel szemben is olyan követelményeket tá
masztanak, melyeknek ajelenlegi rendszerünk
nem tud maradéktalanul megfelelni.

Az áttérést fokozatosan, több lépésben ter
jesztjük ki a TITÁSZ RT. teljes ellátási terüle
tére. Az új rendszer bevezetése Debrecenben
megtörtént. Az áttéréssel megváltoznak a fo
gyasztói igény bejelentésre, a közüzemi szer
ződésre vonatkozó és az üzletszabályzatunk
mellékleteiben található egyéb formanyomtat
ványok is.

Az áttéréssel m6dosulhatnak a hónapon be
lill az egyes fogyasztókat érint6leolvasási na
pok, illetve az a nap is, amikor az ügyfél
megkapja a számlát. Jelenleg a fogyasztómérő

leolvasása és az áramszámla benyújtása között
egy teljes hónap telik el. Az új rendszer a
leolvasást követően l-2 napon belül elkészíti
az áramszámlát. Ebból következően ügyfele
ink az átálláskor 30 napon belül két áramszám-

- Megszűnne a jelenlegi
bizottsági rendszer, s ezzel
jóval olcsóbb és hatéko
nyabb lehetne az önkor
mányzat munkája. A gyomai
ügyekben a gyomaiak, az
endrődi ügyekben az endrő

diek dönthetnének. Sőt az
endrődi községháza sem tá
tongana üresen, hanem az
endrődi részönkormányzat
mú1cödhetne benne - tájé
koztatta a Szó-Beszédet dr.
Szendrei Éva.

lát kapnak majd. Ezek közül az elsőt a hagyo
mányos számlázási rendszer megszokott cik
lusának megfelelő időben kézbesíti
pénzszedőnkaz ügyfél részére. Ekkor egyúttal
leolvassa a fogyasztómérő állását is. A követ
kező számlát ennek a mérőállásnak megfele
lően készíti el az új számlázási rendszer. Ezt a
számlát már postai úton juttatjuk el ügyfeleink
részére.

Változást jelent, hogy az eddig pénzbesze
dőuk által személyesen kézbesített áramszám
lát az elkövetkező időszakban a TITÁSZ RT.
postai úton kívánja megküldeni ügyfelei részé
re. A jövőben a ma már nem kis kockázattal
járó helyszíni pénzbeszedésről áttérÜllk más
betIzetési módok alkalmazására:

A készpénzes fizetést előnyben részesítő

ügyfeleink részére megfelelő számú befizető

helyról gondoskodunk. Kirendeltségeinken.
ügyfélszolgálati irodáinkban továbbá a helyi
postahivatalokban a készpénzes számla betl
zethető. A fogyasztóra nézve ez azt jelenti,
hogy nem kell várnia a pénzbeszedőre. A ké
nyelmet, szabadid6t kedvelő ügyfeleinknek
kiemelten javasoljuk a gyors, és megbízható
eljárást, a folyószámláról történő átutalást. A
foJyószámláról történő fizetési mód bátorítása
érdekében ügyfélszolgálati irodánkban a kö
vetkező eljárást vezetjük be: Ha a folyószám
láróI tlzető fogyasztó téves leolvasás miatt
megreklamálja a számlát, ügyét soron kivül
elintézzük. Csak a fogyasztómérők gyári szá
mát és a helyes mérőállásokatkell bemonda
nia. Ezt követően az esetlegesen tévesen
számlázott összeget a helyszíni ellenőrzés

előtt, azonnal visszautaljuk.
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Egyelőrenem emelik
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A víz azért drága, mert rossz
Az ivóvízdíj jövő évt61 esedékes újabb

emelése volt a képviselő-testület egyik fon
tos témája a november 28-i ülésen. A Békés
Megyei Vízmű Rt. az eddigi köbméteren
kénti 80 Ft-ról több mint 100 Ft-ra akarta
emeltetni az önkormányzattal a lakossági
vízdíjat. A vitában a külső szemlélő számá
ra is kiderült, hogy - mint az elmúlt években
is oly sokszor - most is előkészítetlen, fon
tos tényeket elhallgató anyagot kaptak kéz
hez a képviselol<. Ennek ellenére hiába
gy6zködte a képviseló1<et az áremelés jo
gosságáról Hosszu Szilárd a Békés Megyei
Vízművek Rt. vezérigazgatója, aki melles
leg az MSZP megyei elnöke és dr. Valach
Béla képviselő, aki mellesleg a vízművek

igazgatótanácsának tagja, s hiába szavaztak
a testület szocialista párti képviselóí az ár
emelésre, a többség mégis nemet mondott.

A képviseló1< többsége szerirlt a lakosság
lŰfó1<épességét már nem lehet tovább fo
kozni azzal, hogy januártól 25 százalékkal
emelnék a víz árát, ugyanakkor a víz minő

sége továbbra is kívánnivalót hagy maga
után.

Hosszu Szilárd a Békés Megyei Vízmű

vek Rt. vezérigazgatója azzal győzködte a
képviselőket, hogy a víz d(jában nem a víz
minősége, hanem a ráfordítás j átszik szere
pet. A rossz vízre pedig többet kell költeni,
hogy iható legyen. Egyébként pedig, ha a
testület nem szavazza meg a vízmű által
kért áremelést, az új árat akkor is bevezetik,
s a régi és az új ár közötti különbözetet az
önkományzatnak kell megfizetnie.

Dr. Szendrei Éva, a jogi bizottság
elnöke megkérdőjelezte az áremelés

Vizsgálat
Az Állami Számveőszék a közel

múltban azt vizsgálta, hogy miként ala
kultak át az egykori tanácsi
vízközmű-vállalatok gazdasági társa
sággá. Ennek nyomán az ÁSZ kezde
ményezésére a legfőbb ügyász
elrendelte az átalakulások törvényes
ségi felülvizsgálatát. A megyei fő

ügyészség helyettes vezetője szerint a
vízközmű vállalat részvénytársasággá
való alakulása szabályatalan.

- Valószínúleg nem is jegyzi be a
Békés Megyei VízműRt-ta Békés Me
gyei Bíróság, mint cégbíróság, mert a
gazdasági társaságo król szóló törvény,
apportról szóló rendelkezéseinek nem
felelnek meg az önkormányzatok által
a részvénytársaságba bevitt víz és
szennyvíz-közművek. Egyébként tu
domásom szerirlt a társaság évekóta
veszteséges, így a gyomaendrődi ön
kormál1yzat - mint az rt. egyik rész
vényese - osztalékot még soha nem
kapott - tájékoztatta a Szó-Beszédet dr.
Szendrei Eva az önkormányzat jogi bi
zottségénak vezetője.

szükségességét. Bár a város is tulajdonosa
a részvénytársaságnak, a képviselő-testü

letnek mégsincs beleszólása a társaság gaz
dálkodásába. Dr. Szendrei Eva
megkérdezte: vajon indokolt-e a vízművek
nek hatalmas irodaházat fenntartani a me
gyeszékhelyen, indokolt-e akkora
járműparkot fenntartania, mint amekkorát
mú1<ödtet. A képviselőnő kérte megvizsgál
ni a vízművek gazdálkodását. Dr. Szendrei
Éva elmondta azt is, hogy nem ismer olyan
jogszabályt, amely az áremelés el nem fo
gad ása esetén a kül ön bözet összegén ek
megfizetésére kötelezné az önkormárlyza
tot. ..

Katona Lajos a pénzügyi bizottság veze
tője ezzel kapcsolatbal1 megjegyezte, hogy
bizottsága éppen azért javasolta elfogadni
az áremelést, mert úgy tudták, hogy ellen
kező esetben a vízmű úgyis emelné az árat,
és a különbözet a várost terhelné. Mivel a
városnak pénze nincs, ezért a helyi adót
kellene emelni, s ezt rosszabb megoldásnak
tartanák.

Dr. Kovács Béla szerint, ha jó ivóvízhez
akar jutni a város jövőre, vagy az azt követő
évben, akkor a legfontosabb szövetséges
sel, a vízmű rt.-vel nem szabad rosszban
lenni, s inkább illene megszavazni az ár
emelést.

A mintegy kétórás vitát követően hat,m
voksoltak az áremelésre, tízen pedig ezt
ellenezték. Az ügy folytatásáról termé
szetesen beszámolunk.

H.E.

December l-jén ünnepelte ebben a társasági for
mában történt 5 éves megalakulását a Raichle
Sport Kft. A cég elődje 19~7-ben alakult 22 dol
gozóval, az akkori Körösi Allami Gazdaság mel
léküzemágaként és sícipóoelsó'ket kezdtek el
varrni külföldi megrendeló'knek. Az azóta eltelt
idóoen öt neves sícipőgyártó cégnek dolgoztak.

December l-jén ünnepelte
ebben a társasági formában
történt 5 éves megalakulását
a Raichle Sport Kft. A cég
elődje 1987-ben alakult 22
dolgozóval, az akkori Körösi
Állami Gazdaság melIék
üzemágaként és sícipóoelső

ket kezdtek el varrni külföldi
megrendeló1<nek. Az azóta
eltelt idóoen öt neves sícipő

gyártó cégnek dolgoztak.

A rendszerváltással járó
átalakulási folyamatokkal
szinte egyidóoen sikerült a
világ egyik legnagyobb
sportcipőgyártó cégével a
svájci Raichle Holdinggal
hosszú távú szerződéstkötni.
Ennek persze alapfeltétele
volt a svájci minö"ségi felté
telek teljesítése. A Körösi
Állami Gazdaság és a Raich
le Holding 1991 november

végén írta alá az üzem eladá
sáról szóló szerződést, s az
akkor 40 dolgozót foglalkoz
tató üzem december elsejé
vel alakult kft-vé.

