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Dr. Frankó Károly lenwndása miatt megüresedett a polgár
mesteri szék. A választási bizottság március 9-ére, vasámapra
ttTzte ki az idóKözi polgármester-választást. Közismert, hogya
mai gazdasági és politikai viszonyok közölt nem könnyíí (l

polgármesteri feladat. A pénztelenség miatt nehéz núnden
igényt kielégíteni, a kiilönböző érdekcsoportok kedvére tenni.
Ebben a helyzetben az ember azt gondolná, aligha lesz jelent-

kezőa polgárn1.esterségre... Alig száradt meg azonban a tinta
a volt polgármester lemondó levelén, máris négyen jelezték
szándékukat, hogy illdulnak a választáson. S ha a híreknek
hinni lehet, akkorfebruár közepéig még újabb polgármester
jelöltekszállnak ringbe. Nem panaszkodhatunk hát, leszjelölt
bőven, s hogy közülük a legalkalmasabbar válasszuk, az már
csak rajtunk múlik... RE.
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Sóztak és ekéztek

ken munkaidóoen. Egy vá
lasztópolgár több jelöltet is
ajánlhat. A választási bizott
ság február 21-én teszi közzé
a jelöltek nevét

A választás egyfordulós,
azaz a jelöltek közlil az lesz a
polgármester, aki a legtöbb
szavazatot kapta. Március 9
én reggel 6 órától este 7 óráig
adhatja le szavazatait a la
kosság a szavazóhelyiségek
ben. Az id6közi választás
költsége nlintegy 800 ezer
forint. Ezt az összeget az ál
lani fizeti, tehát az önkor
mányzat kasszáját nem
terheli.

Az nyer, aki a
legtöbb szavazat t kapja

Karácsony elsőnapján kedves családi ünuepségen köszöntötte
Tokai !..Lljos bácsit és feleségét két lánya, négy unokája és vejei.
Ezen a napon ünne
pe]ték 50 éves há
zassági évfordulóju
kat, melyet
családias szere
tetben tartottak meg.

Az egyszerű mun
kásemberek őszinte

szeretete, családsze
rető gondoskodása
hatotta át a meghitt
családi ünnepséget.

A szép évforduló
hoz gratulálunk és a
jó egészség mellé
kívánunk további
szerető gondosko-
dást. B. K.

Aranyos karácsony

Dr.Frankó Károly polgár
mester lemondása miatt már
cius 9-én, vasárnap idó'közi
polgármester-választás lesz
Gyomaendrődön. A polgár
mesterjelöltté váláshoz a vá
lasztásrajogosultak 3%-(ÍJ.wk
az ajánlása szükséges. Igy
akik indulni kívánnak a pol
gármesteri posztért, mintegy
400 választópolgár aláirását
kell beszerezniök. Tilos aján
lásokatgyííjteni egészségügyi
intézményekben, a polgár
mesteri hivatalban, annak ki
rendeltségében, a
földruvatalban, a rendőrsé

gen, valamint munkahelye-

H.E.

a körösladányi útegy szakasza
a 46. számú út keresztezödé
séig, a Kossuth utcának a vas
útállomástól a Bajcsy útig
terjed(í szakasza, valamint
Endr6dön a kondorosi és a
szarvasi utak tartoznak a társa
ság kezelésébe. Az összes töb
bi út az önkormányzat
kezelésében van.

- Karácsony és szilveszter
között 8 hóeltakarít6 gépünk
dolgozott éjjel-nappal az uta
kon. Az induló 1000 tonnányi
sókészlelünkból 570 tonnát
szórtunk ki december 21-tól
az év végéig - tájékoztatta a
Szó-Beszédet Plavecz Géza a.
gyomaendrödi üzemmémök
ség forgalomteclmikai műve

zetője.

A hidak útjait környezetvé
delmi okok és ahidak vasszer
kezeteinek korr6zi6védelme
miatt nem s6zzák, hanem ér
desítő <lDyaggal, azaz k6zúza
lékkal sz6rják be.

,
BESZED

,
GYOMA· SZ O
ENDRŐDI •

Karácsony elött leesett az el
s(í hó, melyet szokatl<lDul ala
csony Mmérséklet is kísért. A
l1irtelen lehullott csapadék és a
fagy nem kevés. munkát adott a
Békés MegyeiAllami Közútke
zelő Közhasznú Társaság
Gyomaendr6di Üzemmér
nökségének, közismertebb régi
nevén a KPM-nek.

A közhasznú társaság helyi
üzemmérnökségéhez összesen
317 kilométernyi útszakasz tar
tozik, s ebbó1124 kilométer f(í
útvonal, ezeket folyamatosan
sózták és hóekézték. 140 kilo
métert tesz ki az úgynevezett
rayonos-út, ahol csak a k<lDya
rokat és az országos közutak
csom6pontjait sózzák, viszont
ezeket az utakat teljes hosszá
b<lD hóekézik. A maradék mint
egy 60 kilométernyi út az
úgynevezett fehér út. Ezek tisz
tít:L~a marad utoljára, s itt csak
hóekézést végeznek.

Gyomaendr6d belteruletén
a 46. számú főút teljes hossza,
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Fejleszteni a turizmust
Czibulka György (55 éves) szeriIlt a következő két évben az

1994-ben megválasztott képviselő-testületáltal kidolgozott fejlesz
tési terveket be kell fejezni.

- A jó minőségű ivóvíz-probléma megoldását dr. Frankó Ká
roly kezdte el, melyért következetes módon harcolt mindaddig,
míg hi vataIban volt. Ennek befejezéséig még további egyezteté
seket, tárgyalásokat kell folytatni különbözőhatóságokkal, szer
vekkeL melyek már rám, illetve a megválasztandó
polgármesterre várnak. Hónapok óta benne vagyok a folyamat
ban és a választásig még igen sok tennivalóm lesz ezzel kapcso
latban. Lényeges, hogy áprilisban megkezdődik a heruházás.
Célkitűz(:seim között kiemelt helyen szerepel a Hungarotel-el
megkezdett tárgyalások folytatása, hogy városunk lakói minél
hamMabb juthassanak telefonhoz. Városfejlesztési koncepciónk
következetes végrehajtásának eredményei lesz a gazdasági fej
lődés. hiszen az idelárogatók a kereskedelemhen, szolgáltatók
náL terme10Knél, szállásadóknál küzvetlell módon hagyják itt
forintjaikaL de ezáltal a város is gazdagodik. Első lépésként
hamarosan avatjuk az idegenforgalmi információs irodát.

- Városunk egyik legnagyobb gondja. hogy kevés a munkahely.
Mil kíván lenni az új munkahelyek létesítése érdekében?

- Gyomaendrőd és az Alföld fejlődési lehetőségenagymérték
ben kapcsolódik az idegenforgalom fejlesztéséhez. Az elmúlt
évben kezdődöttmeg az idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesz
tési elképzeléseink kidolgozása, példa erre a Körös-parti túraút
vonal. Ebben az évben nagy súlyt fektetünk a közhasznú
foglalkoztatásra, 80-100 fő munkájára lesz szükség. Ebhól 15 fő

már a napokban megkezdi a munkát. A nagyobb létszámigény
áprilistól jelentkezik. Feladatuk lesz a túraútvonal kialakítása,
az ehhez kapcsolódó létesítmények elkészítése, azok felügyelete
és rend ben tartása. Természetesen ezen a területen munkájukra
hosszú távon, ajövőévekben is szükség lesz. Az idegenforgalom
fellendítéséhez nagy szükség lenne a különböző szolgáltatások
fejlődésére, melyek az idelátogatók jobb kiszolgálását célozzák
meg. Gondolok itt kerékpárkölcsönzésre, csónakkölcsönzésre,
]ovaslúrára. Ezek a szolgáltatások bevételt bizlOsítanak a válla
kozók számára. Az elmúlt években már igény mutatkozott a
különböző hollágak partján épült nyaralók kiadására, illetve
azok használatára. A Gyomaendrődi Holtági és Horgász Szövet
ség felméri a lehetőségeket, s ezek a nyaralók az idegenforgalmi
irod án keresztül kiadhatóvá válnak. Akiskertekben megtermelt
zöldségféléket, gyümölcsöket közvetlenül tudják értékesíteni, s
ezáltal a termelo1< hevéteihez jutnak. Hogy mindezeket megva
lósíthassuk szeretnénk városunkat szebhé, virágosabbá tenni,
hisz ez is egyik feltétele annak, hogy az idegenek jól érezzék itt
magukat. Ennek érdekében meghirdetnénk egy pályázatot,
amelynek neve lehetne: "Virágos utca" vagy "Virágos lakóház".
Ebbe bárki benevezhet, aki a később kidolgozandó feltételeknek
megfelel. Itt valamilyen díjazás is elképzelhető lenne. Egyúttal
beJ1evezünk a "Virágos Magyarországért" mozgalomba. Öreg
szöllőben az Iskola út egy részének már készen van az alapja.
Mindenképpen szeretném a hiányzó részt megcsináltatni, hogy
a két kövesút közötti átjárás megoldható legyen.

- Avilatottfdldiigyekben hamarosan döntés várható. Ön szerint
milyen megoldás képzelhelőef?

- A vitatott földek sorsa szintén sürgős megoldásra vár. A fővá

rosi bíróság március 6-ra lűzte ki a tárgyalást. A döntés ut[m
haladéktalanul megkezdjük vagy a kártalanítást, vagy a bérleti
viszonyok felújítását, rendezését. Mindenképpen meg kell oldani a
volt Béke Tsz tagi részaránytulajdonosi földjeinek problémáját oly
módon, hogya APV Rt. a vitatott földhől annyit birtokolna, hogy
a részaránytulajdonosoknak a hiányzó földterületet biztosítva ki
elégíthessékjogos igényüket. Megválasztásom esetén ezek bevált
ható ígéretek lesznek. Úgy érzem lesz erőm és kitartásom, ha
bizalmat kapok ezen feladatok megoldására - mondta végül Czi
bulka György.

Fejleszteni a gazdaságot
- Gyomaendrőd polgármesterévé történőmegválasztásom esetén

legfontosabh szempontnak a település gazdálkodását, annak fej
lesztését és bővítését tekintem. Termelési vonatkozásában Gyoma
endrőd adottsági helyzetét figyelembe véve, első helyre a
mezőgazdasági szempontokat teszem. A termelés mellett a feldol
gozási szint növelése fontos feladat. (A település minimális feldol
gozó kapacitással rendelkezik.) A megtermelt áru forgalmazása, a
kereskedelem színvonalának emelése, kulturált, választékban bő

vített és alacsony árfekvésűbevásárlóközpont zöldövezetben törté
nő létrehozását rövid távú fontos feladatnak tekintem. Ez
természetesen nem csökkenti a jelenleg meglévő kiskereskedelmi
egységek szerepét, ahol a lakosság mindennapi szükségleteil szerzi
be. A növekvő termelés fokozottabh feldolgozási hányad, a keres
kedelem mind a szolgáltatás mennyiségi és minőségi növekedését
igényli, amellyel új munkahelyeket is lehet létesíteni - mondja dr.
Dávid Imre (54 éves).

- A gazdaság élénkírése mellett más, ugycU1rsakfonrosfeladarok
várnak a leendó'polgármeslerre és az önkormányzatra...

- Másodsorban - de fontos feladat -, hogy ki kell használni
Gyomaendrőd természeti adotts,ígait, a Körösök völgyét, a holtága
kat, a földterület nagyságát, gyógyvizet, kempinget. Kulturált ide
genforgalmat kelJ kialakít,Uli, a gyógyfürdőhöz kapcsoIni és
bővíteni gyógyászati ellátási feladatokat, turisztikát, vadászatot,
horgászatot. Környezetünk alakítása, szebbé tétele, városunk ren
dezettebb megjelenése vonzóhb lenne az idelátogatóknak és emelni
lehet az egy főre itt eltöltött napok számát. A gazdálkodás növeke
dése, idegenforgalom bővülése csökkentené a foglalkoztalási gon
dokat, a munkanélkülieket, a segélykéro1< számát, nőne a vásárlóerő
és ezek a folyamatok lassan, de élénkitenék a gazdaságot. Nem
tagadom - sőt kiemelkedő fontosságúnak tekintem -, ha nem is
elsődlegesnek az oktatást, az egészségügyet, a kultúrát, a művé

szetet és a SPOrtOL A nonnatív támogatás - amit városunk kap - a
város intézményeinek megfelelőszintűmúködtetésére kevés, ezért
csak a termelőszféra növekedése után lehet középtávon több pénz,
magasabh színvonalat hiztosítnai ezen területek múködésére. Ezen
belül fomos feladatnak tekintem az oktatást. az oktatás feltételeinek
javítását. Általános iskola vonatkozásába~ a szimrehozás, a felté
telek javítása mellett, a körülmények javítása is fontos, rövid távú
programon. Középiskolák esetében profilvál tás, piaci igényeknek
megfeleően új szakok indítása, magasabb képzési szint esetleg
felsőfokú szakképzés bevezetése a célom.

- Gyomaendróa kétpólusú település....
- Megválasztásom esetéll biztosítom a város vonatkozásábaJI a

folytonosságot, jogszeruséget, törvényességet, de nem a változatlaJ1sá
got. Ahol szükséges bátran kell élni az átszervezés adta feladatokkal,
de meggondoltan, mert az átszervezés nem jelenthet újabb munkaJlél
küliket, segélykérőket, érzelmi, lelki majd testi betegeket. A kétpólusú
lelepülés - ezek többletköltség vonzata, érzelmi háttere alapjáJl - rövid
távon kelJ és teszek aJll1ak érdekében, hogya közpol\t - az új város
központ - mielőbb létrejöjjön és az irányítás, szolgáltatás fokozatosan
központi helyre kerüljön. Ezen célkitúzésérdekében, ha még nem késő,

a városnak egyben meg kell szerezni a volt ENCI-t, az üzemi részeket
vállaJkozóknak értékesíteni, a megmaradt irodaMzat, konyhát, ebédlőt
szolgáltatási feladatokkal ellátni. Vállalkozóbarát vagyok, a gazdasági
élet bövítése csak a meglévő és induló vállalkozások erkölcsi támoga
tásával, a köIiümények javításával és biztaló szóva! lehetséges. A
meglév6 folyamatot megállítani, majd ezt megfordít.a.ni hosszú időt

vesz igénybe. Kevés a kétév, ezért én 6 évben gondolkodom még akkor
is, ha két év múlva újraválasztás lesz városwlkbaJl. Jelölésem és
megválasztásom esetén származásom és lakhelyem alapján tudáso
mat, gazdasági tapasztalataimat, kapcsolataimat Gyomaendrőd vá
ros szolgálatába kívánom állítani és cselekedeteimmel mindent
megtenni a fejlődés érdekéhen. Kérem városunk minden lakosát
korra, nemre, színre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül,
hogy segítsék városunkat a célkitűzések és a feladatok megvalósí
tása érdekében.
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Pénzügyi egyensúlyt
Jenei Bálint (61 éves) pártsemleges, a lakossági problémák meg

oldását elsődlegesnek tekintő, a nehéz helyzetben lévó1<:et támoga
tó, egységes települést építő polgármester kíván lenni
megválasztása esetén.

- Ön a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megyei elnöke.
Furcsa, hogy fiiggetlenkénl indul a polgármesteri posZlérl...

- Függetlenként kivánok indulni, mert ezzel is nyilv{Ulvalóvá
. akarom tenni, hogy minden megoldandó feladat esetén kizárólag a

lakosság és a város általános érdekét tartom fontosnak. Független
jelöltségemmel azt is szándékozomjelezni, hogy a város egységé
nek erősítésében, megbékélésébenlátom ajövő fejlődésének zálo
gát. A széthúzás és a viszály feleslegesen köt le erőt, gondolkodást,
és ez visszaveti az előrehaladást. Független jelöltként indulok azért
is, mert az a mintegy kétezer fő, aki l 994-ben rám szavazott - és
vaJószínúleg véleményük azóta sem változott - a korábbi városé
pítő mllllkámra tekintettel a jövőt iJletően is bizalmat fog adni.
Természetes, hogy mint baloldali, szociúldemokrata beállítOttságú
ember a város vezetésében is elsődlegesnek tartom az emberköz
pontúságot. az emberi szabadság maximális tiszteletben tartását, a
társadalmi igazság, az esélyegyenlőség és a szolidaritás érvényesí
tését. mert hátrányos helyzetű térségünkhen lévő városunk lakói
nak erre jogos igénye és szüksége van.

-Az önkonnányzal képviseló"-lesliilete eló"ft több komoly problé
ma vár megoldásra. AfeladaLOkköziilinelyekel tarlja legfontosabb
nak?

- A város pénzügyi egyensúlyának folY,U1latos helyreállítása a
legsürgetöbb feladat. Amennyiben nem tlldwlk 1997-ben kilábalni
az évek óta tartó 100 miJliós forráshiányh6l, akkor évtizedes hát
rányba kerülhet a város, s a környék elmaradott települése leszünk.
Fejlődést elérni csak a pályázatokonnyert pénzzel lehet, de pályáz
ni sajút forrús nélkül lehetetlen. Ehhez szükséges a pénzügyi egyen
súly. A megoldást tekintve nem tartom elfogadhatónak azt a
gyakorlatol, amikor fokozatosan leépülnek a városban korábban
létrehozott azon intézmények, melyek a lakosság különböző igé
nyeit hivatottak kielégíteni. Megalapozatlan iskolaösszevonások
kal nem oldódnak meg a város égető gondjai. Előre kell menni, a
feltételeket kell megteremteni, megkeresni a megoldás forrásait.

- A pénzügyi gondok megoldása mellett melyek azof.: a további
tennivalók. melyekkel foglalkozni sziikséges?

- Kiemeit feladatnak tartom: a gyermekes családok számára
biztosít,uli kell minden intézményi feltételt a bölcsődétöl a közép
iskola befejezéséig. Nem kell szégyenkeznünk últalúnos és közép
iskoláiuk eredményeivel, mindegyikre szüksége v,m a városnak, a
gyerekeknek. Az önkormányzamak segíteni kell, hogy rendelkez
zenek az oktatás korszerű feltételeivel. Az egészségügy területén
végre kell hajtani a reform előírásait, bővíteni kell a szakellátást. A
város el öregedő, szegényedő, nehéz szociális helyzetben élő pol
gárai sZ<Ímára biztosítan i kell az emberekhez méltó gondoskodást.
Bővíteni kelJ a burkolt úthálózatot és a szennyvízcs~torna-hálóza
tot. Mindent meg kell tenni, hogy mielőbb részesüljünk az egész
séges ivóvízbell. Rossz állagú útjainkat és járdáinkat
halaszthatatlanul fel kell ÚjítaJli. Biztosítani kell a lehetőséget a
kulturális és sportéletnek, mert ezek hiányában a fiatalok még
szélesebb köre kerülhet veszélyeztetett környezetbe. Feladataink
folyamatos és magas szintű megoldása úgy lehetséges, ha elősegít

jük jelentős számú új munkahely létrejöttét az ipari, a mezőgazda

sági és az egyéb területeken is. Enélkül tovább szegényedik a
lakosság és a város is. A sikeres önkormányzati munka alapfeltéte
le, hogy rendelkezzen a VÚIOS profi szakemberek által kidolgozott
komplex városfejlesztési tervvel és középtávú programmal. Ezek
nélkül nem lehet eredményesen pályázni a központi pénzforrások
ra. Kiegyensúlyozottságot, szakszerűséget és együttmú1<:ödést aj án
lok a választóknak. Ha rám esik a választás, mindent megteszek,
hogyavárosépítésben és a közigazgatásban, valamint a gazdasági
életben szerzett tapasztalataimat és kapcsolataimat a ránk váró
feladatOk sikeres megvalósítására mozgósítsam.

Kihasználni
a lehetőségeket

Kiszely István (57 éves) január elején jelentette be, hogy
indulni kíván a március 9-i polgármester-választáson. Az
öntözéses meliorációs üzemmérnök 36 évet dolgozott első

számú vezetőkénta közvetlen termelésirányításban. Vésztőn,
Füzesgyarmaton, Körösladányban, Szeghalmon az ottani
gépállomások vezetőjevolt, majd tsz-főagronómuskéI?t,álla
mi gazdaság kerületi igazgat6jaként tevékenykedett. Ot évig
az Országos Mez(5gazdasági Fajtakísérleti Intézet vezetője

volt Mezőtúron. Dolgozott Orosházán a Vet()magtermeltető

Vállalatnál, sőt a Herbária Békés megyei felügyelőjeként is
ténykedett. Mint mondja, még polgármester nem volt. A
leend6 jelölttól el()ször is azt kérdeztük vajon miért indul a
po Igármesteri tisztségért'?

- Úgy érzem, rendelkezem annyi élettapasztalatral, problé
maérzékenységgel, hogy kijelenthetem: ermek a településnek
lényegesen több lehetősége volt az elmúlt években, m..int
amennyit kihasznál t. E lehetőségeket azért nem használták ki,
mert hi ányoztak az önkormányzat szakmai irányítására alk~l

rnas személyek, dacára annak, hogy meg vannak tlzetve. En
ezt a munkát fel merem vállalni, mert az emberek konkrét
eredményeket várnak a város vezetésétCíl.

- Milyen tennivalókat tartana fontosnak, ha ön nyerne a
választáson?

- Először is konkrétan számba kell venni, mennyi is a
vagyona ennek a városnak, mermyi az adósság, kinek,
mennyivel és miért tartozik a város? Melyek azok a források
amelyekból pénzt remélhet az önkormányzat? Továbbá meg
kell vizsgál ni az önkonnányzat intézményeinek mú1<ödési
körülményeit, mert eltúlzott, ködösített adatok alapján nem
lehet tisztán látni az indokolt és indokolatlan költségek fel
használását. Szükség eserén megfelelőszervezeti és szeméiyi
változtatásokat is végre kell hajtani a város és a lakosság
érdekében. Meg kell találni azokat a területeket, ahol gazdál
kodási tevékenység is szóbajöhet, anuvel az önkormányzat
vagyonát lehetne gyarapítalu. Egy ilyen mezőgazdasági jel
legű településen nagyobb segítséget várnak az önkorm6J1Y
zattól a földhöz jutott gazdák. Meg kell szólítani a
munkanélküli ifjúságot, hogy miben vár segítséget sorsa
jobbrafordítása érdekében. Fontosnak tartom a város számára
megszerezni az ENeI volt épületét, s hasznosítani közcél ok
ra. Hogy milyen tevékenységet folytatnánk berme, arról a
választópolgárokkal egyeztetve lehetne dönteni

- Ön milyen jövőt jósol Gyomaendrődnek?
- Vissza kell állitani a város népességmegtartó képességét,

meg kell állítani a szellemi tÓKe elvándorlását. De ez csak
akkor lehetséges, ha az itteni megélhetés feltételei biztosítva
vannak. Ennek érdekében az önkormányzatnak mindent el
kell követnie, hogy új munkahelyek létesüljenek. Nagy lehe
tőség a város számára a mezőgazdaság fejlesztése, a feldol
gozóipar megteremtése. Az idegenforgalomban csak akkor
látok fantáziát, ha a lakosság jólétben él és megelégedettség
gel képes vendégüllátni turistákat.

- Mely pártok, egyesületek támogatják önt?
- Semlegesként indulok, az emberek józan Ítélőképességére

bízom a sorsomat.
- Mil tart a másik három jelöltről "!
- Mindenkinek öllli1agával kell tisztában lennie, hogy az

élet kihivásait eddig miként tudta kezelni. A döntés felelős

sége a választópolgárok kezében van.
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Megalakult a Körös-Maros
Nemzeti Park

A környezetvédelrrú nuniszter rendelete alapján a
Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság
jogutódjaként megalakult a Körös-Maros. Nemzet~
Péu·k. A hetedikként alakult magyarország! nemzet!
park teljes teli.ilete 42 636 hektár, ebból 6411 hektár
a fokozottan védett. A védetté nyilvánítás célja a
Körösök és a Maros vízrendszerén kialakult jellegze
tes tájszerkezet, a kiterjedt szikes puszták, lösztársu
lások, természetes erdó1<, árterek, szikes tavak
l1övény- és állatvilágának megőrzése, illetve a nem
zetközi jelent6ségű madárélóbelyek és a vándorló
állatvilág védcImének biztosítása. A Csongrád, Békés
és Jász-Nagykun-Szolnok megyére kite!jed6 nemzeti
park közpon~ia Szarvas.

Tourinform
A képviselő-testület döntése alapján ez évelejétól

Tourinform irodát mú1<::ödtet a F6 út 173-179 szám
alatt. A részben önálló intézmény létrehozására, iro
dafelszerelésre másfél milljó forint támogatást kapott
pályázat útján a város. A nonprofit jelleggel m~ö?
tetendő Tourinform iroda működtetésére 1,3 mllJJÓ
forintot szán idén. A képvisel6-testület az iroda mű
ködtetésétól a turizmus fellendülését, a városunkba
látogatók tájékoztatását várják. Az iroda fel.adata
egyébként utazásszervezés, idegenvezetés. Az ll1téz
mény élén egy évig megbízott vezetődolgozik majd,
s egy év múlva valószínúleg közhasznú társaságként
működik tovább.

Fogadóóra
SzölJősi Istvánné országgyúlési képviselő lakossá

gi fogadóórát tanjanuár 22-én 16-17 óráig a polgár
mesteri hivatalban.

HÍREK

A képviselő-testület no
vember 28-i ülésén már
téma volt a Békés Megyei
VízműRt. által megemelt
vízdíj összegének elfoga
dása. A szolgáltató az ed
digi 80 Ft-ról több mint
100 Ft-ra akarta emeltet
ni a víz köbméterenkénti
lakossági árát. Akkor a
képviseló'k többsége az
emelés ellen szavazott.
Mint az várható volt, a
képviselőket sikerült
meggyőzni,s a következő,

december 19-i ülésen már
el is fogadták az áreme
lést...

Bár Czibufka Cy{)rgy alpol
gármester korábban nem értett
egyet a vízdíjemeléssel, mos
tanra felülvizsgál ta álláspontját.

- Igaz, azt mondtam, hogy
egy petákkal sem fizetünk töb
bet ezért a rossz min6ségűivó
vízért, de azóta jobban
megvizsgá1tam a dolgot, s úgy
vélem egy ilyen nagy terv 
mint ajó min6ségűivóvíz ide
hozatala - megvalósulása el6tt
kompromisszumot kell kötni.
Igenis el kell fogadni a vízdíj
emelését, mert ha ezt nem
tesszük, akkor a vízmű a ható
sági ár szintjére emeli a víz
lakossági árát. Itt a vízmű dik
tál. Én ~is az emelés mellett
szavazok annál is inkább, mert
a vízmű segít majd további tá
mogatások megszerzésében
mondta az alpolgármester.

1997 január

Várfi András úgy gondolta,
nem helyes olyan ígérgetések
nek hinni, hogy a vízmű majd
ad az ivóvízberuházás idején
10-20 millió forintot a város
nak.

- Igenis meg kell kérdez
nünk ~a vízműtól, vajon j61
gazdálkodnak-e? Annál is in
kább, mert a város is tagja a
vízmű részvény társaságnak
mondta Várfi András.

Többen azon az álláspon
ton voltak, hogya közismer
ten rossz min6ségű

gyomaendr6di víz miatt a
vízmű rt. méltányosságböl
adjon árengedményt. Err61
szünetben telefaxon tájékoz
tatták Hosszu Szifclrdol a Bé
kés Megyei Vízművek Rt.
vezérigazgat6ját, aki vála
szában jelezte: neki nincs
felhatalmazása, hogy a la
kossági díjban engedményt
tegyen. Arra viszont lát
esélyt, hogy a kérésre kés6bb
visszatérjenek, de csak ak
kor, ha a cég az idei évre 10
millió forintnál nagyobb ál
lami támogatást kap.

A képvisel6-testület végül
úgy határozott, hogya víz
művek által ajánlott áreme
lést március 31-ig
érvényesítve elfogadják, s
további tárgyalásokat foly
tatnak majd a vízdíjr61. A la
kosság így január l-jétől 100
Ft 50 fillért fizet köbméte
renként a vízért, a csatorna
díj pedig 76 forintra
emelkedett.

Véradás
A gyomaendrődi Vöröskereszt Területi Szervezete

1997. február 17-én és 24-én délelőtt 8-12 óráig vér
adást S7..ervez a Katona JózsefMűvelődésiKözpontban.
(Kossuth u. 9.) Mindenkit szeretettel várunk!

T·szteletdíjak
Múlt év márciusától az év végéig nem kaptak tisz

teletdíiat az önkonnányzati képviseló1<::. A város fize
tőképúségének meg6rzése érdekében önként
mondtak le a pénzró1. A tiszteletdíjak ki nem fizeté
sével mintegy hat millió fOlint megtakarítást ért el a
város. Ez év januárjától újra kapnak pénzt a képvise
ló1<::, a díjakat viszont nem emelték.

~""'~;-~''''~~'''~~:-:-;'''~;-''''''''~''''''''''~~'''''>:'';~''''''''''''''''''":'I.''';'I.''":'I.'''''''':-:-:-''''''''X'X''~:?~........-;~~........:.;.,..:-.x~.v;v;';'....~;-.....»;o.=:.:..•~;.X'~

~ ~ ~ ~ ~

~ Ertesltes ~
~ ~
~ ~
~ Ezúton értesítjük nem tag üzletrész-tulajdonosainkat, hogy :~I az igazgatóság határozata al~pjánk 1997. ja_n~árl_ 2?-tól meg- ~
x kezdjük a szövetkezeti üzletresze VIsszavasar asat. ~

~ A hat{lIozat értelmében az üzletrészeket a névérték S%- ~I ának megfelelő összeaű vételárért vásároljuk vissza, mely !
~ vétel ár feJében a szöve~kezet a vételi összeggel azonos értékű ~
~.~,: VáS{lIlási ·utalványt biztosít. ~.~
~ A vásárlási lltalv,íny szövetkezetünk b(lIInely egységében "
i, beváltható. J.,

., Amennyiben eladási sliÍndékával élni kíván, kérjük keresse .~
~ K thL ~~ fel szövetkezetüllk központjában (Gyomaendrőd, ossu . ~I u. 33. sz. iroda) ügyintézőnket. ~
~.' S7övetkezeti üdvözleael: ~.:

~ IGAZGATÖSÁG '

l,~"~wm>~''''.='~=~''''''''='''''.'.."" ....' ..mmr..~''....~=.."'m~,,,',,, ..="~.'",m-m ...,.~..." ....",,,,~J
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Orvosi esetek...
HÍREK

, ""
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Tény, hogy igen feszült a viszony dr. Kolozsvári Árpád és dr.
Frankó Károly orvosok között. A feszültség oka, hogy a hat
évvel ezelőtt polgármesteré lett dr. Frankó Károly helyettesíté
sére dr.Kolozsvári Árpád érkezett a városba és vette át dr.
Frankó körzetét. Az eltelt évek alatt a fiatal, ambiciózus Kolozs
várit megkedvelték a betegek. Mint az élet más területein, az
egészségügyben is változások történtek. Dr. Kolozsvári ez év
elejétó1 vállalkozó háziorvosként dolgozhat tovább.

A körzetébe hirtelen
visszatérő dr. Frankó, mint
közalkalmazotti orvos most
kényelmes helyzetben van.
Dr. Kolozsvári ugyanis hiá
ba élvezi a körzetbó1 több
mint kétezer beteg bizalmát,
azok TB-kártyáit a szakmá
jába visszatérő ex-polgár
mesternek át kellett adnia. A
betegeknek persze joguk van
a szabad orvosválasztáshoz.
Január elsCi napjaiban már
több száz beteg kereste fel
Szondy utcai rendeiCijében a
fiatal orvost, míg dr. Frankó
ra csak ritkán nyitották rá a
rendel6 ajtaját.

Kolozsvári doktor azon
ban hiába kéri Frankó dok
tortól a betegei TB-kártyáját,
dr. Frankó erre nem hajlan
dó, mondván elCibb a beteg
járuljon az ó színe elé, s kérje
személyesen el a kártyát.

- Dr. Frankó visszatérése
kor december 3-án az összes
TB-kártya orvosszelvényét át
kellett adnom. Dr. Frankó
mind a 2041 darabot hiányta
lanul átvette. A rendelet sze
rint az egyik orvos a másik
orvostól úgynevezett kikérő

lapon - melyet az orvosvá
lasztó beteg aláirásával is
hitelesített - kéri ki a beteg
TB-kártyáját, azaz a törzskar
ton-kivonatot. Január 3-án 53,
6-án pedig 55 kikérót adtam
fel ajánlott levélben dr. Fran
kó címére. Am a posta bontat
lanul visszaküldte. Telefonon
beszéltem dr. Frankóval aki
tájékoztatott, hogy nem is haj
landó átvenni a kikér61<et tar
talmazó boritékokat. Úgy
nyilatkozott, hogy csak akkor
hajlandó kiadni a törzskarto
nokat, ha a betegek elóbb ez
ügyben nála megjelennek 
tájékozta~a lapunkat dr. Ko
lozsvári Arpád.

A probléma lényege, hogy
a társadalombiztosítás csak
az orvosnál lévő biztosítási

kártyák után ad fizetést az
orvosnak. Hiába van tehát
sok betege, és így sok mun
kája dr. Kolozsvárinak, fize
tést csak dr. Frankó Károly
kap.

Dr. Kolozsvári a Békés Me
gyei Orvosi Kamara Etikai
Bizottságához fordult. Dr. Pi
rityi Károly főorvos az etikai
bizottság elnöke tájékoztatta
lapunkat arról, hogya bizott
ság január második felében
ülésezik, s a Kolozsvári kont
ra Frankó ügyben is ekkor
születik döntés. Dr. Pirityi Ká
roly elmondta, hogy nlindkét
felet meghallgatja majd a bi
zottság, s természetesen meg
vizsgálják azt is, hogy mit
írnak elCi ez esetben a jogsza
bályok és rendeletek. - Körül
tekintóen kivánunk eljárni,
hiszen ismereteim szerint
rendkivül feszült a viszonya
két orvos között - mondta az
etikai bizottság elnöke.

Felhivtuk rendel6jében dr.
Frankó Károly orvost, aki
nem kívánt nyilatkozni,
annyit azonban elmondott,
hogy január lO-én ki fogjön
ni két főorvosnCi a társada
lombiztositástól és
megvizsgálják az esetet.

Dr. Juhász László a Békés
Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár igazgatóhelyettese
az ellenőrzéstkövető napok
ban lapunknak elmondta,
hogy a tárgyalások - úgy tű

nik - eredményesek voltak.
- Dr. Frankó a jogszabály

értelmében köteles átadni a
dr. Kolozsvári által küldött
kikéró1apok alapján a bete
gek lapjait - mondta dr. Ju
hász László.

- És eddig miért nem volt
hajlandó átadni ezeket?

- Úgy gondolom, hogy nli
vel dr. Frankó hat évig pol
gármester volt, ez a
jogszabályelkerülhette a fi
gyeimét.

Nyugdíjba megy
SzöllCisi Istvánné városunk országgyűlési képviselője, a

Pedagógus Szakszervezet főtitkára korengedményes
nyugdíjazását kérte - erró1 számoltak be múlt év végén a
napilapok. Szöllősiné elmondta, hogy n1iveI1996-ban még
az 55 éves korhatárt veszik figyelembe, ezért ezt a lehető

séget - mint sok más ember is - ő is ki akarja használni.
Szöllősiné tájékoztatta a lapokat arról, hogy képviselői

munkáját folytatja.

Kitüntetés
A december 19-i képviselő-testületi ülésen dr. Frankó

Károly Gyomaendr6dért Emlékplakettel tüntette ki dr.
Csaba Kálmánt, s egyben megköszönte a december végén
megszűnt szül6otthon f(íorvosának a 25 éves áldozatos
munkáját. A polgármester köszönetet mondott mindazért,
amit a f6orvos az anyákért és a családokért tett.

Emlékpark
A volt polgármester ál tal megalkotott kul turális koncep

ció a honfoglalás 1100. évfordulója méltó megünneplésére
egy emlékpark létesítését is célul tűzte ki. Az emlékpark a
katolikus általános iskola melletti területen létesül. "A liget
emlékeztet majd a fásítás céljára, emléket állítva népünk
történelmének e sorsfordító eseményének. A liget váro
sunk díszévé válik, a lakosság széles rétegét megmozdíta
nánk, ezáltal nlindenki hozzátehetné saját munkáját". A
város 218 ezer forintot nyert e célra pályázat útján.

Felújítások
Az önkormányzat tervei szerint idén 35 millió forintot

szánna különböz6 felújításokra. Az endr6di vol t községhá
za homlokzatának felújítására 1,2 milliót, a gyomaendr6di
városháza felújítására pedig 6 nlillió forintot szánnának. A
Kossuth, Pásztor és Katona utcák útjaira 4 cm vastag
asztfaltsz6nyeget terítenének több mint 16 millió forint
értékben. Az endr6di futballpálya rendbetételére 10 milli
ót, a gyomai pálya fenntartására 930 ezer forintot fordíta
nának. A gyomai mázsaház felújítása pedig 766 ezer
forintba kerülne.

Buszjegy
A Villámturs Kft., a helyi járatú autóbuszok üzemeltető

je ez évt61 emelte a személyszállítás menetdíjait. Öt forint
tal többet, ötven forintot kell fizetni január elsejétól egy
menetjegyért, a dolgozói bérlet 1200 forintba, a tanuló és
nyugdíjas bérlet pedig havonta 350 forintba kerül.

Motormúzeum
Az önkormányzat idén 500 ezer forinttal t{unogatja a

Motormúzeum fenntartását. Erró1 írt alá megállapodást
Czibulka György alpolgármester és Sóczó Elek a múzeum
tulajdonosa.
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Dr. Szerb Györgyné, IlIéssy Zoltán grafikus a kiállítás
fővédnöke és dr. Ugrin Emese

Honfoglalás
az Apolló Moziban

~\"Otl .'

Címer- és
családtörténeti

kiállítás
ruma és más középkori kró
nikák részleteit felhasználva
a honfoglalás folyamatának
befejező szakaszát ábrázolja
az etelközi indulástól a Kár- t'l'OIll.l

pát-medencébe történt) érke- (öl~blflOl;os.ll

zésig. A film megjeleníti a it'mtlrl;rm

legnagyobb magyartörténel
nu mítoszokat, Emese álmá
tó l és a Vérszerződéstől

kezdve a folyókon, hegye
ken való átkelésen keresztül
az al-dunai csatáig és a pusz-,
taszeri megérkezésig. A mm
főszereplője a hét törzset
egyesítő és a honfoglalást
hadvezérként szervező Ár
pád vezér, akinek szerepét a
világhírű olasz tllmszínész
Franco Nero alakítja.

A Honfoglalás című törté
nelrDi játékfIlmet vetíti febru
ár 13-án délelőtt 9 órától
általános iskolásoknak, dél
után 2 órától pedig középisko
lások részére az Apolló Mozi.
Mindkét vetités után találkozó
lesz a rendezővel Koltay Gá
borral és a főszerepló1< közül
Koncz Gábon'ol és Bitskey Ti
bon'al. Mindazokat akik janu
ár 6-án már látták a filmet,
azokat is várják a találkozóra
délután 4 órától.

A ITúllecentenárium tiszte
letére a magyar filmgyártás
és televíziózás történetében
eI6ször készült játé:<.fllm a
Honíoglalásról. A történet
Anonymus: Gesta Hungaro-

Jelenet a tilmból

A Gyomai SzülőföldBará
ti Kör és az Endrődi Honis
mereti Egyesület múlt év
december 14-én címer- és
családtörténeti kiállításra
hívta az érdeklt3dőket a Ka
tona JózsefMűvelődésiKöz
pontba. A tárlaton a két
település egykori földesurai
nak és nemesi családjainak
történetét és címereit mutat
ták be.

A megnyi tón dr. Ugrin
Emese művészettörténész

hangsúlyozta: nemes az, akit
saját érdeme megnemesít. A

magyar ősi nemesség a hon
foglalásni vezette vissza ere
detét, címüket katonai
tettekért kapták. A haza vé
delme kötelesség volt, aki
ezt nem teljesítette, az el
vesztette nemességét.

Homokné Németh Esz
ter a városi könyvtár igaz
gatója elmondta, hogya
családtörténeti kutatás
egyik célja, hogya fiata
lok családjuk történetén
keresztül is megismerhes
sék szűkebb környezetük
történeImét.

Köszönet
Nagy tisztelettel megköszönjük mindazon szülők, vállalko

zók és cégek támogatását, akik hozzájárultak a Kisréti úti
iskolaegység szülői munkaközössége által szervezett jóté
konysági vacsorához: Apolló Mozi, Békési Mihály, Color
Shop, DinyaImre, Dosszié Kft., Fa és Építőipari Ksz., Família
Üzletház, Furák Imréné, Hornok lINe, Gyomai Kner Nyomda
Rt., Liget Fürdő. LioIlIle Shop, Microfox Kft., Papi EleImi
szer, Pá jer Sándor, Poharelecz László, Putnoki Sándor, Rum
ba Táncklub. Sikér Gmk., Szabó Balázs Élelm.iszer, Tímár
Andrásné, Tímár Jánosné, Vaszk6 Piroska, Velvet Bútorbolt.

Köszöneflel a Kisréti úti iskolaegység
{([nulói és neveló'i Régi gyomai pecsét:

szív, virág, levelek
Régi ~ndrődi pecsét:

faeke, gamó, búzakalász

A gyomai Tüzép 1997-ben is várja vásár/óit!
Eredményekben gazdag új évet kíván minden vásárlójának és

üzleti partnerének a Buti Kft., Buti László cégtulajdonos
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Uj szabályok a társadalombiztosításban
- Megszokharruk már, ha új évet kez

dünk, új szabályokat kell megtanulni a
társadalomhiztosításban. Megkérdeztük
Opauszki Évát a Megyei Egész
ségbizrosÍlási Pénztár Járulék és Folyó
számla osztályának vezetőjét. hogy
milyen lényeges válrozások történtek.

- A járulékJizetés szabályai lényegesn
változtak. Érmti ez az egyéni vállakoz6
kat, munkáltatókat, de ami talán a leglé
nyegesebb a biztosításra kötelezett
jogviszonyban nem álló magánszemélye
ket is. Az egyéni vállakozóknál a leglé
nyegesebb változás, hogy a jövóoen
kiegészítő tevékenységet folytat6nak
csak az az egyéni vállakozó minösül, aki
egyidejűleg saját jogú nyugellátásban ré
szesül. Megszűnta mezőgazdasági kister
me16k biztosítása. I tt azokról a
mezőgazdasági kistermeló1cról van szó,
akik vállakozói igazolvány nélkül tevé
kenykedtek, más biztosítási jogviszo
nyuk nem volt, és nem részesültek saját
jogú nyugellátásban. Ök eddig bejelent
keztek a társadalombiztosítási szervnél és
az egyéni váIlakozókra vonatkozó szabá
lyok szermt a társadalombiztosítás nunden
szolgáltatására jogosultságot szereztek. Ha
a továbbiakban ugyanezen tevékenységet
váIlakozói igazolvány birtokában folytatják
akkor továbbra is biztosítottak és j ,'írulékfi
zetésre kötelezettek lesmek.

- 1997. januáJj{iIól őstermelői igazol
vánvt vállanak ki a mezőgazdasági levé
kenvséghez. Az őstermelók biztosítottak
lesznek?

- Nem, ilyen jogcímen nem lehet biz
tosítást szerezni.

- Akkor az őSlermelókneknincsen sem
milyen járulékfizetési kötelezerrsége?

- Önmagában azért, mert az östermelö
nek járulékfizetési kötelezettsége nin
csen, azonban, mint más
magánszemélynek aki személyi igazol
váImyal rendelkezik és nem áll biztosí
tásra kötelezett jogviszonyban, nem
nun(jsül eltartott hozzátartozónak, egész
ségbiztosítási járulékfizetési kötelezett
sége van. Ezzel egészségügyi ellátásra
szerez jogosultságot, s a járulék fizetése
esetén eltartott hozzátartozója is igénybe
veheti az egészségügyi szolgáltatásokat.
Ugyanak.kor egészségügyi hozzájárulás
fizetési kötelezettsége is van.

- Eddig ilyen járulélifi.zelési kiitelezell
ség nem volt. mit jelent ez a két kötelezett
ség.?

- Egészségbiztosítási járulékot eddig is
kellett fizetni, de csak a biztosítottnak
vagy a biztosított mwikáItatójának. Új
elem viszont, hogy januártól azoknak is
fizetrli kell, akik nem állnak biztosításra
kötelezett jogviszonyban és a Társada
lombiztosítási törvényben nem szerepel
nek a kizárólag egészségügyi
szolgáltatásrajogosultak között.

- Akkor ta/dn azt lenne egyszerűbb

meghatározni, hogy kikjogosultak egész
ségügyi szolgáltauisra járulék fizetése
nélkül is.

- Röviden a f6bb csoportokat összefog
1alva azok, akik valamilyen nyugellátás
ban részeSÜIlek lide értve a hozzátartozói
nyugellátásokat isi, valamilyen rend
szeres szociális ellátásban részesülnek,
nappali tagozaton tanuló magyar állam
polgárok és a felsoroltak eltartott hozzá
tartozói. Egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak még a sorkatonai Ipolgáril
szolgálatot teljesít6k, kiskorú magyar ál
lampolgárok, bentlakásos szociális intéz
ményben elhelyezett személyek,
fogvatartottak, a szociális,Ul rászorult
személyek, akiket egészségügyi szolgál
tatásra jogosító igazol ván.nyal elláttak. A
szociális rászorultságot a helyi, települési
önkormányzat bírálja el és adja kj az iga
zolványt. Természetesen a biztosított el
tartott hozzátartozója is jogosult az
egészségügyi szolgáltatásokra.

- Havonta milyen összeget kell fizetni
egészségbizlOsírási járulék címén?

- A fő szabály az, hogya minimális bér
után havonta 11,5%-ot kell fizetni, azon
ban akiknek van munkából, tevékenysé
géb61 származó adóköteles jövedelme, és
ennek havi összege a minimális bért meg
haladja, az adóköteles jövedelem után
kell megfizetnie az egészségbiztosítási já
rulékot.

- Mit kell tudni az egészségügyi hozzá
járulásról?

- Ezt egy külön törvény szabályozza. A
fizetendő összeg havonta 1800 Ft, napon
ta 60 Ft. Elsősorban a munkáltatónak, a
munkanélküli ellátást folyósító szervnek
kell fizetni az általa foglalkoztatott sze
mélyek után. Azonban aki után munkál
tató, vagy egyéb szerv nem köteles
egészségügyi hozzájárulást fizetrli és sze
mélyi igazolván.nyal rendelkez6 nagyko
rú személy, mmak saját magának kel!
havonta a lakóhelye szerint illetékes
Egészségbiztosítási Pénztárhoz azt meg
fizetni.

- Vannak kivételek, akiknek nem kell
fizeTni?

- Igen, nagyjából azok tartoznak a ki
vételek körébe akik egészségügyi szol
gáltatásra járulékfizetés nélkül is
jogosultak, de van egy nagyon lényeges
különbség, hogy az eltartott nagykorú
hozzátartozókra nem vonatkozik a men
tesség.

- Mi a teend6je annak, aki köleles afem
említett járulékot. vagy hozzájárulást
megfizetni?

- A fizetési kötelezettség el6írása önbe
vallásra épül. Az Egészségbiztosítási
Pénztárnál és aKirendeltségnél Gyulán a
bejelentési és bevallási nyomtatvány be
szerezhető, ezt kell kitöltve benyújtani a

fizetési kötelezettség keletkezését követő
hónap 10. napjáig, s a járulékot is rnindig
az általános szabályok szerint a tárgy 116
napot követőhónap 10. napjáig kell b~fi

zetni - mondta végül Opauszki Eva
osztályvezető.

RÉGI BÚTORT
ANTIK BÚTORT

VÁSÁROLOK

GyomaendrődI

Erkel F. u. 29.
Telefon:

06-30/533-594

Reális áron vásárolok
- boltberendezést

- hagyatékot, régiségeket,
ócskaságokat

- régi stíJbútorokat

- parasztbútort (szekrény, asztal,
kaszli, sublót, falitéka, konyha
szekrény, láda, szék, tükör
és tükörasztal, kredenc)

- festményt, képkeretet

- fali- és zsebórákat

- fegyvereket, katonai fel-
szereléseket

- üveg és porcelán dísztárgyakat

- népi kerá.miát, parasztüveget
(boros, likőrös, szódás, stb.)

- régi gyermekjátékokat
(babák, mackók, vonatok, stb.)

- hangszereket, zenélő
szerkezeteket
(gramofont, fonográfot, stb)

Bárkai ZSOltI
GyomaendrődI

Erkel u. 29.
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Az 1996-os esztendőeseményei
JANUÁR

Az Állami Számvev6
szék azt vizsgálta, hogy az
önkormányzat az infra
stmktúra fejlesztésére szánt
állami pénzeket lnilyen ha
tékonysággal használta fel
1991 és 1994 között. A
vizsgálat megállapította,
hogy Gyomaendrődön az
infrastmk.'tUrális fej leszté
sek mííszaki és pénzügyi
előkészítésenem volt kellő
képpen kÖlültekint6. A vá
ros infrastrukturális
ellátemsága alacsony szín
vonalú, annak ellenére,
hogya vá.ros a saját erejét is
meghaladó fejlesztéseket is
felvállalt. ..

Az Állami Népegészség
ügyi és Tisztiorvosi Szolgá
lat a Békés Megyei Vízművek
Rt. kérésére elrendelte a ter
hes anyák és a 0-3 éves korú
gyermekek részére a palac
kozott egészséges ivóvíz fo
gyasztását. A költségeket a
VívnűRt. vállalta.

Január 31-én a városhá
zán döntöttek arról, hogy
egy szekszárdi művész ter
veit fogadják el, s ennek
alapján készül el Gyoma
endrőd központjában, a ka
tolikus iskola előtt egy új
szabadságszobor, amely a
talapzattal együtt lnintegy
öt méter magas lesz.

FEBRUÁR

Febntár 9-én Szöllősi Ist
vánné országgyú7ési képviselő
meghívására Gyomaendrőd

re érkezett Kiss Péter munka
ügyi miniszter, aki a
városhdzán a körzet polgár
mestereivel és munk17ügyi ve
zetó1<.kel találkowtt.

Február 12-én Szabados
Ferencet választotta új el
nökévé a Gyomai Futball
Club közgyúlése.

A gyolJwi nyomdászok
aláírásgyűjtést kezdemé
nyeztek annak érdekében,

hogya város minden polgá
ra kaphasson napi öt liter
egészséges ivóvizet ingyen.

A Békés Megyei Munka
ügyi Központ adatai szerint
február végén Gyomaend
r6dön 1339 ember volt
munka nélkül, ez 19,5 szá
zalékos munkanélküliségi
rátának felel meg.

MÁRCIUS
A városfizetóKépességének

megőrzése és a csődelkerülé
se érdekében az önkormány
zati képviseló'k március l-tó?
az év végéig nem kapnak tisz
teletdíjat. A polgámlester és
a jegyző pedig a költségtérí
téséró7 mondott le.

A Gyomai Kner Nyomda
Rt. hetente 15 liter egész
séges iv6vizet biztosít dol
gozói részére jelképes,
bterenként 3 forintos d~iért.

Halász István testnevelő

tanár szervezésében Mille
centenáriumi Tornagála
kezdődöttmárcius 23-án a
sportcsarnokban.

ÁPRILIS

Április 3-án Gyomára lá
togatott a frankfurti könyv
vásár igazgatója Peter
Weidhaas és felesége. A
német vendégeket Erdős

Ákos a Láng Holding Rt.
elnök-vezérigazgatója és
Papp Lajos a Gyomai Koer
Nyomda Rt. vezér
igazgatója fogadta.

A Békés Megyei Munka
ügyi Központ Gyomaend
rődi Kirendeltségén április
l6-án állásbörzét rendez
tek, hogy elősegítsék a tar
tósan munka nélkül léw)
fiatalok elhelyezkedését. A
börze végére több mint het
ven fiatal talált munkát.

MÁJUS

Koltai Róbelt színész-ren
dez6 találkozott az Apolló

Mozi közönségével május
6-án az új filmje, a Szamba
vetítése után.

Emléktáblát avattak má
jus 7-én a Jókai úti óvoda
falán a megye és a város
elsőkisdedóvója alapításá
nak 155. évfordulója alkal
mából.

Az endrődi általános is
kola május 18-án a Népli
getben rendezett
ünnepségen vette fel az
18T1-ban Endrődön szüle
tett és 1961-ben Budapes
ten meghalt színész,
Rózsahegyi Kálmán nevét.

Május 19-én betörtek a
Kner Imre Gimnáziumba és
az igazgató jelentése sze
rint ellopták a nyelvi érett
ségi vizsgák kérdéseit,
valamint több kitöltetlen
érettségi bizonyítványt az
iskola körbélyegzőjével

együtt. A minisztérium
azonnal elrendelte a pótté
telek kinyomtatását. Más
nap az igazgatóhelyettes
asztalon heverő aktatáská
jában megtalálták az elve
szettnek hitt, sértetlen
tételeket. A rendőrség sze
rint az iskola gondatlanul
tárolta az iratokat...

Pünkösd hétfC)jén, május
27-én adták át a megye har
madik református szere
tetotthonát Gyomán. A 17
millió forintélt átalakított
Vincze doktor-féle házban
tizenegy idős ember talált
otthonra.

A honfoglalás 1100. év
fordulója alkalmából a vá
ros önkormányzata ünnepi
ülést rendezett a ml7velődő

si központban, ahol a pol
gármester kitüntetéseket
(lIlott át. Díszpolgári címet
kaptak: Vaszkó Irén nyug
díjas pedagógus. Honti An
tal grafikus, Tímár Máté
író, Kállai Ferenc színmíí
vész, Haiman György nyu
galmazott egyetemi tanár,
valamint néhai Kner Izidor
a gyomai nyomda megala-

pítója ésfia néhai Kner Im
re.

JÚNIUS
Június 16-án pályaavató

országos motocross ver
senyt rendezett Balázs Oe
zsc) az Eurocross Ringre
elkeresztelt pálya tulajdo
nosa.

Millecentenáriumi gála
míísort rendezett II polgár
mesteri hivmaljúnius 29-én
este a rníívelődési köz.pont
ban. A Találkozzunk, hogy
találkozhassunk című mű

sorban felléptek a szülő

földről elszármazott
míívészek is.

JÚLIUS
Júbus 22. és augusztus 3

a között rendezte meg a
gyomaendrődi Bethlen
Alapítvány a lll. Gyoma
endrődi Nemzetközi MCí
vésztábort, melynek a
Bethlen mezőgazdasági is
kola adott otthont. Hét or
szágból harminc művész

tett eleget a meghívásnak.
A tábor Gyomaendrőd test
vérvárosában a romániai
Nagyenyeden folytatódott
augusztus l O-tól 23-ig.

AUGUSZTUS

Augusztus l4-én, 82 éves
korában elhunyt Haiman
György grafikus, könyvter
vező, egyetemi tanár, váro
sunk díszpolgára.

Augusztus 18-án a sport
csarnokban megnyílt a Vita
Agricolae '96 elnevezésű

mezCígazdasági és ipari ki
állítás, melyet a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági

Szakközépiskola rendezett.
Augusztus 20-án szenzá

ciós bemutató színhelye
volt a Gyomaendrődi Mo
tormúzeum. Heinz Oppen
leander német
jármííspecialista valamint
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Sóczó Elek ésjia elkészítet
ték a világ elsőmotorkerék
párjának a Daimle 1885-ös
üzemképes, hű másolatát.
melyet bemutattak az ér
deklődó1 népes seregének.

SZEPTEMBER
Prokop Péter, Rómában

é16 pap, fest6művész állandó
kiállítását nyitották meg a
művész jelenlétében a. Gyo
maendr6di Katolikus Altalá
nos Iskolában. A kiállított 36
feSDl1ényt a művész az isko
12'U1ak ajándékozta.

Országos botrányt kavart
az a bizonyos oltárkép.
melynek elkészítését dr.
Frankó Károly polgármes
rerjavaslatára készítetett el
az önkormányzat. A több
mint fél millió forintba ke
rülő festményt a polgár
mester unokatestvére
festette. A kép középpontjá
Úm a polgármester alakja
látható, s ez váltotta ki a
lakosság ellenszenvét.

Városunk országgyú1ési
képvise16je Szöll6si István
né szeptember 26-án Endr6
dön a Déryné Műve16dési

Házban rendezett fórumon
értékelte a megválasztása óta
eltelt két esztend6 munkáját.

OKTÓBER

Október 5-én Gyulay
Endre szeged-csanádi me
e:vh,]Jüspök szentelte fel a
kcltolikus általános iskola
kápolnáját. s az intézmény
felvette Szent Gellért nevét,
s megszentelték az önkor
mányzat által adományo
zott oltárképet is.

Az Apolló Moziban októ
ber 22-én láthatta a közönség
Bujtor István színész-rende
ző'új filmjét, a Három test6r
Afrikában címűregénymeg
filmesített változatát. A vetí
tés után a nézó'k
találkozhattak a rendezővel

és a film egyik szerep16jével
a gyomai születésű Szilágyi
IstvánnaL

Az 1956. októberi forra
dalom 40. éVfórdulóján

Endrődön a Hősök terén
kopjafát avattak.

Október 21. és 24. között
Gyomaendrö"dön jált test
vérvárosunk, Nagyenyed
négytagú küldöttsége Hora
tiu Mil1ai Josan Nagyenyed
polgálluesterének vezetésé
veL A vendégek részt vettek
az október 23-i ünnepség
gyomai rendezvényén.

A képviselő-testület októ
ber 3I-i iilésén dr. Frankó
Károly polgármester beje
lentette, hogy 1996. decem
ber 31-ével megválik
tisztségétőlés visszamegy a
körzetébe háziorvosnak.

A Világtakarékossági nap
alkalmából az Endrőd és Vi
déke Takarékszövetkezet
egy-egy szán1Ítógépet aján
dékozott a gyomai és az end
rődi általános iskolának.

NOVEMBER

November I-tólkúérletijel
leooel került bevezetésre azöö

úa\lnevezett városi kincstár,
öJ ,

hivatalos nevén önkormany-
zati kincstár és likviditás-me
nedzselési eljárás.

November lO-én avatták
föl Gyomaendrődön a Re
formátus Szeretetotthon
épületének új szárnyát.

November 30-án a sport
csarnokban Millecentená
riumi Focigálát rendeztek,
melyen a ferencvárosi
öregfiúk játszottak a gyo
maendrődi öregfiúkkal, va
lamint a magyar
orvosválogatottal.

DECEMBER
Év végén megszűnt a

ayomai szü16otthon. Az in
fézmény épületét rende16
intézetté alakítják át.

Dr. Frankó Károly pol
oármester lemondását kö-ö

vetően Czibulka György
alpoloármester vette át a

ö , .
város irányítását cl l~zarCl-

usi választásokig. Ev vé
géig három polgármester
jelölt volt: Cúbulka
György. dr. Dávid Imre és
Jenei Bálint.

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

* Alapítva 1957. május 18. *

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
Tisztelt és leendő ügyfeleink!

Takarékszövetkezetünk
Gyomaendrőd, Fő út lll. szám

alatti kirendeltségén megkezdte a,
VALUTAFORGA~MA~AST

és DEVIZA SZAMLAK
magánszemélyek és vállalkozók

részére történő vezetését.
Keresse fel kirendeltségünket!

Figyelje a devizaszámlához
- kapcsolódó költségeket! "~_''''., .

(.·l~U-;0.' Válj(~.~)~f:;indrŐd (l;'jk·t"~.~~',
\. e". /, es Vnleke \' , .,_/
"\ " j,. Tak.aréksz.övelkezel "~.=l!

"'"",-~~.;.;-'-'--

íW""i{>:'..Lm:'''~ ·::';~.í

..: A Gyomaendrő9 és..V!d~~e AFESZil~1
értesíti tagjait es vasa!lolt, h~QY::
1997. január 25.-februar 8. kozott ,...

ÁRENGEDMÉNYES
VÁSÁRT

tart üzleteiben.
A vásár ideje alatt szám?S élel~isz:rtés

vegyiárut nagy árengedmennyel arusltanak.

Kínálatunkbél:
"B" rizs

Ráma csészés margarin 250 gr
Delikát ételízesítő ~

Knorr leveskocka '-"J
Bogica lekvárok 410 gr /SI=ÉSZ

Jacobs csokoládék 100 gr
Nestlé csokoládé szeletek

Sertésmájkrém
Alba Regia száraztészta

Tomi Sztár Kék Erö mosópor 3,6 kg
100-as papírzseb kendő

Pril mosogató
Miért ne fizetne kevesebbet?:

I
". Bevásárlásait kezdje .. ..::il
'~h~ a Gyomae~.drőd ~s Vidéke AFESI ,líH .

f.~ ~~~ uzlete.ben. ,'it.!
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A kOllégiUmnak ez a páratlan
megbecsülése a polgárságon is
fogott. Kezdték jobb szemmel is

nézni a violaszín köntösű ifjúságot,
mely nagyszerűenbevált mint önkéntes
tűzoltó rend. De mégsem vizpuskával
vette be az enyedi diák a város szívét.

1704 virágvasárnapján nagy vérszer
ződés ideje következett el, amikor a la
banc Tige báró rendes csapatai és
martalócai - eleddig ismeretlen okok
ból - rárontottak a védtelen és éppen
templomban álútatoskodó városra. A
polgárság lezárta a város kapuit, az ékes
beszédűPáriz Pápai Ferenc professzort
küldve ki követségbe. De csak annyi
kegyelmet kapott, hogy vonuljon át a
sérthetetlennek nyilváIÚtott kollégium
ba, míg maga a város szabad prédára
került. Harminc diák és a város más
rendű it)úsága is borzadva nézte az Őr
hegyr61 a dúlást. Amikor maga a kollé
giurntető is fellángolt, a kis csapat
zsenge dalia kézbe kapta a tűzoltáshoz

használt szöges bunkósbotját, és alárán
rott a miriszlói útra, mérföldeken át vi
askodva a fosztogatókkal, kiket sikerült
a décsei patakig kiverniök. Itt szúrta le
a martba az életben maradt két diák
szöges dorongját, melyek legendás éle
ter(i'vel levélbe szökkentek. Az eddigi
idegenked6 polgárság már szívszorong
va várta és fogadta keblére az iskolát,
mely nyáridő nyíltáig a Székelykő bar
langjaiba, sasok és medvék tanyájára
húzódott, hogy távol az emberi gonosz
ságtól, befejezhesse az iskolai eszten
d6t.

Enyed új életáliomását komoran
nagyszerű fogadalom nyitja meg. Baj
csi András nagypap eltemetvén a kollé
gium és a város halottjait, legelőször az
elolvadt harangokból öntetett új kis ha
rangot, azzal hivta egybe megmaradt
népeit. S megeskette ó"Ket, rnint írva
van: ,.egyháziakat és külsőket, férfiakat
és asszonyi állatokat, fiú gyermekeket
és leányokat, Isten, Angyalok, sőt e vi
lág előtt", hogy valamiképp örökre szó
ló szigorú vezeklést fogadtak egykoron
három feláldozott hajadonért, most a
bűnbánati napot még eggyel megtoldva
minden évben oly penitenciát, böjtöt
tartanak, hogy a csecsemőt sem szoptat
ják meg virágvasárnapon, míg három
szor ki nem jöttek a templomból. Szöl
pedig a fogadalom fényűzés, káromko
dás, paráznaság, uzsora és minden vé
tek ellen. A nép nemcsak letette az
esküt, hanem kezeseivel, f6emberekkel
és főasszonyokkal alá is íratta a fogadal
mat.