A dolgozói létszám 1991
óta több mint duplájára nőtt,

ma 104-en dolgoznak a cég
nél. Az elmúlt évben a svájci
céget megvásároita az oszt
rák Kneissl Dachstein nevű

sportszergyártó vállalat,
amely a Raichle érdekeltsé
gek közül elsó1<ént a gyoma
endrődi üzemet vette át.
Bizonyítéka ez annak a fo
lyamatos minö"ségi munká
nak, melyet a gyomaendrődi

üzem dolgozói végeznek.
- Ezúton köszönöm meg

minden munkatársamnak azt a
kiváló munkát, melynek ered-

ményeként a gyomaendrődi

üzem a nemzetközi piacokon
is versenyképes minö"ségű

terméket tud produkálni 
mondja Vodova János, a Ra
ichle Sport Kft ügyvezetö"je.

Az elmúlt években komoly
műszaki fejlesztéseket hajtot
tak végre, új 330 négyzetmé
teres üzemcsarnokot építettek
a körösladányi út melletti tele
pükön. Idén 16 ezer pár sícipő
belsőrészt varrtak meg a dol
gozók, akiknek fizetését évek
óta sikerült szinten tartani, sö"t
a 13. havi bérükhöz is hozzá
juthattak. Vodova János ügy
vezető reményét fejezte ki,
hogy a következő öt év után is
hasonló eredményekról adhat
számot a gyomaendrődi Ra
ichle Sport Kft. H. E.
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A negyenyedi Bethlen Kollégium épülete

EnyedEZ a város, mely na
gyobb, kincsesebb
testvérei között koro-

natanúja Erdély történelmének.
Ötször, ha nem hatszor pusztult
el, hogy csak kövei maradtak és
eltipratlan lelkisége, mely ha
minden veszett is, a kövekb61
mozdult ki, sugárzott fel min
dig újra.

Kik voltak azok, akik a titok
zatos erejű köveket összehord
ták a természetnek e csodálatos
jóságával valódi városbölcsőül

teremtett helyére? Ahol nyuga
ton a Kárpátok Nagy Mészvo
uuJata mint lefektetett anyakar
óvja a tájat minden éghajlati
szélsőségt61, a délkelet felé fel
terülő földperem pedig tökéle
tes védőgátat nyújt a Maros
szeszélyei ellen, mig a városba
mélyen bekönyöklő Őrhegy

messzenyúló völgyek legkitű

nó1Jb vigyáz6helye.
Mommsen hitette el Enyeddel,

hogy szülőnagyanyja a még
agathyrs alapítású római város,
Brucla. És Enyed büszke is na
gyértékű r6mai emléktárgyaira,
mint ó-családi ékszerekre.

A legenda azt is vallja, hogy
a nagytemplom hatalmas négy
szögletűtornyarómai őrbástyá
ból alakult, pedig csak a várost
átvág6 országúthoz nem fér
kétség, hogy azt csakugyan a
sasos légiók törték keresztül az
ősvadonon. Errol a készen ka
pott útról nevezték aztán a szász
települők - a város történelmi
leg igazolt alapítói - a mai
Enyed édesanyját Strassburg
am Miereschnek. Bár val6szí
nű, hogy akis Maros menti
Strassburg a legősibb szász gó
cok közé számít, írott bizonysá
gunk nincs Enyed létéről

1292-ig. Ekkor bukkan fel egy
okmányban Villa Enudio, va
gyis Enyüdin fal va, új, de még
szászos formájú nevével. Ett61
fogva a külön utcában és a kül
telkeken lak6 magyarságnak és
a gyulafehérvári káptalan által
betelepített románságnak aj kán
csakúgy, mim az alapítókon úr
rá lesz a város védőszentjének:

Egyednek Enyeddé lágyított
neve. Ez a névcsere jelképe
egyben a magyarság túlsúlyba
jutásának, úgy, hogya harma
dik város is, Nagyenyed, már
mint magyar jellegűmezőváros
-oppidum - lép ki a fejedelmi
idők világosságába.
Derengő esztendőib61 magá

val hozta két templomát a vízzel
körülárkolt templomkastéllyal,
mel ynek bástyái felirataikkal
máig tanúsítják a hely kimon
dottan iparos jellegét. Lakato-

sok, csizmadiak, tímárok, sw
csök, kovácsok tették a helyet
messze vidékek vásároshelyé
vé, és ők védték a várost is szá
zadok viszontagságain át.
Szerencsés keveredésű nép,
mely a szász szorgalmat, műér
tést a magyar életreval6sággal,
szaporasággal egyesítette, s
amely értett hozzá, hogy szú1<
határában kiváltságokkal félté
kenyen őrzött pompás sz61ő

kurtúrát teremtsen.
Enyed most már akishaza

történelmi fogad6sa lesz. A
Gyulafehérvár és Kolozsvár
közt utazó fejedelmek és futá
raik itt szállanak meg pihenőre,

és a kastély istállóiban váltják
lovaikat. Hiszen már a királyi
idők is ily szerepében mutatják
be két nevezetes történelmi pil
lanatában. Először 1437-ben,

amikor védőművei nyújtottak
menedéket a Nagy Anatal ve
zette parasztlázadás földönfut6
táborának. Másodszor, amikor
a bujdosó Izabella király
asszony 1551 júliusában itt
szállt meg egy éjszakára a szent
koronával, mielőtt azt Castal
dónak s ál atala az ausztriai ház
nak átaladta. Szent István
koronája Enyeden pihent utol
jára nemzeti király kezébeI1.

Ez az elsőkét nagy szá1Jásadás
már felírta jegyeit a város lak6
nak lelkére. Onérzetes meg nem
alkuvás a ráerőszakolt tekinté
lyekkel szemben, de kultikus fej
hajtás a maga érzelmeinek
megfelelő szentségek előtt: két
jellemvonás, mely Enyed örök
arcuJat,'íhoz tartozik.

A Básta-korszakban két dön
tő csata folyt le a közelben, a

tövisi meg a miriszl6i. A porig
égett, feldúlt Enyeden kiáltott
Égre leghangosabban a köz
nyomor: a piacon nyíltan mér
ték az emberhúst a fakéregb61
sütött kenyér mellé. Ezt hallva,
szívesen töröljük meg könnyes
szemüneket Károlyi Zsuzsanna
fejedelemasszony puritán kön
tösének szegélyében, ki mint
Enyed birtoklója, mielőtt férje
ura Bécs ellen hadakozott, a
templomkastély vigyázta fel a
vásárt és maga szaladt le statá
riális pofonokkal rendet terem
teni az árdrágít6 kofák között.
Maga Bethlen Gábor is gyakran
megfordult a városban, mégis
úgy van, hogy Enyedet a gyen
gébb fejedelmekjuttatták külső

és szellemi rangjaihoz.
Ősi kivál tságlevelei t Báthory

Gábor újította, erősítette meg.

Városi rangot II. Rákóczi
György adott neki, a Bethlen
kollégium pedig Apafi Mihály
akaratából került át ide Gyula
fehérvárról. Ö, de milyen nagy
próbatételIel, vérdíjjal szerzi
meg a frissen nemesített civitas
a fejedelmi főiskolát!

Az 165S-iki tatárpusztítás ide
jén, amikor a Barcaságt6l Nagy
váradig senki fel nem meri venni
a küzdelmet az Erdélyre zúdított
sáskahaddal, Enyed vára a vég
sőkig tartotta magát, szorultságá
ban végül kanalakból öntvén a
golyókat. Utoljára a tatárok kánja
beizent a várba, hogy továbbvo
nul, ha kiadják neki a három leg
szebb szüzet. Száz év múlva is
szégyenköllnyeket érzünk a kr6
nikás szavain, amikor bevallja,
hogy meghozták az áldozatot.
Nyomban meg is kapták bÜlIleté-

süket: a tatárok folytatták az
ostromot, míg végül "Isten ég
ből szállott tűz által rettenté
meg a hitszegő pogányokat". A
tatár kán sátrába villám ütött.
Az égb61 szállott tűz meghozta
lángszárnyain az élethalálhar
cot vívó város legnagyobb ju
talmát, mai napig fő

büszkeségét: a megmenekült
Enyed falai közé fogadhatta a
főiskolát, miután az a teljesen
feldúlt Gyulafehérváron haj
léktalanná vált. Egyben végleg.
ide települt a fehérvári polgár
ság jó része is: fejedel mi időket

látott önérzetes népség!
Ám az iskolával sok baj volt

eleinte. A pOlgárOlalak általában
szúrta a szemét, mert kegyúri jo
gokkal bírt, és csak a fejedelem
parancsa alá tartozott. Külön ér
zékeny sérelem volt, hogya taná
rok, diákok szabadon hozták be a
bort maguknak, holott ezt Enyed
kiváltságai tiltották. Apafi itt is
gyors megoldást talált, kontin
gentálván - j6 magasra - a taná
rok, diákok borporci6ját.
Nagyobb tapintatot kívánt, ami
kor az iskolilllask még Apáczai.ra
visszamenő szellemi irilllya miatt
támadt országra szóló bonyoda
lom. A Gyulafehérvárra átmene
kült ortodrox felfogású
sárospataki iskola tanárai - élü
kön a szigorú Tofeus püspökkel
- bevádolták ugyanis az enyedi
tanárikart s a " szintén corrum
páltatott ifjúságot" Descartes és
Cocceius istentelen tanainak kö
vetése miatt.

A radn6ti zsinaton, mialatt a
vita folyt, ropogott már a bűnö

sök megégetésére megrakott
máglya a piactéren, de a fővád

lott Deézsi professzort a tűz fé
nyében megszállották a kettős

lángnyelvek, és döbbenetes erő

vel, ékesszólással védte a maga
és a jövendő korok igazát. S az
általán pipogyának tartott Apafi
salamonian bölcs végzéssel zárta
le a pört. Utasította Deézsit, hogy
a scholában tanítson a közfe\fo
gás szerint, Descartes-ot, Cocce
iust, S más szabad gondolkozókat
pedig tanulmányozza a maga
okul{lSára. Apafi komoly tudo
mányszeretetének több példáját
emlegeti máig Enyed, de leg
szebb, jelképes ténye maradt
minden időkre a fejedelem amaz
intézkedése, hogy az iskola men
tén elliúz6d6 főúton elzárta és
leállítatta a másfélezer éves for
galmat, új tengelyt szabva a vá
rosnak: "mert az tanul6 elme
mindenek felett jó csendességet
kív{m". R. Berde Mária

(A következő számunkban
fo ly/atjuk. )
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KEK LAGUNA
Díszállat Kereskedés

• Gyoma, Kossuth u. 45. •
szeretettel váJja

a díszhal és
madárkedvelőket!

December l -től karácsonyi
NYEREMÉNYAKCIÓ!

Sorsolás: december 23-án
16 órakor, melyen Ön is résztvehet.

Üzletünk ajánlata:
-akváriumok, terráriumok, kalitkák

téljes felszereléssel is,
-díszmadarak, rágcsálók, teknösök.

Kezd6knekszaktanácsadás.
Decembertöl hetente új

díszhalszállítmány!
GONDOLJON AZ ÜNN_EP~KR~, EGY
SZÉP A'rNÁRIUM ALAKAS EKKOVE IS!

NÉZZEN BE HOZZÁNK, LEPJE MEG
SZERETTEIT!

Kellemes ünnepeketkíván:
Rózsa Sándor vállalkozó

KARÁCSONYI
BÚTORVÁSÁR

Velvet
Bútorboltban!

Szekrénysorok: 59.000 Ft-tól

Ülőgarnitúrák:63.000 Ft-tól

Franciaágyak: 37.000 Ft-tól

Heveró1c 11.000 Ft-tól

Egyéb kiegészítőbútorok
50 féle színben

minta alapján is.
Míndenkít szeretettel várunk.!

Szabadság tér 4. sz.
(Sportcsarnokkal szemben)

Tel.: 06-30/453-274.

Karácsony

Ady Endre

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének.
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének.
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni.
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja.
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívb61
- Úgy mint régen 
Fohászkodni.
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni.
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermekszívvel
A világgal
Kibékülni,
Szereteben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
6h, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A stomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy eró hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna.
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Az 1956-os
Szabadságharcunk

negyvenedik
évfordulójára írta

a gyomai születésű,
Kaliforniában élő

Baráth Antal
Történelem formáló akarat,

amely átjárta a magyar szíveket.

Lombhullató őszben újtavaszt ígérő
drága üzenet.
A költ6lelke hintette

a szabadságnak drága hímporát.

A sok sok milliónyi rügyek éledezni
kezdtek

de Szibéria felöl rájuk lehelt

a dermesztő hal ál .
Az új tavaszra nem nyíltak virágok,

fagyos sírgödör len az Ő nászi ágyuk.

Ők on sem pihennek, üzenetet küJdnek:

Hűséget, helytállást várnak

T61em, T61ed!

Mi, akik láttuk h6si helytállásuk,

hitvány árulókká soha nem leszÜ11k!

Ha lennének mégis, akik rútul
megtagadják

s meggyalázzák Őket,

mi, azokkal, soha nem menetelünk!

Ök, egy új magyar tavaszért,

szabad Hazáért,

boldogabb életért

adták életüket,
Vérük minden csepjét!
Mi, azt a dicső harcot

soha soha nem feledhetjük'

Arrúg magyar él a Kárpát-medencében

avagy a nagy világ bármely szögletén,

Emeljék magasra 1956 véres lobogóját
s azt megtagadni soha ne tegyék!

A vers az 56 /-os
forradalom

40 évforduló)6ra
az amerikO!'magyarság

által kiadott
emlékfüzetben

jelent meg.
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KARÁCSONYI
NYEREMÉNYÖZÖN

A gyomaendrődi vállalkozók, cégek húsz hatnak a felsorolt nyeremények valame
ajándéktárgyat ajánlottak fel a Szó-Be- lyiké.oe. Beküldési határidő: 1996. de
széd karácsonyi nyereményjátékára. cember 19. Kérjük, hogy fénymásolt
Azok az olvasóink, akik az 1. oldalon szelvényt ne küldjenek, mert ezek a já
található nyereményszelvényt kitöltik és tékban nem vesznek részt. Anyerteseket
levelezólapra felragasztva beküldik a levélben értesítjük, s még karácsony előtt

Szó-Beszéd Szerkesztőségecímére: 5500 átvehetik nyereményeiket az ajándéko
Gyomaendrőd,Pf.:48.,jó eséllyel pályáz- kat felajánló vállalkozóknál.

* Putnoki Vegyeskereskedés 1000 Ft értékű ajándékcsomagotajánlott fel.
* A Zsort Élelmiszer Áruház 1000 Ft értékű ajándékcsomagját veheti át
a szerencsés nyertes.

* A Turul Cipőtőlegy pár biopapucsot nyerhet egyik olvasónk.
* A Sebők és Sebők Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 személyes kávéfő
zőjét sorsoljukki.

* A Color Shop Papírbolt egy faliképet ajánlott fel 1190 Ft értékben.
* A Kéri Híradástechnika 3 db Sony DX 180 videokazettájátnyerheti egy
olvasónk.

* A KuriJla Divattól 1500 Ft értékben műsoros kazettát vehet át a nyertes.
* A Mustang Farmerház 1db Mustang baseball sapkáját viselheti majd
egy szerencsés olvasónk. A nyeremény értéke: 1650 Ft

* A Linda Sport 1000 Ft értékű vásárlási utalványát sorsorjuk ki
* UgorTrade Kft. Besenyszegi ABC-je 1000 Ft értékű vásárlási utal
vánnyallepi meg egy olvasónkat.
* Az EndrődiKínai Bolt ajándéka egy 900 Ft értékű karóra.
* A Lionne Shop egy 3640 Ft értékű Casio karórát ajánlott fel.

* Shell Benzinkút Kiss Sándor vállalkozó ajándéka egy 5 literes Alaska
szélvédőmosókoncentrátum 1000 Ft értékben.

* A Stop Shop Divatárutól egy farmerövet vehet át szerencsés nyertesünk.
* A Gyomai Gazda Kisáruház 1000 Ft értékű ajándékcsomaggallepi meg
egyik olvasónkat.

* A Watt Gmk-tól egy ETA vasalót sorsolunk ki.

* A Hami Kutyashop ajándéka 1000 Ft értékű vásárlási utalvány.

* A Kék Lagunától1000 Ft értékű vásárlási utalványt nyerhet egy szeren- ~ I
csés olvasónk. ~ I.:- ~•• I
* A Gyomai Iparcikk Bt. egy konyhai mérleget ajánlott fel karácsonyi .... .' ...
nyereményként. '.. I ~

* A Linda Sport másik ajándéka egy kötött sapka sállal. ~
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BUEK!

Kéri
Híradástechnika

Gyomaendröd,
Fö út 226.

I /
\ /
\",..

Televíziók
- Akai 51 46900,-
- Akai 51 TXT 51900,-
- Videoton 51 53800,-
- Funai 51 TXT 49900,-
- Philips 55 62500,-
- Akai 55 TXT 56900,-'

Videók
- Lejátszók 24900,-

2 fejes recorderek
- Aiwa 35900,-
- Akai 38900,-
- JVe 39900,-
- Philips 296 38900,-
- Panasonic NVSD

205 48900~

4 fejes recorderek
- Akai 46900,-
- Philips 45900,-
- Sony SLV 500 56900,-

Parabolák
26900,-tól

..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::~:::::.:::.:.:.: .

".:-:.:-:.;.:.;.;.;.; :.:::.::::::::::::::::::::::::::::;::::::::~ .;.;.;.:.;.:.:::.;. :.:::::::;:.:.;
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Unnepi vásárok

•a gyomaI
piactéren!
December ·8.

Mikulás napi vásár

December 15.
Ezüstvasárnapi vásár

December 22.
Aranyvasárnapi vásár

Figyeleml Új helyeni
Kulcsmásolás, névtábla készítés

autóüvegbe rendszám gravírozás.
Gyoma, Pásztor J. út 21.

(Az új piactér bejáratánál)
Nyitva: 16-18-ig

,·-;;·jr·~·':">._

.!:f;.,:;;;'!; ;.

Computeres
szemvizsgálat

minden héten
szombaton 9-12 óráig.
(A Látszerész üzletben)
Várjuk kedves vásárlóinkat.

Szarka Csilla látszerész
Gyomaendrőd,Hősők u. 44.

ÉVA
TEXTILHÁZ

Gyoma, Kossuth u. 18.
- karácsonyi terítők készen

és méretre is

- kabátszövetek,
alkalmi anyagok, gyűrtgabardin

- kilós függöny széles választékban
- tréning-anyag többféle színben

- PVC terítők nagy választéka
December /-3/-igAKCIÓI

Haszná/t ruhák té/áron!

JÁTÉKOKOLCSÓN,
nagy választékban!

........ u nu t 4 __.tit!'fW~1f: t! .••.~~ 4 ~M.~ 1o&

Szeretettel várjuk régi és
új vendégeinket!

Bosnyákné Garai Anikó,
fodrász

Garai Sándorné, fodrász
Tímár Beáta,
kozmetikus

MEGNYÍLT Gyomán a Fő út 224. szám alatt az

ANIKÓ STÚDIÓ!
FÉRFI-NŐIFODRÁSZAT
ÉS KOZMETI KA

Karácsonyi ajándékvásár
a gimnáziummal szemben a

PAPÍR-JÁTÉK
AJÁNDÉK BOLTBAN! '''''.''''''....