Az eskü erejét a XVIII. század min
den barokk jómódja, könnyelműsége,

öntudateIringató háborítatlansága meg
nem rendítette. Igaz, a nagyon tüzes
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Enyed
boritalok, ,.vidám, pénzes, kijáró" mág
násdiákok, a hires szép asszonyok oly
kor cifra galibát okoztak, aztán a
pompáról is nehéz lemondani, mellyel
kereszteld", lagzi, temetés, névnap ősi

dők óta lefoly. Példa rá Simonyi óbes
temek kibékülési lakodalma, mely
teljes egy hétig tartott a kastély termei
ben, de a város és egyház éber szemmel
d"rködik a jó erkölcs fötött, leszedi az
aranyfátylas, földet seprő csipkéket a
dölyfös asszonynép fejéról, sőt a bo
szorkányégetés sem megy ki a divatból
a század közepéig.

Ugyanakkor a kollégiumban úttörő

szellemek már kísérleti fizikát és ta
pasztalati alapon álló természetrajzot
tanítanak. De ami több mindennél: a
fejedelmi főiskola keblében kitermelő

dik egy sajátos eszmekör, melynek ke
zességéül egyik tanárnemzedék
felnevelte és a maga helyébe örökül ül
tette a következőt. Így látjuk megismét
lődni változatos példákban Páriz Pápai
áldozatos leleményességét, aki nem
csupán jeles művészeitszerzi itt, hanem
meg tudja nyerni AiU1a angol királyné
nagylelkűpártfogását az elesett kollégi
umnak. Miközben a fiskus és hűtelen

sáfárok hatalommal, csellel nyirbálják,
sorvasztják a "szent fundus" -oknak ne
vezett fejedelmi örökséget, az iskola de
rék gondnokai mégis fel tudják
virágoztatni a kollégium erdd"- és mező
gazdaságát, nyomdáját, malmait és gyá
rait. Így folytathatja a főúri osztály
ivadékainak komoly nemzeti irányban
való nevelésén kívül fel nem becsülhető

áldásos hivatását: a földnélküli, szapora
és ezertehetségű székelység legjobb
fiainak kitelepítését. Igaz, szolgadiák a
neve a szegény fiúnak, és szolgál is testi
munkájával aziskola birtokain, üzemei
ben: "sokat emel, dolgozik, barmosko
dik" - mint a krónika írja, de ez hangzik
olyan szépen, mint a "multa tulit fecit".
S a kemény munka mellett "az éneklés,
költészet és szép ízlet országaiban" is
bevezetd"dik.

S a kesernyésen jó ízű Bethlen-cipón
a tehetségek százai n()nek fel, rajzanak
ki, méltóan a város régi neveltjeihez:
Bornemisza Péterhez, Tótfalusi Kis
Miklóshoz. Csak a legfényesebb neve
ket idézhetjük azok közül, kik innen
vettek fényt és meleget, és akiknek jel
lemképét így summázza a kollégium
egy monográfusa: "komor eredetiség,
független önképzés, öntudatlan, nem
számitó becsvágy, sajátcélok, sajátesz
közök, saját módszerek". Egészítsük ki

1997. január

a jellemképet a közdolgokért való ön
zetlen tettrekészséggel, s akkor az isko
la keblén táplált méltó tejtestvérekként
állnak előttünkcéljaik, pályájuk gazdag
változataiban - a testőrök: Báróczi, Na
láczi és Barcsay, Jancsó, azelsőmagyar
komikus, Bod Péter, Bolyai Farkas és a
magyar tudományosság leghatalma
sabb zarándokalakja: Kőrösi Csoma
Sándor. Róla tudjuk, hogy már a kollé
giumban hő fogadalmat tett nemzeté
nek nemes tettekkel való szolgálatára.
Ebben a légkörben ily talajból tenl1é
szetszerűen nő ki aztán Aranka György,
báró Kemény Zsigmond, Barabás Mik
lós, Kuún Kocsárd, Mikó Imre, Inczédi
Sámuel és Kemény Farkas.

A XIX. század els6 felében az iskolán
kivül még egy gyújtópontja alakult ki
Enyednek. Ez a Burgnak nevezett egy
szeru nemesi udvar, a Kemények 6si
fészke. Ide jártak össze az úgynevezet1
utazó hazafiak: a Bánffyak, Kendef
fyek, Wesselényiek, messzi környék
függetlenségi érzelmű,a lélek nemesle
velével bíró főnemesei. Szellemi fák
lyaviv6jük Szász Károly, a kollégium
jogtanára. Ez a haladó gondolkozású
csoport tette a múlt század harmincas
negyvenes éveiben Enyedet bizonyos
politikai központtá és Fehér megyét az
zá a megyévé, mely követe, Kemény
Dénes által társtalanul, de szívósan har
colt az erdélyi országgyúléseken ajob
bágyság felszabadításáért. Mily ádáz
véJetlene a sorsnak vagy szándékossága
az emberi gonoszságnak, hogy éppen a
népszabadság gondolatának ősi kis vé
dóoástyáját seperte el, immár hatodik
ízben, a föld színéről az 1849-i vérziva
tar.

Az "Enyed pusztulása" néven ismert
tragédia végs6 okai tisztázatlanok,
akárcsak a labancok által történt feldú
lásé. Legvalószínúob feltevés, hogy az
oszták vezetés azért ítélte halálra a tel
jesen védtelenül álló várost, mert az
támaszpontul szolgálhatott volna a Tor
dáról Gyulafehérvárra előrenyomuló

honvédségnek. De Mikó Imrét61 tud
juk, hogya város önérzetes, független
harcos szellemét is meg akarta torolni
az erőszak. Kossuth könnyekre fakadt,
hallván Enyed holthirét. "Enyednek fel
kell támadni, mert Enyed nagy hivatás
sal bír Erdélyben~" S százezer forintot
szavaztatott meg a városnak - de Enyed
megint csak önerejéMI állott talpra.

Abból a szorgalomból, igénytelen
ségból, melyre Bajcsi Aildrás eskette
fel lakosait, a amelynek sugalmára
megfogyatkozott polgárai fecskehű

séggel ismét csak hazatértek új otthon
alapításra. Megelevenedett abból a
szamaritánusi emberségból, mellyel a
város megkímél t szász és román népe-
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GRATULÁLUNK

ÁRPARÁDÉ AHÍNAI, ,
SARIíANIBAN!

Weig ht:
Reducers

Mustang Farmerház
DyomaBDdrad, Fa út 181/1.

GG/38G-DZS

* A legnagyobb árkedvezmé1U1yel
váIjuk vásárlóinkat január végéig!

* A tavaszi szezon kezdetétől a
legújabb divat szerint széles
választékkal állunk vevőink

rendelkezésére.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 61-63.

A 82 éves nagyenyedi festőművész,

Székely Mihály munkásságátmutatja
be az a múlt év decemberében megje
lent kiadvány. amely a Rekline Studió
gondozásában készült a Gyomai Kner
Nyomdajóvoltából. A harminc színes
fotó a nemzetközileg is elismerT nu!
vész munkáiból ad válogatást A 32
oldalas album Nagyenyed és Gyoma
endrőd testvérvárosi kapcsolatának
eredményeként született.

A MUSTANG KARCSÚSíT

®

erdélyi magyar szövetkezetek Hangya
központját, az országos hírű Fischer
oltványtelepet, helyes gazdasági
érzékkel kiharcoIta borainak a legjobb
piacokat. Üdülésre nagyon alkalmas,
enyhe, széltelen éghajlatán kivül
Enyednek van még egy kisajátíthatatlan
kincse: remek hegyvidéke. Csak idő és
jószándék kérdése, hogy természetjáró
központ létesüljön itt, honnan egy nap
alatt lehet meglátogatni a Detonátát, a
remetei sziklakaput, a Ponor-szolcsvai
búvópatakot, a Csáklyaköveket, Toroc
kószentgyörgyöt, a Tordahasadékot és
az ősvadonságú runki és intregáldi szo
rosokat.

A megmaradt lehetőségekkel való
okos számvetés legszebb példáját azon
ban most is a kollégium adta. Ősibb és
sokszorosan gazdagabb f(iiskola volt,
mint Pázmány Péter alapítása, és ma,
anlikor a Pázmány-egyetem a magyar
tudományos életnek élén tündököl, a
Bethlen-kollégium áldozatos utánjárás
sal megmentett anyagi alapjaiból meg
nyitotta gazdasági iskoláját a nép
tán1asztaJan fiainak.

Ebben a ténybén már a gyakorlati
idealizmusnak azzal a megnyilatkozá
sávaJ találkozunk, mely egyik vonása
az "enyedizmus" néven emlegetett kü
lön városszellemnek. E szellem legéke
sebb tartalma azonban bizonyás puritán
igénytelenségeken kivül a val1aási és
nemzeti türelem. Legendának hallszik,
pedig való, hogy a reformáció idején a
szász evangélikusok és a magyar refor
mátusok úgy osztoztak meg az egyház
javain, hogy nlindig azé legyen a nagy
templom, amelyik egyház hívei nek szá
mával túlsúlybajut.

Ez a lelki s1J1us magyarázza meg a
tényt is, hogyarománsággal is innen
indultak jó másfél század óta kölcsönös
műveWdésikapcsolatkeresések, amint
hogy az új uralom els() éveiben: a ma
gyar letargia és a kés(ibbi céltalan
kapkodásokid~éninnen,vagyidegyö

kerezett lelkekból fakadtak egy becsü
letes életigenlés legelső vigasztaló igéi
Áprily Lajos, Sipos Domokos és Szen
timrei Jenő ajakán. Ahogy enyedi szí
vekből szakadt ki a heUkoni egyesülés
gondolata is, mely felülemelkedést hir
detett az írók vallási és világnézeti kü
lönbségein a kisebbségi kultúrszolgálat
jegyében. A kóoevésett bízó jelige,
mely a várfalakat ()rizte évszázadokon
át: ,.si ante rotam non defecerit, peren
nis erit" - "ha a sorskerék el nem gázol
ja, örök lészen" - tartsa, óvja meg ezt a
falaknál drágább szellemet, az igazi
transsylvanismust, melynek Enyed (isi,
hi vatott letéteményese.

R. Berde Mária
(Enyedi Hírlap 1936.> 19-20. sz..)

lemei a halálra szánt magyarságot oly
kor saját életük kockáztatásával is lap
pongatták, menekítették. Nagy és
példaadó erények tették talpra a kollé
giumot is. Mindenekfelett az a lelkes
tudományszeretet, melynek bizonysága
öreg Zeyk Miklós és tanítványa: Szege
di Maszák Hugó, kik a pusztulás e]()es
téjén, risztó vészhírek közepette is
galvanoplasztikai kísérleteket folytat
tak. A kötelességtudás, felelősségérzet

ama hősisége, mely Veress Károlyt, a
kollégium ügyvédjét fűtötte, ki titkon s
az ellentábornak majdnem szeme láttá
ra lopózott vissza a romok közé, kiásta
ideiglenes rejtekéból és biztonságba he
lyezte a kollégium alapítványi és adós
leveleit. A vakmer6 kitartás, mellyel
Vajna Antal tanár szekérre ült és be
utazta a Székelyföldet, tanulókat tobo
rozva az iskolának, melynek
megnyitását Wohlgemuth gubernátor
betiltotta. Mikó Imre sokakat hasonló
áldozatra buzdító nagylelkűsége,ki egy
életen át gyűjtött könyveivel negyedíz
ben alapi~ia meg a f6iskola könyvtárát.

Így sarjadhatott ki ismét új és új nem
zedéke annak a Bethlen-itjúságnak,
melynek tagjai ból ötnek van ma szobra
a szegedi Pantheonban, és akikból ma
is tízen ülnek magyar és román egyete
mi tanszékeken. Ahogy református
püspöke sem volt Erdélynek egyetlen
kivétellel, ki nem a Bethlen-kollégium
ban növekedett.

Enyed még egy gyásznapot iktatott a
maga külön, komor, vezekl6 ünnepei
közé, de az élet újra elindult, és a XIX.
század második felében meghozta a vá
ros számára mindazt, amit egy megye
székhely a béke éveiben elnyerhetett.
Kivételes ajándékul csak nagyszabású
és országos miIltául szolgáló fegyinté
zetét kapta. Egyébként pedig valaminő

végzet ült föléje az utolsó nyolcvan esz
tendő alatt: egyn1ás után vesztette el
országos jelentőségű intézményeit.
Előszöra püspökség költözött el bel6le,
azután bezárult a kollégium jogi és hit
t'Udományi fakultása. Az ÁUamvasutak
két fontos csomópont közé jelentékte
len átmeneti állomássá szorította be. A
megye egy miniszterképviselője a tör
vényszéktő1 is megfosztotta.

Még rohamosabb lehervadás követ
kezett a háború után, amikor Enyed
megszűnt megyeszékhely lenni és így
minden ezzel járó intézménye nélkül
maradt. Igaz, hogy az uralom több isko
lához és nagyobb katonai jelent6séghez
juttatta.

Különben pedig a város ma, mint 800
évvel ezelőtt, ismét csak saját erőforrá
saira utalódott. De megértette azt, hogy
nem veszhet el, ha felismeri helyzeté
nek id6szerű parancsait. És kiépítette az
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Mindenért a polgármester felelős
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Városunkért

DezsőZoltán
Gyolllaendrfíd

város szűkös pénzügyi helyzetéért nem saj
náltatIli kell magunkat, mert a feladat adott:
élni kell a bizto;ított lehet6ségekkel. Éppen
ezért menjünk el szavazni március 9-én arra
a jelöltre aki agilis, gazdasági beállítottságú
és tisztában van azzal, hogy cselekedni, nem
pedig sajnálkozni kell.
Gyomaendődakkor válik igazán várossá,

ha az itt felnövő fiatalság a főiskolai, egye
telni tanulmányait elvégezve visszajön váro
sába dolgozni, családot alapítani. Ellhez
azonban egy következetes, a jövőt építő, a
gazdasághoz értő városvezetésre, polgár
mesterre van szükség.

Bízom terme, hogy gyermekeink és uno
káink érdekében március 9-én minél többen
adjuk le szavazatun.kat arra a polgármester
jelöltre, aki végre a város, s mindannyiunk
boJdogulásáért tesz majd.

Gyomaendr6d lakossága 1997. március 9
én szavaz az id6közi polgármester-választá
son a település jöv6jér61, a helyi adottságok
kihasználásáról, a megélhetésünk javításáról.
A polgármester feladatai közül talán e három
az els6dleges teend6. Ezek azok a tenni valók,
amelyeket az eddigi városvezetés képtelen
volt realizálni, s emiatt is szorgalmazták töb
ben a polgármester lemondását.

Vannak akik ezt a lemondást a válság ki
robbantásá.nak min6sítik, vannak akik ezt
tényként veszik tudomásul és már a jövő

építésére gondolnak, s vannak olyanok is
akik az el6z6 választáskor hozott döntésüket
most újraértékelik. Álláspontom szerint ak
kor lett volna elóbb-utóbb válság, ha a pol
gármester továbbra is hivatalában marad,
mert csak tovább n6tt volna a lemaradás a
kömyez6 településkhez képest.

A városunkban kialakult helyzetben nem
vezet eredményre, ha a kormányt szidjuk. A

NÉPSZAVA.
1996. december 21.

A helyi politikusok ismertsé
ge és biza.lomindexe nagyság
rendekkel nagyobb, mint az
országos politikusoké. A pol
gármesterek ismensége orszá
go StUl 91 száza Iékos. Az
országgyuiési képviselőket ke
vesebben ismerik, és népszerű

ségi mutatóik is jóval
alacsonyabbak, Iru nt a helyi po
litikusoké. Aki sokat jár haza,
sokat fraternizál, kihasználja
vagy azt gondolják róla, hogy
kihasználj a kormányzati pozí
eióit a lobbyzásra, népszerűbb.

A pártok vizsgálata jelentős

politikai átrendeződést mutat.
Szinte mindenütt jócskán
visszaesett az SZDSZ, ha nem
is annyira, mint országos<u1. Ta
tabán yán és Jászberényben elő

retönek a szocialisták, akik
országosan sem veszítettek .Ie
lentősen pozícióikból. Jelentő

sen előretörtekhelyi szinten is a
kisgazdák és a fiatal demokra
ták.

Leveleinkből

egyre inkább urai lesznek az in
formáci óknak és az ő hétközna
pi életüket közvetlenül
meghatározó döntéseknek. Az
önkormányzatok kezdik felis
merni ennek a fontosságát és
van amelyik PR-tevékenységet
folytat, illetve a közvélemény
kutatást felhasználja a döntése
ló1<észítésben-döntéshozatalb
an, gyakorlati hatóerővéváltoz
tatva óKet.

Fontos eleme volt a kutatás
nak a helyi elitek formális és
informális befolyásának vizs
gálata, valamint a bizalom kér
dése.

Meghatározó szerepe van a
polgármestemek. Ő személye
síti meg a helyi hatalmat, visel
kedésének, botránymentes
mÚKödésének, az egész szemé
lyiségból kisugárzó esetleges
politikai üzenetnek döntő sze
repe van. A választók-válasz
adók tudják, hogy a jó
polgármester kiszámíthatósá
got, stabilitást és biztonságot je
lent, kis túlzással mindenért ő a
felelős.

hatalom közötti információcse
re színvonala. A megkérdezet
tek szillle egyáltalán nem
ismerik a választott helyi képvi
selőiket, az a mindennapi ta
pasztalatuk, hogy a helyi
képviseleti demokrácia nem
mÚKödik, az önkom(Ulyzat pe
dig zárt. A kutatás vezetői sze
rint itt az ideje, hogy újra
elgondolkodjunk azon, az ön
kormányzati fordulat beváltot
ta-e a hozzáfűzött reményeket.
A polgárok azonban a városok
ban érzik úgy, hogy az országos
átlagnál lényegesen nagyobb
mértékben tudják érvényesíteni
érdekeiket, ahol az általános
elégedettség magas.

A helyi hatalmakról a polgá
rok információikat elsősorbana
helyi sajtóból szerzik be. Öriási
szerepük van az újonnan alapu
ló helyi tévéknek, rádióknak és
újságoknak. A legpozitívabb
fejlemény a helyi nyilvánosság
hallatlan fejlődése, ez Magyar
országon abszolút új dolog. A
polgárok egyre inkább polgár
nak érezhetik magukat, ahogy

DHember végén kel'ült
nyilvánosságra az idei év leg
nagyobb közvélemény-kuta
tása, mely a helyi hatalmakat
vizsgálta. A polgárok sokkal
elégedettebbek városuk, mint
országuk helyzetével. Elége
detlenséget, félelmet és bi
zonytalanságot tükröznek az
értékválasztások. Az elége
dettség mértéke első helyen a
pénztól függ. A legpozitívabb
fejlemény a helyi nyilvános
ság hallatlan fejlődése.

Önkormányzati közvéle
ménykutatások 1990 óta ké
szülnek, a kutatás vezetői, Kiss
József és Ferencz Zoltán 1994
95 fordulója óta szinkronizálják
a felméréseket. A kutatás váro
sonként rerrezentatív, országo
san nem minden várostípus
szerepel benne: a főváros, regi
onális nagyvárosok, megyei jo
Q:ú városok, kisvárosok. volt
mezővárosok.S van benne gaz
dag és szegény település egya
ránt.

A kérdezoK a sz(unos aspek
tus (elégedettség mértéke, par
ticipáció, azaz részvétel a
döntésekben, polgármesterek,
pártok, képviselóK ismertsége
és népszerűsége) mellett vizs
gál ták az értékek sorrendjét is.
A megkérdezettek a város fiktív
százegységnyi pénzéből az
egészségügyre, a szociálpoliti
kára, a munkanélküliség keze
lésére 1 S-20 százalékot
költenének, az értékskálán ez
után még nyolc másik terillet
következett. Az innov(lció, a te
lepülésfejJesztés országosan a
középmezőny alján helyezke
dik el, nyolc-tíz százalékkal. A
sport, a helyi közlekedés és kul
túra alig támogatott, mindenhol
S-6 százalékpontot kap.

Ez a virtuális költségvetés
mutatja az értékpreferenciákat.
Elégedetlenséget, félelmet és
bizonytalanságol sugall nak
ezek a választások, biztonságot,
segítőkezel igénylő,paternalis
ta támogatás iránti vágyat, a
gondok azonnali megoldásának
igényét. A stratégiai gondolko
dás érthető hiányát.

A krízisfelmérés egyik meg
határozója a helyi kommuniká
ció. a polgárok és a helyi
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Szocialista vélemény...
Vélhetően március elején-közepén polgármestert választ a város. A decemberi

helyi lapok meg is szólaltattak három olyan személyt, akik vállalnák is a
megmérettetést, illetve egyes pánok véleményét is megjelentették. Van olyan
párt, amelyik az elvárások megfogalmazása nélkül letette voksát az egyik nyilat
kozó mellett, Ehhez csatlakozott egy másik - ideológiájában az előbbiektől

menlben különböző- párt vezetője is.
Mi szocialisták szeretnénk az egészet jobban átgondolva, a választópolgárok

véleményét szélesebb körben megismerve dönteni ajelölendőszemélyéről,mert
bárki is lesz a polgámlestel', nem lesz könnyű feladata. A központi fon'ások
továbbra sem bővülnek. A saját bevételi lehetőség is igen szú1:ös, hiszen 1996
ban az önkormányzat négyszeresére emelte a helyi adóterheket. A csordogáló
forintok talán alTa elegendőek. hogy a település intézményei továbbra is alacsony
szinten mú1:ödhessenek, a hivatal pedig úgy-ahogy intézhesse a helyiek ügyes
bajos dolgait egy csődközeli helyzetben. Ez így elfogadhatatlan.

Mégis mit lehet tenni' l

Mi szocialisták kísérletet teszünk arra, hogy itt és most rögzítsünk néhány
lllyan elvi és gyakorlati megfontolást, mélyek meggyőz6désünkszeritlt Gyoma
endrőd lakosságának érdekeit szolgálnák. Nincs szó pártprogramról. Csupán
néhány gondolatról, mely összefoglalja a legszükségesebb tennivalókat.

A pénzügyi stabilizáció megteremtése érdekében álláspontunk szerirlt olyan
kOITekciót szükséges végrehajtani a hivatal munkájában, amely - a feladatok
tartaimát és teljesítését illetően - ajelenleginél hatékonyabb garanciát teremt:

- az egyes osztályok (csoportok) munkájának kOlJl"dinálásában.
- a döntéseló1:észítő mnnkához nélkülözhetetlen alternatíva képzésben,
- a pályázatok menedzselésében,
- a testükti munka eredményességének javításában,
- és mindezeken keresztül azeUátandó teladatok magasabb színvonalú megoldásában.
Elengedhetetlen ezen a területen az elérhet6 szellemi tőke bevonása a testületi

munkában a bizottságokon keresztül és hasznosítása a feladatok végrehajtása
során. Kell, hogy e szellemi tőke úgy érezze, a településnek szüksége van rá.
Dgyanis a gazdasági jelentősége is óriási annak, hogy városunkat ne hagyja el
az értelmiség és az egyetemet, főiskolátvégzett fiatalok visszatérjenek és otthon
érezzék magukat Gyomaendr6dön.

A munkanélküliség csökkentése, erőteljes mérséklése az egyik legfontosabb
feladat. Ennek üdekében a pozitív diszkrimináció piacgazdasági körülmények
között is alkalmazl1ató eszközeivel - adókedvezmény. támogatás stb. - elő kell
segíteni, l10gy telepü lésünk - környezetél1ez viszonyított - leszakadása megáll
jon és visszafordíthatóvá váljon. Legyen az önkormányzat és a hivatal vállalko
zásbarát. hogy elősegítse a városunkban megtelepülni szándékozö és
megtelepülővállalkozások versenyképességének javulását.

A ciklus végéig elérendőcélt mindenki számára világosan meg kell fogalmaz
ni. E cél érdekében a teend6ket komplexen kell végiggondolni. Törekedni kell
arra, hogy az id6ben meg is valósuljon. A cél elérése érdekében föl kell vállalni
a kevésbé népszerű feladatokat és ;lh:~gkötni a kompromisszumokat is. A ilUn
denkori gazdasági és pénzügyi korlátok sem mentesírik az önkományzatot e
felelősség alól.

A gondolatok sorolását lehetne folytatni, de talán ezekból is kitűnik, hogy
olyan helyi politikátszorgalmazunk, amely a település fejlődésének,lehet6ségei
nek realitásai val szembenézve. a vá.rosunk lakosságának érdekeire nagyobb
figyelemmel lesz a jöv6ben.

E helyi politika megvalósításához keressük a megfelelő embert, aki:
- olyan aktív korú gazdasági szakember, aki már bizonyított a gyakorlati

életben valamilyen gazdálkodó egység élén,
- otthonosan mozog a gazdasági élet útvesztőiben és kiterjedt kapcsolata vannak,
- lehetőség szerint fels6fokú végzettséggel rendelkezzen,
- l1atározott kiállású, rendszerető ember. aki Gyomaendr6d város lakóinak

önkormányzatát képes lesz navigálni a város polgárainak érdekében, azok kép
viseletében.

Arra számitunk, hogy találunk a fenti feltéleleknek megfelelőolyan személyt,
akit nem csak a következ6 szú'\( két esztendőre, hanem az azt követő négy évre
is 6szintén ajánlhatunk a tisztelt válaszlöpolgárok figyelmébe.

Mi gyomaendrődiszocialisták valamennyien - az ezeken a gondolatokon alapuló
-szolidmilással közeledünk nund.en együttműködésre kész személy és szervezet felé.

1997. január l7-étől kezdődően, nunden pénteken l 5-18 óra között székhá
zunkban várjuk a közélet iránt érdeklődó1: véleményét és javaslatait.

Székházunk címe: Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 3.
MSZP Városi Szervezete, Gyomaendrőd

A gyökerek
elmetszése

1996. december 19-én a képviselő-testület min
den adót 20%-kal megemelt. Ha Haruczken báró.
aki ezt a vidéket benépesítette úgy adóztatott voloa.
mint a mostmlÍ képviselő-testület. akkor fél Békés
megye lakatlan volna. Amikor már a szegényebb
rétegek kenyerét érintik az adók. akkor oépnyúzás
ról is kell beszélni. Az ország keleti része il többi
régió hoz képest lemm·adott.

Egy helytelen politika eredményeként Gyoma
endníd helyzete különösen rossz. A l1elyi önkor
mányzati rendelkezések is sújtják az itt élőket. A
vá.rosi intézkedések nyomán a kis jövedelműeket is
adóterl1ekkel nyúzzák. A megéll1etésbez szű!<ösen

elegendő 6-S ezer forintos az állam által adott ~zo

ciális juttatásokat. nyugdíjakat is adóztatják J költ
ségvetés ré~zére. A szegények <ihaj
összekuporgatott pénzeket adókban vonják el és
újra elosztják a költségvetésben. Az, hogy egy föl
desúr milyen adökedvezményeket adott. nagyban
kibatott régen is. hogy hova telepedtek a lakosok.

1990 öta lOvább fogy városunk lakossága. Pedig
Cyoma vonzása a környező városokra is kiterjed.
onnan folyamatosan jönnek új lakosok. sőt városi
pénzen cigányokat is telepítettek be üres házakba
más településekreil. De ma már a gyomai városrész
utcó..iban is sok a lakatlan ház. Az elöregedés. a kt:vés
születés. de az önkormányzati rendszer ..rossz szel
leme" is hozzájárul a népesség csökkenéséhez. Pél
da nélkül álló. hogy nálunk nem segítik a
rászorulókat. nem enyhítenek terheikell. Pedig egy
egész osztály alakult a segélyezésekre é~ a szociális
bizottság is beszáll osztani a nagy semmi/. A teher
nem a teherbíró képesség szeriIlt van a város lako
saira szabva. A megélhetéshez szegényesen elegen
dő jövedelmekből is elvonnak adók címén. A
helyzet évről évre romlik az infláció és J belyi
támogatások megvonása miatt. Az állam állal adott
szociális támogatásokat az önkormányzat kap.ia
meg és az fizeti ki. az pedig úgy tül:teti fel. mUltIla
Ő adta volna. A Dunántúlon. Eszakon nagyon sok
önkormányzat nem vet ki a lakosaira adót és segé
lyezi a rászorulókat. Nálunk az tapasztaIbató. olyan
önkormányzati rendeleteket hoztak. hogy sZillte
csak a hajléktalanokat segítik. Az adókkal elvonr
pénzeket, pedig a képviselők. pelbgógu>nk. orvo
sok fizetésének a kiegészítésére használják fel.

Felróvom a város vezetésének. bogy intézkedése
ik nem keltenek bizalmat. elJ'iadnak a vállakozók.
Nem ide telepedtek a munkahelyet adó vállalkozá
sok. Ezért nincsenek új munkahelyek a megszűnt

régiek helyett. A képvisel6k még il kárpótlási földe
ket is elvették a váro~ lakosságától mérhetetlen kap
zsisággal.

FeLróvom. hogy nálunk minden területen magas
adókat vetettek ki. amelyek a környéken messze a
legmagasabbak.

Felnívom. hogy Iliába biztosítja a törvény a kü
lönböző segélyeket. 11J azt csak néhány kiváltságos
kaphatja meg.

Az értékrenuclel van baj nálunk. az erkölcsi sza
bályokat szétzúzták. Alapjaiban rossz szelleműek a
város szociális törvényei. amelyeket J helyi képvi
selők alkottak. Nem a lakosságot szolg,ílják. llanem
a városi vezetést. a törvénybozök érdekei t. s az itt
éló1<et hát.rányos helyzetbe bozzik az ország más
településeihez képest. rombolják városunkal. Ez
Gyomaendrőd vergődése egy nagy erkö lesi mocsár
ban. Egy ország. egy nemzet. egy város nem csak il

háborúban pusztulbat el. hanem erkölcsi mocsárban
is elveszhet.

Dr.Weigert József
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Uj adótörvények

A
ndy út l . szám
ft megkezdtem
háziorvosi

rendelésemet.
Rendelési idő:

hétköznap 9-13 II

óráig.
A betegeLLátás

továbbra
is ingyenes.
A betegek

jelentkezését az új
rendelőben

fogadom!
Dr. Kolozsvári

Árpád

r-fo--'----------,

Meghívó
A MozgáskorJátozottak

Békés Megyei Egyesületé
nek Gyomaendrődi Csoport
vezetőségemeghívja Önt és
kedves csa!,ídját 1997. már
cius 8-án 18 órai kezdettel a
művelődési házban tartan
dó Nőnapi ünnepséggel
egyben tartandó vacsorára.
Jelentkezni lehet minden
kedden este 17 órától a mű

velődési házb,Ul CsoKe .T á
nosnál február 25-ig. A
vacsora ára tagoknak 100
Ft, a hozzátartoz6knak, csa
ládtagoknak 400 Ft.

Zene, tánc, tombola!
Csóke János

csopon vezetó'

Felhívjuk a tisztelt erdőgazdá1kodók fígyelmét, hogy 1997.
január 22-én 16 órakor a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó
termében a Kecskeméti ErdőfelügyelőségGyulai Csoportja és
a hivatal szervezésében erdőgazdálkodási fórumot rendezünk.

A fórum témája az erdőtele

pítés illetve az erdőgazdálkodás

sal kapcsolatos egyéb kérdések.
Előadó: Frankó R6bert erdő

felügyelő

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
A Gyomaszolg Kft. tájékoztatja a Tisztelt lakosságoc és

vállalkozókat, hogy a Gyomaendrőd Város Képviselőtestüle

tének 38011996/XII.19. számú határozata al apj (U) az állati
hulláI< és hulladék befogadásáért 1997. január-tól 20,-Ft/kg
+12% áfa-t számol fel.

A kiszállított állati hulláI< és hulladék befogadásáért 1997.
február l-től a kezelési díjat a helysrinen kell számla ellenében
kiegyenlíteni a gyepmester vagy cumak megbízottjánál.

Fórum az erdögazdálkodásról

~"""~"'''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''';-''''''''''':-''''''''''''''''''''''\".,......;-.............~...:-....;''I,'''''.....~....~~X'QoI."':'I.";>:-. ...:-.~~...;".,"'t'......, ...:-:-:-............~........,~.........""'"~";'\,.........~••)':-." .........., .....~.....~~

~ ~ -' ~

I FELHIVAS I
~ ~

~ ~

~ A Gyomaszolg Kft. él1esíti a Tisztelt ügyfeleit, ~
~ ~
~ hogya közületi ~

~ 5ZEMÉT5ZÁLLíTÁ51 DíJ ~
~ ~

~ 1997. január l-tól az alábbiak szerint módosul: ~
~ ~
~ • 110 literes kukaedények egyszeri ülítése: ~

~ 200,-FHáfa ~
~ • 5 m3 konténer i.intése 2500,-FHáfa ~
~ ~
~ • kiszállított szemét befogadása 400,-FHáfa ~

I Felhívjuk a Tisztelt ügyfelek figyeimét, I
t,..'.~, hogya hul}adékjaikat erre a célra ~
~ rendszeresItett taroló edényekben ~

~

~ helyezzék el. A tároló edények mellé t
~ dobozokba, zsákokba vagy ömlesztve ~I kirakott szemetet külön megrendelésre ~
f.: szállítjuk el, melynek költségét ~
~ a megrendelő felé éNényesi"tjük. ~
~ ~

~.~,: A köztisztasági rendelet betartása t
8 érdekében kérjük szíves megértésüket. ~

Il_l]Jilllllll~"""'l;l!;Wi;'11liil
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~ ~

~ A Gyomaszolg Kft. ~I minden kedves ügyfelének I
~ eredményekben gazdag, ~

~ boldog új esztendőt kíván! I
~ ~
~ :::
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Az Ipartestület értesíti a vállalkozókat, hogy január
27-én 15 órakor az 1997. évi adótörvényekról és TB
tudnivalókról ismertetést ad az APEH előadója az Ipar
testület helyiségében, Gyomaendrődöna Fő út SO. szám
alatt. Minden érdekl()dőtvárunk.

Közlemény
1995. április 19-én megállapodást kötöttünk a szolnoki

székhelyű Tele-Coop Kft.-vel, amely régiónkban töhb tele
pülésen kábeltévé hálózatot kívánt kiépíteni. Vállaltuk, hogy
az érintett települések lakosságát tájékoztatjuk, illetve közve
títünk a megrendelóK és a Kft. között a kábelhekötésre vonat
kozó szerz6dés megszületésében. Mindezzel segítségére
kívántunk lenni a lakosságnak abban, hogy hozzájusson egy
korszerű telekonununikációs szolgáltatásl1oz.

Az eln1últ id6szakhan azoktól az ügyfelektól, akik közve
títésünk.kel szerződést kötöttek, több kérdés és panasz érke
zett, amelyben sérelmezik, bogy a Tele-Coop Kft. a
kábelháJózat kiépítését az ígért határidőbennem kezdte meg.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a posta csak szer
z6désközvetítő szerepet végzett. A bekötések várható időpont

járól magunk is a Tele-Coop Kft.-tól kértünk tájékoztatást. A
kapott iJlfonnációból nem tudtuk behatárolni, hogy melyik
településen mikor keIiil sorra a kábelfektetés és -bekötés.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról is, hogya la
kossági panaszok miatt a Tele-Coop Kft. javára további
szerz6désközvetít6 tevékenységet nem látunk el, az erre
vonatkozó megállapodást fel mondtuk. Kérjük Ügyfelein
ket, hogyakábelhálózattal összefüggő szerződéskötés

vagy információkérés céljából közvetlenül a Tele-Coop
Kft-hez forduljanak (Címe: 5000 Szolnok, Dózsa György
út IS/A. Telefon/fax: 56/340-832)1

Szegerl. 1996. december 4.
Magyar Posta Rt.

Szegedi Igazgatóság
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Nh.POS
ÉS ELŐNEVELT CSIBE
ELŐjEGYEZHETŐ!
Fehér- és vöröshibrid

és vörös
kettőshasznosítású.

Március, április
és május hónapra.

Nemes Tibor,
Gyomaendrőd,

Sugár u. 4.

ZÖLDSÉG,
GYÜMÖLCSÜZLET

ELADÓ
Gyomaendrőd

Petőfi és Pásztor J.
út sarkán.

Érd.:
06-60/482-863

PVC, tapéta,
padlószőnyeg

nagy választékban
kapható!

Gellai Miklósné
Gyomaendrőd,

Fő út 29.
Nyitva: minden

nap, szombaton és
vasárnap is,

Az apróhirdetés szövege: ,""",.,', ,"',.,., ,

Ingyenes az apró!
Újságunk díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasóknak
a lakossági apróhirdel~seit,akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céljából. A szeivényen megjelölt helyre kell

beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelező1apon vagy
borítékban kell elküldeni a következő eimre:

5500 Gyomaendrőd,pf: 48. A hirdetések szöveg~ért

felelősségetnem vállal unk I Egy apróhirdetés szövege
lelletőleg ne tartalmazzon tizenöt (l5) szónál többet l

Hallotta már?
NATUR BIOKÁL 01

új beöntöző
és permetező

anyag
termőterületekre,

szobanövény
kultúrákra,

dísz- és faiskolákra.
Gombaölő

és rovarriasztó! Na
turális készítmény,
toxikus anyagot
nem tartalmaz,

Bővebb felvilágosítás:
INSrOCK

Kereskedelmi Iroda,
aNATUR BlüKÁL Ol

kizárólagos
forgalmazója.

Telefon: 66/386-479,
386-297,60/482-106

Érdeklődni:"., ,. ,.. ,.... ,"' ... ,... """"" ,... "" ,.. ,,.. ,.""., ..

Építőipari műszaki végzettségű.
fiatal, pályakezd\Í. agilis. mű

szaki rajzolástól és számítógép
kezeléstől sem idegenkedő. B
kategóriájú jogosítvánnyal ren
delkező munkatársat keres a
Prominent Bt. Érdeklődni: a
60/384-22S-ös telefonon. vagy
személyesen Gyomaendrőd,

Tompa M. u. 22. szám alatt
munkaidőben.

Simson SB SI-es segédmotor új
szerű állapotban eladÓ. Érd.: Kiss
Lajos. Gyomaendrőd. ill. ker. 142.
Öregszőlő.

50 cm3 Suzuki Eco segédmotor
eladó. Érd.: 66/386-297. -

ÁLLAT

Gyomán üdülőöv~zethen víz
parthoz közeli 1000 m--es telek kö
vesút mellett eladó. Víz bekötve.
Érd.: Gyomaendrőd. Gárdonyi u.
21.

NagyálJási tanya. kövesút mel
lett. JObektár földdel és nagy gaz
dasági épületekkel eladó~ Érd.:
dr.S~enderei Éva ügyvédnél.
66/386-239

Endnídön a Baross út 29. szám
alatti porta eladó. Érd.: Gyomaend
rőd. Kálvin u. 59. szám alatt az esti
órákban vagy hétvégeken egész
nap.

Gyomán a Füzfás-zugban 952
m2 v~teményesföld sürgősen el
adö. Erd.: Gyomaendr6d. Madách
u. 6. Te1:66/386-462

Eladó GyomáD az Újkerrsoron l
hold termőföld. Érd.: Gyoma. Ság
váJ'i u. S.

Budapesten a XI. kerületben (az
M l-es főútmellettkétszobás. búto
rozott. összkomfortos lakás elsL1
sorban diákoknak kiadó. Érd.:
66/386-819.

JÁRMŰ

EGYÉB

Bakkecske eladó. Érd.: Délután
Gyomaend.ród. Iskola u. 17. sz. alatt.

Kecske eladó Gyomaendrőd.

Szabó Dezső u. 2. szám alatt. Érd.:
a helyszínen 16 óra után.

Fehér húshibrid naposcsibe elő

jegyezhető. Szállítás februártól fo
lyamatosan. Érd.: Horváth Mihály.
Öregszőlő. Páskumi u. 7.

Sötétbarua színű. kibúzhatós,
vadonatúj dohányzóasztal áron alul
eladó. Érd.: Gyomaendrőd. Mezőr.
ltp. 34.1I5.

44 éves 160/70 elvált férfi keresi
korban hozzá illő bölgyet házasság
céljából. •.Boldog karácsonyt" jel
igére.

Középkorú hölgy keres gyer
mektelen. egyedÜJálJó. tiszta. meg
bízható gondozó lakótársat. Tel.:
661386-81S este 6 óra után.

120 literes FJORD fagyasztólá
daelad~. vagy nagyobbra cserélbe
t6. Erd.: Nemes Tibor
Gyomaendrőd.Sugár u. 4.

Jó állapotú MACRO KING ba
bakocsi eladó. Érd.: 386-II8-as te
lefonon délután.

Használt halradart vennék elfo
gadható áron. 60/305-076

HÁZ,LAKÁS

KERT, TELEK

Gyomán az Árpád u. 3. szám
alatt összkomfortos családi ház el
adó. Érd.: dr. Szendrei Éva ügyvéd
nél. Gyoma. Kossuth u. 8/1.
Telefon: 66/386-239

Gyomaendró'd. Katona J. út
52/1. szám alatti tetőtérbeépítéses.

gáz- és vegyeslüzelésű központi
fűtéses családi ház kedvező áron
eladó. Lakótelepi lakást is beszá
mítunk. Érd.: az esti órákban a
belyszínen. vagy napközben a386
523-as telefonon.

Kicsi ház (l szoba. l konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyomaendr6'd.
Mikszáth u. 16.

Gyomaendrőd. Kisréti u. 30. sz.
alatti három szobás. központi fűté

ses kertes ház eladó. Lakótelepi
csere is érdeke!. Érd.: a helyszúlen.
vagy a 386-298-as telefonszámon.

Endnidön a Bartók Béla u. 48.
sz;im alatti ház eladó. Irányár: 700
ezer Ft. Érd.: Gyoma. Lévai u. S.
(V örösmalomnál)

GyomáJI4 szoba + étkezős. holt
ágra néz6. élővízhez 200 méterre
livő családi ház eladó. Érd.: Gyo
maendl'őu. Hantoskerti u. 201A. és
Pósa u. 33. Tel.: 06-30/453-304

Gyomán a Losonczi út 18. szám
alatt kétszobás. összkomfortos csa
ládi báz eladó. Érd.: a helyszínen
16 óra után.

Gyoma. Arany J. u. S. szám alatti
3 szobás. összkomfortos családi
haz nagy udvalTal. garázzsal reális
áron sürgősen eladő. Erd.: Nemes
né. Gyo~naendrőd. Vásártéri ltp.
27/A. W6.

Vennék Gyomaendrődön olcsó
kültelki házat telekkel. Víz. villany
szükséges. Levélcím: Liszkai.
1067 Budapest. Szondi u. 9.

Gyomaendrőd. Árpád u. 6. sz.
alatti csaláeli ház eladó. Érd.: Gyo
ma. Kossuth u. IS. Tel.: 66/38640S

Gyomaenc!.rődön az Erkel F. u.
10. szám alatt 3 szobás báz eladó.
Érd.: a helyszínen egész nap.

Gyomaenc!.rőd. Pósa u. 8. szám
alatti báz 200 négyszögöl telekkel
eladó. Érd.: Fekete Antal Gyoma
endrőd. Kölcsey u. 12. Tel.:
661386-280

Öregszőlőben ház eladö 600
négyszö-göl telekkel. Érd.: Gyoma
endrőd. Öregszőlő. Iskola út 17.

A Baross utca 17. szám alatti
báz eladó. Gáz és víz bevezetve.
hányár: 700 OOO Ft. Érd.: a hely
színen. vagy a Selyem út 79. szám
alatt.

Gyomaendrődön a Sóc~ó-zug

ban vízparti nyaraló eladó. Erd.: dr.
Szendrei Éva ügyvédnél. Telefon:
66/386-239



LIONNESHOP
Gyomaendród, Hósök útja 46.
Nyitva: 9-12 és 13.30-17 óráig,

szombaton 9-12 óráig.
* arany és ezüst ékszerek. ékszeljavítás
* filmkiclolgozás (AGfA Star Print akció)
,', fényképezőgépek. tartozékak. fotóalbumok

'" karórák. ajándéktárgyak. reprodukciók
* színesfJ.lmek. tanós elemek széles választékban kaphatók.

BIüNETTERMÉKEK AZ EGÉSZSÉGÉRTl
Órajavítás ezután is a Lionne Shop ban garanciával!

Elemek. óraszíj ak. egyéb tartozékok.
Elemcser~re l év jótállás!

I997·ben is váljuk kedves vásárláinkmf

Oláh Ilona, holtvezető Eitler Gottfried, úrfLS

I(
@)
ri

A vállakoz6k többsége előtt ismert. hogy országosan, így me
gyénkben is működik a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
A megyei központ -Békéscsaba, Kinizsi u. 5.- alirodai szervezetben
kiépítette saját megyei hálózatát. Jelenleg 8aliroda múkÖdik. Gyo
maendrődl1öz legközelebb a szarvasi és a dévaványai áll a váll ,).ko
z6k rendelkezésére. Az alirodák területi elhelyezkedése döntően a
helyi önkonnányzatok hozzáJlásán múlott. (Megjegyzendő. hogy
aliroda létesítésének szándékával a megyei központ korábban a
gyomaendrődi önkormányzatot is megkereste.)

Az alapítvány teljes tevékenységének ismertetésére e helyen
nincs lehetőség, így csak címszavakban a főbb területei: képzés
oktatás, hitelezés (mikrohitel tájékozatás, eló1<észítés, ügyintézés),
közvetlen támogatás, privatizációs szolgáltatás. piaci ingar
Ianforgalmazás. területfejlesztés. szaktanácsadás, informatikai
szolgáltatás stb. Az információs szolgáltatás keretében céginfor
máció, vállakozói adatbank, partnerkereső rendszer vehető igény
be. Az alapítvány bekapcsol6dott az Internet hálózatba is.

A felsoroltak is jelzik tevékenységünk sokrétűségét. Mindezek
hasznosításár61, elérhetőségéról megyeszerte igen sok vállakozó
szerzett kedvező tapasztalatokat. Tevékenységünk haszna az egyé
ni sikerek mellett, az önkormányzaté, az egész településé is.

Az alapítványnak továbbra is szándéka Gyomaendrődönálland6
jelenlétet biztosítani a.lirodai, esetleg vállakozói centrum formájá
ban. Ez ügyben az alapítv{my az önkormányzat vezetóít ismételten
megkeresi és várja a város vezetésének pozitív hozzáállását és
segítségét. Kérem Gyomaendrőd váJlakozóit. hogy támogassák az
alapítvány szándékát. KöszI Ottó, aliroda vezető

Sikerekben gazdag boldog új évet kíván vásárlóinak a

l .Olti~~'!!á~~n~z:,,,,,; L
cikkek nagy választéka : ~

- izz6k. fénycsövek, kompakt fénycsövek,
- elemek normál. féltartós és tart6s változata.

- kapcsolók, dugaljak, lámpatestek. ipari szerel vények
biztosítékok. kábelek. vezetékek.

Elin és ETA háztartási gépek, valamint
más típusú háztartási gépek /boyler, centrifuga,
keverótárcsás mosógép, autómata mosógép,

automata mosógép/ alkatrészei.
Csapágyak demokratikus és nlinőségi SKF gyártmányúak

széles választéka és rövid idejű beszerzése.
Vállaljuk háztartási gépek javítását, épületek villanyszerelé

. sét és biztonságtechnikai felülvizsgálatát.

Vállalkozók figyelmébe

Kun Béla

tisztán tartják a farmot, s kör
nyezetüket. Igaz, ott sokkal
magasabb életszíl~VOnal()n

élnek, mint mi. Erdekes,
hagyott nem lopnak az em
berek. Mindenki tiszteletben
tartja a másik személyiségét
és tulajdonát - mondja Béla,
akijarluár 18-án indul vissza
Dániába, s reméli, hogy ka
rácsonykor már végzett
nemzetközi farmerként tér
haza, bár még egy-két évet
szívesen dolgozna kint, hogy
egy itthoni farmergazdaság
anyagi alapjait megteremt
hesse. H.E.

Aprók
A dán farmer Torben Christensen farmja

Dacia 1300-as 90 ezer kilo
méterrel, műszakival, zöldkár
tyával eladó, vagy kevés
kilométeres. műszakisTrabant
ra cserélhető. Érd.: Gyomaend
rőd, Mirhóháti u. 911.

Audi 100 automata sebesség
váltó. új hőcserélővel eladó. Ér
dek! ődni: Gyomaendrőd,

Micsurin u. 2811. Kmel!ár Béla

A Földművelésügyi Mi
nisztérium felhívására
múlt év augusztus 29-én
dán ösztöndíjjal 16 hóna
pos gyakornoki képzésre
utazott Dániába aBethelen
mezőgazdasági iskola két
végzős, érettségizett diák
ja: Kun Béla és Papp Imre.
A két fiatalember egy évig
családi áJlattartó farmon
dolgozik, s fizetést is kap
nak. Ezt követően négy hó
napig elméleti képzésen
vesznek részt egy dániai
mezőgazdaságiiskolában.

Kun Béla négy havi dániai
munka után múlt év végén lá
togatott haza szabadságra. A
fiatalember Logstor városától
3 km-re egy fiatal házaspár
sertésfarmján dolgozik. Két
százötven koca és 700 túzá
ellátását végzi, míg a gazda a
beszerzéssel , értékesítéssel
van elfoglalva. A családi
farmhoz 300 hektárnyi SZá.Il
táfold is tartozik ahol a takar
mányt termelik meg.

- Kissé nehéz volt ez a
négy hónap, hiszen nem
volt könnyű beilleszkedni
egy idegen országba, egy
idegen családba, az ottani
szokásokba. Mindenesetre
a dán állattenyésztés jával
fejlettebb színvonalo n áll,
miIlt az itthoni. Ott a gazdák

, FUGGHLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Reklin. Studió

GYOMA- sza Felelós szerkesztó: Felelós kiadó: Hornok Ernó
ENDRŐDI - Hornok Ernó Készűlt:

, Szerkesztöseg: Gyomai Kner Nyomda RI.

BESZED
5500 Gyomaendröd. VNé';g"g",

Kossuth u. 18. Papp L,jos
TellF,x.: 386-479 ISSN: 1215·8623

Magyar gazda
a dán farmernél



CzibuJka György dr. Dávid Imre Jenei Bálint Kiszely István

Megkértük a leendő polgárrnesterje1ölteket, hogya Szó-Beszéde:: keresztül szóljanak
a választópolgárokhoz, s írják le mindazt, amit a március 9-i választás előtt fontosnak tartanak

közölni önökkel. Az írások a lap 4-5. oldalán olvashatók.

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Várjuk Olvasóink kérdéseit levélben (Szó-Beszéd, Gyomaend
r6d, Pf.: 48.). Önök mit kérdeznének a polgármester-jelöltekt6l?

(5. oldal)

BESZÉD'

(2-3. oldal)

egy milliárd forinttal gazdál
kodhat. A pénzügyi bizott
ság elnöke, Katona Lajos
szerint a városi költségvetés
nek az intézmények okozzák
a legtöbb gondot, ezen belül
is az oktatás. Az elmúlt év
hez képest az oktatási intéz
mények támogatása idén 26
millió forint plusz terhet je
lent.

Városi
költségvetés

Hatvanhat millió a hiány
Gyomaendrőd önkor

mányzata február 6-i ülésén
elfogadta a város idei költ
ségvetését. A város bevételei
és kiadásai között hatvanhat
millió forint különbség mu
tatkozik, tehát ennyi az idei
költségvetés hiánya. Ez a hi
ány azonban a polgármesteri
hivatal szakemberei szerint
még kezelhető. A város
egyébként idén több mint

ÁRA: 59 Ft1997. FEBRUÁR6. ÉVF. 2. SZÁM
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Húsz é Te n ugo tan letag dhatna
Gyomaendrődlegidősebbpolgára

február lJ-án tölti be 100. életévét.
Szabó Sándor 1897. február lJ-án
szülelelt Endrődön. A tíz testvér közül
már csak ő él. Felesége, Gyebnár
Mária 86 évesen hunyt el. Három
gyermeke közül az egyiket már elte
mette. Négy unokája, négy dédunoká
ja köszönti a korához képest kiváló
egészségnek örvendőnagypapát.

Arra a kérdésre hogy mi kell a
hosszú élethez, Sanyi bácsi a követke
zőt válaszolja:

- Először is egészséges anyától kell
származni, persze igaz annak idején,
(Unikor én születtem, még nem csinál-

tak selejtet. Tehát előbb meg kell szü
letni, azután sokat dolgozni és holdo
gan élni - mondja.

Szah6 Sándorfőgépészkéntdolgo
zott a gyomai téglagyárban, s onnan
is ment nyugdíjba. Megjárta a hábo
rúI, volt hadifogoly. - Vallásomat tar
tom ma is! Mikor bajban voltam,
f/ündig azt mondtam: Jézus Mária
őrizzél meg' Hát ez a fohász eddig
bevált - mondja nevetve a száz éves
Szabó Sádor.

A Pósa Lajos út 7. szám alatti há
zában a város vezetői február lJ-án
adják majd át a köztársasági elnök
gratuláló levelét az ünnepeltnek.
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Városi költsé vetés

1997. február

Gyomaendrőd önkormányzata február 6-i ülésén el
fogadta a város idei költségvetését. A város bevételei
és kiadásai között hatvanhat millió forint különbség
mutatkozik, tehát ennyi az idei költségvetés hiánya.
Ez a hiány azonban a polgármesteri hivatal szakem
berei szerint még kezelhető. A város egyébként idén
több mint egymilliárd forinttal gazdálkodhat.
A pénzügyi bizottság elnöke, Katona Lajos szerint a
városi költségvetésnek az intézmények okozzák a leg
több gondot, ezen belül is az oktatás. Az elmúlt évhez
képest az oktatási intézmények támogatása idén 26
millió forint plusz terhet jelent.

- Amennyiben ez a növekedési ütem így folytatódik,
akkor ezt egy idő után nem fogja bírni a város. Ebból
az következik, hogy a város intézményrendszere, külö
nösen az iskoláké nem felel meg a lehetőségeinknek.

Emellett nem hiszem, hogy Gyomaendrőd hosszútávon
képes lesz eltartani két művelődésiközpontot, de még
sorolhatnám azokat az intézményeket, amelyekból ket
tőt mú'ködtetünk. Valószínúleg nem fogjuk tudni eltar
tani a három középiskolát sem. Mivel azonban ezt az
intézményrendszert nem szerveztük át idóben, ezért
ezt kell mú'ködtetnünk - mondta Katona Lajos az ön
kormányzat pénzügyi bizottságának elnöke.

A tűzoltás is (egyre több) pénzbe kerül
A városban mú'ködőalapítványok és egyesületek még
a városi költségvetés tervezése idején benyújtották tá
mogatási igényüket. Úgy tűnt, hogy a város által adott
támogatás mértéke sok esetben azon múlik, hogy az
adott szervezet miként tudja hangsúlyozni saját léte
fontosságát, pontosabban mivel tudják megetetni a
képviselő-testület tagjait. A gondot sok esetben az okoz
za, hogy az adományozó önkormányzatnak nem áll
módjában számonkérni az egyesülettól, vajon mire is
költi a kapott pénzt.

Talán a legnagyobb vitát
az önkéntes tűzoltó egyesü
let támogatási kéreime vál
totta ki. Az egyesület tavaly
5,4 milló forintból gazdálko
dott, s ehhez kaptak még 800
ezer forintos támogatást, mi
vel idó1cözben el váll al ták az
orvosi ügyeleti gépkocsi
üzemeltetését. Idén első lé
pésként 19 millió forintos tá
mogatást kértek, majd ez az
összeg 4 millió forinttal
csökkent, végül a költségve
tés j anuár 23-i vitájánmár 10
millió forint odaítéléséról ta
nakodtak a képviselők.

Kiderült azonban, hogy az
önkéntes tűzoltó egyesület
idén is el tudja látni a szolgá
latot a tavalyi támogatás
összegéból. Mindenesetre a
többletköltséget az orvosi
ügyeleti gépkocsi mú1cödte
tésével és tűzoltó védőruhák

vásárlási szándékával ma
gyarázták, de az egyesület a
felmerülő költségeiról pon
tos kimutatást nem mutatott
be. Viszont bejelentették,
hogy szándékukban áll némi
pénz fejében az idősek nap
közi otthonaiba széthordani
az ebédet, mivel ezt a mun
kát az intézmény rozzant
Barkas gépkocsija már las
san képtelen lesz ellátni.

Erre fel kérdezte meg Ga
rai János képviselő, hogy mi
van akkor, ha ebédhordás
közben tűz üt ki valahol?
Más véleményen voltdr. Va
lach Béla, aki szerint ha a
város egyszer felvállalta a
tűzoltóságot, s az jól ellátja
funkcióját, akkor bizony erre

áldoznia kell a városnak. A
képviseló1c többsége végül
arra szavazott, hogy a város
a mostani helyzetben nem
tud többet áldozni, s ezért
csupán a tavalyi mértékben:
5,4 millióval támogatja a tű

zoltó egyesületet.
Bár az oktatásügynek, az

ifjúság nevelésének is annyi
híve lenne a város vezet6i
nek körében, mint a tűzoltó

ságnak! A téma ugyanis a
képvisel6-testület február 6
i ülésén újra előkerült. A tű

zoltók még pluszban
kérnének 2,6 millió forintot.
Az indoklás szerint jó lenne
ha az egyesület az önkor
mányzattal közösen köztes
tületté alakulna, mert így a
jövőben az állam is támogat
ná mú1cödésüket. Köztestü
let viszont csak akkor
alakítható, ha a tűzoltóknak

már megvan a szükséges vé
d6ruhájuk, amely 2,6 mjJlió
forintba kerül. Am azt a je
lenJévő megyei tűzoltó pa
rancsnok is eli merte, hogya
köztestületté alakuló tűzol

tóságnak nem jár automati
kusan állami támogatás,
csupán csak adható. A pénz-

ügyi bizottság elnöke Kato
na Lajos szerint a város
könnyen abba a hibába es
het, hogy az esetleg köztes
tületté alakult tűzoltóság

mú1cödtetése, finanszírozása
évról-évre egyre többe fog
kerülni, ám erre nem lesz
pénze a városnak.

A képviseló1c elé végül ez
a határozati j avaslatra kerül t,
miszerint "Gyomaendrőd

V áro s Ö nkormányzatának
Képviselő-testülete köztes
tületi formában mú1cöd6 ön
kéntes tűzoltóság

létrehozásának szándékát fe
jezi ki a Gyomaendr(idi Ön
kéntes TűzoltóEgyesülettel.
Aköztestület alapításával
kapcsolatos többletköltsé
gek biztosításához az 1997.
évi költségvetésben 2,6 mil
lió forint önkormányzati tá
mogatást biztosít". Ezt
nyolcan támogatták, heten
ellenezték, s egy képviselő

tartózkodott. Mivel a tartóz
kodás "nemnek" számít,
ezért a szavazategyenJ()ség
miatt félórás szünetet rendelt
el ezihulka György alpolgár
mester. A szünet után dr.
Szendrei Éva, ajogi- és ügy-

rendi bizottság elnöke jelez
te, hogy új társaság létreho
zásakor - mint ez esetben 
kétharmados többségre van
szükség a döntéshez, így az
előző szavazás nem minősít

hető szava
zategyenlőségnek,ezért nem
kell újra szavazni. Erre Ka
tonaLajosjavasolta, hogy ne
döntsönek a képviseló1c a
köztestület alapításáról
most, hanem egy késóbbi
időpontban. Most csak arról
szavazzanak, hogy zárolja
nak-e 2,6 milliót az esetleges
kés6bbi köztestületté alakí
tás költségeire.

Végül abba maradtak,
hogy tartalékolják a tűzo1tók

által kért 2,6 millió forintot,
s mindaddig zárolják, amed
dig egy az önkormányzati bi
zottságok elnökeib61 és a
tűzoltóság vezetőjéből létre
jött csoport a köztestületté
alakulás részleteit ki nem
dolgozza.

H.E.

,
ELADO

16 ezer négyzetméteres
bekerített, térvilágítással
felszerelt, kövesút és vas
úti iparvágány melletti
közművesített, 80%-ban
kohósalakkal burkolt terü
let eladó, vagy hosszabb
távra bérbeadó!

A területen 140 m2-es
falláz van telefonvonallal
együtt.

Érdeklődni: 30/535-392
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Négy év múlva lesz jó vizünk?
Négyszáz vagy kétszáz millió forintba kerül városnak

Hol vannak a vaságyak?

döntönek, hogyapályázatot
meg kell erősítenünk, hogya
jó ivóvíz idevezetésének le
hetőségét ne veszítsük el 
tájékozana a Szó-Beszédet
Czibulka György.

Az alpolgármester el
mondta azt is, hogya legna
gyobb problémát a saját erő
összegyűjtésejelenti, hiszen
ily módon az önkormányzat
nak négy év alan a beruházás
négyszáz millió forintjába

Január 21-én rendkivüli
zárt ülésre hívta össze a kép
viselőket Cúbulka György
alpolgármester. Az önkor
mányzat ugyanis még múlt
év tavaszán vízminőség-ja

vító beruházás költségei re
nyújton be pályázatot a bel
ügyminisztérium önkor
mányzati főosztályához. A
pályázat szerint Szeghalom
felől hoznák a kiépítendő
csővezetéken Gyomaend
rődre a jó minőségű vizet, s
ennek költsége 791 millió
790 ezer forint. (A másik vál
tozat Mez6berénytól hozná a
vizet városunkba, s ez a fenti
összeg felébe kerülne. A
szakhatóságok azonban ak
koriban a drágább változatot
támogatták a vízbázis védel
me érdekében.)

Bár a pályázati kiírás sze
rint 50% önerőt volt szüksé
ges felmutatni a pályázat
benyújtásához, a város csu
pán összesen 30 milliót tu
don ígérni a beruházáshoz. A
pályázati anyagotennek elle
nére elfogadták, ám ez év ja-

nuár közepén a belügymi
nisztérium jelezte, hogya pá
lyázatban önerőkéntjelölt 30
millió forint kevés.

- Ráadásul a pályázat el
nyerése esetén az állami 50
százalékos támogatást nem
két év, hanem négy év alan
tudnák biztosítani részletek
ben. A pályázatunkat tehát
módosítanunk kellett, ezért
hívtuk össze a rendkívüli tes
tületi ülést. A képviselők úgy

Dávid István képviselőnek az önkormányzati
üléseken tett felsz61alásai mindig üde színfoltot
jelentenek. E mellett az endrődi képviselő arr61
'is híres, hogy szinte minden határozati javaslatra
nemmel szavaz. A február 6-i lUésen felvetette,
hogy információi szerint néhány vállakozó olcsó
pénzen jutott hozzá a múlt év végén megszüme
tett szülőotthon egyes ingóságaihoz ahelyett,
hogy a város intézményei kapták volna meg
azokat a bútorokat.

Dr. Gedei Margit városi főorvos válaszul
elmondta, hogy a szülőotthon ing6ságait fel
leltározták, a selejtezést elvégezték.

kerülne a drágább változat
megvalósítása esetén. Ha
mégis Mezőberény felől

hoznák a vizet, akkor négy
év alatt Gyomaendrődnek

évente 50 millió forintjába
kerülne a jó ivóvíz csőveze

tékének megépítése.
- Ezt az összeget külön

böző pályázatok során pró
báljuk majd előteremteni 
mondta az alpolgármester.

RE.

- Sajnos nagyon sok régi, leromlott álla
potú eszközt, bútort találtunk. A haszná!·
ható darabokat elraktároztuk, a többit,
vaságyakat. szekrényeket, asztalokat a
dolgozók között kiárusítottuk. Vásárolt az
ingóságokból az öregek napközi otthona
is. A maradékot a védőnóknek adtuk át,
hogy a rászoruló szegényeknek juttassák
el. Egyébként mindenről számla van 
mondta dr. Gedei Margit.

A választ Dávid István nem fogadta el, s
tételes kimutatást kért akövetkezőülésre arról,
hogy mit, kinek és mennyiért adtak el.

I~~j;~
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Támogatott ügyek I WaftGmk.
~

~ Boltjainkban
a tavasZI ~

erősáramú
A városi költségvetésből idén ·az önkormányzat az

~

~ veteményezésre! * villanyszerelési8
alábbiak szerint támogatja a különböző alapítványokat

~ A Piactér melletti ~ cikkek nagy választéka :
és egyesületeket, összesen 12 millió 876 ezer forinttal:

~ Gazda ~
- izzók, fénycsövek.

Néptánc alapítvány: 906 OOO Ft I Kisáruházban I
- elemek,

Közgyűjtemény(képtár) alapítvány: 700 OOO Ft - kapcsolók, dugaljak.

TASAKOS lámpatestek, ipari
Társastánc alapítvány: 400 OOO Ft ~ ~ szerelvények

VETÖMAGVAK
~

Bethlen alapítvány: 200 OOO Ft ~ ~ biztosítékok, kábelek.

D.A.D.A. program agyennekekért: 130 OOO Ft ~ I EllN és ElA háztartási

Fékút a gyermekekért: 50 OOO Ft I
nagy gépek, valamint más

Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 5400 OOO Ft
választékban I típusú háztartási gépek

40 Ft-os egység- (boyler, centrifuga,
Gyomai Futball Club: 400 OOO Ft I árban kaphatókl ~ keverőtárcsásés
Barátság SE: 400 OOO Ft $ automata mosógép)

~
~

"Kiskun", nagy x alkatrészei.
Vöröskereszt: 300 OOO Ft

~
~

Jud6 klub: 900 OOO Ft
~

termőképesség ű ~ Csapágyak demok:ratílrus

Férfi kézilabda klub: 300 OOO Ft KUKORICA ~
és aúnóségi SKF

I I
gyártmányúak széles

Dévaványa SE sakkszakosztály: 100 OOO Ft
vetőmagvak

választéka és rövid idejű

GYSTK er6emelők: 100 OOO Ft ~ 3163 FtIzsák $ beszerzése.

~ V állaljuk. háztartási
Atlétika: 100 OOO Ft I nettó órtó!. IEgyházi iskola támogatása: 1690 OOO Ft

gépek javítását épületek

Várjuk kedves ~ villal.1yszerelését és

Polgár6rség: 300 OOO Ft ~ 8 biztonságtechnikai

I vásárlóinkof! ~
Motonnúzeum támogatása: 500 OOO Ft ,j

felülvizsgálatát

~
~~.....~~eOQO
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Czibulka György . dr. Dávid Imre

1997. február

Polgánársaim!
Amikor 1994-ben az 5. számú választókörzetben képviselőjelölt

ként elindultam, még nem tudtam, hogy mi vár rám. Azt gondoltam,
hogy ba itt megválasztanak, - ahogy ez meg is történt - az ebben a
körzetben élő emberek ügyes-bajos dolgai. a testülettel kapcsolatos
problémák megoldása tartozik majd rám. Akkor még nem tudtam,
b.ogy milyen pénztelen, szegény évek köszöntenek ránk. Az már
látható volt akkor, bogya (szocialista?) kormány az adóterb.ek növe
lésére ösztönzi az önkormányzatokat a központi finanszírozás csök
kentésével.

Azt sem tudtam még akkor, bogy rövidesen nem csak a körzete
mért, hanem mint alpolgármester, az egész városért kell tevékeny
kednem. Ez azt is jelentette, hogy problémák megoldását nemcsak a
körzetben. banem az egész városban kellett szem előtt tartani. Annak
ellenére. és úgy gondolom nem elvtelenül, a lehetőségekhez mérten
a körzetért is megtettem azt. amit tudtam.

Így jutottunk el odáig, bogy dr. Frankó Károly lemondása után
többen megkerestek azzal, hogy mivel a dolgokat már jól ismerem.
van belelátásom a problémákba, jelöltessem magam polgármester
nek. Tudom. vannak nálam rátermettebbek a feladatra. De előnyöm

re szól. hogy az idei költségvetés már meghatározott lesz. a jó
minőségű ivóvízért folytatott küzdelemben már egy éve benne va
gyok és megvannak azok a kapcsolatok, amelyek segíthetnek a
megvalósításban. Mindenképpen szeretném befejezni az elkezdett
munkát, s önökkel együtt örülni, hogy e választási ciklus végén már
javában dolgoznak akivitelezésén.

Tisvel! Polgártársaim!
Ígérgetni lehet' Ígéretekkel tele van a padlás, de a realitásokból

kell kiindulni.Azokrólnem szólnék bővebben, amelyek már megva
lósultak, vagy megvalósulásuknak nincs akadálya, és valahol mun
kahelyet teremtenek. Némi közöm volt ezekhez. Ilyenek az
Idegenforgalmi Információs Iroda, a MOL 2000 töltőállomás.Mind
ez 6-8 kulturált munkahelyet is jelent Tehát a következőkben nem
ígérgetni szeretnék, hanem megvalósuló. reális célokról szólnék.

Tárgyalásokat folytatok. hogy városunkban a telefonigények mi
nél elóbb ki legyenek e1égítve. A hátralévő két évben szeretném azt
a biztonságot hogy városunk két oldala. Gyoma és Endrőd életét ne
bizonytalanítsa el az időnként itt és ott is fellángoló elválási szándék.

Ki kellene használnunk mindazt amit a természet nekünk adott.
amit az itt élő emberek teremtettek, a Körös völgyét. Az idén a l4
boltágunkból bármat "élővé" kívánunk varázsolni. De terveink kö
zött szerepel a többinek is a rendbetétele, de addig is legalább friss
vizzel való ellátása.

Szeretném. ha idegenforgalmi központtá válna városunk. Sokat
tettem már ezért, de még mindig keveset I Ezzel kapcsolatosak a
vállakozásbarát adópolitikai elképzeléseirn. Tervezem. hogy az új
vállakozások - nemcsak az idegenforgalomhoz kapcsolódóknak 
adókedve=ényben részesüljenek.

A városban 1200 hektár földnek a sorsa bizonytalan, s ezt sokan
kihasználták. Ezeket a földeket művelik.Van aki fizet bérleti díjakat
- ezek ügyvédi letéti számlán válják a bíróság március 6-i döntését
-. bogy a döntés után ajogos tulajdonosok megkaphassák a pénzüket.
Tervezzük, hogy a nem fizető, jogtalan használóktól behajtjuk a
bérleti díjat, mert az hakárpórlásra kell kijelölni a földet, akkor az új
tulajdonost illeti meg, ha nem, akkor a város minden lakóját, hiszen
az a pénz Önökhöz jut vissza. Azt szeretném, hogy lehetőleg a
városhoz jusson. mert a mezőgazdaságból élők munkanélküliségét
csökkentené.

Fontos feladatnak tartom az egészségügy normális átalakításának
befejezését és a rászorultak szociális biztonságánakjavítását, illetve
megteremtését. Ne gondolja senki. hogy az én szívem nem fáj a
pusztulás láttán! Az egykor virágzó ENeI épületének romlása miatt.
Sok jó ötlet felszínre került, de a pénztelenség lehetetlenné tette a
megvalósulást. A város jelen gazdasági körülményei most nem
teszik lehetővé az épület megvásárlását és basználatra alkalmassá
tételét. Keresni kell a megoldást. mert lassan az enyészeté lesz!

Szeretném ba városunk tiszta, jó levegőjű. még jobban fásított.
minden szemnek tetsző lenne. Nem utolsó sorban az Önök megva
lósítható ötleteinek a megvalósításával egy biztonságosabb. kiszá
rrúthatóbb jövőt szeretnék teremteni. Legyenek partnereim, legyenek
segítségemre!

Czibulka György

A város életében a folyamatosságot, a törvényes kerete
ket ígérem, de a változatlanságot nem! Gyomaendr6d jö
v6jét illet6en négy fontos témában szeretném
véleményemet Önök elé támi. Polgármesterként is az aláb
biakat tartanám szem el6tt.

Gazdaság
Mintegy ezerhétszáz munkanéküli van a városban, s ez

körülbelül ugyanermyi család életkörülményeit is megha
tározza. A munkahelyek hiánya tehát a lakosság lnintegy
egynegyedét érinti. Ezért legfontosabb feladatnak tartom a
gazdaság élénkítését, új munkahelyek létrehozását. Az ön
kormányzat információkkal, adókedvezményekkel, inf
rastruktúrával ellátott területek biztosításával segítheti ezt
a folyamatot. Az a véleményem azonban, hogy ez nem
közvetlenül a város feladata, viszont az önkormányzat a
vállakozások segítésével, a polgárok kezdeményezó1cész
ségének kihasználásával e téren eredményeket elérni.

A mez6gazdaságban mihamarabb be kell fejezni a folya
matban lév6 földtulajdoni pert a közmegnyugvás érdeké
ben. A helyi földbérló1cet el6nyben kell részesíteni a
vidékiekkel szemben. Tisztázni kell a használati jogviszo
nyokat és minél el6nb meg kell oldani a birtokrendezést,
összevonást.

Adottságaink
Gyomaendr6d bel- és külterülete összesen 30 ezer 400

.hektár a Körös jobb és bal partján. Városunk holtágakban,
horgász- és vadászterületekben gazdag, híres gyógyvizünk
és modernizálásra váró gy6gyfürd6nk van. A felsoroltak
ban rejl6 lehet6ségeit a város eddig nem használta ki.
Különböz6 programok keretében e célra fejlesztési támo
gatások szerezhet6k. Ezen összegek felhasználásával, fej
lesztésekkel vonzóbbá kell tenni Gyomaendr6döt a bel- és
külföldi turisták számára. Ha ezt az önkormányzat megte
szi, akkor ebból els6sorban az itt él6lakosság profitálhat.

Oktatás
Az oktatási intézmények sajnálatos módon olyan szinten

vannak ellátva, hogy ma már a működó1cépesség határán
vannak. Innen nincs mit elvenni, ide többet kell adni. Az
oktatás körülményeinek megfelel6 szintű biztosítása, az
oktatás technikai feltételeinek javítása halaszthatatlan fel
adat. Mindemellett a pedagógusok számára végre olyan
körülményeket kell teremteni, hogy gyennekeinket nyu
godtan taníthassák.

A lakosságról való gondoskodás
A kampány során amikor a gazdaság els6dlegességét

hangoztattam, többen szociális érzéketlenséggel vádoltak.
Tény, hogy a városra az elöregedés jellemz6, s ezt a ten
denciát a fentiekben megjelölt célok hivatottak megállítani
az új munkahelyek létesítésével, a fiatalok itt tartásával. A
szociális problémák kezelését három oldalról közelítem
meg: 1. Az id6s, beteg emberekr61 most és a jövóben is
gondoskodnia kell a városnak, s erre hosszú távon pénzt
kell áldozni. 2. Ebból a fel adatból az egyházak is kivehetik
részüket, példa erre a színvonalasan mú1cöd6 refonnátus
szeretetotthon is. 3. Mindkét változatra szükség lesz, de a
gazdaság élénkítésével a fiatalok itthon tarthatók, így a
családok együtt maradnak, s ezzel sok szociális problémát
megel6zünk, illetve megoldunk. Dr. Dávid Imre



1997. február KRÓNIKA 5

Tisztelt Választópolgároki
Március 9-én ismét dönteniük kell, ki legyen Gyomaendrőd

város polgármestere. Fontos és jövőnket meghatározó lesz az
Önök választása, ezért ne intézzék el egy kézlegyintéssel,
mert az elkésett kritika nem sokat ér.

A jelöltek között leszek én is, vállalom a megmérettetést,
mert szeretnék tenni és úgy érzem, hogy tapasztalataim és
gyakorlatom alapján tudnék is városunk fejlődéséért,az itt élő
- és többnyire nehezen élő - állampolgárok jobb sorsáért tenni.
Legközelebb mindig is ők álltak hozzám. Szociáldemokrata
értékrendet valló baloldali ember vagyok, de akik ismernek
tudják, hogy toleráns és együttműködésre törekvő voltam
mindazokkal, akik a város érdekében tenni akartak.

Alapelvem, hogy nem a lakosság van a polgármesterért, a
képviselő-testületért, hanem fordítva. Mindezeknek a lakos
ságol kell alázaltal szolgálni. Az alázat mellett legalább olyan
fontos a hozzáértés, a szakmai tudás, az előrelátásképessége.
Szakma ez is, mün annyi más. Itt nem az a lényeg, hogy valaki
hogyan ért az építÓiparhoz, a mezőgazdasághoz vagy a peda
gógiához. A lényeg az, hogyan tudja ötvözni a lakosság
szerteágazó jogos igényeit a szakmai és anyagi feltételekkel,
és mit tud tenni a jobb feltételekért.

Én a polgárokhoz közel álló, emberközpontú polgármester
szeremék lenni, a nehéz helyzetűrétegek jobb sorsáért akarok
tenni. A fiatalokért, a gyermekeiket nehezen nevelőkért, a
nyugdíjasokért, a munkanélküliekért, az elesettekért, a killte
rületen élőkért.

A város békességéért, egységéért dolgoznék. A város pol
gárait szolgáló intézmények fejlesztésén és nem a megszün
tetésén dolgoznék, mert az itt élő embereknek joguk van
gyermekeik korszerű oktatására, jó és minél szélesebb körű

egészségügyi ellátásra, kultúrára, sportra.
Joguk van jó minőségű iv6vízre, burkolt utakra, szenny

vízcsatornára, vagyis arra, hogy városban érezzék magukat.
És talán mindennél fontosabb, hogy dolgozni lehessen. Ezen
kell muukálkodni a polgármesternek, a képviselő-testületnek,

a hivatalnak. Csak közös akarattal, a viszálykodást és a szűk

lobbiérdekeket háttérbe szorítva lehet eleget tenni a feladat
nak.

Megválasztásom esetén ebben való közremú1<ödésre kérem
a vállakozókat, a párt- és civil szervezeteket, az egyházakat
és minden tenni tudó gyomaendrődi választópolgárt.

Kérem minél többen jöjjenek el szavazni és döntsenek
legjobb meggyőződésük szerinti

Remélem most jobban sikerül.
Jenei Bálint

r/~" ~

~ "ÖSSZTŰZ" II Jelöltek a nYilvánosság előtt I
I" A választópolgárok döntésének megkönnyítése ~
. érdekében 1997. február 27-én (csütörtökön) 18 I
~ órától a Katona József Városi Művelődési Köz- ~

,
. pontban bemutatkoznak a polgánnesterjelöltek. ~

:. Megismerhetik és összehasonlíthatják a jelöltek ~

I
"programjait, elképzeléseit. A fórurnot vezeti: Hor- ~

. nok Ernő a Szó-Beszéd főszerkesztő]'e. ~

~ Kérdéseket el()zetesen is leadhatnak a szerkeszt()- ~

I
~ ségben, illetve a helyszínen is faggathatják. a pol- ~

gárrnesteri székért indulókat. i
i'~JO?O')'n;;H"". Ii,"~ 1

Kiszely István
Tisztelt Választópolgár!
Már emJíteltem, hogy az önkormányzat részére eddig sok

kal több lehetőség kínálkozott, nunt amit kihasznált. Ezt a
kijelentést nem a kedélyek felborzolására tettem, hanem a
következők miatt. Az ivóvíz-program körüli jelenlegi totojá
zást dinamikusabb cselekvésnek kell felváltania, ugyanis a
közel 402 milliós beruházás 50 százalékát az állami költség
vetés fedezi - még most! A fennmaradó részhez a saját erőn
felüli rész pályázatokkal biztosítható. Iparkodjunk. Az ivó
víz-kérdés egyértelműen a Mez6berény felől idevezetett, a
Maros hordalékkúpról származó vízzel oldható meg, minden
más megoldás - a mesterséges szűrésen kívüli vegyszeres
tisztítás - hosszútávon zsákutca.

A szennyvízügyhöz szeremém a Tisztelt Választópolgár
figyeimét koncentrálni! Emlékezzenek! A két település egye
sülésekor kb. 20 millió forintos költséggel kiépítették Gyoma
felől Endrődönkeresztül a szennyvíz gereincvezetékél a nyo
másközpontokkal együtt. DIetékes elvtársak mondták: elte
mettük a földbe a milliókat. Ugye emlékeznek!? Az elmúlt
évben kb. 50 millióért bővítették a szennyvíztisztító kapaci
tását. Ezzel a város egészében örökre biztosítva lenne a
szennyvízbefogadás, maximális terhelés esetén is.

A település gyomai és endrődi részein különböző mérték
ben lett eddig kiépítve a szennyvízhálózat - összességében a
25 százalékot nem éri el. Az eddig kiépített vezetékek közül
az utóbbi a Sugár utcában történt! A végzett munka minősége
nem megfelelő. A lefektetett vezetéket röntgenezik, hamaro
san döntés születik arról, hogy hol kell ismételten felbontani.
Nagy valószínűséggel a Blaha és a Sugár utca kereszteződé

sében - ismét! Kit, kiket terhel felelősség ezért - ki tudja? I

Lényeg a pénz! Az érintett lakosság bosszúsága kit érdeke]?
Nem igaz?

Az eddig leírtakon túlmenően tudatosítani szeretném a
Tisztelt Választópolgárokkal, hogy a szennyvízhálózat bőví
tésére a város területének további 75 százalékára az állam
biztosítja a költségek 90 százalékát! Pontosabban, pályáza
tokkal ezt az összeget az önkormányzat megszerezheti, ha
iparkodik! Szerintem azonnal tudatni kellene alakossággal,
hogy a fennmaradó 10 százalék milyen terheket jelentene az
önkormányzatnak, abból mennyi lenne a lakosságot terhelő

rész, ennek törlesztését a lakosság miképpen tudná váUani,
stb! Ez a lehetőség 1997-ben még biztosított! Szerintem ki
kellene használni, mivel ez is lehetőség' Bízok a mllszaki
csoport illetékeseiben, ugye van ilyen?

Véleményezzen és döntsön Tisztelt Választópolgár!
Kiszely István

...:.:.;:;:;:;:::;.;:::::...•....
.:.:-:.::::::::::::::::::::~:::::::::::.:::.::.: ...
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Szöllősi Istvánné országgyűlési képviselő:

Neketn tnindegy kit választanak tneg...

Milyen polgármesterre van szükség?
Németh Dezső vállakozó:

Cs. Nagy Lajos általános
iskolai tanár:

a leendő polgármestertől,

hogy néhány mondattal tisz
teljen meg azzal a tájékoz
tatássai, hogy mit szeretne
elérni. Ne feltételezze, hogy
úgysem tudok segíteni. Évek
óta folyamatosan küldtem a
tájékoztatökat Gyomaend
rődre, hogy honnan, miként
lehet pénzt szerezni, még az
ügyintéző nevét és telefon
számát is eljuttattam, ezeket
el sem olvasni azonban nagy
luxus volt. Valahol azt kell
megértenie az új polgármes
ternek, hogy ha úgy tetszik,
az ördöggel is cimborálni
kell a település érdekében 
mondta végül Szönősi Ist
vánné országgyűlési képvi
selő.

Gyomaendrőd. Vásárt<:Íri ltp. 27/A.
IV6.

Gyomán, Munkácsy u. l. szám alatt
kétszobás. össlkomfoltos ház nagy te
lekkel, al sóépületekkel, garázzsal el
adó. (Csöndes, fJ:ek-ventált környezet a
fürdő mögött.) Erd.: Uhrin Pál. Gyo
maendrőd, Hunyadi 1. u. 10/1.

A Peresi holtág meUett bekerített
t~lek eladó. Irányár: 250 ezer forint.
Erd.: 06-66/386-626

17 éves, korához képest jó állapotú
Wartburg személygépkocsi eladó. Erd.:
Martinák István, Gyomaendrőd. Szabó
Ervin u. 3. Tel.: 06-66/386-417

szellemmel irányítsa a várost. Olyan polgár
mester kell, aki az esetleges hibáival egyi.itt is
kiszámítható. Olyan vezet6re van szükség, aki
a laikus testület mögé szakért6ket szervezne
be, ezzel elkeriilhet6ek lennének a döntések
során eddig tapasztalt hibák nagyrésze. Emel
lett képes legyen összefüggésében látni fel
adatát, de legalább olyan fontos, hogy az
emberi kapcsolatai élőek és érzékenyek legye
nek a lakosság minden rétegével.

Vodova János, a Raichle
Sport Kft. vezetője:

- A mai neMz gazdasági viszonyok között
egy nagyon felkészült embert kíván a polgár
mesteri poszt. Miután csodára nem várhatunk,
maximálisa.n ki kell használni azokat a lehető

ségeket, amelyek még adottak a város számá
ra. Ebb61 adódóan hasznára válna a városnak,
ha az új polgármester gazdasági téren jártas
személy lenne. (X)

kat meg kell tanulni. Ám
ezek a dolgok - véleményem
szerint - túlságosan távoláll
tak a polgármester úr lelké
tő!. Gyakran láttam a
polgármester úr vergődését.

- Négy polgármesterjelölt
indul a város elsőembere cí
mért. Ön milyen jelöltet lá
mogatna?

- Amennyire én ismerem a
dolgot: in IIlindenki függet
lenként indul. Ha valaki füg
getlen, az azt jelenti:
pártoktöl független. Ha vi
szont pártok koalíciója támo
gatja, akkor már nem
független a jelölt. Nekem
egyébként majdnem teljesen
mindegy, hogy kit választa
nak meg. Én csak azt kérem

Szarvas. Damjanich u. 20.
Tel:66/311-00S

8 <:Íves Wartburg. Trans kétütemű

kisteherautó eladó. Erd.: Kemény Ist
ván, Szarvas, Damjanich u. 20.
Tel:66/3l1-00S

Gyomaendrőd, Csokonai u. 7.
szám alatti gáz- és vegyestüzelésű,

összkomfortos kertes ház eladó. Kol
t]1ann telepi lakást is beszárrútunk,
Erd.: a helyszínen 15-17 óráig.

Gyoma, Arany 1. u. 5. szám alatti
3 szobás, összkomfortos családi ház
nagy udvarral eladó, garázzsal reális
áron sürgősen eladó. Erd.: Nemesné,

- Olyan polgármesterre szeretnék szavazni,
aki stabilan, két lábon áll a földön, a feje
viszont az egekben van. Tehát legyen nagyon
gyakorlatias, ugyanakkor emelkedett lélekkel,

- Olyan polgármesterre fogok szavazni, aki
végre Gyomaendrődért, a bel- és killteriilete
ken élő lakosságért kíván és képes is tenni.
Sajnos a város a rendszerváltás óta elszalasz
tott hat ével. Igazi rendszerváltás azonban csak
akkor lesz a város élén, ha olyan polgármestert
választunk végre, aki megfelelő gazdasági,
pénzügyi szemlélettel rendelkezik és képes a
városért lobbizni, s tudja miként lehet pénzt
szerezni anélkül, hogy a helyi adókat emelné.
Ajelenleg induló jelöltek közül- véleményem
szerint - erre egyedül dr. Dávid Imre képes.

Szöllősiné: Az ördöggel is
cimborál ni kell

a település érdekében

kül nem lehet eligazodni a
közigazgatás útvesztőjében.

A törvényeket, jogszabályo-

Aprók
Endrődön, Juhász Gyula 30. szám

alatti kétszobás, összkomfortos régi típu
sú ház nagy portával és spk melkk
épülettel, garázzsal eladó. Erd.: Uhrin,
Gyomaendrőd, Főút27. Tel: 661386-786

Endrőd, Baross u. 17. szám alatti
ház eladó. Gáz és víz bevezetve.
Irányár: 700 ezer forint. Érd.: a hely
színen, vagy Selyem u. 79. szám alatt.

Mini redőnyakció! Februárban
nyugdijasoknak, munkanélkülieknek
kedvezmény. Erd.:KeményIstván,

adidas®
Adidas, Kappa
szabadidóruhák

és joggingak
edzócipók!

Ql;
r~5?~"
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ÉKSZER
A LINDA

SPORTBAN!
Február l-tól
minden nap

arany. ezüst ékszerek
árusítása, javítása
és hozott aranyból
ékszerkészítés rövid

határidóvel.
Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.

Szöllősi Istvánné váro
sunk országgyúlési képvi
selője január 22-én tartott
fogadóórát a városházán.
A képviselőtól a közelgő

polgármeste r-vál asztás
kapcsán kértünk rövid in
terjút.

- Az ön számára is közis
mert, hogy március 9-én idő

köZ-i polgármester-választás
lesz Gyomaendrődön. Mi a
véleménye a kialakult hely
zetró7?

- Azt gondolom, hogy min
den választott tisztségben
benne rejlik a lemondás lehe
tősége is. Nagyra becsülöm
mindazokat, akik ahelyható
ságban dolgoznak, de tény,
hogy nagyon nehéz és bo
nyolult feladat egy város ve
zetése. Sok polgármester
esetében jelent gondot a köz
igazgatási ismeretek hiánya,
hiszen polgármesternek len
ni nem elsősorban politikai,
hanem közigazgatási feladat.
Jóllehet a közigazgatási fel
adatok zömét a jegyző viszi,
de hát mégis csak a testület
vezetője,a település elsőszá
mú vezetője a polgármester.
Alapvetőjogi ismeretek nél-
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Tisztelt VálasztópolgárokIA Független Kisgazdapárt
elvárásai az új polgármestertól

városunk életfeltételeinek
javítása érdekében

Mind a négy jelölt vállakozik arra, hogy megválasz
tása esetén legjobb tudásával szolgálja a várost. Nehéz
pénzügyi-gazdasági és egyéb gondok ismeretében fo
galmazták meg elképzeléseiket. Nincs okunk kételked
ni őszinteségünkben, komoly tenniakarásukban, S már
bátor jelentkezésükért is tiszteletet érdemelnek.

A kisgazdák többsége dr. Dávid Inne támogatása
mellett döntött.
Főbb elvárásaink:
- a város pénzügyeinek kézbentartása ésszerű beru

házásokkal és kiadásokkal,
- rendezetlen földügyek feltárása, tulajdonviszonyok

tisztázása,
- munkanélküliek foglalkoztatása, munkahelyek te

remtése a lehetőségek figyelembe vételével, a helyi 
főleg mezőgazdasági adottságokjobb kihasználásával,

- városrendezés, tisztaság, egészséges és barátságos
környezet kialakítása a lakosok aktív közremú1<ödésé
vel.

Vég nélkül sorolhatnánk az igényeket, mint iskolák,
intézmények zökkenőmentes mú1<ödtetése, jó ivóvíz,
csatornahálózat bővítése stb. Ismerjük a gondokat, hi
ányokat, teendőket.

Polgármesteri feladat (kell, hogy legyen) a lakosság
különböző rétege gondjainak körültekintóbb, rend
szeresebb megismerése és elvárásai nak figyelembe vé
tele. Meg kell találni a segítség módját és fontos
személyekkel való kapcsolatok építését, fenntartását.

Nem szívderítő népszerűtlen döntéseket hozni a vá
ros életében, de ha egy polgármester jól érzi teendőit

és intézkedéseiben betartja, betartatja a fontossági sor
rendet, ha el tudja választani a nagyon fontos dolgokat
a kevésbé fontostól, ha célravezető gondolatainak van
vezérfonala ésjóllátja tervei megvalósításának módját,
akkor ehhez bizonyosan megtalálja a partnereket is.
Nagy feladat sokmilliós hiánnyal, megszavazott költ
ségvetéssel kezdeni a munkát, új ével, és szembenézni
az egyre nehezbb terhekkel, amik az önkormányzatra
hárulnak felsőbb szervek által is.

Okos, megfontolt munkával hosszabb távon talán
városunk is fe]zárkózhat a jól működő önkormányza
tokhoz, ha viszont az eddigi helyi hat év lesz a követett
modell, bizonyosan nem jutunk el6bbre, de még a
gödörból sem lépünk ki. Kicsit sok volt a tanulóévek
száma, hátránywlk nehezen hozható be.

Jelen nehézségeinkben dr. Dávid Imre agrármérnök
- közgazdász képességeire, szakismereteire van szük
sége városW1l<J1ak - elismerve a többi jelölt pozitív
tulajdonságait, értékeit is. Bárki lesz a "befutó", tiszte
lettel fogadjuk, azonban az eddigi tapasztalatok alapján
úgy érezzük, változást, htúározolt elképzeléseket, jobb
szervezőmunkál, a város egészére való rálátást és in
tézkedést várnak a lakosok az új polgárrnestertŐl.

Miután a megválasztott polgármester közelebbről

megismerkedik az önkomlányzati munkával, felada
tokkal, kívánatosnak tartjuk, hogy kitűzött, megvalósí
tandó feladatait hozza nyilvánosságra.

Nem irigyelve, de előre is jó munkát kívánva jöven
dő polgármesterünknek, kérjük a Kedves Választók
minélllagyobb részvételét és jó döntését a szavaz6füJ
kéban.

Független Kisgazdapárt
helyi szervezete

1997. március 9-én idó1<özi pol
gármester-választásra kerül sor
városunkban, amely tény nem iga
zán könyvelliető el pozitív ered
ményként, de vészjelzésként igen.
Ez a jelzés pedig arra kell, hogy
kényszerítsen minden felelős

ségteljesen gondolkodó választó
polgárt, hogy álljunk meg egy
pillanatra és gondolkodjunk el kö
zös dolgainkon egyenként is és
együttesen is.
Gyomaendrőd város jelene és

különösen hosszabb távon gondol
kodva a jövője a tét, amely eleve
meghatározza mindannyiunk és
hozzátartozóink, gyermekeink és
unokáinkjövőjétis.

Fel kell emelni a fejünket, s kör
benézni a környező és távolabbi
településeken, fel kell mérni az or
szágos helyzetet és különösen
részletesen kell elemezni városunk
adottságait, lehetőségeit és mind
ezek alapján reálisan meghatároz
ni jövőbeni céljainkat a szűkebb

régió által gyakorolt hatásokba
ágyazottan, s a mindenkori orszá
gos politika adta lehetőségeketki
használva!

Gyomaendr6d város nem egy
születéstól kezdve összen6tt torz
szülött sziámi iker, hanem két
egészséges település fokozatos
összeépülése, amelyben két egész
séges lokálpatrióta szív dobog. Él
jünk ezen adottságunk pozitív
lehetőségével! Hozzunk létre egy
egészséges fejet, egy egységes,
okos, előrelátó városvezetést és
higgyünk abban, hogy annak a vá
rosnak igenis van jöv6je, amely
fejének vérellátását két szív vérke
ringése is biztosítja.

Most március 9-én, e jövóoeni
egységes városvezetésnek kell
megválasztanunk az els6 számú
emberét, a Polgármestert, akinek
személyét sokan meghatározónak
tartják a célok eléréséhez vezet6
úton kifejtett tevékenysége révén.

A Magyar Szocialista Párt Gyo
maendr6di Szervezetének tagsága
dr. Dávid Imre agrármérnököt
ajánlja az Önök figyelmébe, s kér
jük m~,gfontolt támogatásukat!
Miért üt támogatjuk?

Úgy gondoljuk, hogy ebben az
országosan SZÚK.ÖS anyagi helyzet
ben határozott egyéniségű, a gaz
dasági folyamatokban eligazodni
képes gazdasági szakemben'e van
szüksége a város vezetésének, akit
nem lehet az "orránálfogva vezet
ni" a fontos döntések meghozata
lakor. Olyan emberre, aki képes
tárgyalni minisztériumi szintű

szakemberekkel, országgyíílési
képviselőkkel, különféle cégek,
vállalatok tulajdonosaival, aki ké
pes összefogni a helyi gazdasági
vezetóK.et, vállakozókat és az egész
lakosságot a város érdekében az
önkormányzati képviselóK. és a
polgármesteri hivatal dolgozóinak
segítségével. Amint a szegényes
éléskamránakis okos, osztani-szo
rozni tudó ügyes gazdasszonyra
van szüksége a megélhetéshez,
ugyanúgy nincs ez másként a vá
ros "kamrájával" sem, csak jóval
bonyolultabb szinten.

E fontos és nehéz feladatra talál
juk alkalmasnak mi is - több helyi
párt és társadalmi szervezethez ha
sonlóan - a független jelöltként in
duló dr. Dávid Imrét, e táj
szüIöttét, aki 32 éve már munkájá
val is e vidéket gyarapítja. Külön
böző vezető beosztásokban
dolgozott a hunyai tsz-ben, a gyo
mai Gyözelem Tsz-ben és a Körösi
Állami Gazdaság élén. Jeleneleg a
gyomanendr6di Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközép- és
SzakmunkásképzőIskola igazga
tóhelyetteseként a tangazdaság
munkáját irányitja. Társadalmi
megbízatásként az Endrőd és Vi
déke Takarékszövetkezet igazga
tóságának az elnöke. Doktorátusát
vállalatgazdálkodásból szerezte.
Mérnök-tanári diplomával is ren
delkezik.

Szeretnénk felhívni a Választó
polgárok figye/mét, hogy ez a v,á
lasztás csak EGYFORDULOS
lesz, tehát a legtöbb szavazatot ka
pott személy lesz a polgármester.

Kérjük, ismerjék meg a jelölte
ket, s jól megfontoltan adják le
szavazataikat!

Magyar Szocialista Párt
GyomaendrődiSzervezete



8 SPORT l YY/. tebruár

Tánciskolai bemutató Kispályás torna

Az enyedi öregfiúk csapata az elsőmérkőzésután

Pályázat

nül, 46-6-os gólkülönbség
gel. Második lett a Hódmező
vásárhely, harmadik
Gyomaendrőd, negyedik
Orosháza, az ötödik pedig
testvérvárosunk, a romárúai
Nagyenyed csapata. A leg
sportszerúbb csapat díját az
enyediek nyerték el.

Tisztelt gyomaendrődipolgárok!
Amennyiben Önök hasznosnak találják pályázatunkat,
kérjük, anyagi támogatásukkal (pénz vagy tárgyjuta
lom) segítsék munkánkat. Megfelelő feltételek mellett
a támogatás közérdekű kötelezettségvállalás címén
SZJA alapból levonható. Magán- és jogi személyek
támogatását egyaránt várjuk! A pályázatról érdeklődTÚ
lehet Pál lánosnénál a Fő út 2. szám alatt, vagy a
386-230-as telefonszámon.

A gyomaendrődi Drogellenes Munkacsoport és a Vö
röskereszt TeIiileti Szervezete

IRODALMI PÁLVÁZATOT HIRDET.
A pályázaton részt vehet m..i nden gyomaendrődilakos

és itt tanuló diák, aki betöltötte a 10. életévét.
A pályázat témája: Káros szenvedélyek
Műfaj:Szabadon választott (vers, novella, riport stb.)
Terjedelem: maximum 5 gépelt oldal
Beadási határidő: 1997. április 15.
A pályázatokat a megadott határidőig a Városi Csa

ládsegítőSzolgálat vagy a Vöröskereszt TeIiileti Szer
vezetének irodájában lehet leadTÚ. (Mindkettő címe:
Gyomaendrőd, Fő út 2.) A pályázat jeligés, melyet fel
kell tüntetTÚ apályaművön. MellékelTÚ kell még egy
lezárt borítékban (melyre ráírta a jeligét) a pályázó
nevét, címét, és életkorát. A pályaműveket szakértő

zsűri bírálja el. A legjobb pályázatokat korcsoporton
ként díj azzuk és a pályázó engedélyével megjelentetjük
egy kiadványban.

Február elsején, szombaton
a sportcsamokban rendezték
meg a 4+I-es kispályás nem
zetközi labdarúgótomát. A
délután egy órakor kezdöd6
mérkőzéssorozaton öt csapat
küzdött a végső sikerért. A
tomát a magyar teremlabdarú
gó-válogatott nyerte veretle-

M.L.

Január 18-án a Katona József Városi Műve16dési Központban
került sor a már hagyományosnak szánútó tánciskolai növendé
kek félévi bemutatkozására. A telt ház előtt zajló rendezvény
keretében a kezdö gyermekek, az ezüstjelvényszerzö gyermek,
valamint az ifjúsági haladó csoportok mutatkoznak be.

Az egyes csoportolmak öt-öt tánc bemutatásával kellett szá
mot adniuk felkészi.iltségükről. Ez évben első ízben került sor
az úgynevezett jelvényszerző versenyre, amely keretében ver
senyszerű formában kerültek értékelésre a táncosok. A Magyar
Táncpedagógusok Egyesülete által kiadott jelvényszerző tánc
iskolai program a nyugat-európai hagyományokra épül. Ennek
lényege, hogy a kezdő és haladó tánciskolák elvégzését követő
en a táncosoknak lehetőségnyílik tovább folytatni a megkezdett
tánctanulást magasabb szinten. A program bronz, ezüst, arany
és arany csillag szinteket különböztet meg. Az egyes szintek
eléréséhez szintenként meghatározott szá.mú táncot kell elsajá
títani meghatározott lépésanyaggal. A legmagasabb szinten már
mind a tíz világtáncot - angol keringő, tangó, bécsi keringő,

slowfox, foxtrot, szamba, cha-cha-cha, rumba, pasodoble ésjive
- ismerni kell. Az ajánlás szerint az értékelés lehetó1eg verseny
szerű formában történjen.

A bemutató keretében két csoport 9-9 párja külön mérte össze
tudását. Az értékelést három tfgú zsűri (Megyeriné Csapó Ildikó
táncpedagógus, dr. Szendrei Eva volt B osztályú táncos és Tímár
Krisztián a táncklub B osztályos táncosa) végezte. A versengés
ben kitettek magukért a táncospárok, mely lemérhető volt a
közönség tetszésnyilvánításában és a pontozás szorosságában
is. Az ezüst jelvény-szerző csoportban az elsőséget Balla Ká
roly-Szaniszlai Edit páros, núg a táncklub jUTÚor korosztályának
igazi táncversenyen még nem indult párjainak házibajnokságán
Cellai Richárd-Kurilla Enikő érte el.

A műsorban felléptek a Rumba Táncklub versenyző párosai.
A közel százötven táncost felvonultató esemény ajelvényszerző

és a háziverseny párosainak járó oklevelek átadásáva! és búcsú
táncukkal fejeződött be.
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Gyomaendrödön.
Érdeklődni:20/462-976

Értesítjük kedves vásórióinkat,
hogya

Color Shop Papírbolt
Új HELYRE KÖLTÖZÖTT!

Új üzletünk mórcius elején nyDik
meg o katolikus templommal

szemben, (o Petöfi u. 2. szóm alatt)
ahol ugyancsak gazdag

óruvólasztékkal vórjuk
kedves vósórlóinkat.

A kézisek
reménykednek

- Nagyon nehéz feladatnak ígérkezik a
bentmaradás NB II-ben - mondja Nagy Pé
ter, a Gyomaendrődi Férfi Kézilabda Club
edzője - sokan már elkönyvelték, hogy az
qsztály egyik kiesője a gyomaiak lesznek.
En azonban optimista vagyok és bízom a
csapatban - állítja az edző.

Az újonc NB Il-es gyomai csapat a baj
nokság kezdetekor szerényen csupán a
bennmaradást tűzték ki célul. A szezonban
mindössze két pontot sikerült szerezniük.

- Meg kellett volna erősítenünk a csapa
tot, ám anyagi lehetőségeink ezt a szándé
kunkat igencsak behatárolták. A
leggólerősebb játékosunkkal, Kelemennel,
munkahelyi elfoglaltsága miatt sajnos rit
kán számolhattam. Ha sikerülne visszacsa
logarnunk Békésről Weigertet, Ózdról
pedig HorváI!70t, akkor nemcsak a tabelIán
előttünk álló Berettyóújfalunak lehetnénk
méltó ellenfelei - mondja Nagy Péter, aki
szomorúan vette tudomásul, hogy az önkor
mányzatot nem nagyon érdekli a gyoma
endrődi kézilabda.

- Bízom azért abban, hogy néhány válla
kozó anyagi segítségével talán hosszabb tá
von is biztosíthatjuk helyünket az NB II-ben
- fejezte be Nagy Péter.

~~x..Y.IO'~O::O:::::::::O:':::~.: "'»""'(0(l(>I'>~~~-1

~ "
~ Gyomaendrodi
I cselgáncsosok ~l Hollandiában I:

~ Február elején Hollandiában járt a Gyo- ~
? maendrődi Judó Club tizennégy fiatal spor- 1<I tol6ja. A hollandiai nemzetközi versenyre ;
~ mintegy nyolcszáz i(iú cselgáncsoz6 neve- :
~ zett, s a gyomaendrődi dzsúdósok elisme- ~
~ résre méltóall szerepeltek. A lányok közül a ~

~ 32 kilogrammosok csoportjában Mészáros
~ Renála ezüstérmet szerzett, Kónya Katalin ~
~ pedig a 47 kilósok versenyében lett harma- ~
~ dik. A fiúk is jól szerepeltek: 4S kil6ban J
@ második lett Vetró Péter, Stranszki Mihály ~
~ pedig az ötödik helyen végzett - tudtuk meg ~

~ a Békés Megyei Nap című napilap február ~
~ "~ 6-i számáb6l. ~

2o<~==_»~==~~~==~_::~:ce»~~

te tömegeket mozgató,
világot átfogó hatását.
Kezdeményezésére
megalakult egyesületé
nek focicsapata,
amelynek vezetője és
egyben amatör edzője

is volt. Beutazta Euró
pát, hogy összekötte
tést létesítsen külföldi
sportkörökkel, majd te
vékeny részt vállalt a
Magyar Labdarúgó
Szövetség megalapítá
sában, a labdarúgó
sport szervezésében.

Magyarországon az
első nemzetközi mérkő
zésre 1987. október 31
én került sor aMillenáris
pályán. ABTC a Vienna
Cricket and Football
Club csapatával játszott
nyil vános labdarúgó
mérközést. Bár a kilenc
angol játékossal felálló
osztrák csapat 2:0
arányban nyert, a mér
kőzés mégis a hazaiak
sikerét jelentette: Ma
gyarországon gy6zött a
labdarúgás.

(Részletek Syposs
Zoltán, a Népsport
1978. január 11-i szá
mában megjelent cik
kébó7)

sprotcsarnokban megrendezendő

mérkőzésekl<elemlékeznének ajeles
eseményre, s adóznának a sportem
ber munkásságának.

A két szervező a Magyar Labdarú
gó Szövetség segítségét kérte a ren
dezvény megszervezéséhez, s hogy
az eseményból ez év öszén lesz e
valami, az a két szervezőn nem fog
múlni.

zőkészségével, már az
1880-as évek végén
felbecsülhetetlen szol
gálatot tett az országos
középiskolai tornaver
senyek népszerűsítésé
vel.

Fáradhatatlan, lelkes
segítője volt a Millená
ris-pálya építésének.

Athénba, az első új
kori olimpiára kikül
dött versenyzőinket

Iszer saját költségén kí
sérte el. A Nemzetközi
Olimpiai Bizottság Co
ubertin elnöklete alatt
megtartottottani ülésén
6 vezette ajegyzó1<öny
vet, kapcsolatokat épí
tett ki a görög
sportegyesületekkel.
Haza hozta az első iga
zi diszkoszt, és idehaza
bemutatókat tartott.

jAkkoriban jelent

~
eg hazánkban az első

i azi felfújtfutball-lab
d és 1896 végén itt is
megpróbálkoztak vele
a BTC sportolói. Ab
ban a tornateremben,
ahová "berepült", még
aligha gyanitották, mi
lyen óriási távlatokat
nyit meg a foci. Iszer
azonban már elképzel-

Iszer Károly Labdarúgó Kupa
Gyomaendrődön?

Iszer Károly Labdarugó Kupa meg
rendezését kezdeményezi Halász Ist
ván testnevelő tanár és Fekete Elemér,
az Iszer család gyomai leszármazot1ja.
A jeles eseményre az ad alkalmat,
hogy 100 évvel ezelőtt, 1897. október
31-én Iszer Károly rendezte meg Ma
gyarországon az első nemzetközi lab
darúgó mérkőzést Budapesten
Millenáris-pályán. A gyomaendrődi

Takarmónykeverő üzem és 800 tonna tórkapacitósú
takarmónytóroló siló

ELADÓ

Iszer, a magyar sport mindenese
1885-t61 közel há

rom évtized sportmoz
galma kapcsolódik
össze a nevével. Húsz
különféle szerepben
szolgálta a sportot sze
mélyes pédával, tettel,
szóval és tollal egya
ránt'

Alapító tagja volt a
Budapesti Torna Club
nak, fellendítését mind
szélesebb hatáskörrel 
művezető, másodel
nök, majd 1909-tól a
klub elnöke - szolgálta.

Ahogy múltak az
évek, úgyagatták nevé
hez az elismerés - mun
kássága eredményeire
utaló - díszítő jelzőit:

"Iszer, a Mílleneráris
pálya megteremtője, a
BTC ezerkezű elnöke,
Iszer, a magyar testne
velés és a sport minde
nese...", !lÚg végül az
egész magyar sportvi
lág Tatusa, tatája lett.

Iszer, miként egyesü
lete is, elsősorban a tor
nát tartotta a
tömegképzésre legal
kalmasabb testi neve
lés módszerének.
Kitűnő tornász volt,
szaktudásával, szerve-
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Több állás lesz Békés lllegyében
,
Uj pályázati lehetőségek a cégeknek

Kép-zésí
lehetőségek

Békés az idén várhatóan
egymillió forintot költhet a
munkanélküliség csökkenté
sére, s a nemrégiben újjáala
kult megyei munkaügyi
tanács ennek az összegnek
mintegy a felét szánja a köz
hasznú munkavállalás támo
gatására - közölte Pelcsinszki
Boleszláv, a tanács soros elnö
ke, a megyei képviel(í-testület
alelnöke. (Tavaly a megyéhen
11 ezer embert foglalkozattak
hosszabb-rövidebb ideig tartó
közhasznú munkán, erre köl
tötték a rendelkezésre álló
összeg 54 százalékát.) Jelen
t6s összeg jut a munkanélkü
liek bértámogatással val6

elhelyezésére és az állástala
nok képzésére-átképzésére is
ebben az esztendóben, de pél
dául a részmunkaid6s munka
vállalás segítésére csak pár
milliót szálmak, mivel sem a
munkavállal6k, sem a munka
adók nem kedvelik ezt a fog
lalkoztatási formát.

A megyei munkaügyi köz
pont 1997-ben új lehet6sége
ket is kínál. Az els 6
pál yázatol már meghirdet
lék, eszerint a munkahelyte
remt() beruházásokra fölvett
hitel kamatát - munkahe
lyenként félmi11ió forintig 
teljes mértékben átvá11alja a
központ, amennyiben a föl-

vett munkanélküli t legalább
két évig foglalkoztatják. Erre
a célra a megyében ötvenmil
lió forint áll rendelkezésre. A
pályázatokat június 30-ig le
het benyújtani, a Békés Me
gyei Munkaügyi Központ
szolgáltatási osztályán. Az el
bírálás során el6nyösebb
helyzetben vannak azok a pá
lyázatok, amelyek olyan tele
pülésen valósulnak meg, 
például Gyomaendr6dön és
körzetében - al101 amunkanél
küliségi ráta meghaladja a me
gyei átlagot. A pályázatról
részletes felvilágosítást ad a
munkaügyi központ gyoma
endr6di kirendeltsége is.

Nőtt a közhasznú
munkán

foglalkoztatottak
~szam.a

A város önkormányzata a jövedelempótló tá
mogatásban részesülők 90 napos foglalkoztatá
sát 283 fő részére biztOsította, melyhez 10,5
millió forint támogatást nyújtott a munkaügyi
kirendeltség. Egyéb közhasznú n1Unkán foglal
koztatottak száma 1996-ban 86 fő vol t, melyen
4,3 millió forint támogatást kapott az önkor
mányzat. Az önkormányzat intézményeinél
1996-ban 144 fő volt a közhasznú mun kán részt
vettek száma. melyhez 11,5 millió forint támo
gatást biztosította.

Alacsony a képzési
hajlandóság szintje

térségünkben
Az átlagosan kétezer fő létszámban regisztrált

munbUlélküliek köréból mindössze 142 fő vett
részt képzésben, ebből 26 f6 volt pályakezdő.

Térségünkben az elmúlt évekhez viszonyítva is
alacsony a képzésben résztvevol< száma, mind
össze néhány fős emel kedés tapasztalható 1996
ban, de így is a megyei átlag alatt van. Ennek
legfőbb oka, hogy a tanfolyamok nagy része
Békéscsabán indult, kevés a helyi képzés. Másik
ok, hogy sokan nem látják biztosítva a tan fo
lyam el végzése utáni munkába állás lehetőségét.

(A t<Ulfolyamot befejezettek SS százaléka tudott
munkaviszonyt létesíteni 1996-ban.) A legked
veltebb tanfolyamok: alapfokú sz{unítőgépke

zelő, mérlegképes könyvelő, személy- és
vagyonőr, kisvállakozások gazdasági ügyinté
zője, nyelvtanfolyamok, hajópincér.

ÁLLÁ5AJÁNALATOK
Betanított cipész, 10 fő - Szigeti To

pánka Bt. Dévaványa 60/307-980

Villanyszerelő, l fő - Lázár és Társai
Bt. Gyomaendrőd30/537-976

Asztalos, 3 fő - Linea Gmk. Szarvas
66/313-121
Értékesítő, J f(5 - Zepter Kft. Gyoma

endrőd

Nyomdagépkezelő,7 fő - Kőnig Kft.
Dévaványa 60/450-705

Területi képviselő, l fő férfi - Sped
Mark Bt. Nyíregyháza 30/559-512

Műanyagfröccsöntő,3 fő férfi - Gar
da-Nord Kft. Szeged 30/281-556

Cipő-felsőrészkészítő,5 fő - Varga
Bt. Gyomaendrőd30/554-999 .

Benzinkútkezelő, 2 fő - Mol Rt. Gyo
maendrőd

Hidegburkoló, 4 fő - Neibon Kandal
ló Gyomaendrőd 20/272-365

Pénzügyi tanácsadó, 5 f() - Régió
Centrál Kft. Békéscsaba 66/445-468

Édesipari termékgyártó művezető, 2
f() - Functy Kft. Gyomaendrőd66/386-557

Varrónő-vasalónő,10 f(5 - Szab6ipari
Szövetkezet Gyomaendrőd66/386-913
Titkárnő(német és angol nyelv), l fő

- Fitowerk Kft. Dévaványa 60/453-266

Gépészmérnök (német és angol
nyelv), l fő - Magyar Cukor Rt. Mezóne
gyes 6813~ l-644

Baromfifeldolgozó, 1 főférti - Workt
rans Kft. Csabacsűd 66/311-722

Adminisztrátor, l fő - Rácz és Társa
Kft. Gyomaendrőd30/554-660

Felhívás!
A gyomai Tourinform Iroda kéri

azon gyomaendrődi lakosok jelelllke
zését, akik a nyári Qlrisztikai szezonra
kiadható nyaralóval,hélvégi házzal il
letve vendégszobával rendelkeznek.
Az iroda a tOvábbiakban vállalja a
hozzá beérkező címek nyil ván tartá
sál, közvetítését.

Kérjük, ha szándékoznak nyilván
tartásunkb,Ul szerepelni, keressenek
fel bennünket a F6 út 173-179. szám
alatt, illetve a 386-85 l-es telefonszá
mon.

Köszönettel:
Tourinform Iroda

A Shell Töltőállomás

KÚTKEZELÖl
munkakörbe keres
30 év alatti fiatalt.

Jelentkezni
személyesen a Shell

Töltőállomáson

Kiss Sándomál.

r'O'<;';'';'';(;:':;»>.YN»jo'..-JoY~....~;r~,~~

~ Nyárfarön~öt keresek fl
~ megvetelre! ~

~ Az aláb~~ cúnre kérem az ~
~ apnlatokat: ,l

!: Rácz Imre, Gyomaendrőd, II Móra Ferenc u. 1/2. ~
f: Tel: este 386-326/ ~

~ napközben 60/487-383 ~
~ :'
L, ~Y.o:o"~...u.:-"~~:.:u~
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Tisztelt
Fogyasztói

A 27/1975. MT. rendelet. illetve
az azt felváltó 38/1995. Korm. ren
delet szabályozta, illetve szabályoz
za a közműves ivóvízellátást és a
közműves szennyvízelvezetést.

Az érvényben lévő 38/1995.
Korm. rendelet (természetesen az ér
vényét vesztett 27/1975-ös is) jogo
kat ad mind a fogyasztóuak, mind a
szolgáltató nak. A jogok mellett
azonban kötelezettségeket is ró
mindkét fél számára.

Természetesen nem várbató el
Tisztelt Fogyasztóinktól, hogya hi
vatkozott rendeletet teljeskörűen is
merjék.

A rendelet két pon0ának a 1'0
gyasztóink általi ismeretét és betar
tását azonban azért tartjuk
küJönösen fontosnak, mert általuk:

- pontos, aktuális. vízmérőleolva
sási adatokkal dolgozhatunk,

- az esetleges megbibásodások
gyorsan felderítlJetök és kijavítIJatók,

- a mért. belső vízelfolyásokból
adódó magas fogyasztások korán ki
szűrheto1c.

- a vízmérőaknában szükségessé
váló javítási. szerelési munkáinkat
segítile illetve lehetővé teszik, stb.

Ezek megvalósulásával meggyő
ződésünk. bogy jobb és kon-ektebb
kapcsolat áll elő közöttünk, mely
mindkettőnkérdeke kell legyen, kü
lönös tekintettel a jelenleg is - vélbe
tően a jövőben méginkább - magas
szolgáltatási díjakra.

38/1 995 .lIV .5.1Korm.rendelet.
17. paragrafus

(I) A fogyasztó a vízmérőakna,

illetve vízmérőllely hozzáférhetősé

gének biztosításáról és tisztántartá
sáról. a vízmérő fagy elleni
megfelelővédelmérőlgondoskodni.
továbbá a vízmérő rendellenes mű

ködéséről a szolgáltatót baladéktala
nul értesíteni köteles.

(2) A vízdíjelszámolás alapjául
szolgáló vízmérök és a leszerelésü
ket megakadályozó zárak sértetlen
megőrzéséért és védelméért a fo
gyasztó felelős, és a neki felróható
okból megrongáJódott vagy elvesz
tett vízmérő javításának, pótlásának
szerelésének, továbbá bitelesítésé
nek költségeit köteles a szolgáltató
nak megtéríteni.

Fentieken túl, illetve azok figye
lembevételével kérjük T. fogyasztó
inkat. hogy vízmérőaknáikat - mivel
az évek során azok nagyban elliasz
nálódtak - újítsák fel. tegyék rendbe.
különös tekintettel a különféle vizek
/talajvíz. csapadékvíz/ bejutásának
meggátolására.

Kérjük, tájékoztatáswlkat ne ve
gyék zaklatásnak, illetve higgyék el,
hogy amennyiben az abban foglal
[akban partnereink. úgy az előállt

helyzeuJek a késóbbiekben mindket
ten haszonélvezői leszünk.

Békés Megyei Vívnűvek RI.
Gyomaendrődi Uzemmérnöksége

LEVELEINKB6L

"Nagyon ramaty itt a vezetés"
Ez a sommás megállapítás ,,2" úrtól származik, aki

az elmúlt évben üdül(ftelket keresell, de miután éne
sült az illeni állapotokról afenti sommázallaltávozott.
Weigert Józsefa Szó-Beszédben a város renoméjának
a lezüllesztéséról ír. Nézem a legutóbbi Szuperinfó
hirdetéseit: Szarvason vennék házat, Szarvason ven
nék ingatlant, stb. így hirdetnek. Gyomaendrődön

vásárolni szándékozó hirdetőtnem találtam. Ez vélet
len volna?

Polgármester-választás előtt állunk. Most van vá
laszték, el kell menni szavazni. Mindenkifelelős, aki
nek szavazati joga van. Olyan polgármester! kell
választani, aki a város renoméját helyre teszi. Ajelöl
tek között van egy minőségi agyvelővel rendelkező,

széles látókörű, tudományokkal, vezetői tapasz
talatokkal és Ffleg józan paraszti ésszel bíró egyén,
aki a wiros hírnevét helyre tudja állítani.

Ha eltölt a polgármesteri székben 6-10 évet, afia
taloknak munkahelyet, a középkorúaknak a gazdaság
fellendítésével jobb lehetőségeket,az öregeknek azt a
megígért nyugodtabb öregkort biztosíthatja. Leg
alábbis olyat. amilyen a szomszéd településeken van.
Ezt az embert elszalasztani nem hiba, hanem bűn

lenne. Állítólag ajó tanács aranyat ér. Ha megfogad
juk. Válasszuk meg polgármesternek dr. Dávid Imrét'
Ezt ajó tanácsot adja:

Fülöp Jenőbácsi
Gyomaendrőd

Gépjármüvének átírása kor, forgalomba helyezésekor
az átírás helyén a

Gyomaendrődi Rendőrőrsön

MEGKÖTHETI
.. """KOTELEZO GEPJARMU
", , , ,

FELELOSSEGBIZTOSITASAT!
A helyszínen képviselt biztosítótársaságok:

• ÁB-AEGON Biztosítő Rt
• GENERAL! Budapest Biztosítő Rt

• HUNGÁRIA Biztosítő Rt
• OTP-GARANCIA Biztosítő Rt
• PROVIDENCIA Biztosítő Rt

l'ie feledje: egy helyen az átírás és a
biztosításkötés!

Ügyfélfogadás :
kedden és szerdán 8,30 - 16,30

csütörtökön 8,30 - 12,00

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a hozzátartozóknak,
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek,akik

Gyalog Lászlóné
született Varga Irén

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalm\mkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

11

Aggódás
a város jövőéért

Egy vagyonfeléléssel terhes
éven van túl az önkormányzat,
hiszen amit lehetett eladta.l<. Az
értékesített ingatlanokból szár
mazó bevétel tavaly 34 millió
forinttal segített be a költségve
tésbe. Ez mentette meg a várost
a csődtől. A város idén 451 mil
lió forint állami támogatást kap,
amely 25 millióval több a tava
lyitól. Mégis az idei bevételek
és kiadások között mintegy 70
millió forintos különbség, azaz
hiány van.

Hitelek törlesztésére 16 mil
lió forintot kell fordítani. A ki
adások legnagyobb része a
polgármesteri hivatal és az in
tézmények dolgozóinak béreire
megy el. Az önkormányzat 24
milliót szán idén felújításra és
72 milliót fejlesztésre.·Az intéz
mények fejlesztésére idén 53
millió van beütemezve.

A városi költségvetést meg
vizsgálva, a pénzhiány miatt
valamelyik beruházásnak el
kell maradnia vagy csak hite
lekből tudjuk megvalósítani
azokat, ami után 40 százalék
kamatot kell fizetni. Fontos len
ne a kiadások lefaragása, bizo
nyos eddig felvállaIt területek
leépítése. Ha a betervezett fej
lesztéseket finanszírozni akar
ják akkor előbb utóbb
csődhelyzetáll elő. A lakosság
egyre inkább elutasítóan visel
kedik a város vezetésével szem
ben, miközben tehetetlennek és
kiszolgáltatottnak érzi magát.
Az önzés mellett gyakran lené
ző gőggel, megvetéssel kezelik
az itt élóK, ügyét, gondját.

Aggódom a város sorsáért,
mert ez az év sem lesz gazdasá
gilag könnyebb az előző évilJél.
A lakosságot a helyi adókkal
egyre nagyobb áldozatvállalás
ra szorítják, de ebben a képvise
lők a lakossággal nem
osztoznak. Látva városunk
helyzetét, a lakosság nehézsé
geit, arra kérem a képviselóKet,
hogy mondjanak le a képviselóí
tiszteletdíj aikról. A testület tag
jainak nincs erkölcsi alapja aI

ra, hogy a lakosság által
befizetett adóból saját maguk
számára hasznot húzzamuc Ha
valóban fontos a képviselők

számára a város helyzete, akkor
jelenleg ez a legtöbb, amit rneg
tehetnek Gyomaendrődért.

Dr. Weigert József
Gyomaendró'd
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A
FEHÉRNEMű

BOLT
ajánlatából:

Triumph, Felina,
Sariana és olasz

fehérnemúK
nagy

választékban!
Női hálóingek,

köntösök,
selyemkombinék,
badyk, női alsók,

harisnyanadrágok.
Férfi a Isók,

atléták, zoknik.
Lányka és fiú

atléták,
alsók, zoknik,

badyk.

(STOP BUTIK SOR)
-Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 45.
Nyitva hétfőtól

péntekig: 9-12
és 14-18 óráig
szombaton:
9-12 óráig

Hartninc éves
a Köröstnenti...

...huszonöt éves
a Rutnba

,. ,. ,.
KINAI SARKANY

A legdivatosabb
TAVASZI KOLLEKCIÓVAL
várja kedves vásárlóit.

- kockás farmereI<, - szálkoptatott farmerek
- sztreccs kosztümók

- bársonybéléses ingek, - farmer ingek
- n6i-, férfi cip6k

- microfibre melegít6k sokféle színben

Gyomaendrőd, Kossuth uo 61-630
Tel: 66/386-833/17

A város mindkét táncegyüttese jeles évfordul6t ünnepel idén.
Harminc évvel ezel6tt alakult meg a Körösmenti Néptáncegyüttes,
s öt évvel kés6bb a gyomai társastánc klub. Mindkét együttes
fiatalok százait tanította, s tanítja ma is mozgáskultÚfára, viselke
désre. A Körösmenti és a Rumba is gálaműsorraJ és az elmúlt
évtizedeket bemutató kiadvánnyal ünnepli az évfordul6kat.

a Margó
Virág

boltban!
Gyomaendrőd,

Bajcsy Uo 69 o

Telefon:
66/386-183

Valentin napi

;;;[::I,..II..•:·:I:•.':'.:I:I.:I:l
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Valentin Nap
Február 14.

1990-ig nem ismertük a
Valentin-napot, pedig vi
lágszerte nagy virágos ün
nepnek számított már.
Virágot küldött ezen a na
pon - február 14-én - ked
vesének, barátjának,
barátnőjének Európában
és Amerikában sok-sok fiú
és lány,férfi és nő, fiatal és
idős. A dolog lényege
ugyanis a szeretet, a szere- ...,...",,......,.,,,,......,..
lem, a vonzalom kifejezé
se, közlése.



Mezőgazdasági termelők

figy'elem!

RÉGI BÚTORT
ANTIK BÚTORT

VÁSÁROLOK

Bárkai Zsolt,
Gyomaendrőd,

Erkel u. 29.

Gyomaendrőd,

Erkel f. u. 29.
Telefon:

06-30/533-554

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 fel-
szereléseket

- üveg és porcelán dísztárgyakat

- népi kerárniát, parasztüveget
(boros, likőrös, szódás, stb.)

- régi gyermekjátékokat
(babák, mackók, vonatok, stb.)

- hangszereket, zené16
szerkezeteket
(gramofont, fonográfot, stb)

mrr:·:·:·:······· ; ;.:.: ;.;.:.;.:.: :,:;":.,
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Gyomaendrőd,

Kossuth u. 34.

Február 25-ig
még tart a

ÉL TÁSÁ
A THOMAS JEANS

FARMERÜZLETBEN.

Tavaszi műtrágya és kukorica
vetőmag szükségletét biztosítsa
a Csárdaszállási Agrokémiai Kft.

műtrágya telepéről,

ahol a műtrágyák és kukorica
vetőmagvak széles választékával várjuk

vásárlóinkat.

Kiváló minőség, korszeru kiszolgálás.

Várjuk megrendeléseiket!
Címünk: 5621 Csárdaszállás,

a vasútállomás mellett
Telefon: 66/357-042
Telafax: 66/357-056

" , "MUTRAGYAT ES
"KUKORICA VETOMAGOT

EGY HELYENI

ÚJ LEHETŐSÉG
FémfelületnemesítÓ. kopásgátló. súrlódás
csökkentőharmadik generációs szerek.
Hasmálati előnyök:
- a gépek élettartama jelentósen megnő,

- védőhatá'>t biztosít, részleges olaj hiány
vagy annak teljes elvesztése után is egy
bizonyos ideig,
- növeli a motorok teljesítményét és hatás
fokát (7-10%),
- a gépek belső súrlódását 60%-kal csö1<kenti,
- a gépek kevesebb karbantartást igényelnek,
- megszűnnek a llidegindítási problémák,
- mérgesgázok csö1<kenuek a kipufogó gáz-
ban 20-30%-kal,
- minden típusÚ. fajtájú gép számára alkal
mazl.lató,
- kiküszöböli a jegesedést,
- javítja az égést,
- tisztán megőrzi az üzemanyagot,
- az üzemanyag fogyasztást 3-10%-kal
csö1<kenti,
- hátránya nincs.