December l-töl
december 24-ig 10-15%
árengedményt adunk

és minden 2000 Ft feletti
vásárló ajándéksorsoláson

vesz részt.
Sorsolás:

december 24. 12 óra.
A következö vásárlási

utalványokat sorsoljuk ki:
l db. 5000 Ft l db. 3000 Ft
l db. 2000 Ft 2 db. 1000 Ft

Margó
Virágbolt
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 69.

/J -ajándéktárgyak

~
I - gyertyák

- díszek

~
- csomagolók, szalagok

- asztaldíszek karácsonyra,
. . szilveszterre egyedi

\, kívánságokat is teljesítünk

~
- \. Boldog karácsonyt r
~

's szerencsés új évei kíván
minden vásárlójának

. a Margó I

, ~' Virágbolt! , (.

.\\ ~
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Illéssy Péter az egyházmüvész
Ezzel a címmel nyűt meg

november 7-én a Városi
Képtár új tárlata. A több mint
negyven képet bemutató ki
állítást Banner Zoltán művé

szettörténész nyitotta meg.
Önmagában is érdekfeszí

tő, színes előadásában átte
kintette a vallásos művészet

kialakulását, a művészet és a
vallás szoros kapcsolatát az
ősi vallásos hiedelmektől a
kereszténység kialakulásáig.
Beszélt a hit és a művészet

viszonyának változásairól a
reneszánsz, majd a barokk
idején, a merev klassziciz
musról és a múlt század mű

vészeti forradalmairól is,
a..rnelyek előbb fellazították
majd fel is számolták a kap
csolatot nemcsak a vallással,
de a valósággal is. Magyar-

ország történelme, a ma
gyarság sorsa azonban e szá
zadban is olyan viharosan
alakult, hogy itt szükségük
volt az embereknek a vallás
vigaszára, s így jobban meg
maradt a hit és a művészet

kapcsolata is, mint más, sze
rencsésebb sorsú népeknél.

llIésy Péter vallásos művé
szetét indokolja születése,
neveltetése is. l 902-ben szü
letett Gyomán, édesapja egé
szen 1925-ig itt volt
katolikus kántortanító. Ké
peinek gyakori témája a
szenvedő Krisztus, a Ma
donna a gyermekkel, a Ma
donna, mint Magyarország
Nagyasszonya, az angyali
üdvözlet, golgotai jelenetek,
piéták és az apostolok ábrá
zolása. Láthatók művei a

kispesti Karolina úti kápol
nában, ahova egy szárnya
soltárt és egy Szent Rita
képet készített.

Kiállításunk legszebb
darabjai a megnyitó meg
túvóján is szereplő finom
vonalú pasztellkréta
Madonna, a Júdás című

olajfestmény, a Krisztus a
zsidó főpapok előtt fekete
alapra készült krétarajz és
egy selyemre festett
Krisztus-fej. A két lIIésy
terem közti folyosón a
Mester népfőiskolai tevé
kenységét mutatjuk be, s
néhány soros szöveges is
mertetőben magát a nép
főiskolai mozgalmat.
Hel yi érdekességként be
mutatjuk az egykori end
rődi népfőiskola

épületének fotóját. A folyo
són látható asztali tárlóban
több, azóta elpusztult, vagy
elvesztett kép fotója, továb
bá a máriaremetei Úrkopor
só, a péceli templom
Bethlehem-je, amelyek szin
tén a művészmunkái. Bemu
tatunk több életrajzi
dokumentumot is a születési
anyakönyvi kivonattól a fő

iskolai leckekönyvi - ame
lyen a nagy Lyka Károlynak,
a hazai művészettörténet

írás atyjának aláírása szere
pel -, valamint személyes
tárgyakat, például a művész

pipáját és palettáját.
A kiállítás december 31-ig

még látható. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel vá
runk. Bula Teréz

gyű}teménykezelő

Katona József Városi
MűvelődésiKözpont

Közösségi Ház
r

I
I December ll.: Siketek hétköznap 8-l7-ig, szom-

és Nagyothallók Gyoma- baton 9-12-ig.
t endrődi Egyesületének December 14. 18 óra:
~ évadzáró ünnepsége. Di vatshow . Belépőjegy

December 12-20-ig: közvetlenül a rendezvény
Nagyné Veres Róza kiállí- előtt váltható.
tása. Megnyitó: december December 16.: Kará
12-én 15 órakor. Megnyi- csonyi hangulat címmel
tót mond: Dr. Frankó Ká- műsoros est.
roly polgármester. December 19.: A II. sz.
J>.özreműködik: Polányi . Nyugdíjas Klub évadzáró I
Eva előadóművész. A ki-·· ,
állítás nyitva: hétköznap unnepsege. ~

December 31. 19 óra: ~ I
f~l7-ig'SZombaton9-12- i~~:~~~te::~~~~z~~~~~: II !.

December l4-21-ig: tűzijáték... Asztalfoglalás ~
Címer és családtörténeti előre, érdekl6dni a hely-
kiállítás. Megnyitó: de- , K th 9szmen: ossu u. _, vagy ~

" cember 14-én 11 órakor. a 386-777-es telefOnSZá-1

IMegnyitót mond: Illéssy mon.
. Zoltán. A kiállitás nyitva:
=~~~1

December ll-én 17
től: Cukorbetegek klubja.

December 1~15-én 8
16-ig: Galambkiállítás.

December 20-án 11
tól: A gondozási központ
karácsonyi ünnepsége.

December 21-én 14
től: Mikulás-buli gyere
keknek Öregszőlőben

December 26-án l7-től:

Teaház karácsonyi hangu
latban. Közreműködik: Ki
szely Zoltán, Polányi Éva,
Szendreiné Cserenyecz
Éva, Kurili a Lászlóné, Bár
kai Bianka, Hanyecz Tün
de, Bene Gábor, Ádám
Gyöngyi és a Selyem úti
óvoda nagycsoportja. Ka
rácsony második napján
egy kellemes családias ren-

dezvényre hívjuk Önöket.
Bizonyára vannak olya
nok kik egyedül töltik ezt
az ünnepet és jól esne egy
meghitt légkör kellemes
emberek társaságában. De ~

~
szívesen látunk családokat ~

is akik ünnepi hangulat- ~

ban szívesen eltöltenének ~

egy kis időt. ~

December 28-án 17-tól: ~
:~

Az 1. sz. Nyugdíjasklub ~
, ~szilveszteri vacsoraja. ~

~

December 31-én 18- ~

tól: A magányosok klubja ~
szilveszteri mulatsága ~

~A Közösségi Ház büfé §
helyisége bérbe vehetőde- ~

cember l-t61. Vállalkozói ~

igazolvány szükséges! Ér- ~

dekl6dni lehet a Közössé- .r.;.•

gi Házban.

Közlemény Köszönet a támogatásért
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák gyo

maendrődi csoportja a téli időszakban (decembertól
márciusig) a havi fogadóórákat szünetelteti. Fontos
ügyben Darvas Tibor, a csoport elnöke megtalálható a
Fő út 142. sz. alatti lakásán.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Gyoma
endrődi csoportjának vezetősége ezúttal mond köszönetet mind
azoknak, akik 1996. szeptember 28-i évadzár6 vacsoránkat
tombolatárgyakkal támogatták és segítették a mozgássérült sorstár
sainkat.

Csó'ke János
csoportvezető
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Dr. Weigert József

Kóbor ebek

-'

Uj kulákok!

hogy végre ne csak igér
gessék, hanem tegyenek
is a kutyák befogása érde
kében. Adok is egy tippet:
ki kell hirdetni, hogy kó
bor kutyáért 500 Ft-ot ad
nak bizonyos helyen,
garantálom, hogy három
hónapon belül egy kóbor
kutya sem lesz.

Egyedül a polgármes
teri hivatal felelős egy
város rendjéért (egyre
több az utcai kutyahara
pás is).

Gellai Anikó
Alkotmány u. 15.

A kommunista hatalomátvétel után Rákosi Mátyásék
a 25 kat.h.-nál nagyobb földterülettel rendelkező és a
vállalkozó vagyonos gazdákathogy tönkretegyék, - ma
gas beadásokkal, adókkal terhelték. Sok föld maradt
akkor is megműveletlenül. Jelenleg a belterületi földek
egy részét mint telkeket sújtják magas adókkal a városi
képviseló'k álta. 1995-ben hozo~L :lelyi törvény szerint.
Igazságtalan magas adóval sújtani azt, aki nem tud, vagy
nem akar építeni, mert van egy telke. A feszültség
forrása az is, hogya külterületi földek után akistennelők

nem fizetnek adót, a belterületen pedig mindekire kive
tik a magas adót. Ha a bérlőre akarja a tulajdonos áthá
rítani az adót, akkor külterületi földet bérel majd inkább,
s a belterületi földek parlagon maradnak.

Mintha ezeket a tulajdonosokat is tönkre akarnák ten
ni, mintha azt akarnák, hogy földjeiket önként, ingyen,
örömmel adják a város tllajdonába. A földjét saját maga
művelő tulajdonosnak aranykoronánként 35 kg búza
24 OOO Ft/t áron számolt értéke nyújt fedezetet az adóra.
Annak nagy a vesztesége, aki bérbe adta földjét és
alacsony bérleti díjat kap a föld után, és az adót nem
hárította át a bérlőre. Így a bérleti díjat saját bevételéból,
nyugdíj ából kell kipótolnia, hogy az adót kifizethesse.

Két évi adóból a földjét megvehetné, a föld ára ala
csony. Hiába szabaduIna a földjétól, még így sem talál
senkit sem akire rásózhatná. Mint a rossz asszony, olyan
csapás az emberek nyakán ez a föld. Ezek az emberek
haragszanak és rossz hírét keltik a város vezetésének és
a törvényt hozó képviseló'knek.

Városunkban a tolva
joknál csak 8. kóbor ku
tyák vannak többen.

Gellai Anikó vagyok, a
békéscsabai vasútállomá
son dolgozom és két alka
lommal is lekéstem a
buszt az endrődi ligetben
kóborló kutyák miatt.
Képzeljék helyembe bár
melyiküket egy borjú
nagyságú kutyával szem
betalálkozni. Két alka
lommal az ABC el6tt a
kosaramból vették ki a
kolbászt. Arra kéremnyo
matékosan a hi vataH,

Bizonyára már senkinek sem hírértékűjelzésa városban,
hogy 1996. december 31-jei határid6vellemondott váro
sunk rendszerváltás utáni els6 polgármestere, dr. Frankó
Károly. A legutóbbi választáson több helyi szervezet mel
lett mi is Őt tárnogattuk. Így sajnálattal vettük tudomásul
döntését, s úgy érezzük, hogy azon mindenkinek érdemes
elgondolkodnia: Milyen tények, hatások késztették lemon
dásra? Fel lehet sorolni a Polgárme~ter úr hibáit, de azon
nyomban mellé kell tenni azt is, hogy én, mint magánsze
mély vagy valamilyen szervezet tagja mit tettem /tehettem
volna! meg annak érdekében, hogy a vélt hibák, hiányos
ságok ne következzenek be, megszŰl1jenek illetve milyen
hasznos tanácsokkal, kiállással netalán projektekkel, a vá
rost gazdaságilag meger6sít6, új munkahelyeket teremt6
pályázatok megírásával támogattuk s6t ostromoltuk Őt
vagy netalán segítség helyett még mi is "rugtunk bele" egy
jó nagyot pletykáinkkal, nem kel16en átgondolt beszé
dünkkel, tetteinkkel. A sok-sok fekete holló mindig kikez
di a mutáció révén közéjük pottyant fehér hollót annak
"mássága" miatt, de mi nem hollók, hanem önmagunkat
gondolkodó lénynek valló emberek vagyunk s nem illik
hozzánk a szemkivájós harc. Ezzel a módszerrel gyakor
latilag mindenki kikészíthet6, márpedig ennek a városnak,
ennek az országnak jól kiépített demokrácián alapuló gaz
dasági növekedésre van szüksége, hogy ne ismét "a 3
millió koldus országa" jelz6t érdemeljük ki. Ez ellen pedig
csak összefogással, együttműködve tehetünk.

Vagyis "az vesse rá az els6 követ" a Polgármesterre, ald
megfontoltan önmagába nézett, majd beleélte magát a
polgármesteri szerepkörbe és mindezek után még azt állít
hatja: Igen, én ezt tudtam volna és tudom is jobban csinálni.
Mi pedig kérjük ezen határozott kiállású embereket, hogy
jelentkezzenek, mert ismét a megmérettetés ideje követke
zik ajöv6 év elején a polgármester-választáson.

Az MSZP helyi szervezetének tagsága keresi jelöltjét
azon ember személyében, ald megfelel az alábbi kritériu
moknak:

- olyan aktív korú gazdasági szakember legyen, aki már
bizonyított a gyakorlati életben valamilyen gazdálkodó
egység élén, otthonosan mozog a gazdasági élet útveszt6i
ben és kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik,

- lehet6ség szerint rendelkezzen fels6fokú végzettséggel
- határozott kiállású, rendszeret6 ember legyen, aki

Gyomaendr6d város lakóinak önkormányzatát képes lesz
navigálni a város polgárainak érdekében, azok képvisele
tében.

Végezetül pedig, de nemutolsó sorban mi az MSZP
gyomaendr6di szerve~etének tagjai ezúton köszönjük meg
Onnek Polgármester Ur az elmúlt 6 évben végzett munká
ját annak érdemeivel és esetleges negatívumaival egye
temben. Ezek besorolása nem a mi feladatunk, azt majd a
történelmi idó1c megoldják. Mi köszönünk mindent, ami
valahol a város lakóinak el6nyére vált, köszönjük a kiál
lást, hogy volt bátorsága felvállalni ezt a hat évet és meg
próbált helytállni, megfelelni e szerepkörnek. Élete
további részében békét, nyugalmat és boldogságot kívú
nunk Önnek kedves családja körében.

Tisztelt
Polgártársak!

MSZP
GyomaendrődiSzervezete



Pósa Magán yomozói Iroda
Vagyonvédelmi Kft.

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 1.

Szarvas,
Szabadság u. 54-56.
Tel.: 0666311-872

0666311-722
0630434-719

Fax 06 66 312-398

Debrecen,
István u. 3.

Tel.: 0652421-180

Alakulás 1991

Cégb. sz:
04-09-002675/02.

Magánnyomozói sz:
174/2-1/1995

Felelősségbiztosítási
szám: .

55620828235000

, '.....
TEVEKENYSEGI KOROK

Pósa
Magánnyomozói

Iroda
Vagyonvédelmi

Kft.
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 1.
66/386-633

Személy-
és üdülővédelem.

Fontos tevékenysége a társaság
nak. A PM szabályait és követel
ményeit betartva végzi ezt a
munkáját.

Magónnyomozói
tevékenység

zott őrző-védő kutyákkal látják
el. Számuk az őrzendő terület
nagyságától és az őrzendő érté
kektó1 függ.

Személyvédelem esetén, önvé
delmi sportot aktívan folytató
biztonsági őröket küldünk.

A 11/1995 BM. rendelet alapján
1995. október 10-tó1 engedélyez
ve van.

A társaság megbízási szerződés

alapján a megbízóját megillető

jogok keretein belül figyelő, ku
tató, felderítő, dokumentáló
munkájával elemző, értékelő

munkát végez.
A biztonsági őrök munkájukat
önvédelmi eszközökkel, vizsgá-

Portaszolgálat:
ellenőrzi a be-kimenő személy
és teherforgalmat, nyilvántartást
vezet arról. Jogellenes cselekmé
nyek esetén elsődleges intézke
déseket foganatosít.

Éjjel-nappali
portaszolgálat:

Rendészeti feladatokat gyakor
lattal rendelkező, volt belügyi
dolgozók látják el. Feladata az
őrzendő objektum teljes vagyon
védelmének a vezetése. Megszer
vezi a bűncselekmények,

szabálysértések felderítését,
megelőzését, irányítja a vagyon
védelmi beosztott dolgozók mun
káját.

Biztonsógőri
tevékenység

Komplex rendészet



* nöi, férli, gyermek
farmerruházat

Kínálatunk:

:Bo[áog karácsonyt és ereáményes
új éVet Kjván' a :farmerfiáz!

Nézzen be, megéri!
Vórom kedves vósórlóimafl

* kordbársony ingek, nadrágok

'" pulóverek, bodyk, zoknik

5000 Ft feletti vásárlás esetén
minden kedves vásárlónknak
ajándékkal kesveskedÜJ1.k!

Ezüst- és aranyvasánap is nyitva tartunk: 9-12 óráig
Kellemes ünnepeket kívón

a THOMAS JEANS Farmerüzleti
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 45.
(STOP BUTIK)

Nyitva: hétfőtől-péntekig
9-12 és 14-16 óráig,

szombaton 9-12 óráig

Karácsonyi bevásárlásait kezdje
a FehérneműBoltban!

Nálunk 30-40 % árengedménnyel vásárolhat
* kereknyakú és

galléros HANES hosszú
ujjú férfi pamut

pulóverokat,
* HANES férfi alsókat.

'.

Endrődön a Juhász Gy. 30.
szám alatti összkomfortos ré
gi típusú csaláqi ház nagy
portával eladó. Erd.: a hely
színen:

SÜTgösen eladó az Október
6. lakótelep 2/9. IV. emelet 13.
alatti 3 szobás, összomfortos
lakás. Érd.: Gyomaendröd, Er- .
kel \.I. 8. (Révlapos)

Elemcsere 1 év jótállással

Lionne Shop, Gyoma,
Hősök u. 46.

~ ~ ~

EKSZERVASAR
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Kellemes karácsonyi
ünnepeketéseredrnényekben

gazdag új évet kíván a

december 6-24
Karórák, faliórák, ajándékok

Színes filmek akciós áron, egyet fizet kettőt kap!
ÓRAJAVÍTÁS GARANCIÁVAL

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-12 és 14-18 óráig.
szombaton 8-12 óráig

Ajánlatunk:
gyerek bakancs 3220,-tól
női bakancs 4100,-tóJ
férfi bakancc 5700,-tól

* gyerekeknek Walt Disney törülközők

és szenzációs játékok
* felnőtteknek selyemblúzok, ingek,

pulóverek és kabátok széles választéka
Gyomaendrőd.Kossuth u. 61-63

Telefon: 386-833

Éva Fodrászat
Decemberben n1Índen frizura árából

5 százalék kedvezmény!
Igényes Schwarzkopf termékek

elérhető áron!
Rugalmas nyitvatartással jövőre is

szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyomaendrőd, Kós Károly u. 2.
(Magtárlapos) Telefon: 386-795.

~[remes /éarái:sonyi
ünnepe/éet és

tBofáog új éVet k:iván
az 'Eva !fodrászat!
Katona Vendelné

női fodrász
Katona Éva

fodrász
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A gyomai és a ferencvárosi öregfiúk a mérkőzés előtt. A kezdőrúgást

a GYFC és a BSE vásárolta meg

Nyilasi: "Még nem vagyunk olyan
öregek, hogy hintaszékból nézzük a focit"
Nyilasi, Ebedli, Szokolai,

Rab, Törőcsik - kitöriilhetet
len nevek a tocirajongók em
lékezetéból. Sztárvendégeket
láthatott a közönség novem
ber 30-án délután a gyoma
endrőcli Sportcsarnokban a
Millecentenáriumi Focigá
lán. A Ferencvárosi Öregfi
úk j átszottak a gyomai és az
endrődi öregfiúkkal, vala
mint·a magyar orvosváloga
tattal.

Nyilasi Tibortól az első

mérkőzés után kértünk rö
vid interjÚt.