Megvásárolhat6:
SHELL Töltőállomás,

Gyomaendrőd

~=~=~~'~======~.... .. "''''=~1

I TH~MA~a~~ I
, IT~IE 3f/ ct I

C1YOMAENDRÖD I
~
~
i
~
t~------------'

~ NAPOS ÉS ELŐNEVELT
~ CSIBE ELŐJEGYEZHETŐ!
~
~
§ Fehér- és vöröshibrid és vörös
~ kettőshasznosítású.
~

~ Március, április és május
~s hónapra.,
~ Nemes Tibor,
~ Gyomaendrőd, Sugár u. 4.

§ ---=""""''''''''''_~'''''''''''~ I ----'L...- ----l l~",...,...,..........'IX'.~...."":'I.~~,~~........... ...N _
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Értesítem tisztelt
ügyfeleimet, hogy

február IS-től

ÜGYVÉDI IRODÁM
az alábbi címre költözött:

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
Telefon: 66/386-522

dr. Szendrei Éva

Tisztelt Adófizető
Polgárok!

Támogassák Önök is
adójuk 1%-ával a Vi
dovszky Béla Helytörténe
ti Gyűj temény- Városi
Képtárat működtető Gyo
maendr6d Város Közgyűj

teményeiért Alapítványt!
Adószámunk:

19058733-1-04
Köszönjük segítségüket!

FIGYELEM!
A nemrég elfogadott tör

vény lehetővé tette vala
mennyi magánszemélynek,
hogy az 1996. és a további évi
adóalapját terl.1elő, kedvez
ményekkel csökkentett és be
fizetett adója I %-át szociális.
kulturális stb. jellegű alapít
ványnak. illetve kulturális in
tézménynek felajánlhatja.

Ha Ön szívesen látogatja a
Katona József Városi MŰve
lődési Központ rendezvénye
it, és közel áll Önhöz az itt
folyó tevékenység, s szeretné,
hogy megfelelő technikai fel
szereltség mellett színvonala
sabb kiszolgálásban.
rendezvényben legyen része,
úgy kérjill<. hogy támogassa
intézményünket! Adószá
munk: 15346645-2-04

Katona József Városi
MűvelődésiKözpont

Gyomaendrőd

Pályázat
A Gyomaendrőd Társastánc Mozgalomért

Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a ver
senytánc területén múködőegyének és csoportok
tevékenységének támogatására. A kuratórium
hozzájárul a táncos kellékek beszerzéséhez, a ver
senyekre, bemutatókra történőutazás, a továbbkép
zések, a táncos rendezvények költségeihez.

A pályázat benyújtható 1997. február 28-ig az
Alapítvány címére: Gyomaendrőd,Vásártéri ltp.
27/N7.

KEDVES VOLT ÉS
JELENLEGI TÁRSASTÁNCOSOK!

Ez év november 22-én megrendezésre kerü
lő 25 éves, jubileumi rendezvényükhöz kap
csolódó kiállításhoz illetve kiadványhoz
kérjük segítségeteket régi oklevelek, emlék
tárgyak, újságcikkek s fóleg fotók rendelkezé
sünkre bocsátásával.

A fentieket miel6bb hozzátok be a Katona
József Városi Művelődési Központba.

Viszontlátásra r

A szervezók nevében:
Megyeriné Csapó Ddikó

KÖZLEMÉNY
A Városi Családsegítő Szolgálat ezúton tá

jékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy telefonszá
ma megváltozott.

Az új telefonszám: 66/386-230/5-ös mellék.
A családsegítő fogadóórája kedden és csü

törtökön 8-12 óráig van a Fő út 2. szám alatt
a 4-es irodában.

Pál Jánosné, megbízott vezető

Felhívás!
Az 1996. évi CXXVl. tv.

adta lebetőséggel élve a Kö
rösmenti Táncegyüttes Ala
pítvány az alábbi felhívást
teszi:

- azok a személyi jövede
lemadót fizetőmagánszemé
lyek akik támogatni
szeretnék a település több,
mint 200 gyermekének hasz
nos szabadidőeltöltését.kul
turális értékeink megőrzését

a magyar néptánc. népha
gyomány ápolását, kérjük,
hogy személyi jövedelemadó
bevallásukkal egyidóben te
gyenek nyilatkozatot az Ala
pítv ány j a vára az
18370236-1-04 adószám fel
tüntetésével.

Minden támogatónak elő

re is köszönjük.
Körösmenti Táncegyüttes

Alapítvány
Gyomaendrőd

Bor- és kolbászverseny
A Katona József Városi Művelődési Köz

pont ~s a helyi Kertbarát Kör a gyomaendrődi
lakosok részére megrendezi a II. Házibor és
Kolbászversenyt.

A verseny helye: Katona József Városi
MűvelődésiKözpont Gyomaendrőd, Kossuth
u. 9. Tel: 386-777.

A verseny ideje: 1997. március 25. 10 óra.
A borversenyben az alábbi kategóriákban

lehet indulni: W
I. fehér bor
II. vörös bor
ill W(/·".j,-~

. must ~·;7~.~··· ;t..:
IV. gyürnölcsbor L:.'.,),/
Nevezés: l liter bor fehér üvegbenIkategória.
A zsűri megítélése alapján lehetőség nyílik

a megyei versenyen való részvételre'
A kolbászversenyre l szál vastag kol

básszal (szalámival) lehet nevezni.
Mindkét versenynemben a verseny napján

9 óráig lehet nevezni, az alábbiak szerint:
- tétel = l üveg bor, v. I szalámi = 150 Ft
I üveg bor + I szalátni = 250 Ft
2 üveg bor v. 2 szalámi = 250 Ft
2 üveg bor + I szalátni = 300 Ft
3 üveg bor v. 3 szalámi = 300 Ft
4 vagy több tétel esetén= 400 Ft
A fent említett nevezési összeállítás nem

kötelező, csak az érthetőség kedvéért tüntet
tük fel.

Várunk minden versenyeztetőtés érdeklődőt!
Rendezőség

Építőipari műszaki végzettségű, fiatal
pályakezdő,agilis, műszaki rajzolástól

és számítógép-kezeléstől sem
idegenkedő, Bkategóriájú
jogosítvánnyal rendelkező

munkatársat keres
a Prominent Bt.

Érdeklődi: a60/384-225-ös telefonon.
vagy személyesen Gyomaendrőd,

Tompa M. u. 22. sZ<Ím alatt munkaidőben.

Tisztelt Hölgyem,
Uram!

Az 1996. évi CXXVI.
törvény lehetővé teszi,
hogy magánszemély az ál
tala kiválasztott kedvez
ményezett javára
jövedelemadójának egy
százalékát felajánlja. A
törvény alapján a gyoma
endrődi Bethlen Alapít
vány jogosult e
kedvezmény elfogadására.

Az Alapítvány célja:
A gyomaendrődi Bethlen
Gábor Mezőgazdasági

Szakközép- és Szakmun
kásképző Iskolában folyó
mezőgazdasági és élelmi
szeripari szakem
berképzés támogatása, a
határon túli magyarokkal
való kapcsolattartás,
nemzetközi kulturális és
sportesemények szerve
zésének, rendezésének tá
mogatása.

Ezúton szeretnénk
megköszönni önnek,
hogy támogatásávaj segíti
munkánkat.

Az APEH az Ön ren
delkező nyi latkozata
alapján a korábban levont
adóelólegból l %-ot átutal
Alapítványunk számára.
A rendelkező nyilatkozat
átvehető a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakkö
zépiskolában.

Gubucz József
Bethlen Alapítvány

képviselője

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak

Békés Megyei Egyesületé
nek Gyomaendrődi Cso
portjának. vezetősége

meghívja Ont és kedves
családját 1997. március 8
án 18 órai kezdettel a mű

velődési házban tartandó
Nőnapi ünnepséggel egy
ben tartandó vacsorára. Je
lentkezni lehet minden
kedden este 17 órától a mű
velődési házban Csó1<e Já
nosnál március 4-ig. A
vacsora ára tagoimak 100
Ft, a hozzátartoz6knak csa
ládtagoimak 400 Ft.

Zene, tánc, tombola'
CSÓKeJános
csoportvezető



Címe:"." .

Feladóneve: """ " " " "

Érdeklődni: " , .

Az apróhirdetés szövege: ".

Figyelem! Vásároljon olcsó b
ban használt hűtőt, fagyasztót, szí
nes tévét, videó!. telefont
garanciával. Bizományos értékesí
tés' Gyomaendrőd, Fő út 21. (volt
Lenin Tsz. székháza) Tel: 06
20/376-376

Bársarkos mahagóni szek
rénysoreladó. Érd.: Gyomaendrőd.
Petőfi u. 68.

Kárpótlási jegyet veszek. Gyo
maendrőd, Zrínyi u. 29/A.

26 leckéből álló. középhaladó.
német nyelvleckesorozat !ELO/
kazettával eladó. Gyomaendrőd.

Vásártéri ltp. 34/A11. esti órákban
vagy hétvégén.

650-es gyári felújított szalagfű

rész eladó. Érd.: a volt gombüzem
nél, Gyomaendn'id, Bocskai út 54.

Kisméretű. román. alig lJasználr
gáztűzhely gázpalackkal eladó.
Érd.: Endrőd. Deák u. 17.

Verendából kivett üvegfal ab
lakkerettel együtte 170x 140 cm) el
adó. Érd.: Endrőd, Deák u. 17.

Napos és előnevelt csirke, kacsa
előjegyzés. A csirke vegyes hasz
nosítású, hús és tojó. Érd.: Szelei
né. Endrőd, Fő út 4.

Egyéni és társas vállakozá
soknak TB tanácsadás. ügyinté
zés. Magánszemélyeknek
családipótlék-. nyugdíjigény
beadásában teljeskörű segítség
nyújtás. Érd.: Impello-97 Bt.
Gyomaendrőd. Sallai u. 15/1.
TeI:66/386-834. hétfőtől csü
törtökig 17-19 óráig. Rjvainé
Farkas Eva.

Ingyenes az a.prÓ!
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EGYÉB

Újságunk dfjmentesenjelenteti meg azoknak az olvasóknak
a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céUából. A szelvényen megjelölt helyre kell

beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre:

5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért
felelősségetnem vállalunk! Egy apróhirdetés szöwge
lehetőleg ne tartalmazzon tizenöt (15) szónál többet'

endr6d. Selyem u. 22. Tel: 386
694/4 mel. munkaidőben9-17 órá
ig.

Eladó 2 nehéz vemhes tehén, nö
vendék üsző, 2 bikabOJjú, 25 anya
birka és malacok. Érd.:
Gyomaendrőd.Népliget u. 6. Smíri
SálJdor.

Idős személyek gondozá.sátvá.llal
nám saját otthonában, vagy nálam is.
Kiss Lajosné Gyomaendrőd, m. ker.
142.

Elektromos zsákos. garanciás,
új, fűnyíró 20 ezer forintért eladó.
Ugyanitt béléstest és bontott kis
cserép is eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Szabadság u. 26.

Zárható üvegballon 2 db 50 lite
res. 2 db 25 literes eladó. Érd.:
Drössler. Gyomaendrőd, Bocskai
u. SO/l. Tel: 30/241-560

Komplett öntözőberendezés 
450 l/perc- új Tomas, 150 fm tömlő

10 db, 6 db rézszórófej állvánnyal
eladó. Érd.: Drössler, Gyomaend
rőd. Bocskai u. SO/l. Tel: 30/241
560

15 db melegágyi ablak eladó.
Érd.: Debreceni Lajos, Gyomaend
rőd, Sugár u. 65.

Mechanikus író gépek eladók.
Érd.: a 386-186-os telefonszámon.

2 db jó állapotban lévő heverő

egy 350-es Jawa motorkerékpár el
adó. Érd.: Kiss Lajos, Gyomaend
rőd, Madách u. 2/2. egész nap. Tel:
20/236-415

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

ÁLLAT
Keresem fehér palotapincsi kan

kutyámat. Elveszett január 28-án, a
megtaláló jutalomban részesül.
Cím: Gyomaendrőd. Munkácsy u.
5.

JÁRMŰ

csere is érdekel. Érd.: a helyszínen.
vagy a 386-298-as telefonszámon.

Gyomaendrőd, Toronyi út 31.
szám alatti beépítbető telek, lebon
tásra váró épülettel eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Toronyi út 7.
Gyomaendrőd, Botond u. 2.

szám alatt lévő szőlőskertművelés
re kiadó. Érd.: Dombos László,
GyomaendrődFő út 159.

Pocos kert művelésre kiadó.
Érd: Dombos László. Gyomaend
rőd. Főút 159.

Siratói veteményeskertet olcsón
bérbeadok. Érd.: Mastala Istvállllé.
Gyomaendrőd, Munkácsy út 2.

Bontásra való ház. telekkel el
adó Gyomaendrőd. Zsák u. 4. szám
alatt. Érd.: Gyomaendrőd. Nap u.
14. délután.

pyomán a Fűzfás-zugban 952
m- vízparti veteményes föld eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Madách u. 6.
Tel: 66/386-462

Földet vásáro1nék napi áron, 2-5
hektál'ig, kb. 200 ak értékig Gyoma
környékén. Tel: 20/262-128 déJe
16tt 8-13-ig. délután 18-20-ig.
Gyomaendrőd, Kulicb u. 61.

szám alatt építési telek eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Kulich u. 13. sz.
alatt 16 óra után.

Építési telek eladó Gyomán a
Hunyadi út 43. sz. alatt. építési en
gedéllyel és anyagga!. Érd.: Mol
nár Sándor, Gyoma_ vasútállomás.

Gyomán üdülőöv~zetben víz
parthoz közeli 1000 m--es telek kö
vesút mellett eladó. Víz bekötve.
Érd.: Gyomaendr6d. Gárdonyi u.
21.

KERT, TELEK

1100 cm3-es 14 éves Ford Fiesta
I év műszakival eladó. Érd.: Gyo
maendrőd. Ságvári u. 6.

Jó állapotban lévő hosszúplatós
IrA egyben vagy bontásra eladó.
Erd.: Gyomaendrőd, Tanács u. 8.

Eladó egy 8 személyes Barkas jó
állapotban. másfél éves műszaki

val. Érd.: Gyoma, KőrösiCsoma u.
7.

Arany színű spániel kannal fe
deztetést vállalok. Ugyanitt kisüsti
vegyespálinka kapható. Tel: 06
30/502-955

Kétéves fekete német dog kan
törzskönyvezett, ela~ó vagy elcse
rélhető terményre. Erd.: Gyoma-

HÁZ, LAKÁS
Gyomáll a Losonczi út 18. szám

alatt kétszobás, összkomfortos csa
ládi ház sürgősen eladó. Érd.: a
helyszínen 16 óra után.
Gyomaendrőd.KissB. út7 szám

alatt fürdőszobás ház eladó. Szén
tüzelésű kazán és gyümölcsös kert
eladó. Érd.: Gyomaendrőd. Hunya
diu.25/1.

Garázsból kialakított üzlethelyi
ség kiadó a piac közelében. Érd.:
Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.
2 IlE/6. 15 óra után.
Gyomaendrőd. Lévai u. 10.

szám alatti lakás (ikerház fele) 2
szobás. déli fekvésű terasszal, gáz
konvektoros tűtéssel, gázos vízme
legítővej eladó. Érd.: ; helyszínen.
Szilágyi Andrásnál.

Mirhóháti u. 14. szám alatti ház
eladó. Érd.: Gyomaendr6d. Mohá
csi u. 9. szám alatt.
Gyomaendrőd. Balassi út 13.

szám alatt kertes ház eladó nagy
melléképülettel360 négyszögöl te
lekkel. Erd.: Gyomaendrőd, Petőfi

út 12.
Endrődön a Juhász Gyula út 30.

szám alatt 2 szobás összkomfortos,
régi tipusú ház nagy portával sok
melléképülettel, garázzsal eladó.
Érd.: Ubrin, Gyomaendrőd, Fő út
27. Tel: 386-786

Kétszobás. összkomfortos csalá
di ház eladó (kockaház). Érd.: Gyo
ma, Hunyadi u. 32/1. szám alatt
este 6 óra után.

Gyomán a 46-os főút mellett
összkomfortos tanya eladó. Érd..
Gyomaendrőd. Tompa M. u. lill.

GyomálJ a Hunyadi út 61. szám
alatt kertes családi ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Kálvin u. 16. szám
alatt.
Gyomaendrőd, Dobó István u. 8.

szám alatt gáz- és vegyestüzelésű

központi tűtéses ház eladó. Érd.:
Máljalaki Istvánné, Gyomaendrőd.
Kiss B. u. 2/ l. Hétköznap 17 óra
után. hétvégén egész nap. Te!. 386
707
Gyomaendrőd, Kiss B. u. 2/1.

szám alatti telefonos, gáz és ve
gyestiizeJésű kö~ponti fűtéses csa
ládi ház eladó. Erd.: a helyszínen,
Tel: 386-707

Gyomaendr6d. Katona J. út
52/ l. szám alatti tetőtérbeépítéses.

gáz- és vegyestüzelésű központi
fűtéses családi ház kedvező áron
eladó. Lakótelepi lakást is beszá
lIÚtunk. Érd.: az esti órákban a
helyszínen. vagy napközben a 386
523-as telefonszámon.

Kicsi ház (l szoba, l konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyomaendrőd.
Mikszáth u. 16.
Gyomaendrőd, Kisréti u. 30. sz.

alatti három szobás. központi fűté

ses kertes IJáz eladó. Lakótelepi



Mérgében összetörte a boltos tojásait
l

II

Több
balesetet
okoznak

a biciklisek

Ház eladó!
GyomáJl a Fő út 15. szám

alatt - Shell kútlal szemben 
levő összkomfortos emeletes
családi ház, nagy udvarral. alsó
épületekkel eladó. Az épület
irodahelységek vagy üzlet ki
alakítására is alkalmas. Érdek
lődni a helyszínen vagy a
386-676-os telefonon lehet.
Részletfizetéssel is I

Még az elmúlt évben Bé
kés megye területén csök
kenet a balesetek száma,
addig a Szarvasi Rend6r
kapitányság területén nőtt.

Ezen belül Gyomaendrő

dön hárommal emelkedett
a sérüléssel járó balesetek
száma.

- Területünkön 30 száza
lékkal n6tt a személygép
kocsi vezet6k, 21
százalékkal a tehergépko
csi vezetők és 71 százaLék
kaL a kerékpárosok áLtaL
okozott baLesetek szánUl. E
negatív tendencia megaka
dályozása érdekében fo
lyamatos ellen6rzés alá
vonjuk a kiviLágítaJLan, it
tas és a szabáLytaLanul ka
nyarodó kerékpárosokat.
Felhívjuk a figyelmet a
KRESZ-ben foglalt azon
szabályok betartására,
mely szerint ahol kiépített
kerékpárút van, ott kerék
párral csak a kerékpárúton
lehet közlekedni. Valamint
arra a szabályra, hogy la
kott területen kívül, főút

vonalon az úttest jobb
oldaláról a baloldalra úgy
lehet áthaladni, hogya ke
rékpárróL Le kell száLLni, és
azt az úttesten át keLL tolni
- tájékoztatta lapunkat
Szűcs József alezredes, a
Gyomaendrődi Rendőr6rs

parancsnoka, aki elmondta
azt is, hogy a balesetek
megelőzéseérdekében szi
gorítják a gépjárművezetői<

ellenőrzését is.
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GYOMA- sza Felelós szerkesztó: Felelós kiadó: Homok Ernó
ENDRŐDI - Homok Ernó Keszüit:

, Szerkesztöseg: GyomDi Kner Nyomda Rt.

BESZED5500 Gyomaendród. VCl'''9''9''·
Kossuth u. 18. Papp Lajos
TellFax.: 386-479 ISSN: 1215·8623

Farmerház

mellett

ségen, s elmondta, hogya gyo
mai köztemető előtt leütötték.
és elvették negyven ezer forint~
ját. A rendőrjárőr az elkövetőt

egy órán belül megtalál ta. A
rabló aPájer játékteremben pró
bálta megsokszorozni szerze
ményét. A gyomaendrődi

elkövető a nyomoz6lcnak rész
ben beismerő vallomást tett, s
ellene előzetes letartóztatása
mellett rablás miatt folyik eljá
rás.

A hunyai gázcseretelepr61
január 28-ra virradóra ellop
tak 35 gázpalackot, s okoztak
ezzel mintegy 400 ezer forin
toskárt.

MU~TANG
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II Gyöngy li
I Szolgáltató Iroda'

II Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. 1

lj Tel: 66/386-479

'I * ingatlanközvetítés
I * ingatlanok értékbecslése I

I
'j * szállás- és albérletközvetítés ~

\* fordítás német nyelven ~
II Gyors és megbízható lj
I ügyintézéssel várjuk I

[

'1 azokat akik keresnek II
és kínálnak. ~

jékoztatta az igencsak kapatos
úriembert; hogy véletlenül bolt
qa tért be, nem pedig kocsmába.
Am az eladó érvei nem győzték

meg emberünket, aki - szeszhez
nem jutván - éktelen haragra
gerjedt, s a pulton lévő tojások
ból hatvan darabot bosszúból
összetört, miközben a boltosra
szórta átkait. A részeg tojástörő

ezt követően távozott, ám a
rendőrjárőr hamarosan rátalált.
Az ember ellen garázdaság mi
att kezdeményeztek eljárást,
bár a boltnak okozott ezer forin
tos kárt már megtérítette.

Január 24-én este 7 óra tájban
egy férfi jelentkezett a reridőr-

Téli vásár a
Stop Butiksoron

a MÉTERÁRU
BOLTBAN!
Téli szövetek,

pamutanyagok,
kötött kelmék

20-30 O/o-os
árengedménnyel.
amíg a készlet tart!

5000 Ft feletti
vásárlás esetén

ajándékot adunk
kedves vev6inknek!

E5!Ó
'SEBESiED rn~
Rablás a temető

Január 18-án jelentették be a
rendőrségen, hogy a Simai zug
ban és a Siratóban több hétvégi
házat törtek fel eddig ismeretlen
tettesek.

Január 20-án a külterületi
közterület felügyelő feljelenté
se alapján a rendőrség eljárást
folytat négy helybéli ellen, akik
az ártérb61 akác- és nyárfákat
vágtak ki, s loptak el.

Január 21-én az endrődi híd
nál egy személygépkocsi gázolt
el egy ittas kerékpárost.

Másnap, január 22-én az esti
órákban egy szomjas férfi betért
a Fő út 78. szám alatti vegyes
boltba és italt kért. A boltos té-



r:Ilz új polgárm
DR.
AlDárcius 9-i PDlgárlDlstlr-választással kapcsolatos írásainkat a lap

2-3. oldalán olvashatják. .
A változásra szavazott a lakosság

1. Dr Dávid Imre
2. Czibulka György 3. Jenei Bálint 4. Kiszely István
A rendszerváltást követő első önkor- Dr. Frankó Károlyra 28ó5-en, Jenei Bá

mányzati választás után az új gyomaend- !intra pedig l947-en szavaztak. Dr. Frankó
rődi képviselő-testület tagjai maguk közül tehát újabb négy évre kapott bizalmat a
választották polgármesternek dr. Frankó lakosság egy részétől, ám csak 2 évig,
Károlyt. Azon abizonyos botrányos alaku- 1996 végéig bírta...
ló ülésen mondtak le azonnal mandátu- Most március 9-én Gyomaendrőd

mukról a Magyar Demokrata Fórum és a 12858 szavazópolgárából déli 12 óráig
szabaddemokratákképviselői. 3693-an (28,73%) adták le szavazatukat,
Időközben megváltozott a törvény, s este 5 órakor pedig 5335 szavazót (41,5)

eszerint minden településen közvetlenül regisztráltak a város húsz szavazóhelyi
kell polgármestert választani. 1994. de- ségében. A szavazáson 19 óráig 5641-en
cemberében, a következő helyhatósági vá- (43,9%) voksoltak, sebból 5594 volt ér-
lasztáson két polgármseterjelöltindult: dr. vényes szavazat.
Frankó Károly és a volt tanácselnök Jenei A gyöztes dr. Dávid Imre 2857 szava-
Bálint. Gyomaendrőd 12938 választásra zattal, Czibulka Györgyre 1502-en voksol
jogosult polgára közül akkor 4933-an ad- tak, Jenei Bálintra 1137-en szavaztak, míg
ták le voksukat, ebből 4812 volt érvényes. Kiszely István 98 támogatót szerzett.

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

,
GYOMA· SZ O
ENDRŐDI •

majd a képviselő-testület

tagjaival is beszélnem kell, s
csak akkor tudok erről végle
geset mondani - mondta első

polgármesteri interjúját adva
dr. Dávid Imre a Szó-Be
szédnek.

ÁRA: 59 Ft

hogy a jegyző úrral együtt
kívánom kezdeni a munká
mat. Tulajdonképpen elóbb
az alpolgármester úrtól kel
lene megkérdezni, hogy
akar-e alpolgármester ma
radni? Természetesen erről

1997. MÁRCIUS6. ÉVF. 3. SZÁM

,
BESZED

-Megtartja-e maga mellett
Czibulka Györgyöt alpol
gármesternek, illetve terve
zi-e, hogy új jegyzőt választ
maga mellé?

- Ezt még alaposan át kell
gondolnom, ám úgy hiszem,

Dr. Dávid Imrétó1 a
választás
eredményhirdetését
követőpercekben
kértünk rövid interjút

Nem gondoltam, hogy
ilyen sok szavazatot kapok.
Természetesen bíztam ab
ban, hogy nyerek, de nem
számítottam ilyen nagy ará
nyú győzelemre.

- Ön szerint minek köszön
hető ez a siker?

- Gondolom annak, hogy
az emberek változást akar
nak, és gazdasági szakem
bert óhajtottak a
polgármesteri posztra. Ter
mészetesen sokat segített a
széleskörű párttámogatás és
más szervezetek segítsége is.

- Mint polgármesternek,
mi lesz az elsőfeladata?

- A polgármesteri eskütétel
után összehívom a polgár
mesteri hivatal dolgozói t és
elbeszélgetek velük a város
gondjairól, tolmácsoIni aka
rom a kampány során a la
kosságtól kapott
észrevételeket is.

- Gondolom tudja, hogya
városháza dolgozói igencsak
tartanak Öntó7, illetve az át
alakítási tervától ..

- Úgy gondolom, hogy
olyan időszerű kérdéseket
szükséges végre megoldani,
amelyeket személyemtől

függetlenül is már korábban
meg kellett volna tenni. Bi
zonyos személyi változtatá
sokra, átszervezésekre
gondo lok, és ez termé
szetesen néhány dolgozót is
érint majd.
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A polgármester-jelöltek fóruma Endrődön

Időközi polgármester-választás

N égy férfi, egy eset
sa nélkül megmérettetni
magát cl választáson.

Sokan várták, hogy végre
a fiatalok is aktivizálják
magukat, de úgy tűnik a
helyben dolgozó középk
orosztály számára nem
vonzó a közéletj szereplés.
Talán ezért fordulhatott
elS, hogy mind a négy jelölt
ötven év feletti, s6t egyikóJük
már a hatvanas évei elején
jár. H.E.

nek hitt endn)"di vélemé
nyek megoszlottak, s töb
ben más jelölt felé
fordultak.

Jenei Bálint a szociálde
mokraták segítsége mellett
a MunkáspáIt ma is népes
táborának a bizalmát is él
vezte.

Egyedül Kiszely István,
az bátorkodott mindenféle
pált és szervezet támogatá-

hazai politikai életben ed
dig példa nélküli volt, hogy
a szocialisták a kisgazdák
kal egyetértésben támogat
tak egyazon jelöltet.

A z e ud r6d i keres z
ténydemokratáknak fájó le
hetett embelük, dr. Frankó
váratlan távozása. Cúbulka
alpolgármestert viszont
azonnal támogatásukról
biztosították, ám egy id6
után az az addig egységes-

Felhfvjuk a figyelmet,
hogy

a Kézműves Kamarai

TAGDíJAT
pótlékmentesen
március 31-ig

az IpartestüIetnél
be lehet tlzetni.

Felhívás

F ebruárban a polgár
mester-választási
kampány idején a szo

cialisták voltak a legaktívab
bak. Február 21-én Szöllősi

Istvánné meghívására Ko
vács Pál volt népjöléti mi
niszter járt Gyomaendrődön,
s látogatta meg elóbb a Re
formátus Szeretetotthont,
majd az öregek napköziott
honát. Egy héttel késó'bb
Kiss Péter munkaügyi mi
niszter tartott lakossági fóru
mot Endró'dön a közösségi
házban, majd március 2-án
DeUlsch Tamás a Fidesz al
elnöke kampányolt Gyoma
endr6dön. Mindhárom
eseményen részt vett dr. Dá
vid Imre az MSZP álta: is
támogatott polgármesterje
!ölt.

A négy jelölt egyébként
Gyomán és Endrődön is be
mutatkozott a választök
előtt. Endrődön február 17
én este, Gyomán pedig 27
én volt módja az
érdeklődó1<:nek kikérdezni
a jelölteket. A jelöltek be
mutatkozó fóruma különö
sen Gyomán rendkívüli
érdeklődés mellett zajlott.

A választási kampány
egyébként viszonylag rend
ben és szélsőséges megnyi
latkozások nél1.'ü.l folyt le.
Visszatetszést csupán a köz
pénzen megjelentetett Gyo
maendrődiHíradó választási
különszáma .i elentett,
amelynek szerkesztési mód
ja több párt és szerv'ezet vé
·leménye szerint mintha nem
az esélyegyenlőség jegyé
ben készült volna...

A legtöbb párt és szelvezet
támogatását egyébként dr.
Dávid Imre szerezte meg. A

Kovács Pál exminiszter és Szöllősiné a Református Szeretetotthonban
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Az új polgármester: dr. Dávid Imre

Szavazatok

Dinya Imre
VAs-MÜsZAKI-BOLTJÁNAK

tavaszi ajánlata

Czibulka György:

Gratulálok a győztesnek
- Gratulálok a gy6ztesnek, hiszen 6 is a városért akar tenni.

Ha én lettem volna a befutó, akkor én is a városért dolgoztam
volna. Én annak idején felesküdtem arra, hogy a város mun
káját segítem. Ezt teszem továbbra is, ha szükség lesz rám.
Ha nem, akkor nyugodtabb ember leszek... - mondta az
eredményhirdetés után az alpolgármester.

Jenei Bálint:

Dr. Dávid meggyőző

fölénnyel nyert
- Gratulálok dr. Dávid Imrének, aki meggyőző fölénnyel

nyerte a választást, és kívánom, hogy az általa hirdetett
programot meg is tudja valósítani. Dr. Dávid győzelméhez

nagyban hozzáj árult, hogy elég széles és vegyes volt az a kör,
amelyek őt támogatták.

- Visszavonul-e a közéleti munkától, vagy a következő

polgármesler-választáson újra rÚ1gbe száll?
- A közéleti tevékenységtól nem tudok visszavonulni, hi

szen a szociáldemolcrata párt megyei elnökeként és az orszá
gos választmány tagjaként továbbra is dolgozni kívánok.

- És a következőpolgármester-választáson újra megméret
kőzik?

- Nem hiszem...

Dr. Dávid Imre szinte
mind a húsz választókör
zetben nagy fölénnyel
nyert. A másoctikként be
futó Czibulka György csu
pán a 13. számú
szavazókörben (Szt. Gel
lért Általános Iskola, a IS.
számú körben (Selyem úti
óvoda) és a 19. számú sza
vazókörben (Déryné Mű

vel6dési Ház) el6zte meg
dr. Dávid Imrét. Dr. Dávid
a legtöbb szavazatot (210)
az 1. számú szavazókör
ben (Liget-füdő) kapta, a
legkevesebbet a Nagyla
posi Id6sek Klubjában a
IS. számú szavazókörben
kapta.

Czibulka Györgyre a leg
kevesebben (26-an) az S-ös
szavazókörben, a művelő

dési központban szavaztak,
legtöbben pedig (lS l-en) a
Blaha úti óvodában lév6
szavazókörben.

Jenei Bálint a legtöbb
szavazatot (lOS) a gyomai
könyvtár szavaz6helyisé
gében kapta, a legkeveseb
bet (ll) a 14. sz. körzetben.

Kiszely Isrván a S. és a 9.
szavaz6körben egyáltalán
nem kapott szavazatot, s a
legtöbbet (lS-an) a 16.
számú szavazókörben
Endrődön a F6 út S. szám
alatti speciális iskolában
kapott.

- A várakozásnak megfelel6 volt a kampány, és bejött a
számításom is. Dr. Dávid Imre fölényes gy6zelmét reális
eredménynek tartom. Bízom abban, hogy a város életében
komoly változások történnek majd az ő irányítása alatt 
mondta lapunknak Kiszely István.

Kiszely István:

Reális eredmény
született

~
Azé3:blakMl.teSZI I"
a háZat

1Jfi'r

Műanyag ajtók,
ablakok

egyedi méretre is!
Gyomaendrőd,

Fő út 81/1.
Telefon/fax: 386-328

Igen alacsony áron
vásárolhatnak:

* kerékpárokat,

* konyhai-kisgépeket, mikrohullámú
sütőket, turrnixgépeket, hűtőket,

* gázkonvektorokat, csöveket,
idomokat stb.

Ezenkívül kerti szerszámokat, elektromos
kézi szerszámokat, szeget, csavart

és sok egyéb apróságokat.

Látogasson meg minket, megéril
Terjedelmes áruk házhozszállítása

megoldható!

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 98.
Telefon: 06-60/388-953
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Ujra ntűködhet

a KGST-piac
SZÓ-BESZÉD HíREK

Medencefelújítás
A város képviselő-testülete az ez évi költségvetésbó1

17 millió forintot fordít a Ligetfürdő korszerűsítésére.

Felújítják a nagymedencét; s ezt víz!orgatóval is ellátják,
a pancsolót és az öregekét is korszerűsítik. S ha már
feldúrják e miatt a medencék környékét, akkor egyúttal
díszburkolattal teszik biztonságosabbá és esztétikusab
bá a járdákat. Vass Ignác a fürdő vezetője lapunknak
elmondta, hogy március 20-ra elkészül a teljes kiviteli
terv, majd ezt követően megpályáztatják a munkát. A
kivitelezés április közepén kezdődhet, s Vass Ignác re
méli, hogy május végén már a teljesen felújítolt fürdő
fogadhatja a vendégeket.

Park a sarkon?
A Kisréti úti óvodát a múlt évben helyezték át a

gyomai bölcs6débe, mert a régi épület már elavulttá vált.
Az önkormányzat akkor úgy határozott, hogy a volt
óvoda épületét lebontják és az üres telken parkot létesí
tenek. IdőKözben azonban többen érdeklődtekaz ingat
lan esetleges megvásárlása iránt, s az önkormányzatnak
is jobban jönne mostanság 2 millió forint bevétel, mint
ugyanannyi kiadás. A Néptánc Alapítvány is kérte az
épület tulajdonjogát, ám a képviselóK Vádi András ja
vaslatára, a polgármesterválasztás utánra napolták el a
döntést az épület hasznosításár<5l.

Toronyóra
A gyomai református templom toronyórájának tulaj

donjoga volt az egyik téma a képviselő-testület február
27-i ülésén. Állítólag a toronyóra önkormányzati tulaj
donban van és azt az önkormányzat üzemelteti ma is,
azaz a város fizeti a toronyóra havi 1000-1700 Ft-os
áramszámláját A képviseló7< úgy határoztak. hogy az
üzemeltetés további költségeit nem vállalják, ezért a
toronyóra tulajdonjogát térítésmentesen felajánlják a
Református Egyház részére.

Sipos Tas Töhötöm lelkész lapunknak ezzel kapcsolat
ban elmondta, hogya toronyóra mindig is az egyházé
volt, viszont a múKödtetési költségeket mindenkor a vá
ros fizette, hiszen például akkoriban a tűzőrséget is a
toronyból látták el, és a toronyóra mú7<ödtetése is köz
érdek volt.

Megszűnik a szakma
A következő tanévt61 megszűnik a géplakatos szakma

oktatása és gyakorlati képzése az ipari szakmunkáskép
ző iskolában. Már az 1995/96-os tanévben is a mezőtúri

iskolába irányították át a géplakatos tanulóikat és érdek
telenség miatt nem is tudnak osztályt indítani a követke
ző tanévt61. Tímár Vince szakoktatónak felmondanak és
a részére fizetendő végkielégítés több mint félmilliós
költséget jelent az önkormányzatnak.

A polgármesteri hivatal
február közepén engedé
lyezte, hogy a gyomai piacté
ren újra mú'ködhessen a két
évvel ezelőtt megszüntetett
ógynevezett KGST-piac.
Annak idején törvény tiltot
ta meg ezek további mú'kö
dését, ám egész Békés
megyében talán csak Gyo
maendrőd igazodott nagy
buzgalommal a tiltáshoz, hi
szen a környezővárosokban

továbbra sem gátolták a la
kosság által is kedvelt "ro
mánpiacot".

Miután a lakosság nagy ré
sze örönunel vette tudomásul
a KGST-piac újbóli megjele
nését, addig a keres ked61<
nagy része ezt ellenzi. Mint
mondják, az olcsó csempészá
ruval nem versenyezhetnek,
mindemellett míg 6ket az adó
hatóság számladásra kötelezi,
addig a külföldi árusok nyu
godtan dolgozhatnak zsebre.

A február 27-i képviselő

testületi ülésen a képvisel61<
többsége a KGST-piac újbóli
engedélyezése mellett szólt,
mondván a lakosság igényli
ezt a vásárlási lehetőséget, rá
adásul a kömyez6 települése
ken is megtűrik a Romániából
érkez6 árusokat.

Szűcs József, a rend6r6rs
parancsnoka ugyanakkor ne
hezményezte a piac újbóli en
gedélyezését, mert mint
mondta, ezzel az önkormány
zat legalizálja a csempészelet,
hiszen ezeknek az áruknak
mintegy kilencven százaléka
csempészáru. A parancsnok
emellett figyelmeztetett arra
is, hogyaközbiztonság terén
is kedvezőtlen hatásokra lehet
számítani.

A képviseWk a vita végén 
a piacrendelet módosításával
engedélyezték hivatalosan is a
KGST-piacot a gyomai piac
téren.

A. régi szép idóK...
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-i. A Vízművek cr
, ahol tud, segít :1/

SZÓ-BESZÉD HíREK

Vasutas város

5

Megnyílt
a Tourinform-iroda

Takarmónykeverőüzem
és 800 tonna tárkapacitácú

fakarmónYfqroló siló
ELADO

Gyomaendrődön.

Érdeklődni: 20/462-976

Abeígért ivóvízminőség

javító beruházásra beadott
címzett támogatást kérő pá
lyázat elfogadásáról ugyan
még nem döntött a kormány,
de a város vezetése és a Bé
kés Megyei Vízművek Rt.
szerint már minden "le van
vajazva", azaz Gyomaend
rőd mindenképpen megkap
ja támogatásként aberuházás
összegének felét. Bár a beru
házás a közbeszerzési tör
vény hatálya alá esik, tehát a
kivitelezést meg kell pályáz
tatni, máris úgy tűnik, mint
ha a vízművek rt. lenne a
nyertes, hiszen a beruházás
költségeit a cég számolta ki,
söt a mintegy hét millió fo
rintos tervezési költséget is
kifizette a város helyett.
Mindezen túl a vízművek

igazgatötanácsa úgy döntött,
hogya beruházást még 24
millió forinttal segítik is. Er-

Február 19-én hivatalosan is
megnyílt Gyomaendrődön az
OTP mellett a Fő út 173-179.
szám alatt a Tourinform-iroda,
<um:lynek egyik fő feladata a
város és környékének népszenT
sítése, az idelátogató turisták
informálása.

Mint azt Lizák Szilvia iroda
vezető elmondta, az önkor
mányzat ál tal pályázati
pénzből létrehozott intézmény
rendszeresen részt vesz majd
turisztikai kiállításokon és vá
sárokon is. Az első ilyen be
mutatkozás március végén, a
fővároshan megrendezendő

ról Hosszu Szilárd a társaság
vezérigazgatója tájékoztatta
a képviselő-testületet febru
ár 27-én.
Gyomaendrőd valószínű

leg egy Mezőberénytől

megépítendő csővezetéken

fogja kapni az ivóvizet,
amely a Maros hordalék
kúpról, Békés megye déli
részéról érkezik. Ez a cső

vezeték tavaly még 400
millióba került volna, ám
most már 550 millióröl
szöInak az anyagok. A be
ruházás 4 év alatt valósulna
meg, s valószínű, hogy a
fenti összeg addig még pár
száz millióval növekszik. A
ki vi telezés kö ltségei nek
másik felét minden esetre a
városnak kell előteremte

nie, s mindezt különböző

alapokból pályázati úton
próbálja majd megszerezni
az önkormányzat.

Utazás '97 Kiállítás és Vásár
lesz, ahol Gyomaendrőd egy új
színes prospektussal is hemu
tatkozik.

A Tourinform-irodát Bör
csök Antal Pusztamérges ide
genforgalmi Oscar-díjjal
kitüntetett polgármestere, a Fa
lusi Turizmus Országos Szö
vetsége elnöke adta át.

A Tourinform-iroda március
5-én látta vendégül a város gaz
dasági életének meghatározó
személyiségeit, illetve mind
azokat. akik valamilyen módon
kapcsolódnak a város idegen
forgalmához.

Gyomaendrődis tagja lett a Vasutas Települések Szö
vetségének, melynek célja "azon települések egymás
közötti és a magyar vasutakkal való együtlmú7<.ödés ki
alakítása" mely települések nagymértékben köszönhet
ték fejlődésüket az elmúlt 150 évben a vasútnak." A
szövetség tagjaként Gyomaendrődnek is nagyobb lehe
tősége lesz a véleményezésre, például a szárnyvonalak
további üzemeltetésének, valamint a vonatok menet
rendjének és megál/ásának kérdésében.

Eddig nem nyert senki
Gyomaendr6d város képvisel6-testülete a Gyoma

szolg Kft. nyugd~jazás miatt megüresedett ügyvezetői
állására pályázatot írt ki. A február 20-i határidőre öt
érvényes pályázat érkezett. Deák András növényter
mesztő, Gál István Tibor gépjavító technikus, FábiáIl
Lajos a Gyomaszolg műszaki vezetője, Kurilla János a
polgármesteri hivatal műszaki vezetője és Rau József a
Békés Megyei VízművekRt. Gyomaendrődi Üzemmér
nökségének helyettes vezet6je nyújtotta be pályázatát.

A képvisel()-testület február 27-i ülésén az öt jelölt
közül csupán ketten kerültek ajelölólistára. Fábián La
jos és Rau József közül választott a testület. A döntéshez
viszont min6sített többségre volt szükség, ám egyik
pályázó sem kapta meg a szükséges mennyiségűszava
zatot. Mivel döntés nem született, hamarosan rendkivüli
ülésen döntenek a képviseló1<:, addig Fábián Lajost bíz
ták meg az önkormányzati kft. ügyvezetői teendőivel.

Újabb Soczó-mÚZeum
Soczó Elek, az Európa-hírűGyomaendrődiMotormú

zeum létrehozójajövőre befejezi váltakozását, a bognár
mesterséget, s úgy határozott, hogya Főúti háza múne
lyében két kihaló szakma, a bognár és a kovács mester
ség múzeumát alakítja ki. A két mesterség régi eszközeit
már évek óta gyűjti, s így az új múzeum anyaga már
tulajdonképpen megvan. Így 1998-tól a motomlúzem
mellett egy újabb Socz6-múzeum válja a látogatóit.

Március 15.
Tisztelettel hivjuk Gyomaendrődlakosságát a márci

us 15-i ünnepségekre!
Endrődön: március IS-én 9 órakor ünnepi istentisz

telet lesz a templomban. Háromnegyed tízkor ülmepé
Iyes zászlöfelvonás, ünnepi műsor és koszorúzás a
Hősök terén.

Gyomán: március IS-én II órakor ünnepélyes zász
löfelvonás, majd ünnepi műsor. Ünnepi beszédet mond
Gyomaendr6d város polgánnestere.

Koszorúzás a Hősök emlékművénéJ.

Ünnepeljünk együtt!
GyomaendrődVáros Önkormányzata
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A gyógyvíz fütésre és mosogatásra is jó...

1997. március

Gyógyszálló lesz az irodaházból
A szolnoki székhelyűFrigyláda Kft. Gyomaend
rődön a Hősök út 54. szám alatt a volt Gyoma
Kötólpari Szövetkezet irodaépületéból egy 65
ágyas termálszállót kíván kialakítani. Az átala
kítás építési engedélyét a polgármesteri hivatal
műszaki csoportja már megadta. A szállodában
egy kilenc négyzetméteres termálvizes medencét
is kialakítanak. A szálloda összes termálvíz igé
nye naponta 45 köbméter lenne.

.•••••••:••••.•• ••••··.···:•••·.:.···•••••:II.III.~II~III·.·III[I'I.·········.1··:···· ••··.·1·1·1·•••••• ::::.
Használni lehet... Per a földért

Mivel a fürdőt is ellátó ter
málkút az önkormányzat tulaj
donában van, ezért a szálloda
ellátására az önkormányzattal
kell szolgáltatási szerződést

kötnie a kft-nek. A YÍzjogi en
gedélyben engedélyezett fel
használható vízmennyiség évi
137 ezer köbméter, s a múlt
évben csupán 84 ezer köbmé
tert használtak fel a jelenlegi
fogyasztók. Ugyanis a meleg
vizet nem csak a Liget furdő

hasznosí~ia, hanem több he-

Az elmúlt hónapokban
szinte nem volt olyan képvi
selő- testületi ülés, hogy ne
került volna szóba a gimná
zium természetbarát körének
kérése, miszerint szeretnék
megkapni a bükkszentke
reszti nyaralójuk földterüle
tének tulajdonjogát városunk
önkormányzatától. A telket
még 1979-ben vásárolták az
iskola tanulói a mezőgazda

sági munkák béréből. Az
épületet a diákok, a szülők és
a pedagógusok húzták föl
társadalmi munkában. Mivel
akkoriban az iskola tulajdon
jogot nem kaphatot, ezért a
városi tanács nevére jegyez
ték be az ingatlant.

A természetbarát kör 1990
ben alakult, s tagja néhány lel
kes tanárember, valamint pár
száz diák, legalábbis addig
míg a tanulmányaikat a girn-

lyen is ezzel fűtenek, moso
gatnak, sőt a WC öblítéséhez

náziumban végzik. Hogy
pontosan miért is kérte a né
hány pedagógus az ingatlan
tulajdonjogát, azt igazából
senki nem magyarázta meg.
Ha a tulajdonjogot megkap
ná az egyesület, akkor több
képviselő is tartott attól,
hogy amennyiben az egyesü
let megszűnik, vagy meg
szüntetik, akkor néhány
kiváltságos helyzetben lévő

pedagógus jut a telekhez, il
letve az ingatlan árához.

Múlt év szeptemberében
már elutasította a testület a
kérést, amely most újra na
pirendre került február vé
gén. A testület dr. Szendrei
Eva képviselőjavaslatát fo
gadta el, miszerint a tulaj
donjog maradjon a városé a
használati jogot pedig kapja
meg a természetbarát egye
sület.

is a gyógyvizethasználják. A
jelenlegi fogyasztók: a pol-

Mint arról már lapunk
ban többször is beszámol
tunk, az önkormányzat
szeretne tulajdonosa lenni
mintegy 1700 hektárnyi
földterilletnek, s ez ügyben
földkivonási kérelemmel
élt, valamint tulajdonjogi
pert is indított. A kérelmet
az akkori privatizációs mi
niszter elutasította, azzal a
kifogással, hogy az önkor
mányzat eljárási hibát vé
tett, azaz nem csatolt
minden iratot időben a ké
relemhez.

- Ezt a határozatot az
önkormányzat megtá
madta a Fővárosi Bíró
ságnál azzal, hogy mi
nem vétettünk eljárási
hibát. Ennek tárgyalása
március 6-án volt - tájé
koztatta lapunkat Csorba
Csaba jegyző. - Az érde
mi per a már említett tu-

gármesteri hivatal, a sport
csarnok, az orvosi rendelő, a
Körös Étterem, a Halász
kert, a sportpálya öltözője, a
Liget fürdő, valanúllt a két
közkifolyónak köszönhető

en a lakosság.
A Frigyláda Kft. termálvíz

igényének elfogadását a
képviselő-testület javasolta,
megfelelő vízdíj ellenében,
ugyanakkor a képviselők ja
vasolták felülbírálni a ter
málvizet használók körét.

lajdonjogi per lesz majd,
amely az l700-hektárnyi
terület tulajdonjogának
rendezéséről szól, azaz
hogy az önkormányzaté
lesz, vagy kárpótlásra kell
kijelölni - mondta a jegy
ző, akitől megtudtuk azt
is, hogy ezeket a földeket
ma magánszemélyek és
gazdasági társaságok
használják. Van aki tizet
érte bérleti díjat, van aki
nem hajlandó erre. A beti
zetett bérleti díjak egyéb
ként ügyvédi letéti
számlára kerülnek, és a
tulajdonjogi per kimene
telétől függően kerülnek
felhasználásra.

A tulajdonjogi per tár
gyalásának időpontja
ugyan még nincs kitűzve,

de a jegyző reméli, hogy
erre még áprilisban sor
kerül.

Téli vásár
200/0 KEDVEZMÉNNYEL

az Éva Textilházban!
Méteráru,terítők,
játékok, fonalak

Nézzen be üzletünkbe, megéri!
Gyoma, Kossuth u. 18.

A Kárpitos '97 Kft. tennékeinek
bemutatótenne 1997. március 1Q-tóT

Endrődön a Dávid Bútorboltban található.
Heverők 16 OOO Ft-tól, franciaágyak 34 OOO Ft-tól,

ülőgarnitúrák 65 OOO Ft-tól kaphatók.
Dávid Bútorbolt

Gyomaendrőd, Hősök tere 7.
Telefon: 386-262
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Március 10-én nagysza
bású agrárdemonstráció
kezdődőtt az országban.
A Magyar Gazdakörök
Országos Szövetsége által
szervezett forgalomlassító
demonstráción a gyoma
endrődi gazdák is részt
vettek. Az endrődi közúti
hídtól Mezőtúr irányába
állták el járrnűveikkel a
46. sz. főút egyik oldalát
A demonstráción a Beth-

.len Gábor mezőgazdasági
iskola egy éves gazdakép
ző hallgatói közül ketten
vettek részt.

- Az iskola tanulói a de
monstráción természetesen
nem vettek részt, hiszen az
iskola párt- és politika sem
leges. A gazdaképző hallga
tók résztvételébe azért
egyeztünk bele, mert a de
monstráció szervezője a gaz
dakör érdekvédelmi és nem
politikai szervezet - tájékoz
tatta a Szó-Beszédet Gubucz
Józse!, a mezőgazdasági is
kola igazgatója.

Gazdák az utakon

1989-ben már volt egy hasonló demonstráció.
A termelőszövetkezetek tiltakoztak az ágazatba is

begyűrűző drága ipari termékek ára miatt.
Akkori felvételünk Gyomaendrődön készült

Az igazgató elmondta ládjaik számára is tisztes
még, hogy az iskola pedagó- megélhetést biztosítanak.
gusai azt szeretnék, ha az in- A Magyarországi Gazda
tézményben végzett tanulók körök Országos Szövetsége
végre olyan gazdálkodási 12 pontban foglalta össze el
környezetben dolgozhatná- várásait. A demonstrációt a
nak, amely számukra és csa- magyar mezőgazdaságban

kialakult országos válság
miatt kezdték el és e válság
ból való kilábalás érdekében
többek között következetes,
el6re mutató agrárpolitikát,
az agrárágazatot és a kisvál
lakozásokat élénkítő,kedve
ző kamatozású, hosszabb
távú hiteleket, valamint az
agártámogatás rendszerének
azonnali átalakítását követe
lik a kormánytól és az or
szággYÚlést61.

Kataszteri program
Gyomaendrőd is csatlakozik a

Nemzeti Kataszteri Programhoz.
A hazai gazdasági és társadalmi
változások miatt a kataszteri nyil
vántartásban kaotikus ,Ulapotok
uralkodnak. Aprogram megvaló
sulásával biztosítható lesz a rend
szer áttekinthetösége és a
számítógépes térinformatikai
rendszer segítségével az adatok
hoz való gyors hozzáférés. A vá
ros külterülete térinformatikai
rendszerének elkészítését a mi
nisztérium finanszírozza, a belte- .
rületi mWlkát pedig a kataszteri
programiroda és az önkom1ány
zat közösen fizeti majd. A prog
ram ez év második felében
kezdődik.

1789

A Bábolna
Takarmányipari Kft.

több mint 20 éves takarmánygyártói
és forgalmazói tapasztalatai alapján
létrehozta márkatermék rendszerét.1789

A márkatermékek alkalmazásának előnyei:

- Garantált bábolnai minőség - Jól illeszthető a gazdálkodási
- Kiváló beltartalom viszonyokhoz
- Hatékony alapanyagok felhasználása - Kedvező ár - minőség viszony

- Könnyű elérhetőség, szakmai
támogatás

Gyomaendrődimárkaboltunk, ahol 1997. március 3-tól kaphatók a termékek:
Kovács Sándor Gyomaendrőd,Főút 114.

Központi raktár: Békéscsaba, Orosházi u. 32.
A márkaboltokkal kapcsolatos felvilágosítást ad:

Fülöp Imre márkabolt üzletköt6
Telefon: 30/552-443, 66/447-457

A bábolnai termékek gyomaendrődiüzletkötőjeFülöp Zoltán.

InfQrmá~!ó:3D/254-464, 60/5§2-443
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Osszeférhetetlenség Levél a rendezőtó1

56900,
51 900,
47900,-

Gyomaendrőd,Főút 226.

2400,-től
2990,-tő1

2990,-tő1

39,-

Dávid István mWlkáspárti
képvisel6 levelet kapon egy
rendkivül tájékozon válasz
tópolgártól, aki egy visszás
ságra bivta fel a képvise16
figye imét. A levelet Dávid
képvise16fel is olvasta akép
visel6-testület legutóbbi ülé
sén. Eszerint a városháza
egyik titkárn6je vállalkozon
a Magyar Közlöny CÚl1Ű fo
lyóirat teIjesztésére, azaz
széthordására Gyomaendr6
dön. Eleinte a félj, majd a
gyennek hordozta a lapokat
cégr61-cégre, intézményról
intézményre, majd pedig
utöbb már a polgárrnsteri hi
vatal jánnűvei is besegítet
tek a közlönyhordásba.

A jegyz6 ígéretet tett,
hogy az ügyet kivizsgálja, s
tájékoztatni erról a problé
mát felvet6 képvisel6t.

Van egy úgynevezett
összeférhetetlenségi tör
vény, amely a köztisztvise
16Kre vonatkozik. Csorba
Csaba jegyz6 alapunknak
elmondta, hogy már több
ilyen jellegű probléma volt
a korábbi id6szakban, külö
nösen a műszaki csoport
nál, ahol például a
magántervez6i munka bi
zonyult összeférhetetlen
nek a köztisztvisel6i
beosztással. Aköztisztvise
lő egyébként a munkáltatö-

ja engedélyével végezhet
másodállású, vagy egyéb
szerz6déses munkát - tud
tuk meg a jegyz6tól, aki a
Gyomaendr6di Holtág- és
Horgászegyesületek Szö
vetségének az alelnöke, s ez
véleménye szerint nem
összeférhetetlen a köztiszt
visel6i munkájával.

, ,KÉRI
HIRADASTECHNIKA

Panasonic walkman
RQ p 40 3990,-
RQ P 44 5490,-
RQ V 61 6990,-
Tbomson walkman
TK 150 3990,-
Antennák
l-es
2-es
URH
Koax kábel
Televíziók
AKAI 55 TXT
AKAI 55
FUNAl51
Videók
AKAI 240 2 fej 38 900,
Philips 296 2 fej 38900,
AIWA 2 fej 37900,
Daewo Line rec 31 900,
AKAI lejátszó 26 900,
Columbia múnoldvevő

25900,-tól

Csányi Istvánnénak,
az Apolló Mozi vezetőjének

Kedves Rózsika!
I!n!?edd meg, hogy ezúton is nagy szeretettel megkö

szonjem azt a sok kedvességet, ragaszkodást, jóindula
tot, amellyel Honfoglalás fi/memet, valamint
személyünketkörbevetted. Rendkívül jól esett és gondol
hatod, hogy sokáig emlékezetes marad a mozi előtt

tolongó tömeg, a sok megismert tisztességes, őszinte

tekintetű ember, fiatal és idős egyaránt, valamint az a
több száz fiatal, akik a mai világban bizony szokatlan
figyelemmel nézték végig afilmet.

Való igaz, hiába kéSZÍ! az ember olyan filmet, amely
reményei szerint összetalálkozik az emberek leobenső

érzéseivel, gondolataival, kellenek azok a lelkes, ~élyen
érző közventó'k, a mi esetünkben forgalmazók, azaz Ti,
akik mindent elkövettek annak érdekében, hogya mai,
információktól hemzsegő világban ráirányítsátok a fi
gyelmet egy-egy alkotásra.

Hidd el, az évekig tanó gáncsoskodások, betartások
után az embemek elégtételt az ad, ha látja, hogy mun
kája ennyi embert érdekel, s ráadásul azok túlnyomó
többségének még tetszik is a filmje. Bizony történelmi
pillanatot élünk át a magyarfilmes szakmában ezekben
a hónapokban, hiszen ilyen érdeklődést nagyon rég ta
pasztaltunk magyarfilm iránt, s ebben Neked isjelentős
részed van.

Bitskey Tiborral együtt nagy szeretettel köszönöm a
gondoskodást, remélem még találkozunk. Kérlek köszö
netünket, üdvözletünket a város, a nyomda vezetőinek,

~özvetlen munkatársaidnak, a kedves pedagógusoknak
es a programunk szervezésében közremú'ködó'knek tol
mácsold.

Szeretettel köszöntelek Budapestró7:
Koltay Gábor

Budapest, 1997. február 17.
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Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
*(Alapítva 1957, május 18.)*

Tisztelt Ügyfelünk
és leend6 Ügyfeleink!

Takarékszövetkezetünk Gyomaendr6d,
Fő út 1/1. és Kossuth u. 30. szám alatti

kirendeltségein megkezdte a

VALUTA

A

GVÖNYGY
Szolgáltató Iroda

ajánlatai
Keresünk

* 2-2,5 millió értékben jó
állapotban lévő kisebb csalá
di házat vagy lakást.

* Kiadó albérleteket, laká
sokat vagy házakat keresünk
ügyfeleink számára. A2 aján
latok közzétételét ingyen
vállaljuk.

Kínálunk
* A Gárdonyi utcában, mű

úthoz közel összkomfortos,
kétszintes családi ház, lakásnak
is alkalmas alsóépüJettel eladó.

'" A siratói holtág mellett
extrákkal felszerelt hétvégi
báz, vízparti telekkel eladó.

* A gyomai fürdő mellett
félkész nyaraló eladó.

* Szolgáltatásainkkal to
vábbra is ügyfeleink rendel
kezésére állunk.

* Ügyfélfogadás: hétfő: \)
13, szerda 9-13 és 14-17,
szombat 9-13 óráig.
Gyomaendrőd,

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

ben 600 négyszögöl vízparti kert sürgő
sen eladó vagy bérelhető. Tel.: 56/352
776

Kárpótlisi jegyet veszek. trd.: Zrí-
nyi M. u. 29/A. .

Zi uger varrógép ~s egy kétcsatornás
televízió k~szülc\k eladó. brd.: Gyoma
endrőd. Álmos u. 8. eladó

Vascsövek kerít~soszlopnak (63 és
90 mm) eladók. trd.: Fekete Attila.
Gyoma. Fáy u. 3.

EGYÉB

ÁLLAT
30 db vágótyúk valamint 10 q lucer

naszc\na eladó. trd.: R. Nagy János.
Gyoma. Kiss B. u. 3.

JÁRMŰ
24-es Mountenbike ker~""pár eladó.

brd.: Fekete Attila, Gyoma, Fáy ll. 35.
Honda enduró felújított blokkal el

adó vagy anyakocákra cserc\lhető.Érd.:
Nagy Péter Gyomaendrőd. Erkel ll. 3.
Tel: 386-910

250 cm3-es ETZ motorkerékpár
megkimélt állapotban. 17 ezer km-rel.
csomagtartóval. bukósisakokkal eladó.
brd.: Szakálos Máté Gyomaendrőd.

Fáy u. 25.
126-0$ fehér Polski vonóponnal el

adó. brd.: Gyomaendrőd. Pásztor J. ll.

16.
17 éves Wartburg eladó. ~rd.: Mar

tinák Zoltán Gyomaendrőd. Szabó Er
vin u. 3. Tel.: 386-417

KERT,
TELEK
Siratói vetemé

nyeskertet olcsón
bérbeadok. brd.:
Mastala Istvánné
Gyomaendrőd.

MunUcsy u. 2.
Gyomaendrő

dön a Pocos kert-

~s 751 m" szántókert a pocosban eladó.
brd.: Gyomaendrőd.Kálvin J. u. 8.

Eladó Endrődön. Mirhóháti u. 14.
szám alatti lakóház. brd.: Gyomaend
rőd. Mohácsi u. 9. 16 óra után.

Gazdálkodásra alkalmas ház eladó
Gyomaendrődön. Losonczi u. 1212.
szám alatt. brd.: Gyomaendrőd.Katona

J. u. 32.
Endrődön, Su

gár u. 11. szám alatt
kis ház eladó. brd.:
a helyszínen egész
nap.

Szegeden három
szob~. összkom
fortos (külön bejá-
ratú szobák) lakás

g eladó. brd.: a 386
&18-as lelefonszá-

8
mon

Berendezettg fodrász üzlet vál-

8
tott múszakban ki
adó. brd.: Feketeg Sándorné Gyoma

~> endrőd. Jókai u.
<~ 29/1. Tel.: 386-217g

forgalmazását és a

DEVIZASZÁMLÁK
magánszemélyek és vállakozók részére

történ6 vezetését.
Új lakossági szolgáltatásként tudjuk

ajánlani -

ÁRAMSZÁMLA
díját mindkét kirendeltségünknél

BEFIZETHETI
hétf6i napokon akár 17 óráig is.

Éljen ezzel a lehet6séggel és keresse fel
. kirendeltségeinket.

HÁZ,LAKÁS
Ke\tszobás. összkomfortos húz eladó.

brd.: Csizmadia, volt Győzelem Tsz.
termelési központjában. vagy a 386
922·es lelefonszámon.

Gyomán. Bajcsy u. 117. sz.im alatti
ház eladó. IIgyanút 1200 db kiscserc\p

~~~~~~~~~~;;;il,

g O/~ ''''1 k "g.... N)':: : .~." ...:..,;; .,. "
8 megérkeztek a§ TAVASZI ÉS NyÁRI
g kollekciók!

Női -, férfi - és
gyermekruházattal ,

kedvező árakkal várjuk
Önöket!

~~~1.

•~~~~~~~C<0~;;IU

Ha nincs kivel
varratnia, sebaj,
megoldjuk ezt
a gondját is.

Érdeklődjön nálunk.
Várom kedves
vásárlóimat!

Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 45.

Lányok,
asszonyok
figyelem!
Megérkeztek
az új tavaszi

zsorzsett,
nehézselyem,

gabardin,
lenvászon,

kőrmyűviszkóz
és selyem
anyagok
a STOP

Butiksoron, a

MÉTER-ÉS
RÖVIDÁRU

BOLTBA.
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Hazadi Zsuzsa nótaestje
,,Ahol az én bö!csőm ringott..." címmel műsoros délután lesz

a magyar nóta kedvelőinek március 23-án 15 órától a Katona
József MűvelődésiKözpontban.

A cím is sugallja, hogy városunk szülötte, egyik elszármazott
művéswnk,Hazadi Zsuzsa ismét hazalátogat.

A műsor vendégei:
Szentendrei Klára nívó- és Cselényi-díjas és Miklóssy József

Cselényi-díjas művészek, valamint Simó Kati, Kelemen Géza,
Gyalog Magda népdalénekesek.

Kísér: it]. Oláh Kálmán és cigányzenekara.
Támogatóink: Csárdaszállási Petőfi Mg. Szövetkezet, Corvo

Bia..nco Bt., Gyomai Kner Nyomda Rt.,
Therrnix Épít6ipari Szövetkezet jóvoltából a belépő: L hely

ár 400 Ft helyett csak 120 Ft, a II. helyár 250 Ft helyett csak 70
Ft-ba kerül.

Minden nótakedvelőt szeretettel vár a rendezőség!

Katona József
Városi Művelődési

Központ
Március 18. 15 és 18 órakor

- Schwajda György: Himnusz,
Komédiás Kör előadása. Belé
pő: 150 Ft

Március 21-22. - Angol
nyelvűDiákDrámafesztivál te
rületi döntője

Március 23. 15 órakor 
,,Ahol az én bö!csőm ringott..."
címmel n6tadélután. Belépő:

120 Ft, 70 Ft
Március 25. 10 6rát61 - Házi

bor- és kolbászverseny
Április 10. 15 órától- Városi

Vers- és Pr6zamondó verseny
Április 14. 10 órától - Árgyé

lus királyfi című mesejáték a
békéscsabai Jókai Színház elő

adásában

Endrődi

Közösségi Ház
Március 7. 18 óra - A HIT

gyülekezete rendezvénye
Március 8.9 óra - Autóvezető

tanfolyam
Március ll. 10 óra - Árgyélus

királyfi című mesejáték a Jókai
Színház eJőadásában

Március 12. 18 óra - Cukorbe
tegek klubja, klubfoglalkozás és
közgyűlés egyben.

Március 14. 16 óra - A Rózsa
hegyi Kálmán Általános Iskola
sportbálja

Március 15. 18 óra - A Gazda
kör vacsorája

Március 20. 16 óra - A taka
réksz6vetkezet részközgyúlése.

18 óra - A Gazdakör elnökvá
lasztása

Április l. 13.30 - Öno vidám
nap

I
~ ._mw===~=.-~

~

~ Versenykiírás I
~ ~
~ A Katona József Művelődési Központ szervezésében s
~ ez évben is me~rendezésre kerül a városi ~
~ VERS- ÉS PRüZAMONDÓ VERSENY ~
~ A rendezvény időpontja: f
~ 9 O ~~ l 97. április 1 . 15 órától $

I
Regisztráci6: 14-15 6ra között. ~

. A d ' hl ~:ren ezveny e ye: ~

Katona József MűvelődésiKözpont ~
~ ~
~ Gyomaendrőd,Kossuth u. 9. ~

I Előírás: ~

I:

Szabadon választott művek emlékezetb61 történő tolmácsolása. I.·.

Az előadások időbrtama: ~

maximum 5 perc. ~

< A nevezés feltétele i: :.
~ A nevezés csak akkor érvényes, ha a nevezési lap mellett ~
s ~
& a ki választott vers vagy próza szövegét egy példányban ~I.:
r. legépdve elküldik a zsűri számára a művelődési központba.
~ Nevezési határidő: ~
~ 1997. március 24-ig beérkezően. i:

I (Kérjük az időpolltot pontosan betartani.) $.

: Kategóriák: ~

LJ
~ 1. Gyennek /1 0-14 évi vers vagy próza I

2. It]úsági /15-18 évi vers vagy próza ;
. 3. Felnőtt 118 év feletti vers vagy próza ~

~
•• :'ó:'.ó'...u..:lo • •• • • •• • -{J'>::>".-.~/~~' , ••• ~

. '0' ' •••••• , .. , •• '"',,,',,' "'0' ,,"''',. ,. ,•.•••• /•• , •••• ,", .... ,' •••••••.
• •••• •••••• • • _. - -l •••••••• ,_,

o o.. •• _... • •• • ••• o •• o- _.0 ...
""" ,., " "., •••••• """'40" "",,_,

ÚJRA MEGNYÍLT
a Color Shop Papírbolt

Gyomán a katolikus templommal szemben!

*filmelónívás, *bélyegzó1<észítés
*tapéták, *játékok, *papír-, írószer

Nyitva minden nap 7.30-17.30

60/301-407

!!J
NÉMET NYELVEN

oktatást, korrepetálást
és fordítást vállalunk.

A Gyöngy Szolgáltató Irodában

Várjuk az érdeklődőket

. a Kossuth u. 18, szám alatt
L~ vagy a 386~479~es telefonszámon.
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Születési helye:
Gyomaendrőd

A múlt év végén megszüntetett gyomaendrődiszülő
otthonban 1996. december 23-án délelőtt II óra 17
perckor látta meg a napvilágot az utolsó gyomaendrődi

születésű állampolgár: Magyari Attila Imre. A szülést
dr. Csaba Kálmán f6orvos és fia dr. Csaba Ákos, a
budapesti Baross utcai női klinika orvosa vezette. A
nemrégiben GyomaendrődértEmlékplakettel kitünte
tett dr. Csaba Kálmán segítségével 1972 júniusától múlt
év végéig hatezer baba született Gyomán, illetve Gyo
maendr6dön.

r= ~

I HIRDETMÉNY ~~ ~
~ ~
~ A Gyomaendrődi Bútoripari Szövetkezet Igazgatósága ér- ~
~ tesíti a szövetkezet tulajdonosait, hogy az alapSZabálynaki,*
~ megfelelően ezen hirdetménnyel KÖZGYÜLÉST hív össze
~ 1997. március 21-én 15 órára a Körös Étterembe. (Gyoma-I endrőd, Szabadság tér 8.)

, ~
~ ,
~ Napirendi pontok: ~I 1. Beszámoló az Igazgatóság munkájáról, 1996. évi gazda- ~

~ sági terv teljesítéséről. Javaslat az adózott szövetkezeti ered- ~

~ mény felhasználására és az 1997. évi gazdasági tervére. ~
~ ~
~ Előadó: Gonda Károly szöv. elnök ~

l~. I2. A FelügyeJőbizottság beszámolója az 1996. évi munká- ~

járól. ~

I Eladó: Bótos Józse! FB. elnök ~
~
~

3. Bejelentések. ~

~ Gyomaendl·őd, 1997. március 3. ~

I Igazgatóság ~
. ~
~ ~
~ Kérjük a T. üzletrész tulajdonosokat, hogy az 1997. január *
~ ~
~ l-től érvényes adóazonosító számukat aszövetkezettel közöljék. ~
~ ~
~ ~
»,~»-~~_<<<<_'__~~"i;~::ccc:c;;;:;~~~~~,,~~~~_'~""~<

Esküvő

a szeretetotthonban
Nem mindennapi eseményre volt hivatalos lapunk

március elsején. A Gyomaendrődi Refonnátus Szere
tetotthon két lakója Árvai Mihályné és Dús Károly fo
gadott örök hűséget egymásnak. A 73 éves
menyasszonyt és a 84 éves vőlegénytSipos Tas Töhö
töm lelkész adta össze a megjelent hozzátartozók és az
otthon lakói körében.

- Amikor Isten megteremtette az első embert, azt
mondta, nem jó egyedül lenni. E kijelentés igazságát
mindazok megtapasztalhatják, akik társ nélkül kényte
lenek élni. Nem jó az embernek egyedül lenni, segít6
társ nélkül lenni - mondta beszédében Sipos lelkész.

Nánika néni és Karcsi bácsi már régóta ismerik egy
mást látásból, sőt Karcsi bácsi volt élettársa Nánika néni
barátnője volt. Az esküvői szertartást követően a meg
lúvottak lakodalmi ebéden ünnepelték az új házaspárt.

H.E.

Arany ékszerek
készpénzes és bizományos

felvásárlása!
B alIagásra

kaphatók aranygyűrűk,

láncok és karkötők,

egyéb aranytárgyak.
Bizományi Áruház

Szarvas,
Szabadság út 54-56.
(o Vasipari mellett)
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Mezőgazdasági termelők

figyelem!

RÉGI BÚTORT
ANTIK BÚTORT

VÁSÁROLOK

Bárkaí Zsolt,
Gyomaendrőd,

Erkel u. 29.

- hagyatékot/ régiségeket,
ócskaságokat

- régi stilbútorokat

- parasztbútort (szekrény, asztalt
kaszli/ sublót falitéka/ konyha
szekrény/ Jáda/ szék/ tükör
és tükörasztal, kredenc)

- festményt/ képkeretet

- fali- és zsebórákat

- fegyvereket/ katonai fel-
szereléseket

- üveg és porcelán dísztárgyakat

- népi kerámiát/ parasztüveget
(boros, likőrös, szódás/ stb.)

- régi gyermekjátékokat
(babák/ mackók, vonatok, stb.)

- hangszereket, zenélő
szerkezeteket
(gramofont/ fonográfot/ stb)

Gyomaendrőd,

Erkel F. u. 29.
Telefon:

06-30/533-594

Reális áron vásárolok
- boltberendezést

NAPOS ÉS ELŐNEVELT
CSIBE ELŐjEGYEZHETŐ!

Fehér- és vöröshibrid és vörös
kettőshasznosítású.

Március, április és május
hónapra.

Nemes Tibor,
Gyomaendrőd, Sugár u. 4.

Főállású kapcsolattartó
képviselő, 2 fő - Antik At
lasz Egyéni Cég Veszprém
88/406-426
Kútkezelő, 3 fő - Kiss és

Társa Bt. GyomaendrSd
66/386-608

Cipőfelsőrész-készítő. 5
fő- Raich1e Sport Kft. Gyo
maendrőd,66/386-898

Ügynök, 2 fő - Hungária
Biztosító Szarvas 66/386
192
Varrónő, 6fő - Stafírung

Kft. Gyomaendr6d 66/386
603

Bútorasztalos, 3 fő - Dé
va-Bauert Kft. Dévaványa
60/306-225

Mázoló, l fő- Liget Fürdő
Gyomaendrőd66/386-039

" , "
MUTRAGYAT ES

"KUKORICA VETOMAGOT
EGY HELYENI

Tavaszi műtrágya és kukorica
vetőmag szükségletét biztosítsa
a Csárdaszállási Agrokémiai Kft.

műtrágya telepéről.

ahol a műtrágyák és kukorica
vetőmagvak széles választékával várjuk

vásárlóinkat.

Kiváló minöség, korszeru kiszolgálás.

Várjuk megrendeléseiket!
Címünk: 5621 Csárdaszállás,

a vasútállomás mellett
. Telefon: 66/357-042

Telafax: 66/357-056

Betanított cipész, 10 fő 
Szigeti Topánka Bt. Déva
ványa 60/307-980

Asztalos, 3 fő - Linea
Gmk Szarvas 66/313-121
Nyomdagépkezelő, 7fő 

Kőnig Kft. Dévaványa
60/450-705

Hidegburkoló, 4 fő - Ne
ubort Kandalló Gyomaend
rőd 20/272-365

Pénzügyi tanácsadó, 5fő
- Régió Centrál Kft. Békés
csaba 66/445-468
Varrónő-vasalónő, 10 fő

- Szabó: pari Szövetkezet
Gyomaendrőd,66/386-913

Gépészmérnök (német,
angol nyelv), 1fő - Magyar
Cukor Rt. Mezőhegyes

68/381-644



Gyomaendrőd, Fő út 230.

Március lO-29.-ig
HÚSVÉTI VÁSÁR
a Glória Bútorboltban.
Egyes szekrénysorok, gyermek

rekamiék, szóló kisbútorok,
valamint nylon függönyök

árengedménnyel vásárolhotók,

Új PADLÓSZŐNYEG
mintakollekció érkezett 3/66 m,

4 m és 5 m szélességben,
2280-10960 Ftl méter.

Jelenleg 50 féle színből

választhatnak de választékunk
folyamatosan bővül.

Nyitva: 9-17 óráigl

szomabaton 8-12 óráig.

I
: ,~"C~~~~ ;::l-::;':::;;.;>.~»XY».~~"'~

I
~ ~
~ A FAMíLIA ÜZLETHÁZ f.

~ ~
~ ajánlata ~
~ ~
~ II Ruházat ~
~ - nöi selyemblúzok, kosztümök II -férfi öltönyök, ingek t
1 - Levi's farrnemadrágok. pólók ~

~ - fiú szövetnadrágok, mellények ~

~I -lányka ruhák, blúzok I.:

- bébi tipegők, kisingek e

~ - gyermek kerékpárok, játékok ~
e ~

~ ~
~Lakásfelszerelés ~
~ - kerámia vázák 29 Ft-tól ~
~ - színes bögrék 220 Ft-tól e

~ - jénai teakiöntők590 Ft-tól ~
~ - jénai tálak 890 Ft-tól I
~ - fém tálcák 590 Ft-tól ~
~ ~, - whisky-s készlet 1380 Ft-tól '/ -"fl. i
~ - Hollóházi porcelán 690 Ft-tól~0 ;:i';::~ [I Gyomaendrőd, Bajcsy út 53.~~ , I
~"'~':'l.:.:"),),.."~.~~~~,:>",,,,.... '':':''~'Iöo».-.,..:..~•.:,,:-~......~...'...~..)o,),:.).:..:.~..~';

Órás
* órajavítás

* elemcsere garanciával.

Lionne Shop
Gyomaendrőd,Hősök útja 46.

Arany és ezüst ékszereket a legnyagyobb
választékban és a legkedvezőbb áron vásárolhat.

* AGFA Sprint akció!
* 2-őt fizet 3-at kap kedvezmény!

Kappa, adidas, Speedo pólók,
szabadidőruhák,baseball sapkák
kaphatók és nemsokára jönnek

a sportcipők is!

Ó
FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- SZ Felelős szerkes,:ő: Felel~s.kiadÓ: Hornok Ernő
,., _ Homok Erno Keszult:

ENDRODl Szerkesztőseg: Gyoma, Kn« Nyomda RI.

BESZE
' D 5500 Gyomaendrőd, v"é"9",Jtó

Kossuth u. 18. Papp LaJos
TellFax.: 386-479 ISSN: 1215-8623

Putnoki Gábor

Választékunkat férfi sportzakókkal és
napszemüvegekkel bővült!

Gyomaendrőd,Fő út 181/1.

1(ös.zönetnyi[vánítás
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik

Putnoki Gáborné
született Bagi Róza

temet~sénmegjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, részvétükkel a fájdalmat enyhíteni

igyekeztek.

Folyamatosan érkeznek a

TAVASZI-NYÁRI modellek a
M ~ ~TANG Farmerházba!
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Kézilabda-mérkőzések

III. Hármas-Körös Kupa

Készülnek a kézisek

Április 5. II óra Csaba Mirelit - GYEFKC

Április 13. 10.30 óra GYEFKC - Martfűi VSE

Április 18. 17.15 óra üMTKK - GYEFKC

Április 27. 10.15 óra GYEFKC - Berettyó MSE

Május 4. II óra Sándorfalva - GYEFKC

Május 9. 18.30 óra GYEFKC - Tiszaföldvári VSE

Május 18.10.30 óra GYEFKC - Tornádó SE (Szeged)

Május 23. 18 óra Gyula - GYEFKC

Május 30. 18.30 óra GYEFKC - Újkígyósi AKSE

Június 8. 10 óra Hódmezővásárhely- GYEFKC

Március 8. 14 óra 30perc
Gyomai FC - Mezőhegyes

Március 9. 14 óra 30perc
Kamut - Barátság SE

Márcíus 15. 14 óra 30perc
Barátság SE - Békéscsaba MÁV

Március 16. 15 óra
Mezőkovácsháza- Gyomai FC

Március 22. 15 óra
Gyomai FC - Csorvás

Márcíus 23. 15 óra
Elek - Barátság SE

Márcíus 29. 15 óra
Battonya - Gyomai FC, Barátság SE - Doboz

Április S. 16 óra 30perc
Orosházi MTK - Barátság SE

Gyomai FC - Medgyesegyháza
Április 12 16 óra 30perc

Füzesgyarmat - Gyomai FC
Barátság SE - Szeghalom

Április 19. 17óra
Gyomai FC - Nagyszénás

Április 20. 17óra
Csabacsűd - Barátság SE

Április 26. 17 óra
Barátság SE - Békéscsaba Jamina-Patrick

Április 27 17 óra
Sarkad - Gyomai FC
Május l. 17óra

Gyomai FC - Barátság SE
Május 4. 17 óra

Barátság SE - Mezőhegyes
Békéscsaba MÁV - Gyomai FC

Május 10. 17 óra
Gyomai FC - Elek

Május ". 17óra
Mezó1<ovácsháza - Barátság SE

Május 17 17óra
Doboz - Gyomai FC, Barátság SE - Csorvás

Május 24. 17óra
Battonya - Barátság SE

Gyomai FC - Orosházi MTK
Május 31. 17óra

Szeghalom - Gyomai FC
Barátság SE - Medgyesegyháza

Június 8. 17óra
Füzesgyarmat - Barátság SE

Gyomai FC - Csabacsűd
Június 15. 17óra

Békéscsaba Jamilla-Patrick - Gyomai FC
Barátság SE - Nagyszénás

Június 22. 17 óra
Sarkad - Barátság SE
Gyomai FC - Kamut

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések

előtt két órával kezdődnek.

____e Focimenefrend ----~
"0\0- "7, Tavaszi forduló 70

játékossal kiegészülve milyen já
tékot tudna produkálni a
GYEFKC felnótt csapata. A tor
nán vendégként a jugoszláviai
Kishegyes, az NB-II-es Gyula és
a már említett Mezóoerény csapa
tai vesznek részt.

A következó megmérettetés a
gyulai felkészülési torna lesz, ahol
a helyi csapat mellett az Újkigyós
és a Csabai Előre lesz az ellenfél.
Az első bajnoki mérkőzést a Csa
bai Előre ellen játsszuk itthon
március 28-án este fél 7-tm a
sponcsarnokban.

Minden kedves sponbarátunk
nak jó szurkolást kivánunk mér
kőzéseinken, s csapatunk jó
játékkal kívánja honorálni az
Önök lelkesedését.

Nagy Péter, edző

A decemberi súlyzós er6gyűjtés

és a januári er6nléti edzések után
februárban kezdődtek el a labdás
edzések, a technikai és taktikai
elemek gyakorlása. Február végén
már két edz6mérk6zés is szerepelt
a programban. A megyei I. osztá
lyú bajnokjelölt Mez6berény csa
patának otthonában 30-2S-ös
vereség, a visszavágón 26-26-os
döntetlen született.

A márciust már a sorozatos
erőpróbákjellemzik majd. A lel
kes közönségünk támogatására
is számitunk a Városi Spoftcsar
nokban március IS-ló-án meg
rendezendő III. Hármas-Körös
Kupa Nemzetközi Kézilabda
Tornán. Itt szeretnénk megmu
tatni az érdeklődőknek, hogy a
már régóta hazahozni kivánt két

***************.* A " ··"k k ** ranyes ezust e szere *** árusításat javítása és hozott anyagból *** új ékszerek készítése rövid határidővel. *
* ~i.. 5L!ind4 ~ ** r;;~ SI)()VT~ *
~ Szabadkai és Társa Bt. ~* Nyitva: hétköznap 9-12 és 14-18 óráig *

szombaton 9- 13 óráig ** A Linda Sportban továbbra is márkás* sportruházattat sportszerekkel várjuk vásárlóinkat ** Gyomaendrőd, Fő út 181/ l. ** Telefon: 386-025 *
***************
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Az apróhirdetés szövege: ..

Ingyenes az apró!

EGYÉB

GÉP

Biemme típusú iker sportbaba
kocsi eladó. Érd.: Gyomaendrőd,

30/461-053 18 óra UtáIl
Két egyszemélyes ágyneműtaJ'

tós rekamié újszerű állapotban el
adó. Érd.: Gyomaendrőd. Gyóni G.
u. 38/1.
Mindennemű baztaJ·tási munkát

és idős embereknek való segítsé
get is vállalok. Leinformálható va
gyok. Cím: Vetésiné Geszti Ildikó
Gyoma, Fegyvernek u. 18.

Eladó egy parabola beltéri és egy
MZ motor friss műszakival. Tel.:
06-60/487-066

Technics SH-GE 70 equalizer
eladó. Érd.: Nagy Antal László
Gyomaendrőd. Lévai u. 6.

486 OX2/66 számítógép. 8 MB
RAM. 4xCO ROM. nagy floppy
megb31jtóval. SB hangkártyával el
adó. Erd.: 30/555-920

Góré és régi típusú gyerekágy
eladó. Érd.: este 6 óra után Gyoma.
Rákóczi u. 23.

WM 66-os félautómata mosó
gép eladó. Érd.: Gyányi Ferenc.
Gyoma. Fáy u. 27.

Motoros háti permetező. ve
gyestüzelésű kazáIJ, olajégő eladó.
Érd.: Gyomaendníd. Pásztor út 28.

Egy Terra traktor utánfutóval,
sertés szállítására alkalmas magasí
tóval eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Rákóczi u. 10.

Újságunk díjmentesenjelenteli meg azoknak az olvasóknak
a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell

beú'ni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre:

5500 Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért
felelősségetnem vállalunk! Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon tizenöt (15) szónál többet I

ÁLLAT
Kecske eladó Gyomaendrt'íd,

Szabó Dezső u. 2. szám alatt. Érd.:
a helyszínen 16 óra után.

Arany színű spániel kannaI fe
deztetést vállalok. Ugyanitt kisüsti
vegyespálinka kapl1ató. Te1:06
301502-955

Keresem fehér palotapincsi fiú
kutyámat. Elveszett január 28-án.
Nyornravezető1000 Ft jutalombaJI
részesül. Cím: Gyoma. Munkácsy
u.5.

1500 Fiat. ETZ-20. Simsl1I1 Star
olcsón eladó. Mountenbike-ot be
számítok. Érd.: Gyomaendrőd,Vö
rösmarty u. 3.

Jó állapotban lévő llosszúpla
tós IFA egyben vagy bontásra
eladó. Érd.: Gyoma, Tanács u.
8.

Használt Simson kereket vásá
rolnék. Érd.: Gyomaendrőd. Gár
donyi G. u. 57.

Trabant 601-es eladó. Irányár:
90ezer Ft. Érd.: Szabó Balázs Gyo
maendrőd. Katona József u. 22.
Tel: 30/580-365

Eladó ETZ ISO-es jó műszaki

állapotban. Irányár: 35 ezer Ft.
Érd.: Gyomaendrőd. Ady E. u. 14.

Dácia l 300-as eladó vagy elcse
rélhető Trabantra. Érd.: Gyoma
endrőd. Mirhóháti u. 911.

Jó állapotban lévő 18 sebességes
Mountenbike eladó 12 ezer forin
tért. Érd.: Gyomaendrőd. Fő út
611B.
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JÁRMŰ

KERT, '.:'ELEK
Gyomaendrődön a Sóczó-zug

ban vízparti nyaraló eladó. Érd.. dr.
Szendrei Éva ügyvédné!. Tel.:
66/386-479

Nagyállási tanya. kövesút mel
lett 10 hektár földdel és nagy gaz
dasagi épületekkel eladó. Erd.: dr.
Szendrei Éva ügyvédnél, 66/386
479

A Pocosban 840 négyszögöl
kert sok fával. faházzal eladó
vagy kiadó 1/2 részben is. Min
den megoldás érdeke!. Érd.: Gyo
maendrőd. Katona J. u. 12.
Domokos Imre

Beépíthető telek eladó. Érd.:
Gyoma. Erkel u. 25.

kásomat eladom. vagy kisebbre
cseniluém. Kertes ház is érdekel.
Érd.: Gál Imréné Gyomaendrőd.
Okt. 6. ltp. 711. egész nap.

Gyoma. Mátyás u. 32. szám alat
ti családi ház eladó. Érd.: Endrőd.
Fazekas u. ll. (Ridegváros)

Új padlásszobás. összkomfortos
ház sürgősen eladó. Érd.: Gyoma.
Ságvári u. 3.

Kétszobás. gázfűtéses kertes
ház siligőseneladó.Lalcótelepi cse
re is érdekel. Érd.: Gyomaendrőd.
Balassi u. 20. (Besenyszeg)

Gyomaendrőd. Árpád u. 6. sz.
alatti családi báz eladó. Érd.: Gyo
maendrőd. Kossuth u. 15. Tel:
66/386-405
Gyomaendrőd,Balassi u. 13. sz.

alatti báz eladó. Állattartók előny
ben. Érd.: Gyomaendrőd. Petőfi u.
12. Tel: 386-172.

Kicsi ház cl szoba. l konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyomaendrőd.
Mikszátb u. 16.

Gyomaendr6d. Kisréti u. 30.
szám alatti l.1árom szobás. központi
fútéses kertes ház eladó. Lakótelepi
csere is érdeke!. Érd.: a helyszínen.
vagy a 386·298-as telefonszámon.
Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.

33/A. II18. szám alatti két szobás,
gázfűtéses lakás sürgősen eladó.
Erd.: a helyszínen egész nap.

Gyomán fiatal páI11ak albérlet
kiadó. Fedezet szükséges. Érd.:
66/448-350

Eladó két jó állapotban \évő

Simson segédmotorkerékpá.r. Erd.:
Gyomaendrőd. Jókai u. 5. szomba
ton és vasárnap.

Jó állapotú Trabant Combi 8
éves. eladó. Érd.: Endrőd. Rózsa
hegyi u. 13.
Műanyag sport motorcsónaktest

eladó. vagy elcserélhet6 videoka
merára. számítógépre. mobiltele
foura stb. Érd.: hétvégeken:
Gyoma. Katona J. u. 44.. hétköz
ben: az 56/427-865-ös telefonszá
mon.

HÁZ, LAKÁS
Háromszobás összkomfortos csa

ládi ház eladó Gyoma, Kisréti u.
3111. szám alatt Érd.. : a helyszínen.

Két<;zobás összkomfortos. gáz
központifűtéses családi ház eladó
GyomáIl. Petőfi S. u. 1111. szám
alatt. Érd.: a helyszínen.

Bontásra való ház telekkel eladó
Gyomaendrőd. Zsák u. 4. szám
alatt. Érd.: Gyomaendrőd. Nap u.
14. szám alatt délután.

GyomáIJ a Kiss B. u. 2/l. sz. alatt
három szobás. telefonos. összkom
fortos ház eladó. Érdeklődni a hely
színen. Márjalaki Istvánné
66/386-707
Gyomaendrőd, Kossuth u. 811.

szám alatt családi ház eladó. Érd.:
a helyszínen. vagy a 386-239-es
telefonszámon.
Gyomaendrőd. Körgát u. 27.

szám alatt (volt Engels út) régi tí
pusú gázfútéses ház eladó osztható
portával. vagy anélkü!. Érd.: a
helyszínen.

GyomáIl az Árpád u. 3. szám
alatt összkomfortos családi báz el
adó. Érd.: dr. Szendrei Éva ügyvéd
nél. Gyoma. Kossutb u. 18.
Tel.:66/386-479

Gyomán a Dobó utca 8. sz. alatt
l963-baJI épült két szoba. étkezős

ház eladó. Érdeklődni: Márjalaki
Istvánné. Gyomaendrőd.Kiss B. u.
211. 66/386-707

Endrődön két és fél szobás. gáz
és vilJaJlyfűtéses. parabolás. egye
di-vízórás. telefonos földszinti la
kás. garázzsaJ eladó. Érd.:
Gyomaendrőd.Ifjúsági ltp. 6/2.

Gyomán kétszobás gázfűtéses

nagy családi ház.. múhellyel. me1
léképülettel. 170 négyszögölös
kerttel eladó. Telefon befizetve.
Érd. Gyomaendrőd. Béke u. 6.

3 szobás összkomfortos gázos
családi l1áz el~dó vagy lakótelepire
cserélhető. Erd.: Gyomaendrőd.

Mirhól1áti u. 911.
Gyomán a Vásártéri ltp.

28!III./l O. szám alatti 50 m2-es la
kás sürg6sen eladó. Érd.: Dr. Kol
busz Judit Gyomaendrőd. Endrődi

u. l J.
Gyomaendrődi ingatlanok adás

vétele. 800 ezer és 4 millió Ft kö
zött. Érd.: Dr. Kolbusz Judit
Gyomaendrőd.Endrődi u. ll.

Gyoma. Kiss Bálint u. 2. szám
alatti 3 szobás családi ház eladó.
Érd.: a l1elyszínen vagy délután
66/386-118

Gyomán a Hunyadi u. 6 l. szám
alatt kertes családi l1áz eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Kálvin u. ] 6.

Egy szoba. konyhás. fürd6szo
bás báz közművesítve. beépíthető

telekkel eladó. Érd.: Gyoma. Ady
u. 10.

Tehermentes 3 szobás. össz
komfortos. gázközponti fűtéses.

két erkélyes parabolaanrennás la-
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... alkatrészeik. ,

Kedvező árainkkal várunk minden kedves vásárlót!

MfZŐTÚR, MAGYAR ÚT 2. TH.: 56/351-941

Használt
VENDÉGLÁTÓIPARI ESZKÖZÖK

ELADÓK:
szénsavpalackok - gázpalackok (11 és 12 kg-os)

- Fritou - konyhai robotgép segédgépekkel - burgonya
hámozógép - 350 literes üvegajtós hűtőszekrények

Lilla tükrös hűtó1<: - belker. mérlegek - 3 részes öltőző

szekrények - virslifőző - műanyag és fa asztalok székek
kel, padokkal - új fehér mélytányérok - napemy61<: 

számítógépasztaJ - 180 és 300 literes boylerek - alumínium
f6z6edények 15-t6l 90 literig - étel melegentartó pult.
Érdeklődni: 9-12 óra közön a 386-649-es telefonon,

vagy személyesen Gyomaendr6d, Lévai u. 4. szám alatt
(Piros malom)L ~ ~_~ ~ ~

r----------------------------------------,

Figyelem!
,

A VELVET BUTORBOLT
Új HELYRE KÖLTÖZÖTT

a Fő út 202. sz. alá.
II Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!
~ Franciaágyak 39 600 Ft
~ Szekrénysorok 60 800 Ft

Űlőgarnitúra 60390 Ft
Virágtartó 3 900 Ft
Éjjeliszekrény 3 800 Ft
Előszobafal 13900 Ft

Nyitva tartás: Hétfö-péntek 9-12
és 13.3O-17.3ü-ig, szombat 8-1 2-ig

Egyedi bútorok méretre való elkészítését
is vállaljuk!

WaftGmk.

CÉGTÁBLÁK
REKLÁM
TÁBLÁK

PROSPEKTUSOK
SZÓRÓlAPOK

KÉszíTÉSE
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
66/386-479
30/555-920

Boltjainkban
erősáramú

villanyszerelési
cikkek

nagy választéka :
- izzók, fénycsövek,

- elemek,

- kapcsolók, dugaljak,
lámpatestek,

ipari szerelvények
biztosítékok, kábelek.

EllN és ETA
háztartási gépek,

valamint más
típusú háztartási

gépek
(boyler, centrifuga,

keverőtárcsás
és automata

mosógép)
alkatrészei,

Csapágyak demokratikus
és minőségi SKF

gyártmányúak széles
választéka és rövid idejű

beszerzése.

Vállaljuk háztartási
gépek javítását, épületek

villanyszerelését és
biztonságtechnikai

felülvizsgálatát

~
STUDIÓ

Vá ro111

kedves
vásárlóimat!

gyermek jogging,
alsók és felsóK

minden méretben

Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 45.

20%
árengedménnyel.

AKCIÓI

Nyitva:
hétfőtőlpéntekig

9-12
és 14-16 óráig,

szombaton
9-12 óráig

a
Fehérnemű

Bolban
a STOP Butiksoron



Se kép, se hang
Lesz -e kábeltelevízió Gyomaendrődön?

úgy jó három évvel ezelőtt nyakkendős urak érkeztek
Gyomaendrődre,s néhány lakossági fórumot rendezve
az akkori önkormányzat erkölcsi segítségével kábelté
vé-hálózat kiépítésének szervezésébe kezdtek. Ponto
sabban, a szolnoki Tele-Coop Kft. hozzáfogott a
beruházáshoz szükséges pénz összegyűjtéséhez.A la-

kosságtól e célra csatlakozási díj címén vettek át ezreket
egy szerződés megkötésével egyid6ben. Családi házak
esetén ez az összeg 20 ezer foönt volt. A kft. gyoma
endrődi segítőinek unszolása ellenére sem sikerült l SO
lakónál többet meggyőzni a díj előre történő befizetésé
~. ~o~O

GYOMA· S O'
ENDRŐDI Z •,
BESZED

6. ÉVF. 4. SZÁM 1997. ÁPRILIS ÁRA: 59 Ft "Más mentalitást
várok el a hivatali

dolgozóktól"
Interjú dr. DávidImre

polgármesterrel
FÜGGETLEN VÁROSI LAP (2. oldal)

Gazdaságfejlesztés amerikai módszerrel
Az Amelikai Egyesült Államok mWlkaügyi minisztériuma és az USA Nemzetközi

Fejlesztési Intézetének magyarországi ügynöksége pályázatot írt ki helyi
gazdaságfejlesztési projekt kidolgozására. A Békés Megyei Munkaügyi

Központ és a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal közös pályázatát a kiíró
szervezet elfogadta. (7. oldal)

Tavaszi vásár a

Fehérnemű

Boltban
a Stop Butiksoron

április 3-l O-ig!
Melltartók, topok,
női és férfi alsók,

harisnyanadrágok

50%
árengedménnyel!

Megérkezett a

tavaszi kollekciója:
jogging felsók és alsók
kapucnis és cippzóras
felsók. Pólók minden
színben és méretben!

Gyomadrőd,

Bajcsy u. 45.

A kocsmában érte
a halál

Elaludt a Holdfényben
Hosszas italozás után elszenderedett a Holdfény

nevű italbolt egyik asztalánál egy helybéli ember.
A horkolása akkor sem szakadt meg, amikor a
székról lefordulván a padlóra esett. Ám, hogy mi
ről álmodott már sohasem fogjuk megtudni,
ugyanis a szuszogása egyik pillanatról a másikra
abbamaradt. A negyvenegynéhány éves férfit a
kocsmában érte a halál. A halál okának vizsgálata
még folyamatban van.

Elfogták abetörőket

Üzletember
találkozó

Nagyenyeden
A Rekline Stúdió és a Gyoma

endrődi Bethlen Alapítvány
1997. május l7-én, szombaton
üzletember-ralálkozót szervez a
romániai Nagyenyeden. Gyoma
endrőd testvérvárosában. Vár
juk az érdeklődő vállalkozók,
cégvezetők., üzletemberek jelenr
kezését.' Részletes felvilágosítást
ad HomokEmő(Gyomaendrőd,
Kossuth u.18.) a 66/386-479.
vagy a 30/555-920 telefonszá
mokon.
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"Más mentalitást várok el a hivatali dolgozóktól..."

Létszámcsökkentés és átszervezés
a városházán

Interjú dr. Dávid Imre polgármesterrel

Le1110ndtak
A polgármester-választást követően mindegyik önkor

mányzati bizottság vezetője lemondott tisztségéró1. Ezzel
a lépésükkel kívántak lehetőséget adni dr. Dávid Imre
polgármesternek arra, hogy a hatékonyabb munka érdeké
ben bizottságokat vonhasson össze, szervezzen át.

Lemondott Katona Lajos, a pénzügyi bizottság, Hangya
I..p.josné, a szociális és egészségügyi bizottság, dr. Szendrei
Eva ajogi- és ügyrendi bizottság, dr. Valach Béla, a város
fenntartó, R. Nagy János, az oktatási és kulturális, valamint
Várfi András, a mez6gazdasági bizottság elnöke.

Az eddigi hat bizottság helyett a jövóoen csak négy műkö

dik. A pénzügyit összevonták a mezőgazdaságival, ez lett a
gazdasági bizottság Katona Lajos vezetésével. Az oktatási és
kulturális bizottságotösszevonták aszociális bizottsággal, így
lett a neve humánpolitikai bizottság. Ennek elnöke: Hangya
Lajosné. Az ügyrendi és jogi bizottságnak, valan1int a város
felllitartó bizottságnak a korábbi elnökök maradtak a vezetői.

A bizottságok új tagjait áprilisban választják meg.
Ide tartozó hír, hogy lemondott oktatási tanácsnoki tiszt

ségér61 dr. Kovács Béla képviselő. A megÜfesedett poszt
betöltésének szükségessége egyenlőre még kérdéses.

Dr. Dávid Imrét, Gyoma
endrőd új polgármesterét a
beiktatását követő három
hét tapasztalatairól kérdez
tük.

-Azt beszélik, hogymosraná
ban serény munka folyik a vá
rosházán. Még az is az
íróaszralafölé görnyed. akinek
per pilLanar éppen nincs is dol
ga... Félnek Onró? a koLLégái?

- Úgy gondolom, hogy tar
tanak tó1em. Tény, hogya ma
gam részéró1 más mentalitást
várok el az itt dolgozóktól. Tu
domásul kell venni, hogy itt
nem hatalomgyakorlásról, ha
nem a lakosság szolgálatáról
van szö. Bizonyos fermtartás
sal fogadtak a kollégák, de azt
is tapasztaltam, hogy akarnak
másképp dolgozni. Áprilistól
bövül a polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási ideje, hiszen
mint említettem: a hivatal a
lakosságért van. Az önkor
mányzati intézményeknél dol
gozók gondolkodásmódján is
szeremék változtatni, ám ez
jóval nebezebb feladat lesz.

- Or fővel csö"kken idén a
városházi dolgozók lérszáfna.
Máris eLkezdre a lérszámraci
onaLizálást?

- A dolgozókat a jegyz6kül
di el, ez az 6 hatásköre. Ez a
folyamat egyébként t6lem
független, hiszen már a pol
gármester-választás elött is
szó volt arról, hogy bizonyos
létszámcsökkenésseI járó - át
szervezéseket végre kell hajta
ni. Én ebbe nem sZóU1attam
bele, hiszen e pár hét alatt tel
jes mélységében nem ismer
hettem meg a hi vatah
apparátus felállását úgy, hogy
ebben én korrekt módon dönt
hessek. Most öt f6vel csökken
a hivatali létsZán1 és további
átszervezésekre lehetszámíta
ni, de nagyfokú létszámleépí
tést nem tervezek.

Ugyanakkor azokat az önkor
mányzati intézményeket,
amelyek nem alapellátást vé
geznek, azokat vállalkozásba
adnánk, s ezzel további hiva
tali létszámcsökkenés várha
tó. Tudom, hogy az
elbocsátottaknak ez kellemet
len, de információim szerint
ez a munkavégzés minőségét

javítani fogja.
- Máris szerze[[ magának

néhányeLLenséger. ..
- Minden bizonnyal. Ami

kor ezt a munkát elvállaltam,
számítottam arra, hogy enen
ségeket is szerzek. De úgy
gondolom, hogy még mindig
jobb, ha az emberek nagyobb
része pozitívan értékeli a
munkámat. Nem szeretném,
ha azt mondanák: "na ezt is
megválasztottuk és nem csi
nál semmit!" A város egészé
nek érdekeit kell szem előtt

tartani, nem pedig néhány
emberét.

-Megkörnyékezrék-e máraz
önkéntes "segÍlók"?

- Eddig nem volt komoly je
lentkez6, bár mostanában né
ha kerülgemek ilyen emberek.
Igaz eddigi tevékenységeim
alapján mondhatom, ritkán
voltam körülvéve ilyen úgy
nevezett súgókkal. Igyekez
tem azokkal az emberekkel
kialakítani munkakapcsolatot,
akik reálisan tájékoztattak.

- Czibulka György alpol
gármesrer kér héttel az On be
ikwrása urán lemondotT
liszrségéró7. SzóLL neki. hogy
rávozzon aposzljáról?

-Úgy éreztem, hogy Czibul
ka úr a polgármester-választá
si kampány utolsó hetében
mindent elkövetett annak ér
dekében, hogyaválasztókat
esetleg maga mellé állítsa.
Látva az ő állapotát a választás
eredményhirdetése után, szin
te biztos voltam abban, hogy
le fog mondani.

- Ha nem így tönénr volna?
- Akkor valószínűleg én

kértem volna a képviselő-tes

tületet, hogy válasszunk új al
polgármestert. Egyébként az
önkormányzati bizottságok
elnökei is lemondtak tisztsé
gükr61 éppen azért, hogya bi
zottságok összevonásával,
egy új csapatfeláIlításával ész
szerűsítsük, hatékonyabbá te
gyük a munkát az
elkövetkezend6 időben.

Mindezt korábban a képvise
l()-testület tagjaival történt
személyes beszélgetés során
egyeztettem, s a személyi vál·
toztatásokkal többségük
egyetértett.

- Fókénr a képviselő-res lii
ler egyes ragjai geJjeszrik a
kél relepiilésrész kijzöui vi·
rár. On hogyan lavíroz nwjd
a kél városrész érdekei kij·
Zö[[ ?

- Nem lavírozni kell. hanem
a két településrész reális érde
keit kell szem előtt tartani.
Változatlanul azt tartom, hogy
ki kell alakítani az új város
központot, s ezzel sok problé
ma megoldódna. Ennek
érdekében szükségesnek tar
tom a volt Endrődi Cipész
Szövetkezet irodaépületének
megvásárIását. A progra
momban is meghirdetett leen
dő városközpont kialakítása
érdekében az elmúlt hetekben
már tárgyalásokat folytattam
a rendőrség megyei vezetl~jé·

vel a rend6rkapitányság létre·
hozása érdekében. VOll
alkalmam beszélni Vastagh
Pál igazságügy-miniszterrel a
bíróság, ügyészség és köz·
jegyzőség kialakítása ügyé·
ben. Egy német befektető

társasággal pedig egy, a kél
településrész között feIépíten
dő bevásárló központról tár
gyal tam.

H.E.
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Az új alpolgármester: Várfi András
Változást ígér a város

életében dr. Dávid Imre
Lemondott Czibulka

György alpolgármester

Leteszi a hivatali esküt dr. Dávid Imre

~,,:,,~,,~~~"'....v:.......~"'..:.».."'«-:.:~~~~~..:.,),. ........~~~~~~~~~~

~ ~
~ ~

~ Gyomai Gazda Kisáruház ~
§ ~

~ Ajánlatunk: i
~ ~

~ * Fémzárolt vetőmagburgonya Desiree, ~
! C1eopátra 40 Ft/kg i

* Kiskun kukoricavetőmag hibridek ~

3400 Ft/hektár ártól ~
~

* Műtrágyák, növényvédőszerek ~
~

* Kerékpárgumik: külső 28-os 675 Ft ~

belső 28-os 250 Ft ~
~

* Kutyatápok 100 Ft/kg ~
~

* Kutya-mocsko ápolási ~
x

kellékek ~

* Mezőgazdasági ~
~

fóliák 53 Ft/m2 ártól ~

* Fűnyírógépek elektromos --- ~
x

és benzinmotoros 17.900 Ft-tól ~
~
~

Gazda Kisáruház Gyomáll a piactér mellett! ~
~ ~
~ ~
i:::..>X...,'-».~........-.:o>.~...'»>..~...."*,».X"*,,,*-"«\o.""":":-"""":-'"\X""'~"",,*,""~"'«>..""~"«>.'>."'~"*-~~:,.o.x<.yIX«-'~""'~

Várfi az ötödik

feltétlenül az játszott szere
pet, hogy Endrődönlakom...

- Hanem?
- Az új polgármester való-

színúleg azért javasolt en
gem, mert jól ismer,
korábban dolgoztunk együtt
és alkalmasnak tart arra,
hogy együtt tevékenyked
jünk a közéletben.

- Milyen elképzelései van
nak az alpolgánnesteri mun
kát illetően?

- Úgy gondolom, hogy az
alpolgármester a polgármes
ter segítőjekell legyen. Ett61
függetlenül az alpolgármes
temek is, mint bármelyik
képviselőnek lehetnek önál
ló elképzelései. Nekem ed
dig is voltak elképzeléseim,
de az előző struktúrában sok
mindent nem lehetett megva
lósítani. Most bízom abban,
hogy jelentősváltozások tör
ténnek a város életében 
mondta Várfi András alpol
gármester. H.E.

kényszerült tiszrségéról,
mert kiderült: a törvény
szeri nt összeférhetetl en, ha
az alpolgármester egyben
valamely önkormányzati
intézmény vezet6je is.

Az akkori polgármester
Czibulka György képvise
lőt kérte fel a megüresedett
poszt betöltésére. Czibulka
az 1997. március 9-i idő

közi polgármester-válasz
tást követően március
26-án mondott le tisztségé
rőL Döntését nem indokol
ta.

Az 1990-es önkormány
zati választások utáIl a kép
viselő-testület tagjai közül
dr. Farkas Zoltán állator
vostés GellaiJózsejtanítót
választotta társadalmi
megbízatású alpolgármes
tereknek.

Az 1994-es helyhatósági
választásokat követően a
képviselők dr. Kovács Bé
lát, a gimnázium igazgató
ját választották a
polgármester helyettesévé.
Három hónap múlva dr.
Kovács Béla lemondani

Czibulka György alpol
gármester március 26-án
írásban jelentette be lemon
dását. Helyére a képviseló1<
Vá/ji Andrást választották.
Az új alpolgármester az
1994. decemberi helyhatósá
gi választáson a keresz
ténydemokrata néppárt, az
MDF és az Endrődi Gazda
kör által támogatott jelölt
ként került a
képviselő-testületbe. V árfi
Andrástól a megválasztását
követően kértünk rövid in
terjút.

- Az eddigi rend szerint ha
a polgármester Gyomán la
kik, akkor az alpolgármes
ternek legalább endrődi

lakosnak vagy endrődi szár
mazásúnak kell lennie. Ön
melyik?

- Én mindig gyomaendrő
dinek vallottam magam, de
úgy gondolom, hogya pol
gármesternek a személyem
re tett javaslatában nem

Ó
FUGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- SZ Felelős $ZOrkesz:ő: Felel~s kiadó: Hornok Ernö
" _ Homok Erna Keszult:

ENDRODl , Szerkesztőség: Gyomai Kne, Nyomda Rt.

BESZED
5500 Gyomaendrőd. V,,,,igazg31o
Kossuth u. 18. Papp LaJOS
TellF.x.: 386-479 ISSN: 1215·8623

gét is kérem - mondta dr. Dávid
Imre székfoglaló beszédében.

Dr. Dávid Imre polgármes
ternek két olyan tisztsége is
van, amely a polgármesteri
tisztséggel egy idóoen is betölt
hető, amennyiben ehhez a kép
viselő-testület hozzájáruL Dr.
Dávid az Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet igazgatósá
gának elnöke, és a Dél-Pesti
MezőgazdaságiRt. igazgatósá
gi tagja maradhat - döntöttek a
képviselól<. Az új polgármester
fizetését havi bruttó l SO ezer
forintban állapították meg.

Március 13-án ünnepi képvi
selő-testületi ülésen tette le a
polgármesteri esküt dr. Dávid
Imre, Gyomaendrőd március 9
én megválasztott új polgármes
tere, majd Homok Bélánétól, a
választási bizottság elnökétől

átvette megbízólevelét.
- A választási kampány során

változást ígértem a város életé
ben, s úgy hiszem, erre szava
zott a polgárok többsége. Ezt az
ígéretemet betartom, de ehhez a
polgármesteri hi vatal dolgozói
nak, a képviselőknek és a város
lakóinak a támogatását, segítsé-
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REISEFÜHRER Gyomaendrődaz Utazás '97
kiállításon

Gyomaendrőd, a virágos város - a megye legszebb városa
";--...:\i í. '.' _A pály'ázat célja ~gy olyan ápolt é~ baJ:átságos városi környezel
~. >f~) letrehozas_a, amelyrol meg a:- atutaz~ IS .eszre kell hogy vegye; III

S~ ;;7'j~':'\5 19ems torodnek avaros polgal"aJ a saJat kornyezetükkel. A palyaza-
,,~j _A.'~ tot egy olyan kísérletnek szánjuk. amely eredményessége esetén
'~~' 'CBy \;.~ ~ b;l"yományteremtó lebet.I, ' '/.J:' '//. ".' b. -·.~,,;;i> Á~ , Az elbíráJií.s szempontjai:

'Ili.' ~4'\ 9. -- I. A ház utcára néző részének vi.rággal valÓ díszítése
!ft······ ., k'-~ 2. A ház külső homlokzatának ápoltsága
.~ ran(}.s ar 3. A ház elötti utcarész (gyep. árok. stb) ápoltsága. virágg:!1

~ DlJ:clr való, díszítése . .. . ,
,,-. 4. Lakotelepllakasok eseten az erkelyek. balkonok vlraggal

való díszítése.
Pályázni a város külterületi lakóinak is tebet (Nagylapos. Öregszolő). A pályázalra ncvezlletnek

középületek. bankok. iskol álc. az egyházak. vállalkozások. cégek is. kivéve a hétvégi ház:!k. D(j azzuk
egy-egy szobor. bíd. műemlék. emléktábla díszítését is.

A pályázat összdíja: 150.000 ['t. amelyet a következőképpen osztanak fel a dí]<lzottak közölt:
5 db födíj egyenként 20.000 forLJl.tos pénzdíj. ID db 5.000 forintos pénzdíj

A pályázat díjainak összegét Stipsicz-Bethlen Károly adományozza.
A pálymt első fordulójának elbírálásajúnius közepén lesz. A második forduló elbírálása pcclig

augusztus kCizepénlcsz. A díjak átadása 1997. augusztus 20-án Gyomaend.rődCintörténik ünnepél ye,
keretek között. A díjakat egy nyolctagú zsűri ítéli oda a Szó-Beszéd következő számában közölt
pontozási rend szerint. A kitüntetö" díjjal egy plakett is jár. amely a díjazott épületre kitehetö".

lehelúségek iránL Mcgle
pően sokan ismerik Gyo
maendrőd nevéL s a most
elkészült városi idegenfor
galmi prospeklusnak kö
szönhetően többen is
ígéretet tettek arra, hogy cl
látogatnak városunkb,l.
Egyébként teszteltük, hogy
a pul ton elhelyezett kiadvá
nyok közül melyikhez
nyúlnak először az érdeklő

dúk. Talán nem véktkn,
hogy a szép és mutatós gyo
maendrúdi prospeklusoll
akadt meg először az embe
rek szeme. A leendú lMoga
tóink érdeklődése

bennünket is arra kell kÖte
lezzen, hogy Liszta, gondo
zott környezettel. udvarias
vendéglá[ással várjuk Gyo
maendrőd látogatóit.

- Mennyibe kerüli Gyu
IIwendró'dnek a kiállíláson
való iJemlllClt/..:.uzás?

- irodánk százezer forintot
fizetett résztvétel i díj kénL de
ez az összeg nlinden bizonnyaJ
többszörösen megtériil a vá
rosba látogató turistákon ke
resztül. A kiállításon
különbözú utazási irodMd<a.l.
ügynökségekkeL sőt külföldi
nagykövctségekkel sikeriilt
ol y,Ul szakmai kapcsolatokat
kial akit3..11i, amel yek segítségé
vel Gyomaendrődöt vonzóbbá
tehetjük a leendő látogatóink
számára - mondta végü.l Lizák
Szilvia.

.,
Lizák Szilvia a kiállítás Békés

megyei standjáo

sze Gyula már korábban is
ismert fürdőváros vol t az or
szágban.

- Érdeklódtek-e egyáltalán
Gvomaendróö. iráni a kiállí
tás látogatói?

- Azt tapasztaltam, hogya
kiállítás látogatói egyre in
kább keresik a csendes, nyu
godt nyaralásra,
kikapcsolódásra alkalmas
kisváJosokat, ahol nincs zsú
foltság, ugyanakkor megfele
lő infrastruktúrával ellátOtt,
kényelmes környezetet taláJ
nak. Ezért is érdeklődtek na
gyon SOk3..11 a gyomaendrődi

MárCius 19-én nyílt
meg Budapesten az

- Utazás '97 Nemzetközi
Idegenforgalmi Kiállí
tás, melynek eddigi
húsz éves történetében
először volt hazai dísz
vendége az Alföld. A
tájegységet hat megye
(Békés, Csongrád,
Bács-Kiskun, Szolnok,
Hajdú-Bihar és Sza
bolcs-Szatmár) képvi
selte egy közös 200
négyzetméteres stan
don. Békés megyét
Gyulán, Szarvason, Bé
késcsabán, Orosházán
kívül Gyomaendrőd is
képviselte. Lizák Szilvia
a nemrégiben megala
kult GyomaendrődiTou
rinform Iroda vezetője

népszerűsítette városun-
kat a kiállításon. Őt kér
deztük a tapasztalatokról:

- Úgy tíínt, hogy Békés rne
gyében rnég lIúndig Gyula a
legnagyobb idegenforgalmi
atrrakció...

- A Békés megyei Tourin
form irodának Gyuláll van a
központja, és már évek óta mű

ködile A kialala.Llt kapcsolat
rendszerük nagyobb
lehetőségeketbiztosít sz{unukra
a v,lrOS l;épszerűsítésre. És per-

Új
idegenforgalmi

kiadvány
Március közepén jelent meg

Gyomaendrőd új idegenforgalmi
prospektusa a Rekline Stúdió ki
adásában. A hatezer példányban
készült színes, 24 oldalas kiadvány
bemutatja a város látnivalóit, ter
mészeti' értékeit, tájékoztat a szál
láslehetőségekről, s más hasznos
i'nformációkkal szolgál a városba
látogatók számára. A magyar és né
met nyelvű prospektusból kétezer
példány fogyott el a Budapesten
megrendezett Utazás 97 kiállításon,
ahol a nemrégiben megalakult
GyomaendrődiTourinform Iroda is
részt vett.

Hasonló turisztikai kiadvány
egyébként először 1989-ben, majd
1993-ban készült a városról, ez
utóbbi ugyancsak a Rekline Stúdió
kiadásában.
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. A város megvásárolja az egykori Endrődi Cipész Szövet
~ezet irodaházát a me1lette lévő ebédlő épületével együtt
osszesen nettó 13 millió forintos áron. Erról március 28-án
döntött a képvise!6-testület. Az épület hasznosítására több
lehetőség is kínálkozik, ezek kidolgozása most van folyamat
ban.

Hő er
siker

A gyomaendrődi Hőtech

nikai és Gépipari Kft. múlt
év novemberétól ruvatalo
san is az ISO 900 l-es szab
vány szerinti
minőségbiztosítási rend
szert alkalmazó gyártóvá lé
pett elö. A hazai
kazángyártök közül első

ként a gyomaiaknak sikerült ~

elérni az ISO 900 l-et, amely
elsősorba.n az exportértéke
sítések esetében jelent el
őnyt. de egyre több hazai
parmer számára is me2:bíz
hatóságot és állandó ~nő
séget biztosít. Minderrlíl a
kft. ügyvezetl~je, Gel!aiA tti
la számolt be egy - az üzleti
partnereik részére rendezett
- budapesti fogadáson.

Megveszik
az Enci épületét

;

Uj
ügyfélfogadási

rend
Bővül a polgármesteri hi
vatal és az endrődi kiren
deltség ügyfélfogadási
ideje. ÜgYf~lfogadás ezen
túl minden nap 8-12 óráig,
valamint hétfőn és szerdán
8-16 óráig lesz a városhá
zán. A keddi, csütörtöki és
pénteki délutánokon azérL
nincs ügyfélfogadás, mert
az ügyintézőknek időt kell
biztosítani a folyamatban
lévő ügyek báttérfeladatai
nak - adatfeldolgozás,
nyilvántartások vezetése.
döntéstervezetek elkészí
tése - elvégzésére. Az
endrődi kirendellségen a
korábbiakhoz képest pén
tek délel6tt is lenne ügyfél
fogadás.

Nyereséggel zárt... Iroda a vállalkozásokért

Enyedi március

Egymillió 280 ezer forint
eredménnyel zárta az el
múlt esztendőt az önkor
mányzat kft.-je, a
Gyomaszolg. A képvise16
testület ennek ellenére
struktúraváltásra és a mun
ka minőségének javítására
hívta fel a cég vezetésének
figyelmét. A kft. ügyveze-

Romániai testvérváro
sunkban, Nagyenyeden
előszöraz elmúlt esztendő
ben ünnepelhette szabadon
a város nyolc ezres ma
gyarsága március IS-ét.
Idén a Szö-Beszéd is részt
vett az enyedi ünnepségen,
amely ökomenikus isten
tisztelettel kezdődött a vár
templomban.

Ezt követ6en a templom
kertben Ananie Garbovea
nu Fehér megyei prefektus
olvasta fel Victor Ciorbea
román miniszterelnöknek a
magyarsághoz intézett

tőjének nyugdíjazása miatt
megüresedett posztra kút
pályázat eredményéről,

azaz az új ügyvezet6 sze
mélyér6] május végéig el
napolták a döntést. Addig a
műszaki vezetC5, Fábián
Lajos látja el az ügyvezet()i
teendőket.

március lS-i üzenetét. Az
egybegyúltek előtt méltatta
az 1848-as forradalom je
lent()ségét Köble Csaba, a
Fehér megyei prefektúra
igazgatója, Rácz Levente
az RMDSZ megyei szerve
zetének megbízott ügyve
zetö elnöke és Horatiu
Mihai Josan Nagyenyed
polgármestere is.

Az ünnepség után meg
koszorúzták Széchenyi Ist
ván márványtábláját, majd
a megemlékezés a helyi
R~SZszékházában foly
tatódott.

A Békés Megyéért Vállal
kozásfejlesztési Alapítvány a
közeljövóoenirodát nyit Gyo
maendrődön - eITól tájékoz
tatta a képviselőket dL Dávid
Imre polgármester.

Az ,l.1apítvány a megye több
telepiilésén már évek óta mű

köd tet ilyen irodát, Gyoma
endrődön eddig az
önkormányzat fogadókészsé
ge miatt nem jött létre ilyen
kapcsolat. A város most vál
lalta, hogy a volt földhivatal
épületében helyet biztosít az
irod ának, emellett évi egymil-

ovábbk ...pzés
tornatanároknak

Aprilis 29-én 10 órától Bé
kés Megyei Testnevelő Ta
nárok továbbképzése
kezd6dik Gyomaendr6dön a
városháza nagytermében.
E16adók: dr. IstvánffyCsaba,
a Magyar Testnevelési Egye
~em rektora, dr. Petróczy Gá
bor, a Békés Megyei
Sporthivatal igazgatója.

lió forint támogatást ad az ala
pítvány részére, továbbá köz
hasznú foglalkoztatás
keretében egyadminisztrátort
is alkal maz az irodában, mely
nek irodatechni kai felszerelé
sét és a működés költségeit az
alapítvány fizeti.

Az alapítvány szaktanács
adássaL képzéssel. hitele
zésseI, közvetlen
támogalássaL pri valizációs
és céginformációs szolgálta
tással áll a kezdő és amár
működő vállalkozások ren
deJkezésére.

Koszorúztak
Endrőd történetének

egyik legtragikusabb ese
ményére, a nyolc áldoza
tot követelő 1935-ös
csendörsortűz áldozataira
emlékeztek az endrődi ka
tolikus templomban már
cius 21-én este. A
gyászmise után az áldoza
tok emlékművénél a város
Koszorúját dr. Dávid Imre,
a katolikus egyházét Ivá
nyi László plébános he
lyezte el.
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Száz éves Kner Erzsébet
Kiállítás a Kner Nyomdaipari Múzeumban

... '

A kép jobb szélén Kner Erzsébet az amerikai
könyvkötőmúllelyében

A Kner Nyomdaipari
Múzeum és a Gyomai
Kner Nyomda Rt. ren
dezésében 1997. már
cius 27-én dr. Erdész
Ádám, a Békés Megyei
levéltár igazgatóhe
lyettese nyitotta meg a
100 éves Kner Erzsé
bet könyvkötő életúját
bemutató kamarakiál
lítást. A kiállítás meg
tekinthetőegy hónapig
a Kner Nyomdaipari
Múzeumban Gyoma
endrődön.

A Cllicagóban élő Kner
Erzsébet 1897. október 7-én
született Gyomán, Kner Izi
dor nyomdalapitó ötödik
gyermekeként.

A gyomai, mezőtúri és bu
dapesti tanulóévek után a lip
csei akadémián folytatta
tanulmányait. Alúresilluszt
rátor és könyvtervező, Hugo
Steiner-Prag tanítványaként
ismerte meg a hagyományos

német könyvművészetet és
műhelykultúrát, de találko
zott a weimari Bauhaus szel
lemiségével, s átélte a
klasszikus formákkal való
szakítás élményét is.

Mind a tradicionális
könyvkötészeti iskolák,
mind a Bauhaus erősen ha
tott rá, ám egyik irányzatnak
sem lett követője. A külön
böző történeti korszakok for-

makincsét és a korabeli mo
dern formai megoldásokat
tudatosan alkalmazva egyéni
díszítőst.I1ust alakított ki.
Lipcséből visszatérve

1924-ben nyitotta meg
könyvkötőműhelyétBuda
pesten. Testvérével, a ma
gyar tipográfiát megújító
Kner ImréveJ együtt távlati
programot dolgozott ki. Az
egy-két alkalmazottat foglal-

koztató kis műhelyében

Kner Erzsébet alTa vállako
zott, hogy visszatér a hagyo
mányos könyvkötészeti
technikákhoz: kizárólag ere
deti, nemes anyagok felhasz
nálásával, aminőségi

követelmények maximális
betartásával megkísérli az
ipar és a művészet harmóni
ájának helyreállítását. Elein
te csak kézi technikával
dolgozott, késólJb azonban
vállakozott a gépi kötések el
készítésére is.

1949-ben kivándorolt az
Egyesült Á]Jamokba, s Cru
cagóban telepedett le. A The
Newberry Library, majd a
John Crerar Library munka
társa lett. 1952-t61 önálló
műhelyében dolgozott az
igényes gyűjtők részére
1982-ben történt visszavo
nulásáig.

Könyvkötései, kiállításai
nagy sikert arattak, Magyar
országon 1987-ben retros
pektív kiállításon voltak
láthatók életművének leg
szebb kötései.

Véradás

ll·

47700 Ft-tól
57.600 Ft-tól
42.400 Ft-tól
65.400 Ft-tól
13.500 Ft-tól

3.400 Ft-tól

Velvet Bútorbolt

Akciós áraink:
Szekrénysorok
Ülögamitúrá.k
Franciaágy
Nappali szekrénysor
Elöszobafal
Telefontartó állvány

Kurilla Jánosné
VK. titkár

1997. április 30-án 8-ll
óra között Gyomaendrőd,Fő
út 2. szám alatt városi vára
dás lesz.

Segító1<észségüket a bete
gek nevében is előre köszö
nöm.

. . . ... . ..... . ... . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..,i ..,i ..,~ ..,~ ..,~ ..,[ ..,1 ..,~ ..,[ ..,[ ..,~ ..,~ ..,~ ...,[ ..,[ ...,: ..,[ ..,~·..,~ ...,~ ..,[·...,i ..,[ ..,[ ..,r..,r ..,(...,:'..,i.,·,i ..,: ..,·.i:.:: ...,i ..,i ...,i:i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::;::::::.:.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::~:::::::

Kedves Véradóink, Tisztelt
Lakosság!

Városunkban 1997. áprili
sában a Vöröskereszt két al
kalommal szervez véradást.

Véreadásra jelentkezhet
nek nundazok akik betöltöt
ték 18. életévüket,
egészségesnek érzik magu
kat, illetve a véradást meg
elózően 3 hónapon belül nem
adtak vért.