- Aki ismer az tudja,
hogy mintegy két és fél
éve megszakítottam az

edzősködést és megpróbál
tam a civil életbe beillesz
kedni. Ez többékevésbé
sikerült, de azért szívesen
visszatérnék valamilyen for
mában a futballhoz. Igaz
eléggé puskaporos most a
helyzet ahhoz, hogy bárme
lyik csapatnál letegyem a
névjegyemet. Előbbutóbb

persze eljön az az idő, hogy
nem szabad tovább várnom,
hiszen akkor végleg kikerü
lök a foci és az edzősködés

vérkeringés éből. Két kis
gyermekem van, ami némi
leg megnehezíti, hogy
vidékre, vagy Budapesttól
távolabb kerülhessek.

- Miért vállalkoznak ilyen
haknizásra, mint ez a mai
vendégszereplés?

- A hakni szót én nem
használnám. Egyrészt renge
teg meghivásunk van, más
részt ez a csapat nekünk egy
olyan baráti társaság, amely
1970 óta többé-kevésbé
együtt van. Talán a klubsze
retet és a baráti kapcsolat
egyik megnyilvánulása az,
hogy rendszeresen járjuk az
országot. Nagyon jólesik,
hogy még emlékeznek ránk,
megismernek. Egyébként
pedig még nem vagyunk
olyan öregek, hogy hinta
székból nézzük a futbalIt.

- A Gyomai Öregfiúk elle
ni meccsel kezdődötta toma,
s hat-nullra győzött a Fra
di...

- Én nem az eredménnyel
foglalkozom, hanem azzal,
hogy a magunk szintjén
megpróbálunk visszaadni
valamit abból, ami miatt em
lékeznek még ránk a szurko
lók. Dyenkor az eredmény
másodlagos. Játékos ko
runkban nem kaptunk annyi
szeretet mint most, amikor a
fociból lassan kiöregszünk.
S ez nagyon jó érzés szá
munkra - mondta a Szó-Be
szédnek Nyilasi Tibor.

H.E.

Judo
November 9-én a gyoma

endrődi Sportcsarnokban a
Gyomaendrődi Juda Club
rendezte meg a meghívásos
versenyt serdülő fiú és diák
A, B, C korcsoportokban.
Szajol, Békéscsaba, Békés,
Gádoros és Gyomaendrőd

versenyzői vettek részt. A
gyomaiak a csapatverseny
ben fölényes győzelmet arat
tak 100 ponttal.

November lO-én Ajkán
rendezték meg a serdülő'lány
korcsoport részére a nemzeti
judobajnokságot. Gyoma
endrődöt Kánya Katalin, a
Kner Gimnázium tanulója
képviselte és 45 kg-ban a baj
noki címet szerezte meg. Ez
zel értékes 7 olimpiai pontot
hozott a városnak.

***************
* *~ .~ ~iada .~ ~* 'l)::. S[)()I)T~ *
~ AKCIÓ ~
* *~ december l-IS-ig! ~* -hoki és műkorcsolya l 995-ös áron ** -korcsolyazoknik *
~ és norvég mintás sapkák ~

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

A focigála
eredményei

FTC - Gyoma l. 6:0

Orvos válogatott - Endr6d 0:2

FTC - Gyoma II. II :2

Gyoma I. - Orvos válogatott 1:2

FTC - Endröd 6:0

Orvos válogatott - Gyoma II. 5: l

Gyoma 1.-11. - Endr6d 2:3

FTC - Orvos válogatott 7:4

KOLBÁSZ-ÉS
HÚSFÜSTÖLÉST

a legkorszerűbb technológiával
vállajok.

Szurovecz Máté Gyomaendrőd,

Eötvös u. 2. Telefon: 386-539

(.. 'o.,;.'

r·'
'."

Szilveszterkor
is vár a Faló!
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Kézilabda helyzetkép, ava Q;~j:!..~..h_f._..._:/
-ndrOd, Blaha \J. -

megmérettünk és szegénynek találtattunk

Az N B II. osztályú férfi kézilabda-baj
nokság Bodó László csoportjának őszi for
dulója után a tabella minket érintő része,
az alsóház így alakult: S. Gyula(9), 9. Sze
ged (S), 10. Berettyó (7), ll. GYEFKC (2)
12. Bcs. Mirelit (O) A pályán mutatott játék
alapján (nemcsak szerintünk!) ez lenne a
reális sorrend: S. GYEFCK (S), 9. Gyula
(7),10. Szeged (6),11. Berettyó (5), 12. Bcs.
Mirelit (O)

Karácsonyi
vásár!

Gyermekruha
és jótékbizomónyi
o Böngészdében

Gyomón
o Kossuth u. 6.

szóm alatti
VÁSÁRLÁS

ÉRTÉKESíTÉS

Ami még ennél is fonto
sabb számunkra: Megér
demli a nagyszerű

közönségünk, akik egyre na
gyobb létszámban drukkol
ják végig mérkőzéseinket,

hogy minél magasabb szín
vonalú találkozókat láthas
sanak.

Most még megvan a csa
pat, vele együtt a lehetőség a
magasabb színvonal megtar
tására. Ha kapunk megfelelő

segítséget, mi mindent meg
teszünk hogy a lehetőség ne
csak lehetőségmaradjon.

Vagy anagy múltú kézi
labdais a sok sikertelértröp
labda sorsára jusson?

Nagy Péter
edző

~/~~
\
.: Uj BORDIS~MU-"

ES DIVATARU-;
üzlet nyílt
Gyomaendrőd,

Pásztor János út
42/1. sz. alatt

(a menyasszonyi
ruha kölcsönző

helyén).

Eredeti olasz
modellekkel,
olcsó árakkal

várjuk Önöket!

,Férfi, női bőrtáSkák,\

' pénztárcák.
\ ,
\ ernyők. ;'
\_.~.'

elfoglaltság miatt elveszítet
tük legerősebbjátékosunkat,
Kelemen Pétert.

Anyagi helyzetünkön,
mely eddig nem volt túl ró
zsás, nagyon sokat rontott,
hogy a volt GYESTK veze
tősége elhazudott tőlünk

100 ezer forintot. Ráadásul
a polgármesteri hi vatal
semmilyen formában nem
volt hajlandó foglalkozni az
üggyel, így gyakorlatilag
törvényesítette azt. Azért ír
tam le ezeket a dolgokat,
mert a városban termé
szetesen már nekünk is van
nak rosszakaróink, akik
szerint nem érdemes ránk
pénzt költeni. És ezek a fent
leírtak mind csaj< pénzzel
oldhatók meg. En tudom,
hogy játékosaink megérde
melnék, hogy NB IL-es baj
nokságban játsszanak és egy
közép csapat szintnek meg is
felelnek.

REMÉNYAKCIÓ
A

I~
ÉLELMISZER ÁRUHÁZBAN!

December l-jétől

1000 forintonkénti
vásárlás esetén sorsjegyet adunk~

Főnyeremények:

I. Samsung színes televízió 51 cm
II. Mikrohullámú sütő

III. Konyhai páraelszívó
és még számos értékes ajándék!

Sorsolás: 1996. december 23. 17. óra
Minden k.edves vásárlójának

boldog ~arácsonyt ~íván

a 250rt Elelmiszer Aruház!

meghatározó játékosokat
igazolnak (lehetó1eg NB 1.
est, de az sem baj ha néhány
szoros válogatott volt) még a
feljutás előtti évben, hogy rá
juk tudják építeni a csapatot.
Ezzel szemben mi az NB n.
es idényre nem hogy erősíte

ni tudtunk volna, (bár
szerettünk volna vidéken ját
szó Gyomaendrődön lakó já
tékosokkal) de munkahelyi

Tudom ez nem változtat a
tényeken, de aki látta a Gyula
elleni hazai mérkőzésünket,

talán elhiszi, hogy nem min
den mérkőzésen a játéktudás
döntött. A Szegedi Tornádó
elleni mérkőzés játékvezetői

teljesen új és a kézilabdában
eddig hivatalosan nem alkal
mazott szabályok szerint ve
zették a mérkőzést. A
szabály lényege: az egyik
csapat nem dobhat gólt. Leg
alábbis a Szegedi Tornádó
csapatánál töbhetnem. ABe
rettyó elleni mérkőzésen 57
percig majdnem korrekt já
tékvezetés volt, ekkor dön
tetleme hoztuk az erdményt
az erejével teljesen elkészült
hazai csapat ellen. A játékve
zetó1< itt avatkozatk közbe.
Végleg kiá11ították csapa
tunk akkor is legjobb játéko
sát Sóczó Attilát, aki ember
emlékezet óta még sárga la
pot sem kapott. A következő

percben az ellenfél játékosa
inak hosszas rábeszélésére
(addig állt ajáték) Buza Sán
dort is leküldték a pályáról.
Ermyi segítség már elég volt
a Berettyónak.

Visszatérnék az 1995-96
os megyei bajnokságra. Két
éves céltudatos munka
eredményeként kiharcoltuk
a jogot az NB I1.-es bajnok
ságban valö részvételre.
Csak úgy mi gyomaendrődi
ek. Minden idegen segítség
nélkül. Ez enyhén szólva
máshol nem így szokott tör
ténni. A megyei bajnokság
ból feljutni akaró csapatok
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Ajánlatunk:
- Betét (új tix kamalozású konstrukció)

- Hitel fol yósítás (novembertól csökkentett kamat)

- Számlavezetés (akár már devizában is)

- Valuta vétel, eladás

- Lakossági számlavezetés (közüzemi díjak, biztosítási díjak,
hitel törlesztés kiegyenlítése stb., fedezethiány esetén

folyószámla hitelt igényelhet)

- Egyéb szolgáltatás ( értékeit
széfünkben meg6rizzük,

áramszámla díját betizetheti
bármelyik kirendeltségünkölI)

Kérjen bővebb felvilágosítást
ki.,:endeltségeinken, és válassza

az On számára a legmegfelelóbbet.