Ifjúsági véradást szervez a
Bethlen Gábor mezőgazda

sági iskola IVK szervezete
1997. április 24-én 8-ll óra
között az iskola épületében
/Gyomaendrőd, Hősök útja
40.!. Várjuk véradásra a kö
zépiskolák 18. életévét betöl
tött tanulóit, szüleiket és
minden fiatalt, valanUnt az
oktatási intézmények dolgo
zóit.
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Gazdaságfejlesztés amerikai
módszerrel

Watt Gmk.

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
66/386-479
30/555-920

Boltjainkban
erősáramú

villanyszerelési
cikkek

nagy választéka :
- izzák, fénycsövek,

- elemek,

- kapcsolók, dugaljak,
lámpatestek,

ipari szerelvények
biztosítékok, kábelek.

EllN és ETA
háztartási gépek,

valamint más
típusú háztartási

gépek
(boyler, centrifuga,

keverőtárcsás

és automata
mosógép)
alka-irészei.

Csapágyak demokratikus
és minőségi SKF

gyártmányúak széles
választéka és rövid idejű

beszerzése.
Vállaljuk háztartási

gépek javftását, épületek
villanyszereJését és
biztonságteehnikai

feJ illvizsgálatál

CÉGTÁBLÁK
REKLÁM
TÁBLÁK

P~OSPEKTUSOK

SZÓRÓlAPOK
KÉszíTÉSE

~
STUDIÓ

77 Ft
309 Ft
399 Ft

64 Ft
65 Ft
89 Ft
26 Ft

187 Ft
449 Ft
165 Ft

Latin-Amerikában, s most
a volt szocialista országok
ban szeretnénk eredménye
ket elérni - mondta Marion
T. Bentley. A professzor
szerint a Magyarországon
folyó programok közül a
gyomaendr6dieké a leg
jobb.

- Halat nem adunk, de há
lót igen - mondta képlete
sen a professzor, célozva
arra, hogy az ötletek kidol
gozását segítik, ám a meg
valösítás, az ehhez
szükséges pályázati pénzek
e16teremtése már a gyoma
endr6diek feladata lesz.

H.E.

Legyen millio~os!
A Gyomaendrőd ~~ Vidék~ Afész az ,

ORSZAGOS COOP UZLETLANC AKCIO
keretében

1997. április 7-12 között

ÁRENGEDMÉNYES
VÁSÁRT (CiDpl
tart üzleteiben!. J

Kínálatunkból :
Delma margarin 250 g
Karaván őrölt kávé 250 g
Omnia kávé 250 g
Globus tavaszi vagdalt 130 g
Knorr levesek
Sir Morton garzon tea
Duna szelet
Flórasept folyékony II
Pampers Uni Plus nadrágpelenka
Ultra Viola textilöblítő II

Azok o vásárlók, akik oz akció keretében
o COOP üzletiánchoz tartozó boltokban

sao forintot meghaladó összegért vásárolnak
és o vásárlási blokkot névvel és címmel ellátott

zárt borítéban április lS-ig postán feládják
o LEGYEN MILLlOMOSI

Budapest 1364 Pf. 335. címre, sorsoláson vesznek
részt és vásárlási utalványt nyerhetnek!

Keresse az ÁFÉSZ COOP emblémás
iizleteit!

A COOP-al akár milli-omos is lehet!

most Magyarországon a
gyakorlatban is vizsgázik.
Hazánkban tizennégy kis
térség foglalkozik a prog
rammal, melynek célja,
hogy a kistérségek gazda
sági fejWdését ösztönözze.

- E program különböz6
elemeit már kipróbáltuk az
Egyesült Áiiamokban és

Hirdetések
felvétele
386-479

A Gyorsreagálású Pro
jekt névre elkeresztelt
programot amerikai szak
emberek segítségével Gyo
rnaendr6dön dolgozzák ki a
helyi vállalkozók, üzletem
berek és munkaügyi szak
emberek. A
gazdaságfejlesztési projekt
két szakaszból áll. Az els6
ben - amely négyszer egy
napos múllelymunkából áll
- a résztvevó1<. feltárják a
térség gazdaságfejlesztési
alaptényez6it, a térség fej
lesztési lehet6ségeit, meg
fogalmazzák az ötleteket.
A program második szaka
szában a kidolgozott ötlet
megvalósítására lehet pá
lyázni.
N~árcius 27-én a Katona

József Művelődési Köz
pontban zajlott a hannadik
múllelymunka. Marion T.
Bentley, az Utah Állami
Egyetem professzora ve
zette a munkát. Az ameli
kai szúember egy
kollégájával közösen dol
gema ki a program alapjául
szolgáló tananyagot, amely

Az Amerikai Egyesült Államok munkaügyi mi
nisztériuma és az USA Nemzetküzi Fejlesztési
Intézetének magyarországi ügynöksége páJyáza
tot írt ki helyi gazdaságfejlesztési projekt kidol
gozására. A Békés Megyei Munkaügyi Központ
és a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal közös
pályázatát a kiíró szervezet elfogadta.
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SE KEP, SE HANG...

Lesz-e kábeltelevízió Gyomaendrődön?

1997. április

Úgy jó három
évvel ezelőtt

nyakkendős urak
érkeztek
Gyomaendrődre,

s néhány lakossági
fórumot rendezve
az akkori
önkormányzat
erkölcsi
segítségével
kábeltévé-hálózat
kiépítésének
szervezésébe
kezdtek.
Pontosabban,
a szolnoki
Tele-Coop Kft.
hozzáfogott
aberuházáshoz
szükséges pénz
összegyűjtéséhez.

Alakosságtól
e célra
csatlakozási díj
címén vettek át
ezreket egy
szerződés

megkötésével
egyidóoe .
Családi házak
esetén ez az összeg
20 ezer forint volt.
A kft.
gyomaendrődi

segítőinek

unszolása ellenére
sem sikerült 150
lakónál többet
meggyőznia díj
előre történő

befizetéséról.

Talán ezért, talán másért a
hálózat kiépítése egyre csak
késett. Igaz, abban a bizo
nyos szerződésben határidő

nem szerepelt, csupán annyi,
hogyakábelhálózat kiépíté
se folyamatos. A Tele-Coop
ügynökei kijelentenék, amíg
nem gyűlik össze legalább
300 jelentkező - akik előre

fizetnek is - addig nem áll
módjukban elkezdeni a veze
ték kiépítését. Így nyilatko
zott 1995 novemberében az
ipari iskola egyik termében
rendezett lakossági fórumon
Turkus László a kft. területi
képvise16je is.

Tele-Coop,
üres kassza?

A képviselő kérte a jelen
lévó1<et, hogy győzzék meg
szomszédjaikat, rokonaikat a
pénz betizetésér61, aIU1ak ér
dekében, hogy 1996 tava
szán elkezdhessék a munkát,
s 1996 májusára Gyomaend
rőd népe már kábelhálózaton
lesheti az égi csatornákat.
Ebből azonban nem lett sem
mi ...

Az emberek gyanakodnak:
nagy trükk volt az egész! A
kft. évekig kamatoztatja va
lahol az összeszedett pénze
ket, s esze ágában sincs
kábelezni. A cég állítja, hogy
tíz megye 78 településén
kezdék el a szervezést, azaz
a csatlakozási d.íjak össze
gyűjtését...

Március 26-án felhívtuk
telefonon a Te1e-Coop szol
noki irodáját. Az igazgató tá
vollétébenSinkalldikó, akft.
irodavezetője elmondta,
hogy a befizetett pénzek nem
kamatoznak sehol, mert azok
már elfogytak. Ebból fizet
ték ugyanis a kábelhálózat
tervezésének előkészítését, a
lakossági fórumok rendezé
sének költségeit.

Sinka lldikó tájékoztatta a
Szó-Beszédet arról is, hogy
sajnálatos módon a Tele-Coop

Kft. korábbi befektető part
nere - állítólag a médiatör
vényt olvasva - visszalépett,
s ezért sem tudták elkezdeni
a beruházást. (Erról azonban
talán illett volna valamilyen
módon tájékoztatni azokat,
akik bíztak a Tele-Coop ígé
retében, s befizették a 20 ezer
forintjukat.)

Vissza
a pénzt!

Most egy új amerikai
olasz befektetővel tárgyal a
szolnoki cég. A külföldiek fi
nanszíroznák a kábeltévé
hálózat kiépítésének
költségeit. Az irodavezető

tájékoztatása szerint a leendő
befektető most éppen pénz
ügyi és műszaki átvilágítást
végez a Tele-Coop Kft-nél,
ahol remélik, hogy hamaro
san üzletet kötnek a külföldi
befektetővel. Ebben az eset
ben elkezdődne a kábelháló
zat kiépítése, még akkor is ha
nincs meg a kellő számú je
lentkezőaz adott településen
- állítja Sinka TIdikó.

Ez azonban ma még bi
zonytalan, s hát ígéretekkel
is tele a padlás. Erre gondol
hatott az a százegynéhány
gyomaendrődi polgár is,
akik most becsapva érzik
magukat, hiszen se pénz, se
kábeltévé. Körösladányban
is a Tele-Coop akart kábelez
ni. Ott az emberek már bíró
sághoz fordultak kárba
veszettnek hin pénzük visz
szaszerzéséért, s hasonló
képpen j árnak el a
gyomaendrődiek is.

Irány
a bíróság!

Megbízott ügyvédjük dr.
K~tlcsár László lapunknak
elmondta, hogya befizetó1<
még január elején gyúlést
ruvtak össze, s úgy határoz
tak, amennyiben a kft. márci
us 30-ig nem teljesíti a

szerződésben váll al takat,
akkor a szerződést felbont
ják, s a befizetett összeget
visszakérik polgári peres
úton.

- Ezt a felszólítást eljuna
tuk a céghez, amely azóta
sem reagált, így minden bi
zonnyal március 30-át köve
tően peres elj árásra kerül sor
- mondta dr. Kulcsár László.

Sinka Ildikó is tud az elle
nük indított bírósági ügyek
ről, ám a visszakövetelt
csatlakozási díjak kifizeté
sének időpontjáról nem tu
dott felvilágosítást adni,
csupán annyit mondott: a
vi sszafizetéseket anyagi le
hetőségük szerint üteme
zik ...

H.E.

Társadalom
biztosítási

S.O.S.
Az alábbi témakörökben

fel világosítás, igénybeje
lentés, nyomtatványok ki
töltésével segítségnyújtás:

Anyasági támogatás,
gyermekgondozási se
gély, családi pótlék Uöve
delemnyilatkozat is).

Nyugdíjügyek: szolgála
ti idő elismerése, öregségi
és előnyugdíj, előrehozott

öregségi nyugdíj, csök
kentett előrehozott öreg
ségi nyugdíj, résznyugdíj,
rokkantsági nyugdíj,
rendszeres szociális jára
dék, átmeneti,áradék. stb.

Egyéni és társas váll ako
zásoknak TB-tanácsadás.
ügyintézés.

IMPELLO-97 BT.
5500 Gyomaendrőd,

Sallai u. 1511.
Tel: 66/386-834

EI őzetesel1 egyezteu::tt
időpontban, illetve hétfő

tó1 csütörtökig délut;Ul 5-7
óráig.

Rávainé Farkas Éva
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Tárgyalni vagy tünt tni?
Dr. Kulcsár Lászlót, a me~yei gazdakörök elnökét kérdeztük

az agrardemonstrációról

Áprilisban is folytatódnak a februárban elkez
dődött agrárviták és demonstrációk. A mező

gazdasági érdekképviseletek többsége
tárgyalni akar. Így gondolja a Magyarországi
Gazdakörök Országos Szövetsége .s. Szerin
tük a vitát a tárgyalóasztaInál, nem pedig az
országúton kell folytatni. A kialakult helyzet
ról kérdeztük dr. Kulcsár Lászlót, a Békés Me
gyei Gazdakörök Szövetségének elnökét.

EndrődiGazdabolt
A legnagyobb áruválasztékkal,

a legkedvezó'bb árakkal!::.
* Zöldségfélék 39 Ft-tól ~~;..
* Kiskun kukoricavetőmag 170 Ft/kg-tól '..,' I
* Fémzárolt hurgonya 40 Ft/kg 'I.

Vegyszerek/ mezőgazdaságikisgépek/
fűnyírók/műtrágyák/kutya-macska

eledelek/ virágföldek/ kerti szerszámok/
fóliák és ezer apró cikk

ami a háztartásba és a kertbe kell!

Endrőd, Apponyi u. 3. Telefon: 20/432-170

H.E,

a mez6gazdasági termelés jö
vedelmezO'ségének javítására.
A mezőgazdasági termelés
hez szükséges ipari termékek
és az energiaárak, valamint a
megtermelt mez6gazdasági
termékek közötti árkülönbö
zet továbbra sem sZúKül. Ah
hoz, hogy ebben változás
történjen, a kormány egész
gazdaságpolitikáján változ
tami kellene, mert fl termelés
visszafogásán alapuló restrik
tív gazdaságpolitika inunáron
20 éve nem hozta meg a várt
eredményt - mondta végül dr.
Kulcsár László.

Gyomán a katolikus templommal szembe
a Petőfi u. 2. szám alatti

IMPORT HASZNÁLTRUHA
BOLTBAN

válogatott ruházat folyamatosan
kapható.

AKCIÓS ÁRt
Ho l kg ruhát vásárol okkor

650 Ft helyett
csak 450 Ft-ot fizet!

Bőkabátját dzsekijét most
érdemes festetni áremelés előtt 

érdeklődjön a boltban!

Nyitva: hétfőtől éntekig 9- 18 -ig'
szombaton 9- 13-ig

ság problémáinak megoldásá
ra is jelentős id6t szentelt vol
na.

- On szerin! milyen megol
dás várharó ?

- Az a tény !lOgy a napokban
parlamenti döntés született az
adózás és a társada
lombiztosítási szabályok mó
dosításáról, és vitára
bocsátódott a Nemzeti Agrár
programnak nevezett anyag,
azt látszik igazolni, hogya ha
talom, ha megkésve is, de pró
bálj a kezelni a helyzetet. De ez
még mindig messze van az
akut problémák orvoslásától,
Továbbra sem látszik garanci a

laszt nem kaptunk, ezért elha
tároztuk az országos demonst
rációt március 10-t61 mincicn
megyében.

- Egyébként milyen cl kap
csolal a gazdakifrök és a kis
kőrösi sz(/vetség közöt!?

- A kapcsolatfelvétel meg
történt a Magyarországi Gaz
dakörök Szövetsége
ügyvezet(í elnöksége részérCil
Ennek lényege, hogy mi
együttműködési szándékot
mutattunk fei az új érdekkép
viseletteI, amely azonban nem
hozott teljes sikert. Ugyanis a
kiskőrösi érdekképviselet az
intézkedéseit nem egyeztette
e16zetesen a gazdakörökkel,
így nem sikerült közös, össze
hangolt igényérvényesít~st

tenni a kormányzat felé. Igy
történ11etett, hogy külön-kü
lön demonstrációk kezdődtek

és a megfogalmazott igények
is több pontban eltérnek.

- Egyszeriben egyesületek.
szervezetek. SŐt pártok tették
magukévú a gazdák problé
máil ..

- Ez a demonstráciösorozat
mindenképpen állásfoglalásra
késztette a politikai pártokat,
érdekképviselettel foglalkozó
szervezeteket, kamarákat. Ez
természetes dolog, A de
monstráci6sorozat kifejezte,
hogy az agrárium mély válsá
got él át és ezt mielóób rendez
nj kell. Az ellenzéki pártok
támogatása is érthet6, hiszen a
feladatuk a fennálló kormány
zat munkájának kritizálása. Ez
is természetes dolog. Tény,
hogy ez a demonstrációsoíO
zat nem következett volna be,
ha ez a konnány a megalaku
lását követ6en ,LZ agrárgazda-

- Véleményem szerint a kor
mányzat ezzel az adózási és tár
sadaJombiztosítási
rendelkezésekkel nehéz helyzet
be hozta a gazdákat, a kisterme
IÓKet akkor, amikor közismerten
kicsi a mezO'gazdasági termelés
jövedelmezO'sége. Ennek követ
kezményeként a kishírösi gaz
dák kezdeményezésére
tiltakozás kezdO'dött. s a de
monstrációhoz a GazcWkörök
Országos Szövetsége is csatla
kozott. Március lO-én országos
szövetségünk egy SIlapOS forga
lomlassító demonstrációt szer
vezett függetlenül a KiskO'rösön
megalakult új érdekképviseleti
szövetség elképzeléseitO'l - 1f0é
koztatazelO'zményekról dr. Kul
csár László.

- Mennyiben egyeznek, illel
ve kii/önböznek a gazdak(/ró'k
és a Kiskőrösön //leRcl!akull
Mezó'gazdasági Termeló'/( Ér
dekvédelmi Szövelsége érde
kei?

- Az igények hasonlóak, csal<
a megfogalmazás és az elérési
módszerek tekillteléber. c0r el a
két szervezet. A gazdakörök
nek az az álláspontja, hogy az
agrárvita rendezésére a tárgya
lásos utat kell igénybe venni, s
csak a végsO' esetben a de
monstrációt.

- Az önök szövelségének is
hamar elfogVOll a rürelme. hi
szen //lár március lO-én lünre
lésr szerveztek az utakra...

- A Gazdakörök Országos
Szövetsége február 12-én 12
pontban foglalta össze a szö
vetségbe tartozó gazdák köve
leléseit. Levelünk március
5-ig adott határidőt a dolgok
tárgyalásos rendezésére. Ez
nem történt meg, érdemi vá-



Nemzetgyűlés Március Idusán
A MIÉP Gyomaendrődi alapszervezete képviseltette magát a KDNP-t Dr. Báthori Gábor képviselte, mivel az Európai Ke

március 15.-i MIÉP országos elnöksége által szervezett meg- reszténydemokrata Unió elnöke Wim Van Velzen megtiltotta
mozduláson. Giczy Györgynek a MIÉP rendezvényen való részvételt. Sajnos

Tapasztalataink a következők: már csak felvétel ről halhattuk a Bánk-bán nagyáriát Simándy
Ehhez fogható demonstráció a köztársaság kikiáltása óta nem Józse~ előadásában. A téren néma csönd lett, igézve néztük az
volt. Óvatos becslések szerint is 150.000 ember volt jelen. opálos szemeket és éreztük, hogy megmozdul bennünk a ha-

Az ünnepség 10 órakor talom által régóta tudato-
kezdődött két helyszínen, A nemzetgyűlés nyolcpontos határozata san elfojtott nemzettu-
a Kálvin téri református datunk.

templomban ahol ifj. He- I. Az utakra kivonult gazdák minden követelését haladéktalanul A MIÉP elnöke Csurka
gedűs Lóránt tartott isten- teljesítsék! István hosszúra nyúlt
tiszteletet, valamint a II. Az egészségügyben dolgozók, a postások, a vasutasok, a hon- beszédét szomjazva itta
Szent István bazilikában védek, a tűzoltók, a tanárok-tanítók, az óvónők, az egyetemi és a tömeg. Legfontosabb
ahol Alberti Árpád főtisz- nak tartja a nemzeti

főiskolai tanárok kiharcolt, megígért és elismert bérkövetelését
tefendő tette ugyanezt. A pártok összefogását az

maradéktalanul elégítsék ki.két helyszínről a tüntető idegenlelkű szociál-
tömeg megindult a Hősök III. A kormány ismerje el, hogy az 1997. évi kőltségvetés össze- liberális elnyomókkal
tere felé és az Astóriánál omlott, Medgyessy Péter és Surányi György azonnal mondjon le, szemben. Figyelmezte
egyesülve Rákóczy út, és mindkettőjük számára tiltsák meg az ország elhagyását és a tett arra is, hogy az
Körút, Andrássy út vonalán bankszakmában való működést. MSZP-SZDSZ koal íeió
érkezett a helyszínre. IV. Ténylegesen is állítsák le az idegenek földszerzéseit. Függesz- kezében összpontosuló
Hosszan kígyózott a tö- szék fel a privatizációt és rekesszék be az energiaszektor további "közszolgálati???" médi
meg, lobogtak a zászlók, eladását. Tájékoztassák a társadalmat a bevándorlás mértékéről, ák igyekeznek felpum
méterről méterre egyre nemzetiségi összetételéről,az idegenek tulajdonszerzéseiről. pálni a FIDESZ népsze
többen lettünk. A transzpa- V. Állítsák le az értelmetlen iskola- és kórházbezárásokat. Vezes- ruségét, mivel abban
rensek beszéltek. sék be az ingyenes reggeli-, ebéd- és uzsonnaosztást a rászoruló látják az utolsó lehető

"Paraziták, tolvajok takaro- gyermekeknek. Kötelezzék a nagybankokat az ehhez szükséges séget hatalmuk átmenté
dó!", "No AIDS No összegek biztosítására. sére. Csurka István nem
SZDSZ", "Jön a nyuszi VI. Állapítsanak meg reális létminimumot és ehhez mért minimál- ígérget felelőtlenül, de
megy a Gyuszi". Ilyen és bért. Ne fojtsák el a munkásság érdekvédelmét, és juttassák tisz- azt minden jelenlévő

ehhez hasonló tünemé- tességes bérhez a munkásokat. A valóságnak megfelelőmegállapí- rétegnek tudtára adta,
nyeket olvastunk. Zúgott a tott létminimum alapján rendezzék a családi pótlékot és a gyer- hogya nemzet érdekei
hangorkán, a nép meg- meknevelés járandóságait, valamint a kisnyugdíjakat. mindig és mindenkor az
mutatta erejét, együtt kife- VII. A hivatalos szervek, a rendőrség és az ügyészség sokkal első helyen kell álljanak.
jezve megmásíthatatlan határozattabban és erélyesebben lépjen fel, különösen a szervezett Az Elnök Úr a Nem-
akaratát a népveszejtö bűnözés ellen. Kemény fellépést minden drog ellen! zetgyűlést határozatké-
kormányzás ellen. VIII. A kis- és középvállalkozásokat, a családi vállalkozásokat, a pesnek nyilvánította,

Délután egyórára meg- kisipart és akiskereskedelmet támogassák, a kormány védje a majd felolvasta azt a
telt a Hősök tere és az nyolc pontot amit a kor-magyar árut, a magyar terméket, támogassa az egészséges életvi-
ünnepséget Bognár László mánynak 1997. június
MIÉP alelnök nyitotta meg. telt, a sportolást és a tanulást, a magyar kultúrát és a művészetet, 27.-ig Szent László
Megtudtuk tőle, hogy mi- irodalmat, könyvkiadást. Ne a bankok irányítsák a sajtót! Sajtósza- napjáig teljesítenie kell.

Iyen csoportok, társadalmi badságot! Amennyiben ezt nem
szerveződések képviselte- Budapesten, 1997. Március Idusán. teszi akkor a MIÉP a

tik magukat. Ott voltak a polgári engedetlenség
tüntető gazdák, egyetemi oktatók, professzorok, a munkásság minden eszközét igénybe fogja venni. A nemzetgyűlés a hatá
képviselői, a Magyar Útkörök tagjai, egyetemisták és főiskolás- rozatot kézfelnyújtással elfogadta. A "közszolgálati Magyar
ok, jobboldali pártok és ifjúsági szervezeteik, mindenki aki szí- Rádió???" munkatársa Hadas Krisztina ezt hitleri karlendítés
vén viseli a magyar nép sorsát. Dr. Hegedűs Lóránt református nek ferdítve tárta a közvélemény elé. Az efféle ferdítések miatt
püspök ünnepi szónoklatát halhattuk először. Tempfli József alakulhatott ki a MIÉP-et körülvevő ellenszenv azok körében,
nagyváradi megyés püspök üzenetét Bognár László olvasta fel, akik kizárólag a televízióból, rádióból, Népszabadságból, Nép
melyben lsten áldását kérte a hazára. Szentmihályi Szabó Pé- szavából, stb. tájékozódnak.
ter versét a "Térdre Magyar'-t Csurka László színművész adta Fáradtan, de reményekkel telve indultunk haza
elő, míg Petőfi "Talpra Magyar'-ját Dörner Györgyelőadásában Gyomaendrődre és úgy éreztük, hogya magyarság újra talpra
halhattuk. fog állni és lerázza magáról az idegen igát, mely el akarja ve-

A tüntető gazdák részéről Zsikla Győző kapott szót, arra lünk hitetni, hogy nincs erő rajtuk kívül aki kivezetné az orszá
figyelmeztetett, hogy ne hagyjuk a várost szembefordítani a got ebből a káoszból. Mi már tudjuk, hogy létezik ez az erö és
vidékkel -ez a hatalom régi trükkje. A Független Kisgazdapárt ha a volt MSZMP tagok akik kis emberek maradtak ráeszmél
részéről G. Nagyné Maczó Ágnes mondott igen kemény hang- nek arra, hogy ők is áldozatok talán nem fogják tovább hataI
vételü beszédet a jelenlegi politikai helyzetről és figyelmeztetett mon tartani ezt a posztkommunista kormányt.
az IMF és a Világbank belügyeinkbe való káros befolyására. A Gyomaendrőd MIÉP alapszervezet
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Országos iskolai sikerek

Zeneiskolai hírek

Megnyílt
az

Nyitva:
hétfőtől

péntekig 9-12
és 14-18-ig
szombaton

9-12-ig

Női-férfi

és gyermek
eipóK

kedvez""
árakon!

a Stop Butiksoron
(a Nyúlcipő

helyén)!

6EVA
ipőbolt

Ingyenes
apróhirdetések

Három szoba, összkomfortos
gáz-közJlontifűtésescsaládi ház
eladó. Erd.: Gyoma, Kisréti u.
31/1.

Tanya eladó Nagylaposon a
homokbánya mellett. Érd.:
Gyoma, Fő út 224. (Fodrászat,
Garai Sándorné).

Öt szobás, összkomfortos
családi ház sürgősen eladó (kö
zel a kövesúthoz). Érdeklődni
egésznap a Gyomaendrőd, Jó
zsef A u. 21. szám alatt lehet.

A Siratóban víz melletti sao
négyzetméteres kert el adó.
Érd.: Gyoma, Bajcsy u. 12.

Sorházas építkezésen félkész
l,akás eladó (Magtárlaposon).
Erd.: Gyomaendrőd, Zrínyi I10
nau. 1.

Szakmunkások
a színpadon

A március 21. és 23. között
Mosonmagyaróváron a Szak
munkástanulókért Kulturális
Egyesü let ál tal megrendezett
diákszínjátszó fesztiválon a
gyomaendrődi 617. sz. ipari is
kola Komédiás Köre volt a leg
jobb. Két produkci6t mutattak
be, s ezt a zsűri aranydiplomá
val jutalmazta.

A legjobb női alakítás díját
Hainfart Lilla, a legjobb férfi
alakítás díját pedig Vé/w Zoltán
kapta.

A Komédiás Kör vezetője,

Hajdú László lett a legjobb ren
dező.

~....-«-,...,."y..,:.o.-..«......~/..«»' ...y...:.»»~:.-....~»:o:»>:« - :"( """"Y"":':':~'»»,,~~oj(.oGo,.»:>~:.x.,:.:..::.:-~

I A Dévaványai Ipari Szakmunkásképző Iskola ~

I·:. FELVÉTELT HIRDET I
~ az 1997/98-as tanévre

I NŐIRUHA-KÉSzíTŐ
~ szakmára.
f: Tanulóink a négy éves képzés keretében - plussz

'

1: ismeretként - elsajátitják a szerkesztés-szabás, a méretes
~ munka tudnivalóit is.
~ Felvételi vizsgát nem tartunk.I Szeretettel várjuk a 8. osztályos vagy a korábban
~ végzett lányok jelentkezését személyesen vagy írásban
~ az ipari iskola címén: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.
~ számalatt.:
L ............~N:'"./QO'"J'lo?'"......-:.-:.«..~X*;J?'"..c;.(?O'".........~.......:-»'......../ ....~...r.-»:-;..-~.:VOC-X«if.<~~.ot; ....r.e....."':~:-x.Y"..:.;.y..;r/ ..;.;-:--~J

-b-

harmadik pedig Petényi Lúsz
ló. A 4. Porubcsúnszki Andrea
lett. Mindannyian a Bethlen
mezőgazdasági iskola tanulói.
A helyezések alapján a ván
dorserleget a gyomai iskola
kapta, megelőzvea kalocsai és
a szekszárdi iskolákat.

A nyertes tanulók felkészítő

tanárai: Lichtenstein Katalin,
Pfeifer György, Molnár István
és Csóti Zsolt vadászmester
voltak.

Balázs Márton kárpátaljai di
ák a megyei tantárgyi verse
nyen magyar nyelvből 2.
helyezést ért el.

ta.náraik: Halász Valéria, Ha
lász János.

A megyei fafúvós versenyen
Szarvason sikeresen szerepelt:

Kopcsek László 1. oszt. /kla-
rinét!

Kovács Ágnes 2. oszt. /fuvolal
Szabó Andrea 3. oszt. /fuvolal
Fel készítő tanáraik: Halász

Valéria, Halász János.
Minda.nnyiulmak köszönjük

a lelkiismeretes felkészülést,
gratulálunk és további sikeres
szereplést kívánunk.

Pappné Németh Hedvig
igazgató

Fiorucci és Mustang férfit női pólók tavaszi
és nyári divatszínekben óriási választékban

2400 Ft-tól!
Mustang rövidujjú ingek!
Gyomaendrőd, Fő út 181/1.

Győzött a Bethlen
Márci us 21-én Kaposvárott

rendezték meg a IV. Guba
Sándor szak~ai emlékver
sellyt az ország mezőgazdasá

gi szakközépiskolái számára.
A versenyre benevező tanu
lóknak előzetesen, még janu
árban írásos pályázatot kellell
benyújtaniuk. A gyomaendrő

di Bethlen Gábor mezőgazda

sági iskolából heten
jelentkeztek a versenyre, s a
zsűri értékelése alapján öt
gyomaendrődi diák került a
dölJtóbe, ahol 22 iskola 49 ta
llulója közül l. lett Kiss Péter
és Krucsó Balázs. Második
hel yezést ért el Szabó Éva,

Mint millden évben, idén is
résztvettek tanulÓink megyei
zenei versenyekell.
Kiemelkedő eredmény szüle

tetett a Békécsabán megrendezett
zongoraversenyen, ahol Méri
Gábor 4. osztályos tanuló II. he
lyezést, Bárdi Edina 6. osztályos
ta.nulÓ ill. helyezést ért el. Felké
szítő tanáruJk: Nagy Edit

Az Orosházá.n rendezett furu
lyaversenyen Tari Szilvia 5.
osztályos növendék elnyerte a
különdíjat, mig Molnár Nóra 2.
osztál yos, valamint Szurovecz
Zsuzsanna 6. osztályos tanuló
sikeresen szerepelt. Felkészítő
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Katona JózsefVárosi MűvelődésiKözpont

'*Eljen május elseje!
Majális a Sportcsarnok előtt a Szabadság téren

6 óra Zenés éhresztő a városhan (SzeghaJmi Fúvósze
nekar)

8 óI'ától Kishalfogó verseny a sportcsarnok mögötti
Falualji holtágon 14 év alatti gyerekeknek. Nevezés a
hel yszínen I

10 óra Az endrődi óvónó'k: hábcsoportjának bemutatója
11 óra Pakucza József a Magyar Herkules, aki elkapja

az ágyúgolyÓt, majd átmegy a testén egy autó ...
12 óra Jó ebédhez szól a nóta ...
13 óra Cselgál1csbemutató (Gyomaendrődi Judo Club)
13.30 Néptáncbemutató (Körösmenti Néptáncegyüttes)
14 óra Karatebemutató (Shotokan Karate-Do Szaba-

didő Kluh)
14.15 Majorette-csoport műsora
15 óra Puszi és Ernesztó bohócok
16 óra Kabaréműsor

17 ó."a Férfi láhszépségverseny (Kellő számú jelent
kező esetén! Nevezés a helyszínen.)

19 óra Pol-beat koncert
20 óra Fáklyás felvonulás indul a Katona JózsefMű

ve!ődési Központ elől. Útvonal: Kossuth út - Bajcsy út
-Fő út - Szabadság tér

21 órától Utcabáj a Szabadság léren I

Gyomai FC - Barátság SE labdarúgó mérkó'zés 17
órától a gyomai pályán.

Cibere, sör. kolbász, majális, go-kart, kirakodó vásár.
Pavilon-diszkó. Tüzijáték l

Itt lesz a falu apraja-nagyjai l
lngy",es a«1óbaszjómt Gyomaé=k=-J

.....
.. ..

a Kner Imre gimnázium
diákjainak műsora.

Május 1. - Majális' A Ka
tona József Városi Művelő

dési Központ és a Városi
Sportcsarnok közös rende
zésében egész napos prog
ram a Városháza, Városi
Sportcsarnok előtti téren.
Este Pol-beat koncert a mű

velődési központ udvarán,
majd innen indul a Fá.k:lyás
felvonulás a sportcsarnok
elé ahol utcabállal zárjuk a
napot' Részletes program a
plakátokon !

Május 3. 9 óra - Nyugdí
jas Klubok Körzeti kulturá
lis Találkozója

Május 7. Tenné-
szetgyógyászati és Egész
ségvédeimi Nap

A Gyomaendrődi Városi
Sponcsarnok 1997. május 3
án rendezi meg az J. Koros
Kupa Nemzetközi Férfi Tor
nászversenyt. A meghívofl
csapatok: Budapest Honvéd
SE, Ferencv<irosi Torna
Club, Dunaferr SE, Központi
Sportiskola, Újpesti Dózsa,
Essen (Németország), Dorn
birn (Ausztria), Zürich
(Svájc), Bruntingthorpe
(Anglia), Tel Aviv (Izrael),
Gyergyószentmiklós (Ro
mánia). A versenyen részt
vesznek magyar
lornászolimpikonok és vi-

Sport

r";:~:':;:;:::;:~:::~::::::;:~~í,;~
;~: ~'r Kínai Sárkány I~
f Sztreccs kÖSZlÜmök. !~
~: pulóverek it.
r Microflbre szabadidö' !~
~:., ru il:tk i~
. S f il',·~.:(.'.:;.:~j zínes féri-, női-o és
~: gyermek puJóverek, polók :\
,. Tavaszi nyári ciplík, i.I~.i
~: edzőcipó'k:, papucsok :ir Görkorcsolyák, gördeszk:lk il
~i és sokféle játékok. I~
~I Gyoma, Kossuth u. If
\:: 61-63. I!
~»;:;:~~~:=c:~":~~m;:::::~-:;«<;.»;::;»::::.::='...:;:.;..~;...:~;:..;;;, ..~;;~:;<~:d~

Majá{is
1997

április 21-én 16.30-tól. Meg
nyitót mond: Banner Zoltán
művészettörténész.A kiállí
tás nyitva: hétköznap 8-17
óráig, szombaton 9-12 óráig.

Április 24. 9 óra - Kner
Napok ünnepélyes megnyitó
19 óra - Büszkeségeink,

Április 19. - A Sallai úti
iskola szülői munkaközössé
ge által rendezett jótékony
sági vacsora

Április 21-tól május l-ig
Hevesi Nagy Anikó festő és
Szőke Sándor szobrász kö
zös kiállítása. Megynyitó:

..
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Közösségi
Ház

Április 9. 18 óra Cukor
betegek klubja

Április 12. 17 óra Nyug
díjasklub

Április 26. 18 óra Schir
chadasj holland gos pel kó
rus koncertje az endrődi

katolih.Lls templomban. Je
gyek elővételben április 7
tó1 kaphatók a Közösségi
Házban. Belépő: 200 Ft/fő

Május havi el6zetes:
Május l. Majális Öreg

szó1óoen
Május 1. Magányosok

klubja, birkavacsora
Május 23. Gyerekműsor
Május 24. 17 óra Teaház

India és Tibet hangjai cím
mel

E16zetes egyeztetés alap
ján a Közösségi Ház bérbe
ve hct6 családi re ndezvé
nye kre. Felvilág os ítás a
386-917-es telefonszámon
vagy személyesen a Közös
ségi Ház dolgozóitól kapha
tó munkanapokon 8-16
óráig.

Április 10. IS óra - Városi
vers- és prózamondó ver
seny.

Április 12. 19 óra - Mentős
bál. Jegyek igényelhetók a
ment6állomáson.

Április 14. 10 óra - Az ár
gyélus királyfi cimű mesejá
ték a békéscsabai Jókai
Színház előadásában. Belé
p(j: 160 Ft.

Április 16. 18 óra - Műso
ros előadás a közelgő Tánc
világnapja alkalmábó1. Fel
lépnek: Körösmenti
Néptáncegyüttes, Gyomika
Táncegyüttes, Rumba Tánc
sport Klub, Majoreltcsoport,
Pólus Krisztián.

Április 17. IS óra - Városi
Kaziczy verseny /általános
iskolások részére/



11 éves piros Zastava megkí
mélt állapotban,eladó. irá.nyár:
330ezer forint. Erd.: napközben
Gyomaendrőd, Fő út 10. TeL
60/450-821 vagy este Balassi u.
ll. Pólus Gábor

Ki tíín ő állapotban lévő Rena
ult 19D három ajlós. 4,5 éves
eladó. Irányár: 1';1illió ISO ezer
forint. Érd .. 30/439-704

Simson SN51-es kék színCÍ,
megkímélt állapotban l?vő segéd
motorkerékpár cladó. Erd: Gyo
ma, Semmelweis u. 4. 17 órától.

JÁRMŰ

KERT,TELEK

Színcs televíziók, páraelszí
v6k, keréJ:...--párok, sátrak eladók.
Érd.: Endrőd. József A. ll. 20,
Tel: 30/359-307

Új, fehér bútorlapból készült
3,5 m hosszú 1,9 méter magas
két részre szedbető polcrend
szer és egy,2,90 méter hosszú
pult eladó. Erd.: 30/256-626

Három, kettő, egyes jó álla
potban lévő ülőg,U"llitúrál ~ere

sek megvételre. Erd.:
30/555-920

Büfépavilon, l dh hLÍlőagre

gát, 2 db 220 W villanyrnotor
eladó. 66/386-787

EGYÉB

HÁZ,LAKÁS

Gyomaendrődön a Dobó út
36. szám alatt üdülőövezctben

olcsón eladó 1004 m2 telck 50
m2-es faházzal. Víz és villany
van. 100 méterre horgászati le
hetőség. Érd.: Mono~. Széche
nyi u. 223. Tel: 133-7036

Bérbe adnám Hantoskerti
vízparti 400 négyszögöl gyü
mölcsösömet és szőlőmet. Vil
lany van, kövesút kb. 50
méterre. Bérleti ar:lllY: ln tulaj
donos. 2/3 bérlő része. Érd.: Di
nya Illés, Gyoma, Áchim u. 8.

Bónum-zugban 860 m2-cs
vízparti lelek ~Iadó Érd .. Gom
bár Mátyás Gyomaendrőd, Köl
cscy u. 1711. TeL66/386-500

Három szobás, telefonüs.
gáz-központi fűtéscs ház eladó
Gyomaendrődön; Kiss Bálint út
211. szám alatt. Erd.: cl hclyszí
nen, Márjalaki Istvánné vagy
661386-707 -es telefonszámon .

Garázs kiadó Gyomán a V,\
sártéri ltp-cn. Érd.: Rau József
né, Gyoma, VásáJtéri ltp. 1/1.

Földmunkagépkezelő, 2
fő - Gombkötő Frigyes
Gyomaendrőd66/386-838

Gép beállító, gépkezelő,

karbantartó, 3 fő - Henkel
Magyarország Kft. Körösla
dány 661371-011

Épiiletbádogos, 2 f() - Hor
nok Árpád Kisújszállás
20/253-158

Hidegburkoló, 6 fő - Hor
nak Árpád ~(jsújszállás
20/253-158

Baromfifeldolgozó, 3 fú 
W orktrans Kft. Szarvas
66/311-722
Kőnulves, 5 fú - Szaci Ép

kerszolg Kft. Gyomaendrőd
66/386-844

A COLOR SHOP
PAPÍRBOLT

ajánlata:

TAPÉTÁK
399 Ftl tekercs

Minden am· a tapétáZáshoz
kell: ragasztók, szegő k

* Fali- és ajtóposzterek
* Fotóalbumokt kép-

keretekt
fényképezőgépek

* Színes film 499 Ft-tól

Gyomaendrődt Petőfi út 2.

LATOK
Kútkezelő, 3 fő - Kiss és

Társa Bt. Gyomaendrőd

661386-608
Cipőfelsőrész-készítő, 5 fő

Raichle Sport Kft. Gyoma
endrőd 66/386-898

Cipőfelsőrész-készítő, 15
fő - Turul Cipó Kft. Gyoma
endr6d 66/386-891

Varrónő,6 fő - Stafírung Kft.
Gyomaendrőd 66/386-603

Bútorasztalos, 3 fő - Déva
Bauart Kft. Dévaványa
60/306-225
Mezőgazdasági segéd

munkás, 30 fő - Szarka Ig
nácz Dévaványa 301325-820

Épületasztalos, 3 fő - Bo-
nita '93 Faipari Kft. Gyoma
endn5d 66/386-879

Shop

~c=;::;;'J~~=C::C:""''''~;:===.
Építkezők figyelem! :i

Településünkön vállaljuk építési i

törmelék ingyenes elhelyezését ;',;
előzetes értesítés alapján. ~~

. I

Érdeklődni:
Lázár és Társai Bt. fürészüzeme,
Homok Tibor üzemvezetönél.

Gyomaendrőd,Katona J. u. 5-7.
66/386-551,30/551-118

" ,
ALLA5AJA

~ L-
;rUNNL Ion
SIIOP

Ballagásra, Anyák napjára,
Gyermek napra ajándékot

vásároljon üzletünkben!
* Arany- és ezüst ékszerek
* Fali- ébresztő- és kafórák
* Színes filmek. fotóalbumok.

képkeretek
* Fényképezőgépek
'" Videó- és audiókazetták
* Napszemüvegek
Üzlétünk választéka KAPPA,

SPE EDO, ADI DAS, EGO, ARENA
pólókkaL szabadidöruhákkal és

basebal sapkákkal b6vült l

Gyomae drőd, Hősök útja 46.

Cipőfelsőrész-készítő, 10
fő - Szigeti Topánka Bt. Dé
vaványa 60/407-980

Asztalos, 3 fő - Linea Gmk
Szarvas 66/313-121
Nyomdagépkezelő, 7 fő 

Kőnig Kft. Dévaványa
60/450-705

Hidegburkoló, 4 fő - Ne:J
bort Kandalló Gyomaendrőd

20/272-365
Pénzügyi tanácsadó, 2 fő 

Régió Centrál Kft. Békés
csaba 66/445-468
Kőnulves, 3 fő - Fekete

László Dévaványa Tel:420
FőúllúslÍ kapcsolattartó

képviselő,2 fő - Antik Atlasz
Egyéni Cég Veszprém
88/406-426

Szezonálisan
és egész évben

üzemelő

VENDÉGLÁTÓ
tevékenységhez

TŐKÉSTÁRS
JELE TKEZÉSÉT

VÁROM!

il_lllill
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Az első

újkori
olimpia
1889-ben báró Coubeltin

francia tudós megbízást ka
pott a francia kormánytól,
hogy tanulmányozza az
egyetemes tes nevelés kér
déseit. Coubeltin kérdőíve

ket küldött a világ minden
államába és ezeken adato
kat kért. Az sem kerülte el
figyeimét, hogya spoltban
egyre jobban er()södőüzle
ties szellem nagy veszedel
meket rejt magában. E

bajok orvoslását csak úgy
tartotta lehetségesnek, ha
szabályos időközökben is
métlődő versenyeket létesí
tenek és ezeken polgárjogot
kap minden sportág, részt
vehet lninden nemzet.

Így jutott ana a gondolat
ra, hogy fel kellene újítani
az ókori olimpiai játékokat.
t 892-ben lépett el()ször
nyilvánosság elé gondola
tával a párizsi Sorbonne
on. 1893-ban elérkezettnek
látta az időt terve keresztül
vitelére és a következő év
tavaszán a művelt világ
minden népét nemzetközi
értekezletre hívta Párizsba.

Tömérdek akadály leküz
dése után 1894június J6-án
2000 hallgató jelenlétében
kezd()dtek amegbeszélések
a Sorbonne-on.~Ügyes gon
dolat volt, hogya tudo
mányok szent csarnokát
választotta a tanácskozás
színhelyéül, mert így min
denki érezte, hogy többról
van szó, mint egyszerű test
nevelési kérdések tárgyalá
sáróI. Mély hatást keltett az

is, hogy a megnyitó ünnep
ség alkalmával előadták

Apollon fenséges himnu
szát ó-görög nyelven. Ti
zenhárom nemzet
képviseltette magát. Ha
zánk képviseletében Ke
mény Ferenc reáliskolai
igazgató jelent meg, hu
szonegy pedig levélben je
lentette be csatlakozását.
Ugyanakkor határozatba
foglalták azt is, hogy már
1896-ban megrendezik az
első újkori olimpiát, szín
helyéül pedig - a ragyogó
görög múlt elismeréséül 
Athéntjelölték ki.

A párizsi határozat leír
hatatlan boldogsággal töl
tötte el a görögöket.
Coubeltin még ()sszel At
hénba utazott, hogy segítsé
gükre legyen az
előkészületekben,de meg
döbbenve tapasztalta, hogy
a görögök - állítólag anyagi
nehézségek miatt - még egy
kapavágást sem csináltak.
Hosszas tárgyalásokbakez
dett, de napról-napra látta,
,;:;":nt foszlik szét gyönyörű

álma. Tudta, hogy hazánk
ugyancsak l896-ban ün
nepli fennállásának ezredik
évfordulój át, s amid()n Ke
mény Ferenc megneszelte
a huzavonát kérdést inté
zett hozzá, hogy nem ren
dezhetné-e meg hazánk az
I. olimpiát, melyre azonnal
kész volt ránk bízni a világ
raszóló verseny ünnepsé
gét.

Pótolhatatlnan kár, hogy
akkoli vezetó1<.öreink nem
voltak tisztában az I. olim
pia megrendezésével járó
nagy erkölcsi értékekkel.
Egy kis áldozatkészség
kellett volna s a milleneu
rnunk fűződhetett volna az
ókori olimpia felújítás ának
- nyilván soha el nem múló
- dicsőségéhez. A megtisz-
telést elhárították hazánk
tól.

Az olimpiai eszme
fejlődése

Dr. Mező Ferenc áll.
rgimn. tanár,

olimpiai baj nok könyvéból
a rovatot e!indfwtUl

Halász István

1789

A Bábolna
Takarmányipari Kft.

több mint 20 éves takarmánygyártói
és forgalmazói tapasztalatai alapján
létrehozta márkatermék rendszerét. 1789

A márkatermékek alkalmazásának előnyei:

- Garantált bábolnai minőség - Jól illeszthető a gazdálkodási
- Kiváló beltartalom viszonyokhoz
- Hatékony alapanyagok felhasználása - Kedvező ár - minőség viszony

- Könnyű elérhetőség, szakmai
támogatás

Gyomaendrődimárkaboltunk, ahol 1997. március 3-tól kaphatók a termékek:
Kovács Sándor Gyomaendrőd,Főút 114.

Központi raktár: Békéscsaba, Orosházi u. 32.
A márkaboltokkal kapcsolatos felvilágosítást ad:

Fülöp Imre márkabolt üzletkötő
Telefon: 30/552-443, 66/447-457

A bábolnai termékek gyomaendrődiüzletköt~jeFülöp Zoltán.

Információ: 3D/254-464, 60/305-137
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Eladó egy duplafenekű mű

anyag,horgászcsónak ked~ező

áron. Erd.: Enw·őd. Tamási Aron
u. l 9-19 óráig.

Olcsón kölcsönadnám me
nyasszonyi ruhámat. Cím: Gyo
ma, Fegyvernek u. 18.

Olasz gyártmányú elnyúll~tet

len háti permetező eladó. Erd.:
Gyoma, Arpád u. 8.

Színes- és fekete-fehér tévék.
valamint videók javítását válla
lom. Cím: Budai János. Gyoma
endrőd, Bethlen G. u. 36.

Bontott, 5/4 csólJól készült, 50
méter hosszú fóliaház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Kálvin J. u.
53. este 6 óra után.

Eladó egy hordozbató, táyirá
nyítós. színes televízió. Erd.:
Gyomaenw'őd, Toronyi u. 5. 8
10 és 17-18 óráig.

Kárpótlásijegyet veszek. Érd ..
Zrínyi M. u. 29/A.

Lucernamag eladó. Érd.: Rá
kóczi u. 25.

Fehér bab eladó. 260 Ftlkg.
Érd.: Gyomaendrőd, Pásztor ~.
16

100 mázsa takarmánykukorica
eladó 2200 Ft/q. Érd.: Varjú.
Gyomaenw'őd,Micsurin 6/1.
Endrődön idős néni vel vagy

bácsival eltartási szerződ~st k0t
nék. Érd.: a 386-654-es telefon
számon.

185-0s Kemper ka~za újszerű

állapotban eladó. Erdeklődni

Gyoma, Móra u. 20 szám alall
lehet.

Iomban részesül. Cím: Gyoma,
Munkácsy u. 5.

JÁRMŰ

EGYÉB
Velorex-et vennék. Tel: 386

966
OTM 50-es kazán eladó vagy

bérbeadó. Érd.: Vadász Imre, Gyo
maendrőd.,B. Molnár u. 10/1.

Eladó egy 286 számitógép fe
kete-fehér Hercules monitOtTaI.
Érd.: Gyoma, Pásztor u. 28. Tel:
66/386-465

100 literes szőlőprés-zúzó. ki
sebb-nagyobb boroshordók, egy
szüretelőkád és ballonok eladók.
Érd.: Gyoma, Árpád u. 8.

Eladó egy pelenkázás kiságy
és egy ?on care 3 funkciós baba
kocsi. Erd.: Gyomaendrőd, Polá
nyi u. 5. 15 óra után.

Sürgősen keresek három kere
kű lábbalhajtós triciklit felnőtt

számára, vagy elektromos rok
kantkocsit. Erd.: Szilágyi Sán
dorné, Gyomaendrőd,Bethlen G.
u. 19.

Eladó egy MZ motor friss mű

szakival valamint egy camping
kerékpár, egy Rekord 150 hor
gászbot. Érd.: Gyomaendrőd,
Babits u. 34. laz ENCI mögötU

Eladó két jó állapotban lévő

SlJVISON segéd.Jnotor-kerékpár.
Érd.: Gyomaenw·őd. Jókai út 5.
(hétvégén).

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
beírni a kívánt szöveget. és a szelvényt levelezőlapon vagy

borítékban kell elküldeni a következő címre:
5500 Gyomaenw'őd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért
felelősségetnem vállalunk I Egy apróhi.rdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon tizenöt ( lS) szónál többet l
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ÁLLAT

KERT,TELEK

Érd.: Dús Károly. Gyomaendrőd,
Református Szeretetotthon.

Gyomán a Vásá.rtéri ltp-en két
és fél szobás lakás garázzsal el
adó. Érd .. este a 442-566-os tele
fonszámon.

Gyomán a Munkácsy u. J.
szám alatt kétszobás, összkom
fOl·toS, gázkonvektoros fútéses
ház eladó nagy telekkel, garázs
zsal és alsóépületekkel. Érd.:
Gyoma, Hunyadi u. 10/1.

Egyszobás, konyhás, fürdő

szobás ház közművesÍtve,beépít
netőtelekkel eladó. Érd.: Gyoma,
Ady u. 10.

Gyomaendrőd., Gyóni Géza u.
26. szám alatti ház 400 négyszö
göl telekkel eladó. Gáz és víz be
vezetve. Érd.: Gyoma, Gyóni G.
u. 10.
Gyomaendrőd, Vörösmarty u.

39. szám alatti családi ház eladó.
Érd.: a 386-156-os telefonszá
mon.

Gyomán k~tszobás. összkom
fortos, gázfűtéses nagy családi
ház mú11ellyel. melléképül~ttel,

830 ml-es kerttel eladó. Erd.:
Gyomaendr6d, Béke u. 6.

Enw'Ődön, Micsurin u. 32. szám
alatt a Csókási ban ház eladó. Érd.:
Gyoma, Nagy Sándor u. 15.

Gyomán kétszobás, összkom
fortos, ~tkezős családi ház eladó.
Érd.: a helyszínen. Gyoma, Kör
gát u. 29/1

Keresem fellér palotapincsi
kan kutyámat, elveszett január
28-án. A megtaláló 1000 Ft juta-

A 46. sz. főút mellett víz[?arti
telek eladó. Villany van. Erd.:
Vadász Imre, Gyoma, B. Molnár
u. 10/1.
Gyomaendrődön a Soczó-zug

ban 3 szobás vízparti nyaraló el
~dó. Víz, villany, kövesút van.
Erd.: Mastala Istvánné, Gyoma
endrőd,Munkácsy u. 2. Tel: 386
479/13. mellék.

2100 m2 vízparti telek a Bó
num-zugban eladó. Villany van.
Érd.: egész nap, 386-885

5950 m2 vízparti telek a volt
Lenin Tsz. almásában gyü
mölcsfákkaJ eladó. Villany van.
Érd.: egész nap, 386-885

1592 ml vízpartra nyúló több
féle gyümölcsfás kert eladó vagy
kiadó. Érd.: Gyoma, Körös sor
ll. vagy a 386-856-os telefon
számon az esti órákban.

Gyomán a Siratóban ?OO ml
vízparti üdülőtelek eladó. Erd.: Bu
;:ás Anw'ás, Gyula, Semmelweis u.
24. Tel: 66/361-3629-17 óráig.

HÁZ, LAKÁS
Gyomán az Arany J. u. 5. szám

alatt 3 szobás. összkomfortos
családi ház eladó nagy udvalTal,
garázzsal. Érd.: Gyomaendrőd.,
Vásártéri ltp. 27/A. Nernesné

Besenyszegen Balassi út 13.
szám alatti ház nagy mel}~k

épülettel. istállóval eladó. Erd.:
Gyoma. Petőfi u. 12. Tel: 386-172

Endrődön. Deák F. u. 32. szám
alatt 3 szobás családi ház mellék
épületekkel. garázzsaJ eladó., Két
család részére is alkalmas. Erd.:
munkaidőn kívül a 386-971-es
telefonszámon.

Kétszobás. összkomfortos ház
sürgőseneladó Gyoma, Losonczi
u. 18 szám ajatt. Érd.: a helyszí
nen délután 4 óra után.
Gyomaendrőd., Kossu th u. 811.

számaiatt családi bázeladó. Érd.:
a helyszínen, vagy a 386-239-es
telefonszámon.

Kicsi báz. (egy szoba, egy
konyha) olcsón eladó. Érd.: Gyo
maendrőd,Mikszáth u. 16.

Gyomaán az Árpád u. 3. szám
alatt összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: dr. Szenw'ei Éva ügy
védnél, Gyoma, Kossutb u. 18.
TeL 66/386-479

Gyomaenw·őd. Kisréti u. 30.
szám alatt három szobás, köz
pontifűtéseskertes ház elad,ó. La
kótelepi csere is érdekel. Erd.: a
helyszínen, vagy a 386-298-as te
lefonszámon.
Gyomaendrőd, Fegyvernek

u. 18. szám alatti ház sürgősen

eladó. Érd.: a helyszínen vagy
Gyoma, Ságvári u. 3. szám
alatt.
Endrődön kétszobás, össz

komfortos kertes ház /gázfűt~ses,

szennyvízbekötéses/ eladó. Erd.:
66/386-569,386-751

Endrődön,Juhász Gyula út 30.
szám alatti kétszobás, összkom
fOI·tos. régi típusú ház nagy por
tával. sok melléképülettel,
garázzsal eladó. Érd.: Uhrin,
Gyomaendrőd. Fő út 27.
Tel:386-786
Gyomaendrőd. Sugár u. 35.

számai atti összkomfortos ház
nagy portával, nagy melJék
épülettel eladó vagy gyomaira
cseréll1ető. Irányár: 1,7 millió Ft.
Érd.: a l1elyszínen.

Kétszobás gáz-központi fúté
ses családi ház eladó. Érd.: Gyo
ma, Hunyadi u. 32/1.

Há.romszobás. összkomfortos
családi ház nagy telekkel eladó.
Kolmannlakótelepi csere is érde
keL Érd.: este 17 óra után Gyo
maenw'őd, Sugár u. 33.

Gyomán. a Vásá.rtéri ltp. 33/A.
III. emeleti kétszobás, egyedi
gázfűtéses lakás garázzsal eladó.
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RÉGI BÚTORT
"ANTIK BUTORT

" "VASAROLOK

- bojtberendezést

- hagyatékot, régiségeket,
ócskaságokat

- régi stílbútorokat

- parasztbútort (szekrény, asztal,
kaszli, sublót, falitéka, konyha
szekrény, láda, szék, tükör
és tükörasztat kredenc)

- festményt, képkeretet

- fali- és zsebórákat

- fegyvereket, katonai fel-
szereléseket

- üveg és porcelán dísztárgyakat

- népi kerámiát parasztüveget
(boros, likörös, szódás, stb.)

- régi gyermekjátékokat
(babák, mackók, vonatok, stb.)

- hangszereket, zenélő
szerkezeteket
(gramofont, fonogrMot, stb)

Gyomaendrőd,

Erkel F. u. 29.
Telefon:

06-30/533-594

Reáli áron vásárolok

••••••••••••••••••·'.11111111••11.11••••••;••••••••••••
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Bárkai Zsolt,
Gyomaendrőd,

Erkel u. 29.

Lebukott betörők

A kép két évvel ezelőtt készült.
Szinte nincs olyan hónap, hogy

ne okoznának kárt a fákban

I~~~~~~~~~~'

1
t1 Zifi ;l(1I/~ ttFT.
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8 kollekciók!