A közelgó' ünnepek alkalmából
kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új ével kíván.unk núnden

kedves ragunknak. ügyfeleinknek és
leendőügyfeleínknek!

~ecember 9-2~-ig

KARACSONYI VASAR a

Glória Búforbolfban.

".. ..
ENDROD ES VIDEKE.. ..

TAKAREKSZOVETKEZET
(alapítva 1957. május 18.)

Tisztelt Ügyfeleink!
Ön már a mindennapos kapcsolataink folyamán megismerte

szolgáltatásainkat. Ha felkeresi Kirendeltségeinket ludwlk
ajánlani még mindig új szolgáltatást Onnek.

Egyes bútorok és lakástextíliák:
10~30 százalék engedménnyel!

A vásár ideje alatt minden 5000 Ft feletti vásárlás
után sorsjegyet adunk.

A nyeremények kisorsolása dec. 23-án du. 2-kor
az üzletben.

Jó vásárlást és kellemes ünnepeket
kívánunk

minden kedves vásárlónknak.

Várjuk vásárlóinkat!

====~H,«".'»".«<o:;oo;'?"X'lX"~"':'QW'"J?T."»;,.....·X".·...<;?;.;oQ"'I."«"7::<-X"Y."':-":~
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Vállakozások, közületek, iskolák, magánszemélyek és viszonteladók figyelem! :~

Újszerű, jó állapotban lévő, különbözőszínű, vegyes használatra is alkalmas

irodabútorok végkiárusítása
50-60 O/o-os árengedményes vására, amíg a készlet tart!

(fotelek, székek, asztalok, irattortók, szekrények, polcok, állványok, öltöző szekrények)
100 OOO Ft feletti vásárlás esetén terményt is beszámítunk o vételárbo.

További kedvezmények vállakozásoknak, közü/eteknek!
Árusítás Endrődön december 15-től minden nap 7-18 óráig o volt nagylányi iskolában.

Telefon: 60/481-041, fax.: 66/386-896, ÉPFE-VÁLLAKOZÁS, Barto László

" .. ..
ENDRODI HAZTARTASI BOLT

Gyomaendrőd, Endrődi u. l.
* gumicsizma 40%-kal olcsóbban amíg

a készlet tart

* női- és gyermek cipó1.< gyári áron

* minőségi étolaj, kimért 160 FtIliter

* alma olcsón, igényszerint 50-70 Ftlkg

* jó minőségűelektróda 250-es,
vállalkozóknak, viszonteladóknak 160 Ftlkg

'6IT""6IT6IT~

I Radewill Kft. Ili:
Ili: VAS- MŰSZAKI BOLTJA ~
~ Gyomaendrőd, Kossuth u. 33. ~

Karácsonyi ajánlat

-.. akció ~

I
~ December5-31-ig ~

GH 318 19000 Ft + áfa I
Pannon GSM kártya 9900 Ft + áfa

~ + Karácsonyi ajándékként 3 hónapon átI
~ 3000-3000 Ft értékben ingyen beszélhet!

I Parabolák 24900 Ft-tól

Filmnet dekóderek beltérik ~

I
45900 Ft-tól ~

Televíziók 49900 Ft-tól ~

I
Videók 38900 Ft-tól ~

Háztartási gépek ~
nagy választékban! ~

~6IT6IT6IT6IT6IT6IT~



A CSÁRDA ZÁLLÁSI
;;

PETOFI
;; ~

MEZOGAZDASAGI
;; ..

TERMELOSZOVETKEZET
eredményekben gazdag,

boldog új esztendőt
kíván minden tagjának,

üzleti partnerének
és dolgozójának!

A szövetkezet földbérlettel,
különbözőnövények

termelésének integrálásával,
valamint gépi

szolgáltatásaival 1997. évben
is készséggel áll

az egyéni és társas
vállalkozások

rendelkezésére.

Várjuk megrendeléseiket.

5621 Csárdaszállás,
Kossuth u. 13.

Telefon: 66/357-022
Telefax: 66/357-056

Pályaválasztási
tájékoztató

az 1997/98-as tanévre

Bethlen Gábor
Mezőgazdasági
Szakközép- és

Szakmunkásképző Iskola
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40,

Telefon/Fax: 66/386-028
Pályaválasztási felelős:

Kovács Károly igazgatóhelyettes

1.) SZAKKÖZÉPISKOLA
- Általános mezőgazdasági(fiók-lányok) 4+1 év
* A 3,0 átlag feletti eredményű tanulók

jelentkezését várjuk.
* Az 5. évben technikusi minősítés szerezhető.

- Szakmunkások szakközépiskolája 2 év
intenzív nappali tagozat (A jelentkezés feltétele:
szakmunkás-bizonyítvány)
* Oktatott idegen nyelvek: német, francia, angol

2.) SZAKMUNKÁSKÉPZŐ
- Kísérleti kisállattenyésztő-és feldolgozó 3 év
(fiúk-Iányok)

- 1802 Halász 3 év (csak 5úk)
- Általános mezőgazdaságiszakmunkás

(gazda) 4 év (fiúk-Iányok)
(Jelentkezés feltétele: eredményesen elvégzett
8 osztály)

3.) TECHNIKUSKÉPZÉS 1 ÉV
A jelentkezés feltétele: Mezőgazdasági szakkö

zépiskolai végzettség (fiúk-Iányok).
Kollégiumi elhelyezést minden tagozaton igény

szerint biztosítunk.

•
Tisztelt Szüló1c és Diákok!

Minden pénteken megtekinthetik
iskolánk működését,

tangazdaságunkat kollégiumunkat,

Nyílt napot tartunk:
1997, január l O-én 9 órakor



A ló neve: Lóhere

Frankenstein doktor

A műemlékfelügyelet műemlék jellegű épületté
nyilvánította a volt Vorosilov, ma Kisréti úti iskola
udvari budijának, ma is használt épületét, melynek

falán márványtábla örökíti meg
a város vezetőinek neveit

Ki a főnökét szereti, az még sokra viheti
(Dr. Frankó Károly és Bíró Károly szerkesztő

(ifr
ÉVVÉGI KÉPES

SZÓ-BESZÉD

Igyon csak bátran miniszter elvtárs, mi majd
még egyszer kérni fogunk magától valamit

(Kiss Péter munkaügyi miniszter és Gubucl
József a mezőgazdasági iskola igazgatója)

Knapcsek Béla:
"Nem vagyok álmos,
csak unatkozom..."

Bátori Gyula: "Olyan
szavazhatnékom van..."

Balázs Imre: "Bárcsak én
is láthatnék UFÓ-L.."
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HASZNALT BUTOR VASAR
a Glória Bú-I-orboltban (Fő út 230, sz.)

Heverők: 3000 Ft-tól
Ülőgarnitúrák:8000 Ft-tól

Szekrények: 5000 Ft-tól
Amíg a készlet tart!

Nyitva: hétfőtől - péntekig 9-1 7-ig,
szombaton: 8-1 2-ig

Endrődön

a Hősök terén lévő

KÍNAI BOLT
KARÁCSONYI

AJÁNLATA
Télikabátok 2790 Ft-tól

Szabadidőruhák

1950 Ft-tól
Gyermekbakancsok

1380 Ft-tól
Amelikai fmmernadrág

2200 Ft-tól
Flanelingek 750 Ft-tól

Utazótáskák 1850 Ft-tól
Várjuk kedves
Vásárióinkat!

AGUS-COMP
- Új és használt számítógépek összeállítása

(286, 386, 486, Pentium)
- Új és használt alkatrészek, nyomtatók

forgalmazása
- Számítógépek és tartozékaik javítása
- Bizományos adás-vétel
- Fénymásolás A4-es, A3-as méretben
- Irodatechnikai termékek forgalmazása

(telefonok faxok, fénymásolók)
- Ingyenes szaktanácsadás

Ne várja meg a karácsonyi zsúfoltságot/
vásároljon időbenI nyugodtan/

kényelmesen.
Érdeklódhet: üzletünkben Gyomaendr6d,

Fó út 230., vagy telefonon a 66/386-774/5. melléken.
Nyitva tartás: hétfót61-péntekig 8-l 7-ig,

szombaton 8- l 2-ig

Pályázati kiírás
GyomaendrődVáros Képviselő-testületenyílt pályázatot hir
det a város körzetesített közigazgatási területén végzendő, az
ingatlan tulajdonosok által kötelezően igénybe veendő telepü
lési folyékony hulladék közszolgáltatás útján történő össze
gyűjtésére, illetve annak ártalmatlanító helyre való
elszállítására.

PályázatiJeltételek:
- 16/1996.NII.1S./BM-KTM együttes rendeletében előírt is
kolai végzettség, valamint az undort keltőanyagok szállítására
feljogosító vizsga igazolása,
- 4/1984./llA./ÉVM rendelében szabályozott és előírt feltéte
lek megléte,
- érvényes vállakozói igazolvállY (egyéni vállakozó), illetve
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat,
- 30 napnál nem régebbi igazolás az adóhalóságoktól (TB,
Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától), hogy
adótartozása nem áll fenn.

A pályázatnak tartalmaznia kell
zárt borítékban:
- szakhatósági engedélyeket, műszaki feltételek meglétét iga
zoló hatósági igazolvál1yokat,
- fenti igazolásokat a köztartozás mentességéről,

- a pályázó ajánlatát, aján lati kötöttségét,
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy telepheJyén munkana-
pokon minimálisan 2 óra időtartamban ügyfélszolgálati irodát
működtet,
- el fogadó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatás
díjtételeinek megállapítása (hatósági ár) a képviselő-testület

hatáskörébe tartozik.

Részletesen kidolgozott ajánlatot
kell tenni arra, hogy
- melyik körzet ellátására vállalkozik,
- alkalmazni kivánt hatósági árról

a. lakossági szennyvíz FtJm3+Áfa
b. közületi szennyvíz Ft/m3+Áfa
c. árnyékszék, WC tisztítás ... Ft/m3+Áfa

- a garantált díj értéktartásának időtartamáróllminimum 6
hónapi

Az Önkormányzat által kijelölt
ártalmatlanító hely:
Ridegvárosi Szennyvíztisztító és KezelőTelep
Gyomaendrőd (helyrajzi szám: 02238/2, 02238/3)
Üzemeltető: Békés Megyei VízművekRt.
Közszolgáltatás kezdetének időpontja: 1997. március 1.
Időtartama: 5 év
Pályázat benyújtásának határideje: 1997. január IS.
Beérkezett pályázatok értékelésén jelen vannak: a pályá
zók és a bíráló bizottság
Eredményhirdetés: a képviselő-testület januári ülésén •
Az érintettek a pályázatok értékelésének, valamint az ered
ményhirdetés időpontjáról értesítést kapnak. A pályázatokat
zárt borítékban, "TELEPüLÉSI FOLYÉKONY HULLA
DÉK" jeligével ellátva 1997. január IS-ig kell a település
jegyzőjéhez benyújtani. A pályázattal kapcsolatos kérdések
megválaszolására Gurin László köztisztviselőkészséggel áll
rendelkezésükre.

Gyomaendró'd Város Képviseló'-testüleLe



RÉGI BÚTORT
ANTIK BÚTORT

VÁSÁROLOK

Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd,
Erkel u. 29.

Gyomaendrőd,

Erkel F. u. 29.
Telefon: 06-30/533-594

Reális áron vásárolok
- boltberendezést
- hagyatékot régiségekett

ócskaságokat
- régi stílbútorokat
- parasztbútort (szekrényt asztat

kaszlit sublótt falitéka, konyha
szekrénYt ládat székt tükör
és tükörasztat kredenc)

- festményt, képkeretet
- fali- és zsebórákat
- fegyvereket, katonai fel-

szereléseket
- üveg és porcelán dísztárgyakat
- népi kerámiátr parasztüveget
(boros, likőröst szódás, stb.)

- régi gyermekjátékokat
(babákt mackókt vonatok, stb.)

- hangszereketr zenélő

szerkezeteket
(gramofont, fonográfott stb)

A felsoroltakat még sérült,

ROMOS ÁLLAPOTBAN
IS MEGVÁSÁROLOM!

Drága az üzemanyag?
Használjon

OXI-UP adalékanyagot!
Minimum

10% megtakarítás!
Hivatalosmérésieredmények:

-dízel tgk. (IFA)
adalék nélkül: 18,361/100 km

OXI-UP használatával:
15,94 1/ 100 km

megtakarítás: 13, 18%
-benzines gk. (ZUK)

adalék nélkül: 11,28 1/100 km
OXZ-UP használatával:

9,811100 km
megtakarítás: 13,13%

Adagolás: l :l OOO
Egy liter OXZ-UP

felhasználásával átlag
13.000 forintot takarít meg!

Próbálja ki és utána döntsön!
Bővebb információ: INSTOCK
Kerekedeimi Iroda, a termék

kizárólagos Kelet
magyarországi forgalmazója
Telefon: 66/386-479,386-297,

60/482-106

TURUL BŐR- ÉS
CIPŐKELLÉK..
SZAKUZLET

December 12-én nyílik Gyomán,
a Kossuth u. 18. szám alatt a

l(..SOCIPÓk"~
'OQ! ~.
lD "J'.

15',. "".qI(Ül\..~

Endrődön a volt vas- műszaki bolt helyén,
az Apponyi u. 14. szám alatt.

Szín- és bélésbőrök, műbőrök,

műszőrmék,

cipő és bőrdíszműves kellékanyagok,
ragasztók nagy választékban.

Telefon: 66/386-248

a környék legkedvezóvb áraival!

Gyermek-, női- és férfi pulóverek
legnagyobb választékával

várjuk vásárlóinkat!

GIULIO
•••• ;#

KOTOTTARU BOLT

Vásároljon
a Sarokház

Csemegében
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 27.

AKCIÓ december hónapban!
- Tókehúsok 10%-kal

olcsóbban
- Kolbászhús olcsón megrendelhe

tő

egyéni igények alapján!
- Minden KEDDEN a kenyér

93 Ft helyett 89 Ft/kg
- Sajtok CSÜTÖRTÖKÖN

5% -kalolcsóbban
- SZOMBATON a tej
67 Ft helyett 62 Ft

- Almavásár!
Jonatán: 25 Ft/kg
Starking: 35 Ft/kg

Idared: 50 Ft/kg
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Lebuktak a betöróK
Novemberben sem unatkozatak a gyomaendrődi
rendőrök. A munkájuk eredményeként több si
keres, kiemeIt ügyról tudott tájékoztatást adni
Szűcs József, a Gyomaendrődi Rendőrőrs pa
rancsnoka.

•••••••••••••••••
: Kaposy Miklós :

• A modell •
• A gyomaendr6di polgármester a helyi kápolna oltárké- •

pére tulajdon portréját festette meg egy rokonával - 560
• ezer forimért (Rádió, 16 óra, 1996. október 21., Tallózó, •

96/45.szám).
• Igyekezz, öcskös, tudod, hogy az idő pénz, utálom a •

•
fölösleges idó'töltést. De ha már lepingálsz. ügyelj ám, •
hogy élethú' legyek, nút szólnának a polgárok, ha nem

• hasonlítana. Középre, persze, hogy középre, az a Szent •
Gellért meg lehet valamivel kisebb, róla már úgyis elne-

• veztek egy egész hegyet. Tényleg, jut is eszembe: legalább.
a templomteret frankó volrw. a nevemre átkeresztelni, kü-

• lönben hogy tudjanak rólam, akik nem járnak a kápol- •
nánkba? Jól válaszd meg, hogy melyik az előnyösebb

• profilom, nehogy öregebbnekfessek, mint amilyennek Ilus •

•
nénéd megösmert. Két angyal elég lesz, ha elibém térde- •
pelteled óket, csak arra vigyázz, ne lakarjanak nagyon.

• Nem, szentbó7 ne pacsmagolj többet a képre, num akkor.
az óIejükfölé is dukálrw. valami kevés dicsfény, még csak

• az hiányzik., hogy elsápasszák az én glóriámat. Azt viszont.
rád bízom, hogy oldod meg, milyen pózban tartsam a

• bőségszarut, arnelybó7 a pénzt szórom a hálás nép eleibe.•

•
Ezt már laláld ki te, de arra ügyelj, hogy ne egyedül én •
cipeljem, nem vagyok én zsákhordó, vigyáznom kell a

•
közjogi tekintélyre. Mondd, tényleg túlzásnak tartanád. ha •
esetleg egy fehér lovat biggyesztenél alám? Miér'. miér',

• én már több szentet is láttam lóháton. az a hogyishívják is •
a sárkánnyal, na. Jó, ha nem tudsz lovat fösteni, nem

• bánom, !nondok egyszerűbbet: legyen a jobbomban az •
igazság pallosa. Ne akadékoskodj, bőségszaru a balba,

• pallos ide a másikba, majd afelhókfölé emelem. Igaz is, •

•
majd elfelejtettem, a pénzedet két részletben uralom ki.•
nehogy megszóljanak. Most ötszázezret és a maradék haJ.-

• vanat jövó' elsején. Na isten, isten, rohannom kell az ön- •
kormányzatomba., én tartom a takarékossági ankétot'

• (Pesti Vicc, 1996. november 28.) •

•••••••••••••••••

ÚJ HELYRE
költözött a

HAMI
KUTYASHOP!
Gyomón, a Fó út 185.

szóm alatt vórom
kedves vósórlóimat.

Piaci napokon
(szerdón

és szombaton)
5%

ÁRKEDVEZMÉNNYEl
vósóro/hatnak
üzletemben.

Nyitva tartós:
hétköznap 9-12
és 14-17 óróig.

szombaton 8-12 óráig.

Kovócsné Kósa Judit

November 27-én állampol
gári bejelentés alapján sikerült
elfogni azt a fiatalembert, aki
ugyan jogosítvánnyal nem ren
delkezik, ennek ellenére ,,köl
csönvett" személygépkocsival
Öregszöllóben ittasan randalí
rozott, majd az állampolgárok
határozott fellépése után a hely
sZÚlfól elfutott. Ellene ittas ve
zetés és egyéb
bűncselekményekmiatt az eljá
rás folyamatban van.

;

DISZNO-
TOR

gyi Kálmán Általános Iskola
volt, majd a polgármesteri hi
vatal endr6di kirendeltsége,
ezután a Gyomaszolg Kft. te
lephelyein, az endr6dJ ruháza
ti bolt, és a 2. Számú Altalános
Iskola került sorra. A 2. Sz.
Általános Iskolába való betö
rést követ6 napon a fiatalkorú
elkövet6t sikerült elfogni és
ellene e16zetes letartóztatása
mellett folyik az eljárás. A tet
tes mindenütt igen durva mó
don dolgozott, s ezzel az
intézményeknek jelent6s
anyagi kárt okozott, míg a
zsákmány alig több, mint 200
ezer forint volt.

- Az els6 ezek sorában,
hogy a Gulyás Csárda betör6
jét a harmadik látogatása után
sikerült elfogni, és a helybéli
fiatalkorú ellen el6zetes letar
tóztatás mellett folyik az eljá
rás.

Ezt követ6en egy motor
és segédmotorkerékpár lopá
sok, valamint más bűncse

lekményeket elkövet6
személyeket sikerült felderí
teni, akik közül kett6 el6ze
tes letartóztatása mellett
folyik az eljárás.

Ezután egy betöréssorozat
kezd6dött a város han, mely
nek els6 állomása a Rózsahe-
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