NŐÍ-, férfi- és
gyermekruházattal ,

kedvező árakkal várjuk
Önöket!

~~~1.
.~~~~A....A.AA.AA.A,~~;;~~~I/J A rendőrség a húsvéti ülll1epek előtt elfogta

~V~V~V~ annak a helybéli fiat.alokb6l álló betörőbandá
nak több tagját, akik alaposan gyanúsíthatók a
Templom zugban elkövetett nyaralóbetörések
kel, és a Rózsahegyi iskolába való betörések
kel. A nyomozás még tart.

Jutalom anyomravezetőnek

Keresik agarázdáka

A Gyöngy Szolgáltató
Iroda

ingatlanajánlatai
Kínál:
- A Gárdonyi utcában, mű
úthoz közel összkomfortos,
kétszintes családi ház alsó
épületekkel eladó.
- A gyomai fürdő mellett
félkész nyaraló eladó.
- A Vásánéri la.kótelepen
1-1.5 millió között lakások
eladók.
- Három szobás, villanyfű

téses, összkomfortos csalá
di ház, műút mellett
kedvezőáron eladó.
- Endrőd központjában
komfortos, nagy családi ház
kedvező áron eladó. Buda
pesti lakáscsere is érdekel.

Keres:
- Félkész ingatlant vagy
lakhatási engedélIyel nem
rendelkező új családi házat.

Március 29-én hajnalban, vél
hetően az éjszakai szórakozásból
hazafelé tántorgó izmos fiatalok
törtek ki a Fő úton 10 fát, az
október 6. lakótelepen az előző

napokban elültetett facsemeték
körti! pedig húszar. A vandálok
ezzel 136 ezer forint kárt okoztak
a városnak. Az eddig ismeretlen
garázdák ellen a rendőrségen fel
jelentést tettek.

Dr. Dávid Imre polgármester a
lakosság segítségét kéri és saját
pénzéból 10 ezer forint jutalmat
ajánlott fel annak, aki agarázdák
nyomára vezet.

- A Föld Napját ne csak évente
egyszer ünnepeljük meg, hanem
minden nap tegyünk valamit an
nak érdekében, hogya környeze
tünk védelme, a természet
szeretete mindenkiben kialakul
jon - mondta a polgármester.



Virágzó Föld Szövetkezet

Elhervadt remények
A Virágzó Föld elnevezésűmezőgazdaságiés ipari szövetkezet - a Munkáspárt égisze alatt -1995. március 19-én

alakult meg Endrődön. Huszonhatan írták alá az alapító okiratot, melyet benyújtottak a cégbírósághoz, ám a
bejegyzés a mai napig sem történt meg_ A kívülállók közül többen már a megalakuláskor csak legyintettek, - s ki
tudja miért - aztjósolták, hogy ebből nem lesz semmi! Mindenesetre a szövetkezet két vezetője, az orosházi Kovács
András elnök és helyettese az endrődi Dávid István bizakodva tekintett a jövóoe. Nagy reményíi ígéretekből nem
is volt hiány. A Virázó Föld viszont néhány hónapnyi munkálkodás után egyszerűen elvirágzott. (l0. oldal)

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

GYOMA· S O'
ENDRŐDI Z ·,
BESZED

Franciska-díj I

Nemrégiben egy szimpati
kus fiatalember kereste fel
szerkesztőségünket és a lap se
gítségét kérte: tegyük közzé
fellúvását, miszerint versenyt
hirdet a virágos Gyomaendr6d
ért. A Franciska-díjra elke
resztelt versenyre pénzdíjakat
is felajánlott azoknak, akik há
zuk udvarát, környezetüket vi
rággal díszítik. (8. oldal)

Interjú Stipsicz-Bethlen Károllyal
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PisztoUyal vetett véget a kocsmai vitának
Önvédelmi fegyverével vetett véget

a nézeteltérésnek egy helyi férfi Gyo
maendr6dön. Az eset május elsején
csütörtökön éjfél e16tt történt, amikor
is két férfi a Ligeti büfében szórako
zás hevében vitába keveredett. Szó
szót követett, végül eldörrent a kézi-

fegyver, melyet tulajdonosa egyéb
ként engedéllyel tartott magánál. Az
áldozatot combján érte a lövés, sú
lyos, de nem életveszélyes sérülése
ket szenvedett. Az eset körülményeit
az ügyészségi nyomozóhivatal vizs
gálja.

Új rendőrparancsnok
Szűcs József alezredest, a Gyoma

endrődi Rendőrőrs parancsnokát május
l-tól új beosztásbahelyezték: a Szarva
si Rendőrkapitányság hivatalvezetője
lett. Helyére a Dévaványai Rendőrőrs

vezetője TÓlh Bálinl került.

, . , .
Eljen maJus

elseje,

Képes összeállításunk
a régi május elsejei
felvonulásokról és

a mostani majálisról
a 2-3. oldalon!

a munka
ünnepe!
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Végre újra volt majális. Évekig hiába ke
reste a lakosság a régi, megszokott helyszÚ1e
ken a május elsejei rendezvényeket. Most a
sportcsarnok rendezésében egész napos mű

sor várta a nagyérdeműt. A cégek újra meg
ajándékozhatták dolgozóikat sör- és
kolbászjeggyel. S hogy mekkora igény van a
május elsejei programokra, azt az ezen az
eseményen megjelent több mint S ezer ember
résztvétele is jelzi.

Alig százan voltak viszont kíváncsiak a
sportesamokban május 3-án Varga Lajos gyo
mai születésű olimpikon segítségével megren
dezett I. Körös Kupa Nemzetközi Férfi és Fiú
Tornaversenyre, ahol olyan neves hazai torná
szokat is láthattak az érdekl6d61<., mint Magyar
ZolIán, Borkai Zsolt, Ónodi Henrieua., vagy
Guczoghy György. A Magyar Torna Szövetség
f6titkára Forgács Róbert adta át Dombos László
nyugalmazott testnevel6 tanárnak, ahelyi torna
sport nagy öregjének a Magyar Tornáért kitün
tetést, melyhez szerkeszt6ségünk is gratulál!

(Képösszeállításunk az elmúlt évtizedekel
is felidézi.)

Medgyessy Péter pénzügyminiszterrel
1992. május l-én Gyomaendrődön

találkoztunk

Régi felvonulások

Vonultunk lovon - 1948. május L

Vonultunk lovaskocsin -1951. május 1. Kner Nyomda

Vonultunk traktorral- 1951. május 1. Körönt
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Több mint 3 ezer sültkolbász fogyott el

1997. Dlájus 1.

Dr. Dávid Imre polgármester meghívta egy kolbászra
Szöllősi Istvánné és Földesi Zoltán országgyúlési

képviseló"ket

Pakucza József erőművész szórakoztatja a nagyérdeműt

MAJÁLIS

Vonultunk gyalog - 1971. május 1.
Élen a mezőgazdasági iskola tanulói

Vonultunk gyalog táblákkal, vörös zászlókkal
1982. május 1.

~ 11 Z/II ;etlll~ t'FT,
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. . kollekclok. . ..... . .
Női -, férfi- és gyermekruházattal,
kedvező árakkal várjuk Önöket!

1997. május
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SZO-BESZED HIREK

Kotrás

A képviselő-testület ápri
lis 24-én l milliárd 171 mil
lió bevétellel és l milliárd
119 millió forint kiadással
elfogadta a város múlt évi
köl tségvetésének végrehaj 
tását. Katona Lajos az ön
kormányzat gazdasági
bizottságának vezetője el
mondta, hogy a múlt év ele
jén pénzügyi zavarok
mutatkoztak a város gaz
dálkodásában. Az átmeneti
pénzügyi zavarok miatt
például tavaly 147 millió
800 ezer fori nt bérmtelt vett
fel a város, melyre 2,3 mil
lió forint kamatot kellett ki
fizetni. Múlt év tavaszán
különbözőszükségintézke
déseket léptettek életbe,
egyrészt a költségek csök
kentésére, másrészt a bevé
telek növelésére. Ennek
köszönhetően a város je
lentős pénzmaradvánnyal
zárta az 1996-os évet.

Javult a
" .. .penzugYI

helyzet

Az önkormányzat tulaj
donában lévő Templom
és Soczó-zugi holtágak
iszapkotrására pályázatot
nyújtott be a Gyomaend
rődi Holtági és Horgásze
gyesületek Szövetsége. E
célra a halászati alaptól 5
millió 380 ezer forintot
nyertek. Ez a kotrás i költ

Fogadónapok ség 60 százalékát teszi ki,
a fennmaradó részt a szö

A város polgármestere évek vetségnek kell biztosÍ
óta szerdai napontartja fogadó-
nap~át a hivatalban. Dr. Dávid tania. Az önkormányzat 2

millió forintot ad a munImre polgármester tájékoztatja
a lakosságot, hogy bárki, bár- kákhoz, l millió forintot
mikor felkeresheti őt irodájá- pedig a szövetség szed
ban, s ha elfoglaltsága engedi,. össze az érintett telektu
fogadja is a polgárokat, az ajtó lajdonosoktól és a tagság-
mindenki előtt nyitva áll. tól.

Pénz a bankban

Megválasztották
A Magyar Fejlesztési Bank

Rt. többségi tulajdonában lé
vő Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Rt. igazgatósága
tagjává választotta dr. Dávid
Imre polgármestert, aki re
méli, hogy új tisztségét ka
matoztatni tudja majd a város
érdekében.

::

Kínai küldöttség

A város 69 millió forintért eladta a Dégáz-részvényeit. A
képviselők már április 10-én döntöttek az összeg felhaszná
lásáról. Ebből a pénzból fizetik ki az önkormányzat által
megvásárolt, egykori cipész szövetkezet irodaépületének
15,5 millió forintos bruttó vételárát. Elóbbre hozzák az idei
hiteltartozások kifizetését, s a maradék 40 millió forintot hat
hónapra bankba teszik.

Április 16-án a pekingi központú Soung Ching Ling Nem
zetközi Gyermekbarát Alapítvány 12 tagú kínai oktatási de
legációj a érkezett Gyomaendrődre. A városháza
nagytermében dr. Dávid Imre polgármester fogadta a vendé
geket, köztük az alapítvány alelnökét Lui Deoyu-t, aki nyug
díjba vonulása előtt Kina kulturális miniszterének helyettese
volt.

Az alapítvány magyar tagozata öt évvel ezelőtt alak.lllt meg,
s egyik fő célja a magyar és kínai gyerekek cserelátogatása,
illetve a gyermekekkel hivatásosan foglalkozó felnőttekszak
mai tapasztalatcseréje. Múlt év nyarán Wolf Tünde néptánc
pedagógus két tanítványával az alapítványnak köszönhetően

két hetet tölthetett Kinában. Idén Wolf Tündét ismét két
tanítványával várják az ázsiai országba.

A kínai vendégek megismerkedhettek Gyomaendrőd,Szar
vas és Békéscsaba több oktatási intézményével és a városok
nevezetsségei vel.

Ez év október 3-án Szar
vas város kezdeményezésére
Térségi Európa Napot ren
deznek. Az Európa napot
megelőző és azt követő na
pokban lehetőség nyílik a
környező településeken he
lyi rendezvények, progra
mok megtartására.
Szarvason kívül három me
gye 11 települése - Gyoma
endrőd, Békésszentandrás,
Csabacsűd, Hunya, Kardos,
Kondoros, Kunszentmárton,
Mezőtill,Öcsöd, Örménykút
és Szentes - vesz részt a ren
dezvénysorozaton.

Az Európa Nap egyik cél
ja, hogy a térség lakosságá
ban erősítse azt a
felismerést, miszerint az em
lített települések gazdasági
és szellemi életük együttes
és szervezett működése ré
vén válhatnak csak erőteljes

és versenyképes partnerekké
az eljövendő európai uniós
csatlakozás viszonyai kö
zött.

A térség több témakörben
szeretné felmutatni értékeit:
többek között a természel és
környezetvédelem, az ide
genforgalom és turisztika, a
mezőgazdasági termelés és
élelmiszergazdaság, vala
mint a kultúra terén. Az Eu
rópa Bizottság a PHARE
programból mintegy hat mil
lió forintos összeggel segíti a
rendezvényt és mindehhez a
résztvevő településeknek
kell biztosítani a fenti összeg
tíz százalékát.

Várfi András alpolgár
mester a Szó-Beszédnek el
mondta, hogy a felsorolt
témák közül a kultúra, a
sport és az oktatás felelőse

Gyomaendrőd lett.
- Az Európa Nap egyik

várható haszna lesz váro
sunk számára, hogya külföl
diek megismerhetnek
bennünket és nyugat-euró
pai partnereket is találha
tunk. A rendezvényen
egyébként résztvesznek az
Európai Unió tagállamainak
delegációi is - mondta Várfi
András.

EurópaNap
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Atalakltott bizottsagok

Támogatásra pályáznak

Fejlesztési társulást
alakított Gyomaendrőd

Gyomán a Fő úton, frekventált helyen
SPORTBOLT ÁRUKÉSZLETTEL EGYÜTT,

VAGY ANÉLKÜL ELADÓ!

Érdeklődni: 66/386-025, 66/386-105
Dezső Zoltán

- Amennyiben Gyomaend
rőd előbb lépett volna az
ilyen jellegű fejlesztési tár
sulások létrehozása ügyé
ben, akkor akár már
körzetközponti szerepet is
játszhatna a térségben 
mondta dr. Dávid Imre pol
gármester.

A város az elmúlt időszak
ban tagja lett egy mezóoeré
nyi és egy szarvasi központú
fejlesztési társaságnak, deje
lent6s szerepetegyi kben sem
játszhatott Gyomaendrőd.

- Ez az általunk most létre
hozott térségi társulás az em
Iítetteknél kisebb és
könnyebben áttekinthető .
Szeretnénk szorosabb kap
csolatot kialakítani a dévavá
nyai központú Észak-Békési
Önkormányzati Térségfej
lesztési Társulással, s
amennyiben érdekeink úgy
kívánják, akkor valószínűleg
kilépünk a mez6berényi és a
szarvasi társulásokból - tájé
koztatta lapunkat a polgár
mester.

A Bethlen a Hősök úti
tanügyi épületének tet6te
rét építené be, ahol szaktan
termeket és szertárat
alakítana ki. A gimnázium
a tornatermét újítaná fel, a
művel6dési központ a ház
elektromos rendszerét sze
retné felújítani, fény- és
hangtechnikai studiót kíván
kialakítani és egyéb felújí
tásokra pályázik. Az End
r6di Közösségi Ház a
könyvtár zenei részlegének
felújítására, könyvvásár
lásra és bútorok beszerzé
sére fordítaná a megnyert
összeget.

Új térségfejlesztési társu
lást hozott létre Hármas
Körös Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás
néven Gyomaendrőd

képviselő-testülete.A
társulásba Gyomaend
rőd, Hunya és Csárda
szállás települések
léptek be. Ez mintegy 39
ezer hektár területet és
18 ezer lakost jelent. (A
területfejlesztési tör
vény ugyanis már évek
óta a térségi társuláso
kat részesíti előnyben a
fejlesztési pénzek oda
ítélésénél.)

A Békés Megyei Terület
fejlesztési Tanács egyetér
tésévellétrehozott társulás fő
céUa a közös területfejleszté
si programok kialakítása, az
ehhez szükséges pénzek
megteremtése. A társulás el
sősorban a felsorolt települé
sek infrastrukturális
fejlesztését tűzte ki célul.

A város oktatási és közmű
vel6dési intézményei közül a
mez6gazdasági iskola, a
gimnázium, a Katona József
Művel6dési Központ, az
Endr6di Közösségi Ház és
Tájház, valamint a könyvtár
nyújtott be fejlesztési céljai
nak megvalósítására úgyne
vezett címzett állami
támogatásra pályázatot,
összesen 78 millió forint ér
tékben. Az összeg 30 száza
lékát kell saját erőként

vállalni, s a 23,3 millió fo
rintból II milliót vállal az
önkormányzat, a többit a pá
lyázó intézmények.

Az önkormányzati
bizottságok
tagjainak
névsora:

Pénzügyi és
gazdasági bizottság

Elnöke: Katona Lajos
Tagjai: Bátori Gyula,

R. Nagy János, Balázs Imre
Nem képviselőbizottsági

tagok: Dógi Józsefné, Dr.
Hunya Miklós, Tímár János

Ügyrendi
és jogi bizottság

Elnöke: Dr. Szenderi Éva
Tagjai: Garai János, Tót

ka Sándor, Kovács Kálmán
Nem képviselőbizottsági

tagok: id. Rácz Imre, Dezső
Zoltán

Városfenntartó
és környezetvédelmi
bizottság

Elnöke: Dr. Valach Béla
Tagjai: Nagy Pál, Dávid

István, Knapcsek Béla
Nem képviselőbizottsági

tagok: Ráczné Dógi Piros
ka, Babos László

Humánpolitikai
bizottság

Elnöke: Hangya Lajosné
Tagjai: Dr. Kovács Béla,

Czibulka György, Hanyecz
Margit

Nem képviselőbizottsági
tagok: Dógi János, Dr. Fü
zesiné Hudák Julianna, Véha
Lászlóné

A korábban városfejlesztési
döntésekben is illetékes bi
zottság napirendjén ezentúl
városüzemeltetési és környe
zetvédelmi témák szerepel
nek majd. A polgármester
elmondta, hogy a városfej
lesztés fontosabb dolog annál,
hogy azt spontán, bizottsági
szinten tervezzék. A városfej
lesztés szélesebb körű - pénz
ügyi, gazdasági, társadalmi 
előkészítést igényel. Komp
lett városfejlesztési terv ké
szü], amely nem nélkülözi
majd a várostervez6 szakem
berek és tudományos intéz
mények véleményét sem.

Értesítem a tisztelt ká
bettévé befizetőket, hogy
május l2-én 17 órakor az
ipari iskola épületében
megbeszélést tartW1k, a kft
vel szembeni továbblépés
tárgyában.

R. Nagy János

TELECOOP!

A március 9-i polgár
mester-választást köve
tően mind a hat
önkormányzati bizott
ság vezetője lemondott
tisztségéról. Dr. Dávid
Imre ezt követőenbizott
ságokat vont össze. Az
eddigi hat helyett mos
tantól négy működik,

egyszerűsítve ezzel a
döntések eló'készítését. A
pénzügyit összevonták a
mezőgazdaságival, az
oktatási és kulturális bi
zottságot aszociálissal,
ennek humánpolitikai
bizottság lett a neve. A
korábbi városfejlesztő,

üzemeltetőés környezet
védelmi bizottság új ne
véből hiányzik a
"fejlesztő" szó.

A bizottságok átalakításával
megszűllt az a korábbi gyakor
lat, hogy egy képviselő több bi
zottságnak is tagja volt. A
bizottságok most ki.Uső tagok
kal is kiegészültek, s a polgár
mestertől megtud tuk, hogy
kiválasztásukban pártpoli tikai
és szakmai szempontokjátszot
tak közre. Így került az ügyren
di és jogi bizottságba a Fidesz
helyi vezetője, a városfenntartó
és környezetvédő bizottságba
az MSZP helyi irányítója, a hu
mánpolitikai bizottságba pedig
a kereszténydemokraták egyik
képviselője. A cigányságot
minden bizottságban a kisebb
ségi önkormányzat egy-egy
tagja képviseli.

A bizottsági elnököknek járó
tiszteletdíj mértékét nem emel
ték. A bizottságok külső tagjai
nak tiszteletdíjat - egyenlőre 
nem fizetnek, munkájukat tár
sadalmi megbízatásként vég
zik.
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Nyílt levél Gyomaendrőd önkormányzatához
(Gondolatok a szakképzés jövőjéről)

.,S li visszahurcoljálOk Ől a
Mocsárba. honnan már kién. "

(Petőfi: Vörösmartyhoz)

Úton-útfélen megállítanak 
és nemcsak engem - hogy mi
lesz veletek? Városszerte szó
beszéd tárgya, hogy az ipari
szakmunkásképzés válságban
van, a problémákra megoldást
kell találni.

- Összevonnak benneteket
valamelyik középiskolával ?
Igaz, bogy épületetek lesz a
leendő városközpont magja?
hallatszanak még ennél is va
dabb kérdések.

Amíg ezek a vélemények az
utca hangján jelentkeztek, el
lehetett intézni egy jóindulatú
mosollyal, vagy kézlegyintés
seI. Amikor viszont már az ön
kormányzathoz is
begyűfűzött,az állításokat ko
molyan kellett venni. Olyanok
nyilatkoztak a szakképzésr<i'l,

akik annyira távol állnak t61e,
mint én az atomfizikátóI. Mi
ért mondom mindezt?

Két év híján 30 éve, hogy
ennél az intézménynél dolgo
zom. Így úgy érzem, hogy Vá
ci Mihály soraival
elmondhatom:
"Nincs jogod, hogy hangot ne adj,

Azoknak, akiknek moryogás
a hangjuk, meg káromkodás. "

Mi a suttogás alapja?
Az 1997/98-as tanév beisk0

lázása gyászosan sikerült Szep
tembert61 egy osztály fog
indulni, szakközépiskolai pedig
nem, így a tanulólétszám 300 fő

r61 várhatóan 250-260 főre fog
csökkenni. Ezért döntött úgy az
intézmény vezetése, hogy a vég
zős 3 osztály tanulói között fel
mérést vég.ez és egy kétéves
intenzív képzés keretében nap
pali szakon osztályt indít, ami
ércltségit ad. Iskolánknál több,
mint 30 fiatal jelentkezett, ezt

szüleik is örömmel vették,
ami t szándéknyilatkozatukkal
megerősítettek.Ennek előnyei

többrétűek. Tanulólétszá
munk nem lesz kevesebb,
mint a másik két középisko
láé. Az önkormányzatnak ez
plusz terhet nem jelent, hiszen
a 87.000 FUfő állami juttatás
fedezi a költségeket. (A gaz
daságvezető szánútásai sze
rint még 144.000 Ft egyenleg
is keletkezik.) Nem vet fel eg
zisztenciális kérdéseket, nem
kell további dolgozókat az ut
cára tenni, létbizonytalanság
ban tartani. A fiatalok három
évig jártak hozzánk, így érez
hetőa kötődésük az iskolához.

Ezért mentem el nagypénte
ken, március 28-án az önkor
mányzati ülésre, ahol ll.
napirendi pontként az inten
zív, két éves érettségit adó
képzés bevezetése is szere
pelt. (A sorrendiség az oktatás

helyi és össztársadalmi érték
ítéletét is tükrözi.) Patthelyzet
alakult ki a beterjesztett napi
rendi pontnál: hat igenlő, hat
elutasító és négy tartózkodó
szavazattal. A legszomorúbb
az volt, hogy az iskola első

számú vezetője, a napirend
beterjesztője, az Oktatási és
Kul turális Bizottság vol t elnö
ke, mint önkormányzati kép
viselő is tart6zkodott.

Mi volt a megosztottság
oka? Volt aki nem tartotta
érettnek iskolánkat a feladat
megoldására, kifogásolta a
személyi állomány összetéte
lét. (Ejnye, hát hülyék gyüle
kezete ez az intézmény'))
Nyolcadik éve folyik itt szak
középiskolai képzés. Magyar,
történelem, matematika, fizi
ka, idegen nyelv területén
egyetemi végzettségű kollé
gákkal rendelkezünk. A
"csak" főiskolai végzettségű-

Ipari gondok
A középfokú oktatási intézn1.ények szak

mai mú'ködését vizsgálta meg a közelmúlt
ben a Nemzeti Szakképzési Intézet a
gyomaendrődi önkormányzat kérésére. A
város három középiskolája - a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola,
a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola és a 617. Számú Ipari
Szakmunkásképző Iskola - közül - a két
utóbbi az állami normatíván felül ugyanis
jelentős többlettámogatásra szorul az ön
kormányzat pénzéból. A szakképzési inté
zet vizsgálata bizonyos szakmai
ésszerusítésre tett javaslatot, ám érdemi
megoldást nem adott. A városházán ezért
egy ad hoc bizottság alakult, melynek má
jus végéig javaslatot kell tennie a középis
kolák, különös tekintettel az ipari iskola
további mú'ködtetésére.

Az ipari iskola ugyanis idén tíz millió
forint többlettámogatást kért a város kasz
szájából, annak ellenére, hogy az oktatott
szakmák tekintetében az iskola képtelen
volt a korral haladni, egyre kevesebb az
intézménybe íratkozó tanuló.

Tulajdonképpen mindhárom iskola diák
létszám gondokkal küszködik. Ám amíg
Szarvason két középfokú oktatási intézmény
ben 1100 diák tanul, addig Gyomaendr6dön
a három iskolában mindössze 900. Ráadásul
jövőre Dévaványa is középiskolát alapít,
amely további tanulólétszám-csökkenést
okoz a gyomaendrődi középiskolákban.

- Az ipari szakképzést senki sem akar
ja megszüntetni Gyomaendrődön. Az
sem igaz, hogy a város igényt formál az
ipari iskola épületére, mirH leendő vá
rosházára - mondja Dr. Dávid Imre pol
gármester, aki az ipari iskolával
kapcsolatban elmondta még, hogya
Nemzeti Alaptantervet bár nem volt
még kötelező bevezetni, ezt egyedül az
ipari iskola tette meg. Ez a lépés évi 5-6
millió forinttal kevesebb normatív tá
mogatást jelent az intézménynek.

- Az elmúlt években a hagyományos
szakmák iránt csökkent az érdeklődés, ez
a bizonyos szakmaváltás az ipari iskolá
ban nem történt meg. Az intézménynek
nincs saját kollégiuma, konyhája, torna
terme, s ez sem teszi vonzóvá az iskolát a
diákok számára. Sajnos ezeket a gondokat
nem volt képes megoldani az iskolaveze
tés. Ezért kell megvizsgálni azt, hogy az
iskola milyen formában működik majd a
jövőben. Ha minden így marad ahogy van,
akkor a következő évben 10-15 milliós
póttámogatást kell adnia a városnak az
iskola működéséhez. Lehetséges, hogy
egy vezetó'váltásra is szükség lenne. El
képzelhető, hogy valamelyik másik közép
iskolával lenne célszerú' összevonni az
ipari!. Esetleg a három intézményt egy
irányítás alá helyezni egy főigazgató ve
zetésével. Ezekrol tárgyal az említett bi
zottság, s döntés május végén várható 
tájékoztatta lapunkat dr. Dávid Imre pol
gármester, aki hangsúlyozta még, hogy az
ipari iskolában egyik szakmát sem szünte-

tik meg, egyetlen gyereket sem irányíta
nak át másik szakképző iskolába.

Az önkormányzat oktatási tanácsnokát,
dr. Kovács Bélát kérdeztük az ipari isko
lában kialakult helyzetról:

- Szomorú, hogy az ipari iskola három
évvel ezelőtt még 5 osztályt tudott indíta
ni, most pedig csak egyet. Tehát 150 gye
rekkel van kevesebb. Ez az egyik oldal. A
másik, hogy az iskola szerkezete a régi, a
tanári létszám pedig ugyanakkora. Ez pe
dig egyre jelentősebb támogatást igényel
az önkormányzattól. Most 9 milliót, jövő
re - ha ez a tendencia marad - 15 milliót.
Az a kérdés, hogy a város képes-e ekkora
pénzt áldozni, ha igen akkor békén kell
hagyni az iskolát. Ha erre nem képes a
város, akkor szerkezetátalakításra van
szükség. Most ennek folynak az eló1cészü
letei - mondta a tanácsnok.

- Egyes vélemények szerint az ipari is
kolát helyes lenne vagy a gimnáziummal,
vagy a mezőgazdasági iskolával össze
vonni. On melyiket támogatná? - kérdez
tük dr. Kovács Bélát.

- Az ipari iskolában se pénz, se gyerek.
A mezőgazdaságiban pénz van, gyermek
viszont csak úgy, hogy Erdélyból és Kár
pátaljáról is beiskoláztak. A gimnázium
ban évek óta elegendő tanuló van, pénzból
persze soha sincs elég. A városban két
olyan középiskola yan, ahol szakmunkás
képzés is folyik. Ugy gondolom, hogya
szakmunkás iskolát a szakmunkás iskolá
val lehet összevonni - válaszolta dr. Ko
vács Béla, az önkormányzat oktatási
tanácsnoka, a gimnázium igazgatója.
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tek - mondja dr. Kovács Bé
la, aki szerint míg kqrábban
az osztálylétszámok is a tör
vényi minimum alatt voltak,
addig az összevonással a tör
vényes osztálylétszámokat
lehetett bitosítani.

- Volt még egy előnye az
összevonásnak: anúg a 2.
Számú Általános Iskolában
szaktanárokból létszámhi
ány volt, addig az l. számú
ban - ha minden marad a
régiben - a csökkenő gyerek
létszám miatt pedagóguso
kat kellett volna elküldeni.
Ezt az összevonással sikerült
kivédeni és egyetlen pedagó
gusnak sem kellett felmon
dani - mondta végül dr.·
Kovács Béla.

Az oktatási tanácsnok
szerint helyes döntés volt

Az oktatási tanácsnok el
mondta, hogy az összevonást
megelőzőévben az általános
iskolákat az állami normatí
va felett összesen 44 millió
forinttal támogatta az önkor
mányzat

- Az összevonást követő

esztendőben- az infláció elle
nére - ez a támogatási összeg
33 millió forintra csökkent. Ez
az összevonással járó megta
karításnak köszönhető. Ám
ennek a lépésnek nem csak
anyagi haszna volt. A régi is
kolaépületeket, ahol a tenter
mek helységei már az
egészségre ártalmasak voltak,
értékesíteni lehetett és a gye
rekek az összevonással jobb
körülmények közé kerülhet-

Dr. Kovács Béla az önkormányzat oktatási tanács
nokát arról kérdeztük, vajon milyen eredménnyel
járt az annak idején sok vitát kiváltó 1. és 2. számú
általános iskolák összevonása, melyet az önkor
mányzat kezdeményezésére hajtottak végre?

Gyomán a katolikus templommal
szemben a Petőfi u. 2. szám alatti

IMPORT HASZNÁLTRUHA
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válogatott és extra ruházat
folyamatosan kapható... ..

AKCIOS ARI
Kilós ruházat május 12-IS-ig
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gyomai és endrődi

boltjaiban továbbra
is megvásárolható

erősáramúvillanysze
relési cikkek nagy vá

lasztéka:

* Hűtőgép alkatré
szek: hőfokszabályozók
szűrőpatronok, felújított
sé új hűtőkomresszorok,
valamint ajtótömítések
rövid határidővel meg
erendelhetők.

* Villanymotor alkat
részek: ventillátor lapá
tok, indító relék, indító
és üzemi kondenzáto
tok.

• Búvárszivattyú alkat
részek.

* EllN és ETAháztartá
si gépek széles választé
ka.

* Csapágyak demok
ratikus és minőségi SKF
gyártmányúakszéles vá
lasztéka és rövid idejű

beszerzése.
Vállaljuk háztartási

gépek javítását, épüle
tek villanyszerelését és
biztonságtechnikai fe
lülvizsgálatát!

Gyomán 66/386-358.
Endrődön

60/450-821

A WATT
GMK

szűnt a géplakatos képzés, azt
viszont kevesen, hogy az el
múlt években nyomdai gép
mester, könyvkötő vagy
Mrdíszművesszakmákban új
területeken is elindultunk.

Tudjuk, hogy új alapokra kell
helyezni pályaválasztási rend
szerünket. Nem decemberben,
vagy januárban kell szaladgálni
a fiatalok után. Nem szeretnénk
a Jövészárokból feltartott kézzel
felállni I Ha Szarvas elbír öt in
tézményt, vagy Békés hármat,
nem igaz, hogy Gyomaendrőd

nek a három középiskola fenn
tartása problémát jelenthet. Ha
pedig igen, akkorne csodálkoz
zon senki, hogy pár év múlva az
egyesült településnek nem lesz
13 ezer főnél több lakosa. (Az
19S3-as egyesüléskor lS.231
lakos vo~t.)

Bízván bölcs döntésükben,
tisztelettel:

Mészáros Gábor tanár

ek is zömmel tanulnak tovább.
Sermnivel sem érezzük gyen
gébbnek az iskola személyi
összetételét, mint pl. a Bethlen
szakközépiskola tanári karát.
Csak mi nem tudjuk eladni
magunkat, vagy egészséges
értelemben lobbyzni. Nálunk
szalagavatón nincs ország
gyú1ési képviselő, vagy volt
miniszter, sokszor még városi
képviselő sem. Példaként áll
hama előttünk a Bethlen Gá
bor SzakkÖZépiskola
közössége, akik munkájukkü
lönbözőszintűeredményeiró1
a legszélesebb nyil vállosság
előtt igyekeznek számot adni.
Ki értékeli azt pl. hogy az el
múlt hetekben, napokban or
szágos versenyen szabadult
fel egy kőműves és bútor
asztalos tanuló, vagy, hogya
Komédiás Kör diákszÚ1játszói
Mosonmagyaróvárott újból
aranyérmet nyertek? Keresget
ték is sokáig a térképen Gyoma
endr6döt. Vagy ki tudja azt,
hogy a Magyar Nyelv Hete or
szágos rendezvénysorozatot
zömmel iskolánk szervezi, vagy
azt, hogy az elmúlt években két
tanulónk lett Kazinczy-díjas a
Szép Magyar Beszéd országos
döntőjében Győrött!

Vol t, aki féltette saját isko
lája tanulófelvételi lehetősé

~eit. (Ugyan dr. Kovács Béla
Ur' Amióta a világ fenn áll, a
fiatalokért ádáz küzdelem fo
lyik. Nem Szegeden a Radnó
tiban, vagy Pesten a
Fazekasban tanítunk. Dévavá
nyáll pl. minden évben mini
mum IS-en próbáljuk meg
eladni magunkat Karcagtól
Orosházáig. Ez így volt a
rendszerváltás előtt is és így
lesz a jövóoen is.) Igaz, hogy
földrajz, vagy biológia órákat
csak óraadókkal tudun.k: meg
oldani, de jelenthet-e ez ve
szélyt? Információim szerint
Dévaványa ISO millió forintot
külöIÚtett el egy középiskola
létrehozására. Nekik megéri?

Összegezve: nem látok
vészhelyzetet, pánikhangula
tot. Ezen cikk terjedelme saj
nos nem tesz lehetővé

hosszabb fejtegetést. Hagyják
már önállóan élni ezt a III
éves intézményt, aminél
hosszabb múlttal csak a Kner
Nyomda dicsekedhet. Mi
igyekezünk az elvárásoknak
megfelelni. Mi megoldjuk a
struktúraváltást is, mert azt
mindenki tudja, hogy meg-
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5tipsicz-Bethlen Károly, a Franciska-dO alapítója

Nemrégiben egy szimpatikus fiatalember kereste
fel szerkesztőségünket és a lap segítségét kérte:
tegyük közzé felhívását, miszerint versenyt hirdet
a virágos Gyomaendrődért. A Franciska-díjra el
keresztelt versenyre pénzdíjakat is felajánlott

azoknak, akik házuk udvarát, környezetüket vi
rággal díszítik. Stipsicz-Bethlen Károly (38 éves)
- merthogy így hívják a fiatalembert - Ausztriá
ban, Bécsben született, s ott is lakik, ám egyre
gyakrabban látni Gyomaendrődön.

Bécsben született, Pesten producer,
Gyomaendrödön gazdálkodik

Pontozási rendszer
Maxinuílisan elérhelÓ' pontszám: 12

- a virágok színe/változatossága: 2 pont
- a virágok mennyisége: 2 pont
- a virágok elhelyezése a ház (bérház), balkon körül: 1 pont
- a ház, balkon rendezettsége: 2 pont
- a közvetlen környezet rendezettsége: 2 pont

Ha résztvevőnem csak a saját portáját rendezi. hanem ezentúl
még közterületeket, illetve középilleteket (iskola. műemlék,

kegyhely, szobrok, emlékhelyeI<, hidak stb.) is ápol. azokat
önkéntes munkával rendbentartja, virágokkal feldíszíti: 3 pont

A Franciska-díj elbíráiására az alábbiakban felsorolt szemé
lyeket kértük fel: Dr. Dávid Imre, polgármester, Papp Lajos a
Gyomai Kner Nyomda Rt. vezérigazgatója, Sipos Tas Töhölöm
lelkész, Iványi László plébános, Homok Lajosné könyvtáros.
Csákvári Judit vállalkozó, Lizák Szilvia a Tourinform Iroda
vezetője és Stipsicz-Bethlen Károly vállalkozó.

Bővebb információt az érdeklődók Csákvári Jánosnénál
kaphatnak a 60/482-959-es telefonszámon.

Figyelje a Franciska-díj plakátjait l

A hagyományteremtő
díj célja, hogy minél
szélesebb körben tuda
tosuljon, hogy egy szí
nes és ápolt városkép
kialakítása nem az ál
lam, nem csak az ön
kormányzat hanem
elsősorbana város pol
gárainak közös ügye.

itt önöknél a szerkesztőség

ben is lehet. A zsűri egyéb
ként adott idóoen végigjárja
majd a várost, és ahol gondo
zott környezetet, udvart, ker
tet látnak azt pontozni
fogják. Nem kell virágba bo
rítani a házat, csupán arról
van szó, hogy látszódjék: a
tulajdonos törődik a környe
zetével. Úgy gondolom,
hogy több díjat lesz szüksé
ges fölajánlanom. hogy mi
nél többen vegyenek részt a
versenyben - mondta végül
Stipsicz-Bethlen Károly.

lépéssel a kerítés előtt is gon
dozni kell környezetüket.
Mindez jól hatott az idegen
forgalomra, de fóleg az em
berek közérzetére. ürömmel
tapasztalom, hogy Gyoma
endrődön is kezd beindulni a
polgári élet, s ez az én akci
óm egy kis adalék lenne eh
hez.

- Hol kelljelentkezni a ver
senyre?

- Nem feltétlen szükséges
jelentkezni, de jó ha ezt te
szi k, mert ezzel segíti k a zsű
ri munkáját. Jelentkezni akár

Stipsicz-Bethlen Károly

víziót, s valószínú1eg e téren
is nyílnak lehetőségek,de er
ről bővebben esetleg csak a
következő lapszámban tu
dok beszámolni.

- Mennyi földet sikerült
szereznie Gyomaendrődöll?

- A 300 hektáros határt el
értem, de nem egyedül ha
nem többen vagyunk a
vállakozásban. Búzát, nap
raforgót, repcét és kukoricát
termesztünk. Próbálunk kor
szerű gépekkel dolgozni.

- Honnan származik a
Franciska-díj ötlete?

- Kislányom nevéről ke
reszteltem el a díjat. Az ötle
tet egyrészt az adta, hogy
tegyek valamit ezért a váro
sért, ha már ideszegődtem,

másrészt pedig egy osztrák
~pasztalat adta az ötletet.
Ugy 25-30 éve Ausztriában
egy újság szervezte meg ezt
az akciót, s ha valaki most
végigutazik Ausztrián, lát
hatja, hogy az ország úgy néz
ki mintegy nagy virágoskert.
Ez az említett akció hatásá
nak köszönhető. Rádöbben
tek az emberek, hogy
nemcsak a kis udvarukkal
kell foglalkozni, hanem egy

* Tavaszi szövetek, gyűrt

gabardinok, alkalmi anyagok,
gyenuekrníntás kordok, férti
szövetek nagy választékban'

* Lakástextíliák, ágytaka
rók, gyapjútakarók, falvé
dők. ágyneműk, selyem
sötételők.

* Viaszosvásznak 10 féle
színben és mintával'

* Gyűrtselyem anyagok
reklám áron május 6-Il-ig
csak 780 FUm.

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.

- A család 1956-ban került
Ausztriába, én már Bécsben
születtem. A hat testvér kö
zül én vagyok a legfiatalabb,
s néhány éve úgy döntöttem,
hogy belevágok az ismeret
lenbe. A kárpótlás során itt
Gyomaendrődön szereztem
vissza a földet. Édesanyám
tartott ettől a kárpótlástól,
mert félt, hogy csak ideig
óráig tart. Érthető volt a fél
elme, hiszen tőle már kétszer
vették el a vagyonát. Anyai
ágon erdélyi Bethlen család
vagyunk, apai ágon a Stip
sicz név ugyan horvát, de az
ISOO-as évek elején, mint
katonák szereztek magyar
báróságot. Apám is katona
tiszt volt. Így használom hi
vatalosan is a
Stipsicz-Bethlen nevet.

- Mivel foglalkozik egyéb
ként?

- Pillanatnyilag Budapest,
Bécs és Gyomaendrőd kö
zött ingázok. Televíziós pro
ducer vagyok, műsorokat

csináltatok, állítok össze, fi
nanszírozok és értékesítek az
osztrák televíziónak. Most
privatizálják a Magyar Tele-

Éva Textilház
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A 17 millió forint kevés...

Késik a fürdő felújítása
Az önkormányzat az idei
költségvetésben 17 millió
forintot szánt a Liget Für
dő úszómedencéjének fel
újítására, vízforgatóval
való ellátására. Idó'közben
megjelent egy kormány
rendelet és hozzá egy nép
jóléti miniszteri rendelet,
amely szabályozza a köz
t"ürdó'k létesítésének és üze
meltetésének feltételeit. A
rendeletek előírják, hogy
fürdó'kben - a gyógyme
dencéket :üvéve - minden
medence csak ví'lforgató be
rendezéssel üzemeltethető

egyrészt közegészségügyi
szempontból, másrészt a
víztakarékosság miatt.

- A tervezés során így nem
csak az úszómedencét, hanem a
pancsolót is vízforgató beren
dezéssel tervezték elJátni
ugyanarról a szűrÓ1<Örr6!. Ha
most ezt nem tesszük meg, ak-

kor a pancsoló nem üzemelhet
és később költségesebb lenne új
berendezéssel elJátni csak ezt a
bs medencét A tervezó1<kel
történt egyeztetések során és az
el6zetesen megkért tájékoztató
jellegű árajánlatokból úgy tűnt,

hogy a két medence és a hozzá
kapcsolód6 térburkolat kivite
lezése a rendelkezésére áll617

millió forintból elkészíthet6 
mondja Vass Ignác a fürdő ve
zet6je.

- A nyilvános versenytárgya
lás során benyújtott árajánlatok
viszont lényegesen meghalad ták
az el6zetesen kalkulált beruházá
si összeget. Ennek oka els6sor
ban az alvállalkozók magas,
helyenként irreális árajánlatai

voltak. Példaképpen: a techno
lógiai szerelésre érkezett 8 és
18 milliós árajánlat is. Talán az
sem volt túl szerencsés, hogya
három f6vállalkoz6 - akik az
árajánlatot tették - ugyanazokat
az alvállakozókat kérték fel ár
ajánlat tételre. Így a legolcsóbb
árajánlat 23 millió 300 ezer fo
rint, a második 34 millió 600
ezer forint, a legdrágább pedig
35 millió 600 ezer forint volt.

- UgYémakkor az önkormállY
zarnak a már költségvetésben
biztosíton 17 millión felül nem
áll módjában a beruházásra töb
bet fordítani. Ezért a beruházást
tavasszal elkezdeni nem tudjuk.
Mindent elkövetünk, hogy kül
ső pályázatok útján megteremt
sük a munkákhoz való
szükséges fedezetet. Egy pályá
zatot már benyújtottUllk a Köz
ponti Környezetvédel mi
Alaphoz, most kerül a követ ke
z6 az Országos Idegenforgalmi
Bizottsághoz - tájékoztatta a
Szó-Beszédet Vass Ignác.

A Béke vége
Három új vadásztársaság

alakult . .
, _ r

,.......'

" ~ :;g
Tavaszi kiárusítás a
Turul Cipőboltban!

Tavaszi és nyári modellek
~ .~zenzaClOS

árakon!
~ Bioszandál és blopapucs nagy uálasztékban!

~NŐi-, férfi- és gyermekcipőkl

Turul Cipőbolt Gyomaendrőd,Fő út 208.

társaság igényeit is - reméli a
Béke volt elnöke.

A három új vadásztársa
ság:

Fazekasi Vadásztársaság
II taggal és 4 ezer hektár
területtel. Elnöke: Villányi
Attila.

Kisréri Vadásztársaság 10
taggal, 3 ezer hektár vadász
teIiiletettel. Elnöke: Dr. Ko
leszár József.

Csejti Vadásztársaság 12
taggal, 4 ezer 500 hektár te
Iiilettel. Elnöke: Vaszkó Im
re.

Vaszkó Imre elmondta
még, hogy a három társaság
az új vadászati törvény sze
rint kötötte meg a földtulaj
donosok közös
képvise16ivel a tíz évre szó
ló vadászati haszonbérleti
szerz6déseket.

Az endrődi Béke Vadász
társaság 49 vadásztagjának
döntése alapján ez év márci
us l-vel végelszámolással
megszűnt, ugyanakkor há
rom új, önálló vadásztársa
ság alakult.

A Béke megszűnése 
Vaszkó Imre elnök szerint 
gazdálkodási okokra vezet
hető vissza, másrészt az új
vadászati törvény megjele
nésével a tagok a nagyobb
anyagi terhet nem akarták
vállalni. A fő ok valÓSZÍnű

leg a vadásztársaság 3,5 mil
lió 1'orintos adóssága volt.
Ezt az összeget most az esz
közök és a különböző földin
gatlanok eladásából fizetik
ki. A szarvasi út me]]eti va
dászház valószÍnúleg közös
llllajdonban működik majd
tovább, kielégítve a három új
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Virágzó Föld: elhervadt remények
Dávid elnökhelyettes lemondott

A Virágzó Föld
elnevezésűmező

gazdasági és ipari
szövetkezet - a
Munkáspárt
égisze alatt - 1995.
március 19-én
alakult meg
Endrődön.

Huszonhatan írták
alá az alapító
okiratot, melyet
benyújtottak
a cégbírósághoz,
ám a bejegyzés a
mai napig sem
történt meg.
A kívülállók közül
többen már a
megalakuláskor
csak legyintettek, 
s ki tudja miért 
azt jósolták, hogy
ebból nem lesz
semmi!
Mindenesetre a
szövetkezet két
vezetője,az
orosházi Kovács
András elnök és
helyettese az
endrődiDávid
István bizakodva
tekintett a jövóoe.
Nagy reményű

ígéretekból nem is
volt hiány.
A Virázó Föld
viszont néhány
hónapnyi
munkálkodás után
egyszerűen

elvirágzott.

Tavaly már nem is múKö
dött a szövetkezet, s a tagok
egyre kiváncsibbak lettek,
vajon a sors és a szövetkezet
vezet6i milyen jövőt sejtet
nek. Ám hiába hívták meg
levélben orosházi elnöküket,
Kovács nem jött, de még
csak nem is írt. Ín viszont
levelet az APEH, melyben
közölte, hogy 70 ezer forin
tos bírságot r6 a szövetkezet
re a múlt évi adóbevallás
benyújtásának elmulasztása
miatt. Igaz, hogy nem is lett
volna senki, aki elkészítette
volna a bevalIást, hiszen a
szövetkezetnek nem volt
gazdasági vezetője, csak egy
a könyveléshez nem értő

pénztárosa. Ezért gyú1t össze
két nejlonszatyomyi könyve
letlen számla, bizonylat, s
egyéb irat, amit most április
24-én délután a Hídfő vendég
lóben 17 dühös tag körbeült.

Az egyik beteg,
a másik elutazott

A tagság ugyanis erre a
napra összehívta a szövetke
zet közgyúlését, mert szeret
ték volna meghallgatni
vezetőiket, vajon miként áll
a szövetkezet sorsa, vagyo
na. Ezen az áprilisi napon
azonban sem Kovács elnök,
sem Dávid elnökhelyettes
nem tudott eljönni, mindket
ten levélben mentették ki
magukat. Kovács a megrom
lott egészségi állapotára hi
vatkozott, valamint arra,
hogy ő már 1996-ban emiatt
érdemi munkát nem is vég
zett a szövetkezet élén. Dá
vid elnökhelyettes viszont
elutazott Isztambulba, s ápri
lis IS-én kelt levelében töb
bek között közölte, hogy
tisztségér61 ezennel lemond.
,,Én a legjobb tudásom sze
rint mindent megtettem a
szövetkezet érdekében, nem
érzem felelősnek magam a
szövetkezetj elenIegi helyze
te miatt" -Írta Dávid István
aki mellesleg önkormányzati
képviselőis.

Az ukránnak nem
tetszett a cipő

Ezen a bizonyos április 24-i
közgyú1ésen - ahová a Szó
Beszédetis meghívták a tagok
- az is elhangzott, hogya szö
vetkezetbe belépőknek 25
ezer forint tagdíjat kellett be
fizetnie. Egy ceruzával írt ki
mutatás szerint öten fizették
be a teljes tagdíjat, heten pedig
a felét, egy ember 33 és fél
ezret, egy pedig 20 ezeret
adott. Egy endrődi származá
sú Budapesten élő tagtárs pe
dig az elnökhelyettesnek 300
ezer forintot adott át, amely a
nyugták szerint csak öt hónap
múlva került a kasszába...

Többen becsapva érzik ma
gukat, hiszen a Virágz6 Föld
két vezetője azzal hitegetett
mindenkit, hogy az Endrődi

Cipész Szövetkezet megvá
sárlásához Fekete János bank
ja ad majd milliókat, sőt egy
ukrán üzletember is beszáll a
vásárlásba. Aztán majd lehet
majd gyártani a cipó1<et rnilM
számra az ukrán piacra. A
megvásárlásból nem lett sem
mi, igaz ugyan, hogy az Enci
egy részét kibérelte a szövet
kezet, a termelés is beindult,
ám annyi selejtet gyártottak,
hogy az ukrán vevőnek nem
kellett az áru. S6t, az egy hó
napig tartó cipőgyártás után
derült ki, hogy idó1<özben 80
ezer forintnyi gépalkatrész is
eltűnt a bérelt üzemból...

Paradicsomot is termeltek
- inkább kevesebb, mint több
sikerrel, de a tagság remé
nyét az elnök azzal táplálta,
hogy az önkormányzat rövi
desen 1400 hektárnyi földet
juttat a Virágzó Földnek. De
nem juttatott...

A tagok közül most egye
sek azzal is magyarázzák a
szövetkezet elhalását, hogy
sem a városnak, sem a me
gyének, sem a rendszernek
nem volt érdeke támogatni
az ilyen típusú szövetkezést.
Többen politik~ szándékot
látnak abban, hogya szövet-

kezet mindenütt fal akban üt
között, hiszen köztudott,
hogyaVirázó Föld a Mun
káspárt égisze alatt jött létre.

A közgyúlésen két jogász
is résztvett. Az egyik, dr.
Kolbusz Judit a szövetkeze
tet, illetve pontosabban ez al
kalommal Dávid Istvánt
képviselte, ám a magukat be
csapottnak érző tagok most
maguk is felkértek egy másik
ügyvédet, Ugrinné dr. Kato
na Klárát a saját ügyük kép
viseletére.

Ki afelelős?

A szövetkezet jogásza sze
rint nem csak a két vezető,

hanem az öt tagú igazgatóság,
a felügyelóbizottság és a ta
gok is felelö"sek azért, hogya
szövetkezet ott tart, ahol tart.

A tagság ügyvédje azt ja
vasolta, hogy a két nejlon
szatyornyi számlát és
bizonylatot könyveltesse le a
tagság, szánjanak erre 30
ezer forintot, s ki fog derülni,
hogy mi a helyzet, hová tűnt

el a pénz, ki, kinek, nliért és
mennyit fizetett a tagság
pénzéból. Ezután lehet anól
dönteni, hogy bírósághoz
forduljanak-e a tagok.

A szövetkezet létrehozásá
ban résztvevó1< jó szándéka
nem vitatható. Ám ajó szán
dék kevés ... A tanulságok le
vonását az Olvasóra bízzuk.

H.E.

Ház eladól
Gyomán a Fő út 152.

szám alatt a Shell ben
zink.úttal szemben össz
komfortos emeletes ház
(110 m2) eladó. Alkal
mas üzlet- és irodaépü
let kialakítására is! A
házhoz nagy udvar és
melléképületek tartoz
nak. Részletfizetéssel
is. Érdeklődni: 66/386
676-os telefonszámon
Gubucz J6zsefnéllehet.
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A Sallai úti iskola szü
lői munkaközössége és
nevelői ezúton monda
nak köszönetet, az 1997.
április 19-én megrende
zettjótékonysági vacsora
támogatóinak és a szer
vezésben résztvevő szü
lÓKnek.

Benzinkút
Endrődön

Ballagásra
kaphatók

aranygyűrűk,

láncok és
karkötők

egyéb
aranytárgyak.

Bizományi
Áruház
Szarvas,

Szabadság
út 54-56,

(o Vasipari
mellett)

Köszönet

Arany
ékszerek

készpénzes és
bizományos

felvásárlása!

A külföldi befektetóK részére
ingatlan-értékesítéssel fog
lalkozó Ruhrstein-Hungária
Kft. részére az önkormány
zat 4 ezer négyzennéter terü
letet adott el 1,5 millió
forintért a szarvasi út mellett
az endrődivásártérból. Infor
mációink szerint a teíÜleten
benzinkút épülne.

H.E.

Várfí András a rész
vénytársaság felügyel6bi
zottságának tagja
elmondta, hogy a francia
befektetőajánlata a legígé
retesebb. Az igazgatóság
már döntött az értékesítés
r61, s ezt a szándékát ter
jeszti hamarosan a
közgyúlés elé. A gyógy
szálló a befektető tervei
szerint az ezred fordu lóra
készülne el.

Az évek óta befektetőKet

keresőKörös Termál Hotel
Rt. végre megtaláIta üzleti
partnerét, egy francia üzlet
ember személyében. A Kis
réti gyógyszálló projektje
iránt eddig már többen ér
deklődtek' s úgy tűnik a
francia úr ajánlata komoly.
Információink szerint 70
millió forintért megvásá
rolná a szálloda terveit és a
földterületet, ahová a
gyógyszállót felépítené.

már jó pár éve meglévő - cé
lunkat, hogy határidőre, pon
tosan készítsük el a
megrendelt termékeket. Ép-
pen ezért tudtuk és tudjuk
megtartani azokat a partnere-
ket, akik eddig is megrendelő-
ink voltak - mondja Papp
Lajos vezérigazgató.

A Gyomai Kner Nyomda
Rt. árbevételének mintegy há
romnegyed részét 10-12 kiadó
adja, ebben jelentős a tulajdo
nos által képviselt Láng Kiadó
Holding érdekeltségi köre.

- Sajnos a könyvgyártás
eredményessége egyre rosz
szabb. A könyvön 4-6 %-os
nyereséget lehet elérni, ezért
keresünk olyan másjellegűte

vékenységet, amellyel na
gyobb eredményt tudunk
produkálni, hiszen ezt várja el
tólünk a tulajdonos és béreme
lést, műszaki fejlesztést is
csak eredményes munkával
lehet végrehajtani. Megpróbá
lunk a profiIon változtatni,
úgy tűnik, hogy eredménye
sebb, ha a nyomtatványgyár
tást bővítjük. Erre különböző

terveink vannak - tájékoztatta
lapunkat Papp Lajos.

Egy francia üzletember
megveszi a gyógyszálló

projektjét

Kner tervek
A Gyomai Kner Nyomda

Rt. április elején tartotta éves
közgYÚlését. Az 1996-os üzle
ti terv 750 mi!liós árbevételt és
40 millió forintos nyereséget
tartalmazott. Az árbevétel820
millió forint lett, az eredmény
is teljesült, de mivel a nyomda
egyik partnere nagy összeggel
tartozik ma is, ezért 35 millió
forint nagyságrendben céltar
talékot képez a nyomda. Így a
tiszta eredmény 12,8 millió
forint. Az 1992-ben még 172
milliós árbevétel 1996-ra
megtöbbszöröződött.Az ered
ményekről és tervekről Papp
Lajos vezérigazgató tájékoz
tatta laptmkat.

- Sajnos a könyvgyártás te
rén semmilyen pozitív válto
zásról nem tudok beszámolni.
Rengeteg a nyomda, talán
több is, mint amennyit e1búna
ez a kiadói igény. Sajnos még
mindig érvényesül a Buda
pest-központúság, s éppen
ezért a gyomai nyomda hátrá
nyosabb helyzetben van, mint
a fővárosiak. Az elmúlt évben
is voltak műszaki fejlesztések
a nyomdában a min6ség érde
kében. Tartottuk azt a - most

Hűtőszekrények,
hűtőládák,

fagyasztók

javítása
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Diákírók a sárvári irodaltni táborban

300 Ftlq
Hétfőtől péntekig 8- 12 óra között.

Telefon: 386-906

KEDVEZMffiNYESTűZWA
VÁSÁR

a Piros Malomban, amíg a készlet tart!

Sarokülőgarnitúra, ággyá
alakítható, mosható huzattat
különbözőszmválasztékban

megrendelhet6.

Nyíri Ágnes
ll/A (Dévaványa),

Tímár Rita
III/A (Gyomaenddfd!

Bár helyezést nem értünk
el, tanulmány kategóriában
Békés megyéból csak mi ke
rültünk be. Élményekben és
tapasztalatokban gazdagon
tértünk haza.

Gyoma, Fő út 202.
Telefon 30/453-274

* .Íróasztal 8.1 00 Ft
*Esztergált függönykarnisok ki.ilönbÖz6 SZÍ1l
ben és méretben! (P1J,S méteres 2.700 Ft)

repelt aprogramunkban, me
lyen megtekintettük a Ná
dasdy-vár múzeumát és a
huszárkiállítást. Tizenkilenc
órától volt a záró- és díjki
osztó ünnepség a gimnázium
dísztermében. Az irodalmi
színpad tartott előadást a be
érkezett munkákból majd a
gimnázium regős zenekarát
hallgattuk.

47.700 Ft
9.800 Ft
3.600 Ft

118.600 Ft
* Nappali szekrény (fehér)
360 cm hosszú
* Ifjúsági szekrénysor
íróasztallal 300 cm hosszú
* TV állvány
* Telefontartó

hirdetés június lO-én - a
művésznő névnapján 
15 órakor. A képek lead
hatók a képtárban nyitva
tartási idóoen: keddtó1
csütörtökig 9-13 óráig,
szerdától péntekig 13-17
óráig, szombaton 14-16
óráig.

A díjazottak értékes ju
talomban részesülnek.

következő két napon mű

helymunkán vettünk részt. A
tanulmány kategóriában
csak mi dolgoztunk. fel ma is
élő néphagyományokat:
Nyíri Ágnes "A születésről",
Tímár Rita "Mindennapi ke
nyerünk" címmel. A szekci
ónkban tíz alkotást vitattunk
meg a két nap folyamán. Az
utolsó napon városnézés sze-

A Városi képtár Corini
Margit születésének 100.,
halálának 15. évfordulójá
ra versenyt hirdet az álta
lános iskolák felső

tagozatos és a középisko
lák tanulói számára tet
szől e ges technikai
festmények és grafikák
készítésére Corini mű

vésznőkedvenctémáiban:
1. Az éj szaka arcai
2. A tenger
Minden pályázó mind

két témakörben l-l mun
kával pályázhat. A
pályázat jeligés. A kép
hátoldalára kérjük, csak a
jeligét írj ák fel, s minden
munkához mellékeljék
borítékban a pályázó ne
vét, korát, iskoláját, lak
címét. A borítékon
kívülró1 szerepeljen ajel
ige és a témakör.

A beérkezés határide
je: május 20. Eredmény-

Az Írók Szakszervezete
meghívott bennünket a
Diákírók, DiákköltóK
Országos Középiskolás
Irodalmi Táborába Sár
várra, 1997. április 2-tól
6-ig. A beküldött 536 pá
Iyamunka írói közül a
legjobb hatvan mő szer
zője mehetett el.

A tábor a sárvári Tinódi
Sebestyén Gimnázium és a
Zrínyi Ilona LeánykoUégi
um rendezésében zajlott. A
beérkező pályaműveket

vers, próza és tanulmány
szekcióban bírálták el. EIs():'
sorban gimnazisták, kultú
ra- és magyar szakos diákok
voltak a rendezvény résztve
VOl, csak kevesen jöttünk
szakközépiskolából.

Megérkez.ésünk napján volt a
megnyitó a Nádasdy-vár park
jában a Tmódi-emlélanűné1. A

Pályázat
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Végzett szakmunkások
Szép eredményeket ért el a 617. Sz. Ipari Szakmunkás
képzőés CipóIpari Szakközépiskola két tanulója a Szak
ma Kiváló Tanulója területi és országos döntőjén. Szabó
Benedek bútorasztalos szakmában, Bogya Zsolt pedig
kőműves szakmában szakmunkásbizonyítványt szerzett.
A két végzett szakmunkással készítettünk interjút.

Guba Sándor országos tanulmányi versenyen győztes

gyomaendrődiiskola elsőhelyezést elért tanulói
és felkészítő tanáraik

Bethlen sikerek
Szabó Benedek

- Nézzük az utat arról, amíg
idáig eljutoaatok!

B.ZS.: Az iskolai verseny
megnyerése után Kecskemé
ten a területi elődöntőn vettem
részt március l3-án és 14-én.
Az országban hat helyen ren
deztek elődöntőt kóműves

szakmábó!. Ezen második he
lyezést értem el a húsz jelölt
bőI. Innen kerültem
Miskolcra, az országos döntő

be április 17-én és IS-án.
SZ.B.: A háziverseny ered

ménye alapján március 20-án,
Mátészalkán az elődöntó"ben

az ország minden részéról
összesereglett közelI 00 fiatal
közül hatodik helyezést értem
el, így jogosult lettem a más
nap ugyanitt rendezett orszá
gos döntón való résztvételre.

- Mennyien kerültek be az
országos döntóoe?

B.ZS.: Kóműves szakmá
ban 27-en.

SZ.B.: Bútorasztalos szak
mából l6-an.

- Mondanátok valamit az
országos döntőlebonyolításá
rót?

B.ZS.: Az első 3 óra alatt
írásbeli feladatot kellett megol
dani, másnap pedig három óra
alatt mennyezet- és oldalfalva
kolási, valamint száraz téglakö
tési gyakorlati munkánk volt

SZ.B.: Azelődöntóbenelért
írásbeli eredményt vették ala
pul, a döntó napján csak gya
korlati feladatunk volt. Négy
óra alatt egy félkész fésülködó
szekrényt kellett befejeznünk.
Meg kell mondanom, hogy az

Bogya Zsolt

idő a sokrétű, összetett munka
miatt mindannyiunkat szorí
tott.

- Milyen helyezést értetek el?
B'ZS,: A 27 indulóból 18.

helyezést értem el. Mivel min
den jelölt elérte a 101 pontot,
valamennyien szakrnunkások
lettünk.

SZ.B.: Én a 16 résztvevó"ból
12. lettem. Mi is valamennyi
en végzett szakmunkásként
távoztunk.

- Kit, vagy kiket emelnétek
ki, akik felkészítésetekben a
legtöbbet teuék?

B.ZS.: Mindenek előtt el
méleti tanárom, NagyPál ne
vét szeretném megemlíteni.

SZ.B.: Gyakorlati felkészí
tóm Kiss Endre szakoktató és
Farkasinszki László segítsé
gét szeretném megköszönni.
Elméletból Nagyné Perjési
Anikó és Molnár Béla egyen
gette az utamat. Itt szeretném
megköszönni mindkettónk
nevében/az iskola dolgozói
nak, hogy ilyen lehetőséget

biztosítottak számunkra.
- Befejezésül egy utolsó kér

dés. Nem könnyű gazdasági
körülmények közé kerültök.
Van-e egyáltalán munkátok?

B.ZS.: Jelenleg még nincs,
de az igazsághoz tartozik, hogy
nem is foglalkoztam ezzel. Sze
retnék a kétéves intenzív képzés
keretében továbbtanulni.

SZ.B. Én is a továbbtanu
lásra koncentrálok. Amennyi
ben ez meghiúsul, nekem a
munkahelyem biztosítottnak
látszik. Mészáros Gábor

Bukovszky Dóra végzős szakközépiskolás az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyen 8. helyezést ért el, ezzel
felvételt nyert a Debreceni Agrártudományi Egyetemre.

Krucsó Róbert 3. osztályos végzős szakmunkástanuló a
Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen ll. helyezést
ért el, ezzel az általános' állattenyésztő szakmunkásbizonyít
ványát is megkapta.

A Hódmezővásárhelyen megrendezett XIII. Szent György
Napi Országos Juhászversenyen elért eredmények: az iskola
lánycsapata országos 3. helyezést ért el, egyéniben pedig
Urbancsok Zsuzsa 2. helyen végzett. Különdíjat kapott Ma
joros Zsolt és Fodor Szilvia. A terelőverseny ifjúsági kategó
riájában pedig Tari Attila és Molnár Gyula vehette át
elismerésk.ént a különdíjat. A birkapörkölt-főzőverseny kü
löndíját Krucsó Balázs nyerte,a sasliksütésén pedig Balázs
István kárpátaljai tanuló vehette át a jutalmat. A tanulókat
felkészítették: Fekécs László és Varga Józse! szaktanárok,
valamint Papp András juhász.

A Mezőgazdasági Tanulók NemzetkQzi Sportversenyét
április 25-26-án rendezték meg Szabadkígyóson tíz iskola
résztvételével. A gyomaendrődi lányversenyzól<: kIemelke
dően szerepeltek, megnyerték az atléti kaversenyt, kézi labdá
ban és duatlonban pedig másodikok lettek.

A juhászversenyenrészt vett-csapat a díjakkal

Biológiaverseny
A TIT Herman Ottó országos biológiaverseny megyei fordulóján

harmadik helyezett lett R. Nagy János a Gyomaendrődi Kner Imre
Gimnázium diákja, felkészítő tanára Gyarmati Györgyné.
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Az április 27-én a Gyomaendrődi Barátság - Jamina-Patrick SE labdarúgó mérkőzés a kiállítás
ellenére is sportszerűnek mondható. Csak a mérkőzés lefújása után derült ki, hogy néhány

magáról megfeledkezett szurkolónak maradt még némi hiányérzete,
és sajátos módon próbáltak elégtételt venni.

Botrány az endrődi pályán
Íme néhány vélemény. Szakálos Emő, a

Gyomaendrődi Barátság szakosztályelnö
ke: - A három pontot itthon kellett volna
tartanunk. Szerencsésnek érzem a Jamina
polltszerzését, de nem vagyunk elkesered
ve. Hiszem, hogy talpra állWlk!

Szendrei Béla, a Gyomaendrődi Barátság
edzője: - A labdarúgás fintora a pontok
elvesztése, Reálisan nézve 3-l-re kellett
volna nyernünk. A gólhelyzetek értékesíté
se terén nem, de az akarással, a hozzáállás
sal elégedett vagyok,

Schneider István, a Jamina Patrick SE
szakosztály-vezetője:- Hajó játékot nem is
hozott a rangadó, de hatalmas közdelmet
igen. A kezünkben volt a mérkőzés. Az
endrődiek futottak az eredmény után, ame
lyet a játékvezető a túl szigorú kiállítással
elősegített.

Turcsek Zoltán, a Jamina-Patrick SE
edzője: - A fegyelmezett védőjátékunknak
köszönhetjük a pontot, amelyet emberhát
ránnyal is harcoltunk ki. A játékvezetés
méltó volt a ranagdóhoz.

Stumpf Gábor, a jaminaiak kapuvédője

baravúros védések egész sorát mutatta be,

pedig a mérkőzés előtt két nappal még alig
tudott lábra állni is: - Két hétig edzeni sem
tudtam sérülésem miatt, de fájós lábbal is
vállaltam a hálóőri szerepet. Illyés fejesgól
jánál azonban meglátszott, hogy fáj a lá
bam...

Borgula János, a Mez6berényi FC edző

je: - Nem csalódtam, jó mérkőzést láttam.
A kiegyenlített első félidő után igazságos a
döntetlen.

SeMk Vilnws, a Békés Megyei Ökölvívó
Szövetség főtitkára: - Ideges volt mindkét
csapat, egyik sem nyújtotta a megszokott
stílusú játékát. Labos lerántásáért ll-est
kellett volna ítélni, de nem értem Kovács
Béla kiállítását sem.

Zábrák Ferenc, a mérkőzés játékvezetője

a kiállításról: - A 4-es számú játékos (Ko
vács Béla - a szerk,) szándékosan belerúgott
ellenfelébe akkor, amikor már nem volt
megjátszható közelségben a labda. Ezért
kiállítás jár...

A mérkőzés után történt, hogy a kiállított és
levonulóban lévő jaminai védőt, Kovács Bé
lát valaki le akarta fejelni a helyiek közül, de
Kovács klubtársa, Keller Zoltán, aki tartalék

volt, avédelmére kelt. A csetepaté, a pofoz
kodás a lefújás utánra maradt, amikor a
buszhoz induló játékosok közül Szelei, aki
egykor az Endrődi Szikra és az ifjúsági egy
kori kapusa volt - a jaminai játékosoktól szár
mazik az információ -, hátulról leütötte Keila
Zoltánl. A pályához tartozó söntés előtt a
sörmámorban úszók közül többen is a föl
dön lévőjátékosba rúgtak, ütöttek (Hogy is
van ez?). A helyi rendezóK segítségére kelt
többek között Orovecz József, egykori NB
s játékvezető és Schneider István is, akik
megpróbálták fékezni az indulatokat - si
kerrel, A sértett, KeilerZoltán már a buszon
idézte fel az előzmény t: - Kovács Béla vé
delmére keltem, amit úgy látszik, nehezmé
nyeztek. Amikor indultunk volna a
buszhoz, leütöttek, az arcomat rugdosták.
A szemem is bedagadt..

Ennyi a gyomaendrődi történet, amely
nek kivizsgálása már nem a mi lisztünk,
Azonban úgy gondoljuk, hogy a történtek
tanulságui szolgálhatnak a jövőre nézve a
helyi és más rendezők számára is,

Gyurkó Mihály
(Békés Megyei Hírlap)
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- Befejez6dött az 1996/97
es évi Békés megyej sakk
csapatbajnokság, melynek
bajnoka a Gyomaendr6d
Dévaványa SE sakk szak
osztálya" - adták hírül a
napokban megjelent Békés
megyei újságok. Hogyan
nyerte el az aranyérmet ez a
csapat? Pár szóban össze
foglalnám az elmúlt jd6szak
eseményeit.

Három évvel ezel6tt, aml
kor szakosztályunk megala
kult - teljesen amat6rökb61 
nem voltak nagy céljaink.
Tudtuk, hogy azok a csapatok,
akikkel mérk6zünk már tizen
évek óta küzdenek, s a mai
napig három csapatnak sike
rült kitörni a megyén kívülre,
azaz elérni a szervezett egy
ségben játszó sakkozók ál
mát: feljutni az NB II-be. A
célunk akkor a társaság ösz
szetartása, s lehet61eg a tisztes
helytállás volt. A bajnokságot
végigjátszottuk, de apró tech
nikai hibák miatt a csapat az

els6 évben utolsó lett. A töb
bi csapatnak mi voltunk a
pofozógép. Alig voltak
olyan játékosaink akik fel
tudták venni az ellenfél játé
kosaival a harcot.

Nem keseredtünk el, s
megtettük a szükséges lépé
seket. A következ6 eszten
d6ben sikerült megszerezni a
bizaImát egy-két olyan
szponzornak, aki látott fan
táziát ebben a sportban, to
vábbá az akkor még működő
GYESTK sem felejtkezett
meg rólunk. A cél a követke
z6 évben kezdett elmozdulni
a holtpontról, ami sikerült is,
hiszen már két csapatot is
magunk után tudhattunk.
Sajnos a többi csapat, még
mindlg óriási tudásfölénnyel
jártel6ttünk. Végül is a szak
osztály az elvárást, s ennek

hatására - illetve, hogy az ak
kor még GYESTK színejben
induló csapatban kb. fele
fele arányban játszott gyo
maendr6di és dévaványaj
játékos - megállapodás szü
letett a Dévaványa Sport
Egyesülettel, a szakosztály
közös anyagi támogatásáról.
Sajnos a Spartacus meg
szűnt, s úgy éreztük, hogy
kihúzták alólunk a széket. A
tárgyalások szerencsére si
keresen lezáródtak, s ennek
értelmében a szakosztályt
teljes egészében - papíron át
vette a Dévaványa SE., vi
szont megmaradt a
Gyomaendr6d Város Önkor
mányzatával a jól bevált
együttműködés.

Az 1996/97-es évre vonat
kozó célkitűzések szinte na
ponta változtak. A

felkészülési id6szakban a
középmez6nyben történ6
helyezést tűzték ki célul, de
amikor sikerült megnyerni
csapatunknak két (!) nem
zetközi mestert, nem volt
már elfogadható eredmény a
4-5. hely. A bajnokságok
megnyerése volt a cél, figye
lembe véve a csapat játéko
sainak tudását és akarását. A
megyei sakkélet febolydult,
hlszen ekkora változást még
egy csapat sem vitt véghez ...

A befejezéshez kívánko
zjk, hogy mind a nyolc mér
k6zést megnyertük, átlag
9.19 ponttal, (egy csapat
mérk6zés 12 mérkőzésból

áll) amely 76,6 %-nak felel
meg.

1997. április 28-án eldól,
hogy szakosztályunk kivel
vívja a májusban esedékes,
két mérk6zésb61 álló osztá
lyozót az NB II-be való jutá
sért.

Tóth Péter
szakosztályvezető
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Tisztelt Fogyasztóinkl
Az Áramszolgáltató Gyomaendrődi Kirendeltsége a szolgáltatás

színvonalátszeretné felmérni, ehhezkivánjuk az önök segítségét igény
bevenni a Gyomaendrődi Szó-Beszéd közvetítésével.

Kérjük amennyiben van véleményük a megfogalmazott kérdésekrol,
töltsék ki a felmérő lapot, x-el jelöljék válaszaikat. A lapból kivágott
szelvényt kérjük juttassák el a lap megjelenésétől számított 3 héten
belül a Szó-Beszéd Szerkesztóségébe, vagy a TITÁSZ Kirendeltségre,
esetleg tegyék a postahivatalokban elhelyezett gyűjt61ádáinkba. A
Szó-Beszéd Szerkesztőségében illetve a TITÁSZ Kirendeltségen is
gyűjt61ádákat rendszeresítünk erre a célra. Véleményüket a lehető

legmesszebbmenőkig szeretnénk figyelembe venni. Segítségüket, fá
radozásaikat megköszönve tisztelettel:

ÁramszolgáltaJó Kirendeltsége Gyomaendrőd

O Nem nagyon

O Egyáltalán nem

O Közepes

O Rossz

O Közepes

O Rossz

O Közepes

1. Milyennek találja leolvasóink tevékenységét'?

O Megfelelő (udvariasak, pontosak, jóindulatúak)

O Közepes (felkészültek, de közönyösek, nem segítőkészek)

O Rossz (udvariatlanok, pontatlanok, bizalmatlanok)
2. Mi a véleménye új számlázási rendszerünkról?

O Megfelelő (időben megkapja számláját, kényelmesebb
a számlafizetés, részletesebb a számla)

(ha kijönnek leolvasni számlázhamának is, a
számla sem mindig pontos és nem is jön időben)

(a számla fizetés kényelmetlen, szabad időt

rabló, a számla nem jön időben és téves)
3. Milyennek találja a kirendeltségi ügyintézó'k munkáját?

O Megfelelő (udvariasak, szolgálkatkészek, felkészültek)

O Közepes (türelmetlenek, túlterheltnek látszanak)

O Rossz (udvariatlanok, tájékozatlanok)
4. Mi a véleménye az ügyfélforgalmi iroda szolgáltatásairól?

O Megfelelő (udvarias, széleskörűa felvilágosítás,

gyors az ügyintézés)

(szakszerűde lassú az ügyintézés,

kevés a felvilágosítás)

O Rossz (közönyös a személyzet, kevés a tájékoztatás)
5. Mi a véleménye a lakossági hiba elhárításáról?

O Megfelelő (gyorsak, szakszerűek, udvariasak)

O Közepes (elég gyorsak, szakszerűek is, de udvariatlanok)

O Rossz (sokára érnek a helyszínre, szakszefŰtlenek

és nem is udvariasak)
6. Mi a véleménye a közvilágítási hibajavításról?

O Megfelelő Uó a közvilágítás, gyorsan és szakszerűen

javítják a hibákat)

(időben javítják a hibákat, de felületesen)

(nem jó a közvilágítás, felületes

és hosszú időt vesz igénybe a javítás)
7. Milyennek találja a kirendeltségi szereló'k munkáját?

O Megfelelő (udvariasak, szakszefŰek, gyorsak)

O Közepes (türelmetlenek, de szakszerűek)

O Rossz (udvariatlanok, szakszerűtlenek, lassúak)
8. Elégedett-e szolgáltatásainkkal?

O Igen Uól szervezett és fogyasztócentrikus
a szolgáltatás)

(bürokratikus, nehézkes az ügyintézés)

(még mindig nem fogyasztócentrikus
a szolgáltatás)

L -----
Halász István

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

detem a r. Athéni
Nemzetközi Olimpiai
Játékok kezdetét. Éljen
a gyülekezet, éljen a
görög nép." Még elé
nekelték Zamaras him
nuszát, aztán
eldördültek az ágyúk,
felrepültek a békega
lambok és megkez
dődtek a küzdelmek.
Az olimpia 1503 évi
szünet után újra bol
dog valóság lett.

Még a párizsi kong
resszuson 34 nemzet kép
viselte magát, addig
Athénba már csak 12 nem
zet küldte el fiait. Hazánkat
3 atléta, 2 tornász és egy
úszó (Hajós Alfréd) képvi
selte. Hajós Alfréd két
számban is (l00 és 1200
méter úszás) olimpiai ko
szorút szerzett hazánknak,
de atlétáink szép helyezé
sei (Dáni 800 méteren má
sodik, Szokolyi 100
méteren és Kellner marat
hon futásban harmadik)
szintén dicsőséget jelentet
tek.

Asportdiplomácia tefÜ
letén is maradandót alkot
tunk, hiszen a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság hét tag
ja közül kettő magyar volt.
Kemény Ferenc és a jegy
zői szerepet is betöltő Iszer
Károly. Ev végén az utóbbi
személy tiszteletére, em
lékére elévülhetetlen tette
iért - amit az egyetemes
sportért kifejtett -, labdarú
gó tornát rendezünk volt
NB I-es és válogatott lab
darúgók résztvételével
1997. december 13-án.

Az olimpiának kétségkí
vül a marathonfutás befu
tója volt a legragyogóbb és
legemlékezetesebb esemé
nye. A görögök boldog
sága leírhatatlan volt I

amikor a 25 résztvevő kö
zül Spyros Louis - foglakd
zására nézve falusi
postakilldönc - futott be el
sőnek a stadionba. A két
királyi herceg Konstantin
és György kapta vállára és
úgy vitték a márványtrónu
sa előtt álló királyhoz. Az
évezredes stadion aligha
volt valaha is tanúja ilyen
örömujj ongásnak.

(Folytatás a következő

számban)

Az 1894. júniusában
megrendezett párizsi érte
kezlet még aligha tudta,
milyen korszakalkotó
munkát végzett.

A párizsi határozat leír
hatatlan boldogsággal töl
tötte el a görögöket. Ezalatt
Athénben heves politikai
harcok dúltak az olimpia
miatt úgyannyira, hogy a
kormánynak el kellett
hagyni a helyét. A trónÖrö
kös mentette meg a helyze
tet, élére állt az olimpiai
mozgalomnak és az anya
giak előteremtésére gyűj

tést indított. Szerencsére
Averoff György Alexand
riában élő dúsgazdag ke
reskedőnek személyében
bőkezű támogatója akadt
az olimpiai gondolatnak és
az őpénzadományából épí
tették újjá az ókori Heródes
féle stadiont, melyben az
tán meg is rendezték az
olimpiát. A hálás görög
nemzet a stadion bejáratá
nál szobrot emelt a nemes
lelkű adományozónak és
ennek leleplezésével kez
dődtek meg az ünnepségek
1896. április 4-én.

Hazánk nevében Ke
mény Ferenc igazgató rö
vid beszéd kíséretében
görög és magyar nemzeti
szalagokkal díszített babér
koszorút helyezett el ezzel
a felirattal: "A magyarok
az olimpia mecénásának."
A görögök egetverő tapssal
hálálták meg a szép figyel
met. A másnap tartott ün
nepélyes megnyitó során a
görög trónörökös lelkes be
szédben méltatta az olim
pia felújításának
jelentőségét, majd a király
ezekkel a szavakkal nyitot
ta meg az olimpiát: "Kihir-

Olimpiák
története
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Endrődi Közösségi Ház

ánkó Tábor '97
kézműves,népzenei és néptánc tábor

1997. július 13-20.

Kiállítások

Kurzusok:
bőrözés, fazekasság, vesszőfonás, kékfestés, hegedű,

furulya, ének, néptánc.

Esténként TÁNCHÁZ a PÁNKÓ együttessel'

Jelentkezési határidő:
1997. május 25.

Alsó korhatár: 12 év

Részvételi díj: 5.000 Ft

Cím: Móricz Zsi&mong K~nyvtár és Közösségi Ház
PANKO TABOR '97

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Telefon: 06-561350-075

Diószegi Bíró Ilona,
Hevesi Nagy Anikó és Szőke Sándor

Április 7-tól 20-ig volt lát
ható Budapesten a Magyar
Honvédség Művelődési Há
zában Diószegi Bíró Ilona
(Lona) gyomaendrődi festő

művész képeiből rendezett
kiállítás. A művésznőnek

idén már ez volt a harmadik
bemutatkozása a főváros

ban. Előbb a Sissi Galériá
ban, majd a Gellért Hotel
Tea Szalonjában csodálhat
ták meg képeit az érdeklő

dők.

Banner Zoltán művé

szettörténész nyitotta meg
április 23-án délután a Kato-
na József Művelődési Köz- Diószegi Bíró Ilona

pontban Hevesi-Nagy Anikó
festőművész és Szó'ke Sán
dor gyulai születésű, Köte
gyánban élő

szobrászművészközös kiál
lítását. A békéscsabai szüle
tésű festőművésznő

gyermekkorát Gyomán töl
tötte, s azóta is gyakran lát
hatjuk itthon. Rendszeres
résztvevőjea Gyomaendrődi
Nemzetközi Művésztábor

nak is.

Mi nden érdeklődőt

szeretettel fogadok, in
gyenes gyógykezelést és
részletes felvilágosítást
adok. Családoknak, cso
portoknak előzetes meg
beszélés alapján.
Használja ki a lehetősé

get, ismerje meg a Bio
lámpa gyógyító jótékony
hatását'

Dr. Mucsi Sándorné
Zepter szaktanácsadó

Telefon:
59/311-954,30/537-976

gyar Csomolungma Expe
díció 1996" Diavetítéssel
egybekötött élménybeszá
moló. A belépés díjtalan.

Május 18. 16 óra - Tár
sastánc vizsgabál

Május 23. 10 óra - Gyer
mekműsorZenebohóc cím
mel

Május 24. 18 óra - Tea
ház. India és Tibet hangjai.

Május 24. 18 óra -' A
Nyugdíjas Klub vacsorája

Június 1. 10 órától 
Kossuth úti óvodaévadzáró
ünnepsége

Június elején Néptánc
évadzáró, a pontos időpont

aplakátokon.

Katona József Városi
Művelődési Központ

Milyen területeken fejti
ki a polarizált fény jóté
kony hatását?

l. Bőrgyógyászatban:

sokszor nehezen kezel
hető esetekben. Patta
násos bőr, égési
sérülések, mútéti be
avatkozások nyomai,
hegek, fekélyek, her
pesz, ráncok, stb.

2. Ízületi és reumatikus
fájdalmak, gyulladások.

3. Allergia és allergiás
jellegű megbetegedések.

A Biolámpa
boldogító fénye

A Biolámpa polarizált fénnyel gyógyí
tó lámpa. Ez a gyógyító fény 2 cm
mélyen képes behatolni a szervezetbe,
ezért nem csak a bőr felszínén látható
elváltozásokat, hanem a mélyebben
fekvő területeket is gyógyítja.

Május 5. 18 órától 
Gyógyda

Május 14. 18 órától- Cu
korbetegek klubja: Dr. Pa
lya József előadása

Keringési zavarok címmel
Május 16. 18 órától 

,,Megpróbáltuk... Első Ma-

Május 7. 10-18 óráig 
Természetgyógyászati és
Egészségvédelmi Nap

Május 24. - D,C,B, osztá
lyos Társastánc verseny és
évadzáró bemutató, Belé
pő: 250 Ft

Hevesi-Nagy Anikó



TARTÓSAN OLCSÓBBAN!
Új akció az ÁFÉSZ

(C~pl
emblémás üzleteiben

1997. május 5-31-ig
A Főnix Konzervgyór, a Győri

Keksz, a Stollwerk, a D. E.
Compoek Kft., az Unilever Kft.,
a Proeter & Gamble, a Caola

Rt. és a Solami Rt. egyes termé
keit kínóljuk olesóbbon.

To vábbra is megrendezésre
kerülnek a szokásos havi

vásárok is.
Miért ne IlZetne kevesebbet?

Érdemes rendszeresen felkeresni az
ÁFÉSZ üzleteit.

CO
/SFÉSZ

A Csárdaszállási
Petőfi Mezőgazdasági

Termelőszövetkezet

kedvezőfeltételekkel (22 kg/ak) bérel mező- .'
gazdasági földterületet, valamint egész
évben az egyéni és társas vállalkozások

rendelkezésére áll az alábbi szolgáltatásaival:

* mezőgazdasági ~épi munkák
(szántás, talajelókészítés,
vetés, betakarítás, stb.)

* növényvédelmi
szolgáltatás,
műtrágyaszórás

* mező~azdasági termény
szárítas, tisztítás

* mezőgazdasá~i kistermelők
növénytermelesének
integrálása

* szállítás, rakodás.
Várjuk megrendeléseiket!

Címünk: 5621 Csárdaszállás,
Kossuth u. 13.

Telefon: 66/357-022
Telefax: 66/357-056

Bő áruválasztékkal,
új tavaszi és nyári kollekdóval

vár mindenkit
a Mustang Farmerház.

Gyomaendrőd,Fő út 181/1.

• ingek
* pólók
* farmerek
* övek
* széldzsekik
* napszemüvegek
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Tanócsadós, teljeskörű ügyintézés
irodónkban az alóbbi témakörökben:

Könyvelés - egyéni és társas vállalkozások
Adózás - magánszemélyek, egyéni és társas vállakozások

HéU"6t61 csütörtökig B-17-ig, pénteken 8-13.30-ig
Társadalombiztosítás: anyasági ügyben, családi pótlék,

nyugdíjügyek
Hétfő-kedd-csütörtök13-17-ig, szerda 8-17-ig

Címünk: Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.
Mastala Istvánné, Rávainé Farkas Éva

HÁZ,LAKÁS
A Református Öreg T.emetőcsősz

háza /Eötvös uj eladó. Erd.: a Lelké
szi Hivatalban lehet. Hősök u. 44.a.

Gyoma, Kiss B. u. 211. szám alatt
három szobás telefonos összkomfor
tos ház eladó. Érd.: a helyszínen,
Márjalaki Istvánné, Tel: 66/386-707

Egyszobás 36 m2-es lakás eladó a
I>-olmann ltp. 2.em. 22. szám alatt.
Erd.: a helyszínen 16 órától.

Gyomán a Liszt Ferenc út 2. szám
alatti 2 szobás összkomfortos családi
ház eladó. Érd.: a helyszínen vagy a
386-794-es telefonon.

7 helyiségból álló lakóház eladó.
Irányár: 350 ezer forint. Érd.: Gyo
maendrőd,Dobóu. 17.

Kétszobás összkomfortos ház el
adó a volt Győzelem Tsz Termelési
központjában. Érd.: a helyszínen
vagy a 386-922-es telefonszámon.

Endrődön a Bartók Béla u. 28.
szám alatti családi ház és 2 db Harcsás
zug eladó. Érd.: Homok Imre Gyo
maendrőd,Kinizsi u. 9.

Gyomán az Arany János u. 5. szám
alatt 3 szobás. összkomfortos családi
~áz eladó nagy udvarral. garázzsal.
Erd.: Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.
27/A. Nemesné

Gyomaendrőd, Kossuth u. 811.
szám alatti családi ház eladó. Érd.: a
helyszínen, vagy a 386-239-es tele
fonszánlOn.

Gyomán az Árpád u. 3. szám alatt
összkomfortos családi ház eladó.
Erd.: dr. Szendrei Éva ügyvédnél
Gyoma.. Kossuth u. 18. Tel: 386-479

Családi ház elad,ó Gyoma. Hősök
u. 68. szám alatt. Erd.: Gyoma, Rá
kóczi u. 24/1. egész nap.

Három szobás. összkomfortos,
gáz-k,özponti fútéses családi ház el
adó. Erd.: Gyoma, Kisréti u. 31/\.

Gyomaendrőd, Árpád u. ~. szám
alatti családi ház. valamint az Uj-kert
ben l kh. szántó terület is eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 15. Tek
fon: 386-405

Gyomán, Hunyadi u. 61. szám alatt
kertes családi ház eladó. Érd.: Gyo
maendrőd.Kálvin u. 16.

Sürgősen eladó 86 m2_es, három szo
bás. egytXii gázfútéses, parabolaannten
nás. ké!erkélyes tehemIentes földszinti
lakás. Erd.: Gyomaendrőd, 01.1. 6. ltp.
7/1. délelőtt ll-ig. este 6-9 óráig.

Gyomaendrőd, Fegyvernek u, 18.
szám alatti ház sürgősen eladó. Erd.:

a helyszínen, vagy Gyoma. Ságvári u.
3. szám alatt.

Egy szoba, konyhás, fürdőszobás

ház közmúvesítve, beépíthető telek
~el eladó. Irányár: 520 ezer forint.
Erd.: Gyoma, Ady u. 10.

Gyomaendrőd, Pósa út 9. szám
alatti ház eladó vagy lak.ótelepire
megegyezéssel cserélhető. Erd.: Kiss
Pál Gyomaendrőd,Áchim u. 5.

Endrődön 3 szobás összkomfortos.
gázfűtéses családi ház eladó. Érd.: Gyo~
maendrőd, Sugár II 33. 17 óra után.

ÁLLAT
Keresem fehér palotapincsi Idsku

tyámat. Elveszett január 28-án.
Nyomrav~zető 1000 Ft jutalomban
részesül. Erd.: Kiss István, Gyoma,
Muokácsi u. 5.

Eltűnt egy fehér puli és egy sárga
színútacskó. A megtalálónakjutalom
jár' Cím: Kovács Lajos, Öregszöllő,
Páskumi u. 14. Tel: 60/384-797

EGYÉB
Régi csabai bónpatent cserép 600

db eladó. Ugyanitt faanyag és egy
darab központifútéses vegyestüzelé
sú kazán eladó. Endrőd, Alkotmány
u. 15. (a ligetben)
. 800 db kettős méretú tégla eladó.

Erd.: Gyomaendrőd, Sugár u. 63/1.
Tel: 386-754

GyomaendrődToronyi u. 20. szám
~latt garázsajtó felvasalva eladó.
Erd.: a helyszínen

Eladó egy RS, és egy platós mwtka
gép ~t éves olúszakival. Csere is érde
kel. Erd.: Gyoma, Széchenyi u. 21.

Eladó DTK 386/20-as PC 4 MB
RAM, 40 MB HDD. 1,2 MB FDD.
SVGA mono monitor, háromgombos
egér. Irányár: 40 ezer forint. Erd.: 06
30/542-533
, Eladó 500 db B-30 blokktégla.

Erd.: gyomaendrőd. Sugár u. 33. l7
óra után
, Fehér kombi gyerekágy eladó.

Erd.: 17 óra után 386-483, Gyoma
endrőd, Magtárlaposi u. 12. Bótosné.

Házt.artási varrógéphez való asztal
eladó. Erd.: Gyoma. Fáy u. 35.

Régi típusú kiságy és egy góré el
adó. Erd.: Gyoma. Rákóczi u. 23. 18
óra után.

Alig használt középképemyős szí
nes televízió egész kedvező áron el
adó. Érd.: Gyoma, Árpád u. II.

Kézi hajtású Hofher-Sehrantz
gyártmányú tengerimorzsoló eladó.
Erd.: Gyoma, Árpád u. 8.

Két colos szivattyú háromfázisú
~illanymotorral egybeépítve eladó.
Erd.: 66/386-015

Bontásból eladó nagyméretűtéglát

keresek. Tel: 386-440 17 óra után.
Ela~ó 1500 db jó ,állapotú bontott

pala. Ara: 40 Fl/db. Erd.: Kéri Lajos
né Gyomaendrőd, Kálvin J. u. 35.

80 x 60 cm-es bukó fürdőszobaab

lak eladó. Érd.: 66/386-015
Szőlőprés, búvárszivattyú, elekt

romos tennényda,ráló. gyermek BMX
kerékpár eladó. Erd.: Gyomaendrőd,
Kisfaludy u. 5.

Thomas rotaj(apa kerékkel és ko
csival eladó. Erd.: Gyomaendrőd,

Gyóni G. u. 20.
Gázrezsó, két főzc;ilapos, nyomás

csökkentőveieladó. Erd.. 661386-015
Sahara falazó 240 db, piros Bra

mac cserép 124 db eladó. Erd.: Gyo-

ÁLLÁS
AJÁNLATOK
Cipőfelsőrész-készítő, 10

fő - Szigeti Topánka Bt. Déva
ványa 60/307-980

Asztalos, 3 fő - Linea Gmk.
Szarvas 66/313-121

Védőgázas-ívhegesztő 8
fő, lakatos 14 fő. esztergályos
I fő - Csaba-Berényi Gépgyár
tó Kft. Mezőberény 66/352
422

Hidegburkoló, 4 fő - Neu
bort Kandalló Gyomaendrőd,

20/272-365
Pénzügyi tanácsadó - Ré

gió Centrál Kereskedelmi Kft.
Békéscsaba, 66/445-468

Kútkezelő, 3 fő - Kiss és
Társa Bt. Gyomaendrőd.

66/386-608
Cipőfelsőrész-készítő,5 fő

- Raichle Sport Kft. Gyoma
endrőd, 66/386-898

Cipőfelsőrész-készítő,15
fő - Turul Cipó Kft. Gyoma
endrőd. 66/386-891

Varrónő, 6 fő - Stafírung
Kft. Gyomaendród, 66/386
603
Mezőgazdasági segéd

munkás, 30 fő - Szarka Ignác,
Dévaványa, 30/255-820

Baromfi tenyésztő,keltető
1 fő - Mavad-Béke Szárnyas
vadtenyésztőKft., Gyomaend
rőd, 66/386-230/4

Épületbádogos 2 fő, hideg
burkoló 4 fő - Homok Árpád,
Kisújszállás 20/253-158

Konyhai kisegítő2 fő, sza
kács I fő - Tímár Andrásné,
Gyomaendrőd,66/386-055

Gyermekfelügyelő, 1 fő -
Liker István, Dévaványa.
60/486-405

maendrőd,Gyóni G. u. 16. Tel: 386
774

Eladó fémipari haránt 1500 gyalu
gép. Erd.: 617. sz. Ipari Szakmunkás
képző Iskola Gyomaendrőd. Sdyem
u. 124. Tel: 66/386-616 R. Nagy Já
nos igazgatónál. Ugyanitt l"uhaipmi
termékeinkből gyermek és felnőtt

méretekben állandó kiárúsitást tar
tunk I

Villanytűzhely . három főzőlapos.

üvegajtós alig használtan eladó. Erd.:
66/386-015

Eladó I db IBM PS/I-486 szánú
tógép 8 MB RAM floppy. 2x Sony
CD ROM. színes SVG A monitor
IBM egér. Érdeklődni a 30/357-455,
vagy ';ste a 386-293-as telefonon
lehet.

Erzsébet hálószobabútor. 120 db
szürke40x4Q-es tetőpala, heverő,ka
napé dadó. Erd.: Papp Lajosné. Gyo
maendrőd. Kossuth u. 26/\. Tel.:
386-746.

A

GYÖNGY
SZOLGÁLTATÓ

IRODA

ingatlanajánlatai

Eladó:
• A Vásártéri lakótele

pen 1- L5 milliós áron laká
sok eladók.

• Endrőd központjában
komfortos. nagy családi
ház kedvezőáron eladó.

• Három szobás, komfor
tos családi ház műút mel
lett eladó.

• Felújított, komfortos, ré
gi típusú ház eladó. Köz
pontifűtés, szennyvíz
csatlakozás van.

• A Gárdonyi utcában
kétszintes. összkomfortos
családi ház nagy alsóépü
letekkel eladó.

• Főútvonal mellett két
szobás családi ház beépít
hető tetótérrel eladó.

• Csendes helyen kom
fortos, kétszobás családi
ház eladó.

• Kiadó és eladó fahá
zok. nyaralók a Siratóban,
Fűzfós-zugban és a Fürdő

melletti üdülőtelepen. a
Bónum-zugban eladó te
lek.

• Műhelycsarnok nagy
betonozott udvarral. üzlet
helyiségekkel forgalmas
helyen eladó.

Gyöngy Szolgáltató
Iroda

Gyoma, Kossuth út 18.
Telefon: 661386-479

Ügyfélfogadás: hétfő,
szerda, szombat
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Érdeklődni: , "" .

Címe: .

Feladóneve: , , .

Az apróhirdetés szövege: , .

Eladókét asztalra szerelhető etetőszék

és két kétfunkciós babakocsi ikrek részé
re. dekülön is. Érd: Gyoma, Jókai u. 711.
, Szobakerékpárt keresek megvételj\~.

Erd.: Falucskai Antalné Gyomaendrőd.

Wesselényi u. 20. Tel: 386-369
Alapozáshoz kiti!nő bclontörme

lékingyen elvihető. Erd.: Gyomaend
rőd. Selyem u. 86.

B~ggs motoros rotációs kapa el
adó. Erd.: Pelyva Miklós Gyomaend
rőd. Ok:!. 6. ltp. D.ID.

Kérjen személyre szóló tájékoz
tatást a most induló és igen sokoldalú
Lakástaka.rékossági Konstrukcióról
és mi személyesen megismertetj ill:
önnel és társaival. Gyoma. Körgát u.
1511. Tel: 60/450-818

Eladó2 zsák perlit. 240x90 üveges
ajtóiap, ablak és ajtókilincsek. Érd.:
Gyoma. Pásztor J. u. 21.

Eladók jó állapotú kétszemélyes
ágyneműtartós rekamiék és fotekk.
valamint hűtőszekrény. mosógép.
centrifuga. Csepd süllyesztős varró
gép. Érd.: Gyoma. Árpád u. 2/A.

Gyakorlattal rendelkezőgt:\pkocsi
vezető munkát keres B.CD.E. kate
góriával. Érd.: 17 óra után
Gyomaendrőd,Iskola u. 16.

Kárpótlási jegyet veszek. Érd.:
Zrínyi M. u. 29/A.

Többfunkciós franciaágy eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Jókai u. 1611
Tel: 386-617
, Elektromos hajvágógép eladó.

Erd.: Gyomaendrőd, Jókai u. 1611.
Tel: 386-617

A Református Szeretetotthonban
megüresedett két helyre jelentkezni
és beköltözni azonnalleht:t. Felvilá
gosítást a Lelkészi Hivatalban, a Hő

sök útja 44. szám alatt adunk.

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azok.nak az olvasóknak
a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céUából. A szelvényen megjelölt helyre kell

beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelezólapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd

5500 Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért
felelősségetnem vállalunk l Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon tizenöt (lS) szónál többet'

Ingyenes az apró!
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4 db villanyoszlop betongyámmal
együtt eladó. Érd.: Gyoma, Hársfa u.
21.

Simpier ~ típusú vegyestüzelésű

kazán eladó. Erd.: Gyomaendrőd. Vi
dovszky u. 4.

Singer varrógép eladó vagy canl
ping kerékpárra. yagy választási ma
lacra cserélhető.Erd.: Gyomaendrőd,
Bercsényi u. 3. Demeter Ilona egész
nap.

Egy heJ.etár lucerna éves használat
ra kiadó. Erd.: este 19 órától. 66/386
434

J ó állapotban lévő ,au tóba való
gyermekülést vennék. Erd.: 30/502
955,30/634-831

Egy egyszemélyes és egy kétsze..
mélyes ágyneműtartós rekamié és egy
gyermekheverő olcsón dadó. Érd.:
Gyomaendrőd, Gyóni G. u. 38/1.

Tdevíziók és videók javítását vál
lalom helyszínen is. Érd.: Budai Já
nos. Gyomaendrőd. Bethlen G. u. 36.

Hosszúplatós IFA jó áIlapo!ban
bontásra vagy egyben eladó. Erd.:
Gyoma, Tanács u. 8.

Eladó 1987-es Mitsubishi L-300
furgon műszakival, riasztóval. vonó
horoggal. Érd.: 601305-512

17 éves Wartburg eladó. Érd..
Martinák István Gyomaendrőd, Sza
bó Ervin u. 3. Tel: 386-417

Eladó Lancia Prisma 1985-ös
1400 cm3 és ~gy ETZ 250 cm3 mo
torkerékpár. Erd.: Gyomaendrőd, If
júsági ltp. 10/2. Tel: 30/550-455

Honda Acc9rd 1,6 tűzpiros jó álla
potban eladó. Erd.: Gyoma. Vásártéri
ltp. 33/A.5.

EGYÉB

r------------------------------------------,

KERT, TELEK

Gyomán, Ady u. 23. szám alatt
kétszobás. összkomfortos családi ház
nagy melléképükttd eladó. Érd: a
helyszínen 17 óra után.

Két család részére is alkalmas gáz
fűtéses ház melléképületekkel eladó
Gyoma, Petőfi u. 26. szám alatt. Érd.:
Endrőd. Mohácsi u 14. vagy Gyoma
Bajcsy u. 2811. szám alatt.

Gyomaendrőd. Eötvös u. 9. szám
alatt fél házrész sürgősen dadó. Érd.:
Gyoma. Vásártéri ltp. BIB 216.

Endrődön kétszobás ház nagy te
lekkel, fúrott kúttal olcsón dadó.
Érd.: Gyoma, Lévai u. 5. (Piros ma
Iomnál)

Családi okok núatt sürgősen eladó
Szeged.en 3 szobás (külön bejáratúak)
lakás. Erd.: a 661386-818-as telefon
számon.

ÁLLAT

JÁRMŰ

Kutyanyírást ,vállaiok. kérésre
házhoz megyek. Erd.: Gyomaendrőd.
Jókai u. 16/1. Tel: 386-617

800 m2-es vízpartj telek eladó a
Kecsegés-zugban. Erd: a 30/530
334-t:s telefonszámon.

Endrooön a Toronyi u. 31. szám alatti
építési telek bontásra való ép0ettel d
adó. (kövesút. összközmú) Erd.: Tari
lajos. Gyomaendrőd. Toronyi u. 7.

Gyomaendrődön 1004 m2 bekerí
tett telek faházzal. vízzal villannyal
eladó olcsón, bett:gség núatt. Érd.:
Özv. Hannati Gáborné 11133-7036.
29/412-008

l kat. hold szántó eladó az Újken
soron. (Gyoma-Endrődközött). Erd.:
Endrőd, Selyem u. 28.

A Dobó utcai üdülősoron 286
négyszögöl bekerített gyümölcsös el
adó. Valamint 4 db 6 méteres hor
ganyzott cső 514-es. 4001Ipere
teljesítményűsziva!tyú, 12 erős mé
zeskanna is eladó. Erd.: Gyoma. Bé
ke u. 19. Barátéknál.

Gyomaendrődön a Sóczó zugban
vízparti nyaraló eladó. Érd.: dr.
Szendrei Eva ügyvédnél a 66/386
479-es telefonszámon.

Nagyállási tanya kövesút mellett 10
hektár földde! és nagy gazdasági épüle
tekkel eladó. Erd.: dr. Szendrei Eva ügy
védné!, a 661386-479-es telefonszámon.

Gyomaendrődön a Kecsegésben
800 m" (22 m sz~lesen vízpart) víz
parti telek eladó. Erd.: 661386-539-as
tdefonszámon.

Ela?ó Endrődön a Papp-zugban
825 m- gyümölcsös szerszámossal és
6 m" faházzal. Érd.: Véha Illés. Gyo
maendrőd. Deák F. u. 16.

Beépíthető telek eladó. Gyoma
endrőd, Erkel u. 25.

Lada 1300-as gépkocsi, valamint
514 collos 220 V és I cols>s 2 lépcsős

380 V szivattyú eladó. Erdeklődni.:

Gyomaendrőd,Mirhóháti u. 25. vagy
a 386-980-as telefonszámon este 6
órától.

HÁZ,LAKÁS
Endrődön a Mirhói u. 14. szamu

ház dadó. Érd.: Endrőd, Mohácsi u.
9. alatt.

Kicsi ház (l szoba, 1 konyha) ol
csón eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Mikszáth u. 16.

Gyomán kétszobás. összkomfor
tos. gázfűtéses nagy családi ház mű

hellyel. melléképülettel, 830 m2-es
kerttel eladó. Erd.: Gyoma. Béke u. 6.

Endrődön aSugár u. 72. szám alatt
kis ház eladó telek áron. Érd.: Gyo
ma, Pásztor J. u. 34/1. Tel: 66/386
655

Gyomaendrőd. Sugár u. 35. szám
alanÍ összokom fortos ház nagy portá
val. nagy meUéképüle~el eladó vagy
gyomaira cserélhető. Erd.: a helyszí
nen.
Endrődön két és fél szobás, föld

szinti. telefonos, gázos, villanyos,
vízórás lakás garázzsal eladó. Erd.:
Soós Józst:f Gyomaendrőd. Ifjúsági
ltp. 6/2.

Három szobás. összkomfOltos. el
ső t:mdt:ti lakás eladó. Érd.: t:gész
nap a 301530-334-es lelefonszámon
khet.

Gyomat:ndrődön. Öregszöllóben
Ill. ker. 142. szám alatti tanya 4416
m". jó állapotban dadó. Gazdasági
épületek. iható szivattyús h.-út, vil
lany.járda van és rendezett. bekerített
porta. Érd.: a helyszínen, UgaIi út
felól, Kiss Lajosnál. Azonnal beköl
tözhető.

Üzlethdyiség kiadó Gyomán a pi
ac közelében garázsból átalakítva.
Érd.: Gyomae~drőd. Vásártéri ltp.
211B/6.
Gyomaendrőd, Csokonai u. 7.

szám alatt gáz és vegyestüzelésű,

összkomfortos kertes ház dadó. Kol
mann telepi lakást is beszámítok.
Érd.: a helyszínen, minden nap du.
3-S-ig.

Tanya eladó Gyomán a Körösladá
nyi út mellett VU. ker. 19/1. szám
alatt. Villany van. állattaItásra alkal
mas. Érd.: a helyszínen lehet. Irányár:
630 ezer Fl.

Gyomaendrőd, Losonczi u. 12.
szám alatt, gazdálkodásra alkalmas
ház eladó. Erd.: Gyomaendrőd, Kato
na u. 32.
Gyomaendrőd. Bessenyei u. 4.

szám alatti ház dadó. Érd.. Gyoma
endrőd. Hősök u. 8.

Gyoma. Békt: u. 23. szám alatti
családi ház eladó kövesút mellett.
Érd.: a 601384-923-as telefonszámon
egész nap.

Eladó vagy kertes házra cserélhető

az Okt. 6. ltp. !. CIII. szám alatti 3
szobás lakás. Erd.: a helyszínen 17
óra után vagy a 30/289-264-es tele
fonszámon.
Gyomaendrőd. Hunyadi u. l.

szám alatti összkomfort9s, gáz-köz
pontifűtéses ház eladó. Erd.: a ht:ly
színen.

Összkomfortos családi ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Attila u. 611.

Eladnám kétszobás kettes háza
mat. Irányár: I millió 200 ezer forint.
Érd.: minden nap 8-18 óráig Gyoma,
Rákóczi u. J3. szám alatt.



Drogpark?

Elfogott betörők

A
SZÓ-BESZÉD

olvasói

többet tudnak. II

a rendőrséggel, s most őrizetbe

vételük mellett folyik ellenük
eljárás.

A házkutatások során lefog
lalt bizonyítékok alapján kide
rült, hogy ugyanez a banda tört
be a Watt Gmk. endrődi műsza
ki boltjába is, s emellett további
bűncselekménnyel is alaposan
gyanúsítható a három tiatal
ember.

darab injekciós tű volt, mely
közül ai egyik véresnek lát
szott. A szülóK a kábítószer
adagoláshoz használatos esz
közre gyanakodtak, s a tűket

bevitték a rendőrségre ...

Áprili~ 12-én Gyom,m az 1.
számú Altalános Iskola előtti

parkball játszadozó gyerekek az
egyik tujafa ágai közé rejtve
egy cigarettásdobozt találtak,
amelyben cigaretta helyett öt

Április 1Q-én éjszaka betör
tek - már nem először - a Fő

úton lévő Kéri Híradástechni
kai Boltba, ahonnan félmillió
forint értékben vittek el televí
zi6kat, videomagn6kat, s más
értékes szórakoztató elektrono
kai berendezéseket. Egy héttel
késóbb a bűncselekmény elkö
vetőÍt sikerült elfogni. A hely
béli fiataloknak már volt ügyük
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Tyúktolvajok Önnek szól és Magáért beszél!

Katona Györ9y
gumijavíto

"APROK
Gyomaendrőd,Körgát út 27.

szám alatti gázfűtéses családi
ház nagy portával, sok mellék
épülettel eladó. Irányár:
1.000.000 Ft. Érd.: a helyszí
nen.

Bontásra val6 ház telekkel,
valamint jó állapotpan lévő régi
gáztűzhely eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Nap u. 14. (délután).

50 éves férfi rendezett anya
giakkal, nem dohányzó, függet
len hölgyet keres élettársnak.
,,Májusi találkozás" jeligére a
kiadóba.

470xl05 cm-es új horgász
csónak eladó. Irányár: 40.000
Ft. Érd.: 386-172/110 Séllei (l6
óráig).

Raktározásra is alkalmas üz
lethelyiség kiadó. Érdeklődni a
helyszínen lehet. Gyomaend
rőd, Bajcsy Zs. 71.

Fajtatiszta németjuhász kis
kutyák eladók. Érd.: Gyoma,
Bajcsy 25.

Alkalmi vagy állandó akár
szellemi, akár fizikai kiegészítő

munkát vállal ok. 66/386-593
(lS óra után)

486 DX2/66 számítógép
4xCD ROM-mal eladó. Tele
fon: 30/555-920.

Gyebrovszki
Károly
iútfúró

kisiparos
Békés,

Magyar u. 5.
Telefon:

66/414-440

9000
forinttól!

Kútfúrás
többféle

csőmérettel,

teljes
felszereléssel,

garanciával

"élelmiszeripari" tolvajok jár
tak a Kálvin utca egyik házánál,
ahol a melléképületböl 15 szál
vékony kolbászt, egy disznó
sajtot és két oldal szalonnát
akasztottak le.

zolványokkal és 17 ezer forint
nyi pénzzel bevitt a rendőrség

re. A tulajdonos itt vehette át
örökre elveszettnek hitt okmá
nyait és pénzét.

5500 Gyomaendröd. Bajcsy-Zs. út 107. Tel: 66/38&-837

Nyitva: hétfötöl péntekig 8-l 7-ig.
szombaton 8- 12-ig

Gyári, új

gumiabroncsok
árusítása személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjárművekhez, valamint targoncához.

Továbbá vállalom: Személy-, teher-, mg.-i
gépjármű és targonca gumiköpeny gépi

szerelését, javítását, centírozását.

Becsületes megtaláló

Tyú kwl vaj ok garázdálkod
nak a városban. A Dobi, a To
ronyi, Polányi és a Sugár utcák
több házától loptak el április el
ső három hetében összesen 73
tyúkot és kakast. Ugyancsak

Sajnos ritkán számolhatunk
be olyan hírröl, mint az alábbi:
a körösladányi út mellett egy
budapesti autós egy irattárcát
talált, melyet a benne lévő iga-



Több rendőrt, hatékonyabb
megelőzőmunkát ígér

az új rendőrparancsnok
Május l-tól új rendőrparancsnok irányítja a Gyomaendrődi Rendőrőrs munkáját. A korábbi
parancsnokot, Szűcs József alezredest a Szarvasi Rendőrkapitányság hivatalvezetőj ének
nevezték ki. Helyére a gyomai Tóth Bálint (27 éves) főhadnagykerult. Az új őrsparancsnokot
eddigi tapasztalatairól és terveir61 kérdeztük. (2. oldal)

6. ÉVF. 6-7. SZÁM 1997. JÚNIU5-JÚllUS ÁRA: S9 Ft,
GYOMA· SZO
ENDRŐDI •,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Dr. Kolozsvárit
összeférhetetlenséggel

vádol-ák

Dr. Kolozsvári Árpád kére- rendelet szerint a háziorvos te-
Jemmel fordult az önkor- rilleti ellátási kötelezettséggel
mányzathoz, hogy vele vagy anélkül mÚKödtetheti
háziorvosi szolgáltatásához praxisát. A kérelem nem várt
területi ellátásra szerződést tiltakozást váltott ki a házior-
kössenek. A háziorvosi szol- vosokból. A témáról a lap 9.
gálat mÚKödését szabályozó oldalán olvashatnak.

Huszonhárom milliós kölcsönt
adott az endrődi plébánia

Jön a Manhattan, Farkas
Bálint és Delhusa Gjon!

.. , .
Onkonnanyzatt

intézmények
vállalkozásban

(3. oldal)

, Meg,kezdtük a
HIRADASTECHNIKAI
ÉS SZÓRAKOZTATÓ

ELEKTRONIKAI CIKKEK
forgalmazását!

* televíziók * music centerek * videók
* walkman magnók * autó-rádiómagnók

* műholdas berendezések * audió
és videókazetták * telefonok

* lámpák, csillárok

S&S Kft. Gyomaendrőd,
Bajcsy u. 82.

Telefon: 66/386-118

Augusztus 2.
Nagylaposi

Popfarm

Lesújtott
a szekercés ember

(20. oldal)

A Szó-Beszéd
legközelebbi

száma augusztus
elején jelenik meg.

Július 6.
Országos

Motocross
Verseny
(16. oldal)

MU~TANG
FARMERHÁZ

Gyomaendrődön
a Fő út 181/1.

szám alatt.
A nyári divat!~
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Több rendőrt, hatékonyabb
megelőzőmunkát ígér

Tóth Bálint Gyomaendrőd
új rendőrparancsnoka

Május l-tól új rendőrparancsnok irányítja a
Gyomai Rendőrőrs munkáját. A korábbi pa
rancsnokot Szűcs József alezredest a Szarvasi
Rendőrkapitányság hivatalvezetőjének nevez
ték ki. Helyére a gyomai Tóth Bálint (27 éves)
fóbadnagy került. Az új őrsparancsnokot eddigi
tapasztalatairól és terveiról kérdeztük.

GyomaendrődVáros Önkormányzata
és a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány

PÁLYÁZATOT HIRDET
az Alapítvány Gyomaendrődialirodájának

vezetői állásának betöltésére.

H. E.

- Szakmai szempontból ke
vés a rendőr. Mindenképpen
indokolt a rend6r6rs személyi
állományának fejlesztése. Er
re remélhetólegjó esélyeink is
vannak. Szeretném a közterü
leti szolgálatot ellátó egyenru
hás állomány számát növelni.
Ezzel a megel6z6 munkánk is
hatékonyabbá válna - mondta
végül Tóth Bálint f611adnagy a
Gyomaendr6di Rend6rőrs új
parancsnoka.

Pályázati feltételek:
* felsőfokú iskolai végzettség,
* ad6szakértői szakvizsga,
* 3 év pénzügyi szakmai gyakorlat,
* váIlakozások indításával,

működésével kapcsolatos jogi
ismeretek,

* idegen nyelv ismerete (angol,
német) előnyt jelent,

* maximum 45 éves életkor.

A pályázathoz mellékelni kell:
* iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát,
* 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítv{myt,
* szakmai önéletrajzot,
* a pályázó elképzeléseit az aliroda működésével

kapcso latosan.

Bérezés: megegyezés szerint.

A pályázatokat 1997. június IS-ig lehet benyújtani
Gyomaendr6d város polgármesterénél. Az áIlás 1997.
július hó 1. napjával tölthetőbe.

Az elbírálás során előnytélveznek azok a pályázók, akik
helyi lakosok, lakóhelyükön elismertek, köztiszteletben
áIInak, ilIetve azok, akik maguk is vállalkozók vagy vál
lalkozásoknak korábban is nyújtottak szaktanácsot.

programot, azaz a drog, az al
kohol, és az egészségtelen
életmód elleni felvilágosító
munkát szeretném még in
kább kiterjeszteni. Emellett
persze rendszeres közbizton
sági akciókat, ellen6rzéseket
tartunk azokon a helyeken,
ahol szóbajöhet kábítószerfo
gyasztás, illetve amelyeket a
potenciális bűnözó1c is el6sze
retettellátogatnak.

- Elegendő rendőr van-e eh
hez a munkához I

többet évente többször is fel
törnek. A lakosságot legin
kább irritáló vagyon elleni
bűncselekmények tekinteté
ben roppant nehéz helyzetben
vagyunk az esetek nagy száma
miatt. A rendőri munkák nagy
mértékben arra korlátozódik,
hogy futunk a bűncselekmé

nyek után és így nemjuterőnk

a megelőzőmunkára. A közle
kedésrendészeti teriileten sok
kal inkább vannak
lehetőségeink a megel6zésre.
Mindenképpen el kell émi,
hogy a kedvez(itlen baleseti
helyzeten javítsunk. Idén már
ciustól május elejéig már négy
halálos közlekedési baleset
történt Gyomaendr6dön. Ez
néggyel több, mint amennyi
nek lenni kellene...

- Gyomaendrődön is terjed
a kábúószerfogyasztása afia
lalok körében, sőt már meg
vannak azok a helyek is. ahol
ezekhez a szerekhez hozzá le
het jutni. Ez ügyben nlit !Ud
lenni a rendőrség?

- Az azért túlzás, hogy
megvannak azok a helyek,
ahol a kábítószert be lehet
szerezni minden különö
sebb fáradtság nélkü!. Tény
azonban, hogy ki vagyunk
téve ennek a veszélynek.
Hogy a kábítószer már Gyo
maendrődön is jelen van,
arról már kaptam bizonyos
jelzéseket. Az ifjúság vé
delme érdekében már évek
óta folyik Gyomaendr6d né
hány iskolájában egy ko
moly megel6z(í munka. Ezt
az úgynevezett DADA

- Negyedik éve vagyok
rendör. Ez év május 1-ig bá
rom éven át a dévaványai ren
d6r6rsöt vezettem, tebát
basonló beosztásom volt, mint
ezajelen!egi. AküJönbségany
nyi, bogy míg a dévaványai
őrs egy tipikusan közrendvé
delmi, tehát egyelUuhás állo
mányból álló rend6rőrs volt,
addig a gyomaendrődi egy na
gyobb rendőrőrs, ahol bűnü

gyi és igazgatásrendészeti
munka is folyik. Tehát jellegé
ben más itt a feladatom, de
gyakorlatilag nem új a munka.

- Hogyan fogadiák a gvo
maendr(fdi kollégái, hogy egy
27 éves rendőr[ neveznek ki
parancsnoknak?

- Nem ismeretlenként kerül
tem haza, annál is inkább mert
napi munkakapcsolatban áll
tam eddig is a Gyomaendrődi

Rendőrőrssel. A korom elle
nére elfogadják azt, hogy bi
zonyos szempontból már
komoly szakmai tapasz
talatokat szereztem. Úgy ér
zem most egy hónap után,
hogy maximálisan támogatják
a munkámat az őrs beosztott
jai, s elfogadnak rendőri veze
t(Snek.

- Egy hónap lelt el a kineve
zése C!la. Mil lapasZlalt Gyo
maendrődön .7

- Eddig is ismert volt előt

tem, hogy Gyomaendrőd köz
biztonsági szempontból
sokkal fert6zöttebb, mint Dé
va ványa. Gyomaendrőd na
gyobb település, hatalmas
üdi.i1őövezete van számtalan
víkendházzal, melyek közül
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HAmi a piacikörülmények
közölt is működi~

azt vállalkozásba kell adniH

A piacot igen,
a mozit nem

Nem várt vitát váltott ki május 29-én a képvise
lő-testület ülésén a polgármesternek az a kezde
ményezése, mely szerint azokat az
intézményeket, amelyek nem alapellátást végez
nek, ki kell adni vállalkozásba. - Ezzel nemcsak
a szolgáltatás színvonala javulna, hanem az in
tézmény mú1<.ödtetésének költségei sem a város
kasszáját terhelnék - indokolta az elképzelést a
polgármester. A május végi ülésen a piac és a
mozi vállalkozásba adása volt a téma.

Mig a piac bérbe adásával minden képviselő egyetértett,
addig a mozi esetleges vállalkozásba adása heves érzelmi
viharokat okozott több képviselőlelkében. Az önkormányzat
jogi bizottsága például egyhangúlag a bérbeadás ellen volt
azzal az indokkal, hogy nem látják annak feltételét, hogya
mozit nyereséggel lehetne működtetni. (Az intézmény
ugyanis évente egy millió forintjába keriil a városnak.)

Mások attól tartottak, hogyabérbeadott mozi elsorvad,
esetleg kocsma lesz belőle. Mig most ellenőrzött helyen
szórakozhat a fjatalság, addig a bérbeadott moziban erre
többen nem láttak garanciát.

Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke szerint a vállal
kozásba adandó intézmények bérl()jvel körültekintő szerz6
dést kell kötni, hogy az eredeti funkciójuk minden
köriilmények között megmaradjon.

- Személyes véleményem, hogy azokat az önkOlmányzati
intézményeket, amelyek piaci köriilmények között is működtet 
hetők, azokat vállalkozásba kell adni - mondta Katona Lajos.

- Tudom, hogy ez az ötlet nem örvend túl nagy népszerű

ségnek, különösen az érintett intézmények dolgozói körében.
A pályázatoknál természetesen előnyt élveznek a jelenlegi
dolgozók, amennyiben látnak fantáziát saját intézményük
eredményes mú1<ödtetésében. Tudom, sok intézményvezető
nem akar, vagy nem tud kilépni a megszokott kerékvágásböl,
ugyanakkor n1.inden teriileten szemléletváItásra van szükség,
s ha kell, saját érdekünkben kockázatot is kell vállalni. Az
eddig havi fix bérb6l élő intézményi dolgozók vállalkozás
esetén anyagilag is megbecsmtebb helyzetbe kermhetnek.
Szeretném az emberi kezdeményezőkészséget és a kreativi
tást az intézményei nknél is kihasználni - mondta a vita során
dr. Dávid Imre, aki újabb intézmények vállalkozásba adását
helyezte kilátásba.

A képviseló1< többségét azonban a polgármester nem tudta
meggyőzni. A piac bérbeadásával egyetértettek, de a mozi
esetében nemmel szavaztak. A polgármester a döntést köve
t6en megjegyezte, hogy a képviselők egy része képtelen
racionálisan dönteni, s ezért van az, hogy a város költségve
tése 60 milliós hiánnyal indult, ellentétben Dévaványával,
ahol ajó döntéseknek köszönhetően50 milliós többelet áll az
önkormányzat rendelkezésére...

, "
SZO-BESZED HIREK

Rózsahegyi-nap

Márton Gábor és Rózsahegyi Marika, előttük a
fényképen Rózsahegyi Kálmán

Megjelent Márton Gábor endrődi tanár és helytörté
nész Rózsahegyi Kálmánról szóló monográfiája a buda
pesti XélÚa Könyvkiadó gondozásában. Ez alkalomból
az Endr6di Közösségi Házban Rózsahegyi-napok ren
dezett az jntézmény, a városi könyvtár és a Rózsahegyi
Kálmán Altalános Iskola. Május 23-án délután Homok
Imre, endrődi születésűfestő kiállításának megnyitójá
val kezdődött az ünnepség, majd Büki Attila a Xénia
Könyvkiadó igazgatója mutatta be Márton Gábor köny
vét Kal apos László színész, egykori Rózsahegyi -nö ven
dék és Kiszely Zoltán színész segítségéve!. Este a
Rózsahegyi Általános Iskola tanulói adtak műsort. Az
ünnepség díszvendége a neves színész unokája, Rózsa
hegyi Marika volt.

Termálvíz
Ezentúl köbméterenként bruttó 150 ezer forintot kell

fizetIÚ azoknak, akik a város termál vizét használják. Így
a Halászkert, az Áfész Büfé, a Körös Szálló és a Frigy
láda Kft. által felépítend6 Hősök úti szálloda egy évre
összesen 2,5 millió fo ri ntas bevételhez juttatja az önkor
mányzatot. A termál víz hasznosítására a felsorolt cégek
felhasználási szerződéstkötnek az önkormányzattal.

/

Ujabb járgány
a tűzoltóknak

Újabb muzeális értékűtűzoltókocsival gyarapodott a helyi
önkéntes tűzoltö egyesület. A német Kreutzal település
tűzoltóitól - egy Németországban dolgozó endrődi ember
segitségével - május közepén egy 20 éves tűzoltókocsi

érkezett ajándékba. Ez a negyedik kiszuperllit járgány, amit
a gyomaendrődi tűzoltók átvehettek a németektől. Dr. Dávid
Imre polgármester elmondta, hogy bizonyos költségek n1.in
denesetre terhelik ezeket a modenmek nem mondható jár
műveket, s gondolni kellene a helyi tűzoltóság

járműparkjánakésszerúbb fejlesztésére is.
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református vártemplomot
Papa Tibor református se
gédlelkész mutatja be, az év
százados Bethlen
Kollégiumban Krizbai Jenő
igazgató kalauzolja a vendé
geket. Nehéz volt meghatott
ság nél kü l sétál ni a
kollégium ódon falai között,
ahonnan az egykori enyedi
diák Kőrösi Csoma Sándor
indult hosszú útjára. Itt vette
magához a tudástBólyai Far
kas, Tótfalusi Kis Miklós,
Barabás Miklós, Báró Ke
mény Zsigmond és mé!! so
kan mások. Itt tanított Ápril y
Lajos költő.

Fent az emeleten a híres
Bethlen-könyvtár, lent a
föld alatt borospince. Évti
zedekig nem működött, s
amikor a hordókat kezdték
széthordani, egy helybeli
vállalkozó kibérelte a pin
cét hordóstul. Megkóstol
juk a Iúres enyedi borokat.
(Egyesek szerint már csak
ezért is érdemes lenne ebbe
az iskolába járni I)

Résztveszünk cl 1. Nagye
nyedi Sörfesztiválon, melyet
a helyi sörgyár rendezett.
Nagyenyeden működik

ugyanis Románia legna
gyobb magán sörgyára. Ter
mékének a Crown Sörnek a
lúres enyedi borokkal kell
felvennie a versenyt.

Az enyedi vártemplom
és - jobbra - a Bethlen

Kollégium épülete

A szabad órákhan vendég
látóink gazdag programot
szerveznek: a lúres enyedi

útburkolati jel, így mehet
mindenki, ahogy tud. A
Tordát elkerülő útról jól
látszik a híres hasadék, a
másik oldalon pedig a vá
rost porfelh6oe takaró ce
mentgyár. Innen már fél
óra Nagyenyed, a Maros
parti 35 ezres városka. A
városháza fóoejárata felett a
román zászló mellett magyar
zászlót csapkod a szél. Ilyet
sem láttak Enyed lakói em
beremlékezet óta.

Az enyedi alpolgármester
fogadja a magyar üzletem
bereket a városházán. Horatiu
Mihai 10san Nagyenyed pol
gármestere éppen úton van
hazafelé Belgiumból. Horatiu
tiatalember, parasztpárti poli
tikusként lett vezető, 34 éve
sen irányítja immáron két éve
a város életét Széles látókörű,
rugalmas, modern ember.
Szánútógépesítette a városhá
zát, korszerűsít, szeretné
Enyed régi fényét visszaadni.
Akarja a külföldi kapcsolato
kat, persze a kölcsönös érde
kek alapján.

Május l7-én, szombaton
délelőtt, a városháza nagy
termében el(iob a magyaror
szági, majd a romániai
vá.llakozók mutatkoznak be
öt-öt percben, s a profi mó
don megszervezett szakmai
program másnap délel(i"tt a
különbözC"í témakörökben 
cip6ipar, mezC"ígazdaság,
élelmiszeripar, nyomdaipar,
építőipar, faipar, idegenfor
galom - folytatódik.

* * *

Kolozsvártól Tordáig
négysávos pálya vezet, igaz
ni ncs felfestve semmi lyen

gépekkel, de romániai mun
kásokkal. Szélesítik, új asz
falttal terítik az egykori
hepehupás utat. Mindenütt
építkeznek, s így lassú a ha
ladás. Persze errefelé nem il
lik gyorsan hajtani, olykor
ekhós szekér, máskor tehén
csorda, néha bikanyáj lassít
ja a tempót, s hozza rá a
szívbajt a sofőrre. Nyugal
mas fal vak, fenséges táj.
Csak a teherautók ne füstöl
nének olyan kegyetlenül.

Kolozsvár. Már már Európa
szerte elhíresült a gyönyörű

város, a magyargyú1öl6Funar
polgármesteréről,aki e táj ro
mán őseit kuta~ia a Szent Mi
hály templom mellett a
Mátyás szobor tövében...

* * *

••

Uzletember-találkozó
Nagyenyeden

A magyar küldöttség egy csoportja a Bethlen Kollégium
udvarán

A magyarországi vállakozók többségének eddig nem sok bátorsága volt
a romániai üzletekhez. Nem úgy annak a 18 javarészt gyomaendrődi
vállakozónak, cégvezetőnek, akik május 16-án különbuszra ültek és
elindultak Nagyenyedre. Gyomaendrőd romániai testvérvárosában a
Bethlen Alapítvány és a Rekline Studió szervezett üzletember találkozót
az enyedi polgármesteri hivatal segítségével. A küldöttséget dr. Dávid
Imre polgármester vezette.

Már Nagyváradon keresztül
haladtunk, amikorra a társa
ságisösszerázódott Volt köz
tünk olyan, aki 48 évesen most
előszörlépte át a román határt.
Eddig nem volt bizodalma eh
hez. Most sem igen van, csu
pán a kíváncsiság hajtja.

A legutóbbi romániai vá
lasztások óta az új konnány
új gazdaságpolitikát hirde
tett, nyitottak minden irány
ban, mindenre, ami
változást, fejlődést ígér.
Igaz, az ottani Bokros-cso
mag nem sokjóval kecsegte
ti a lakosságot: meglódul tak
az árak, néhány hónap alatt
duplájára emelkedett ajó ro
mán benzin ára, bár még
most sem éri el a 100 forintos
literenkénti árat.

Haladunk Bánffyhunya
don át Kolozsvár felé az 1.
számú f(íúton. Az utat az
olaszok építik újjá príma
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Ellátogatunk a tiszta ma
gyar faluba, a közeli Toroc
kára, ahol az ottani
polgármester köszönti a ma
gyar küldöttséget. Ő is üzle
tet ajánl: vannak ezen a
gyönyörű helyen eladó föl
dek erdővel és anélkül. A né
metek már érdeklődnek! 
mondja. Azidegenforgalom
ban errefelé még kiaknázat
lan lehetőségek rejlenek'

* * *
Nagyszeru fogadást rendez

nek szombaton este vendéglá
tóink. Fehér asztalok mellett
folytatódnak a megkezdett üz
leti megbeszélések.

- Ideje megismernünk egy
mást, hogy az üzlet is könnyeb
ben létrejöhessen - mondja az
enyedi polgármester.

Dr. Dávid Imre polgár
mester pohárköszöntöjében
hangsúlyozza, hogy nem el
sösorban a két város polgár
mesteri hjvatalainak feladata
a gazdasági kapcsolatok
megteremtése, de ehhez a
mostan.i találkozó tárnogatá
sával megtették az els6 lé
pést. Mostmár
Gyomaendrőd és Nagye
nyed vállakozóin van a sor.
Innen már övéké a terep.

- Meggyőződésem, hogya
két nép közötti esetleges bi
zalmatlanság megszüntethe-

t6, ha megismerjük egymást
és a gazdaság fejlödésével az
emberek és a határok is nyi
tottabbakká válnak - mondja
pohárköszöntőjébendr. Dá
vid Imre, aki az augusztus
végén, Gyomaendrődön

megrendezendő Vita Agri
colae '97 kiállitásra hívta
meg az enyedi üzletem
bereket.

A gyomaendr6di küldött
ség pünkösd hétfőjén indul
haza. Búcsúzóul útközben
megállunk Körösfőn,ahol az
út mellett népművészetipor
tékákat kinálnak a helybéliek
- forintért is. Egy biztos:
szalmakalapot és kosarat
senki se próbáljon exportálni
Romániába! H.E.

60 féle PVC,
100 féle

PADLÓSZŐNYEG
már 550 Ft/m2
áron, valamint

nagy választékban
TAPÉTA már

450 Ft/tekercs
ártól kapható!

Cellai Miklósné,
Gyomaendl'őd, Fő út 29.

Nyitva minden nap,
szombaton

és vasárnap iSi

"Allattartók
figyelem!

A csárdaszállási Petőfi

Mg. Termelőszövetkezet

a Győzelem majorban
található,.. ""'"

URESEN ALLO
~ ~

ALLATTARTO
~ ..

EPULETEIT!

Akik üzleteltek
A nagyenyedj üzletember találkozó résztvevőj:

Borsi Lajos (Fagyöngy Áruház, Dévaványa)
GellaiAttila, Bencsik László (Hőtechnikillés Gépipari

Kft.)
Gubucz József(GyomaendrődiBethlen Alapítvány)
dr. Komlovszki Ferenc, Bulyáki Balázs (Agro-Duál

Kft.)

Kovács Sándor (Gyomai Kner Nyomda Rt.)
dr. UfrinczSándor(V.M. Profi soft Kft., Szombathely)
Márky Albert, Márky Albertné (Márky Kereskedelmi

és Szolg. Kft., Békéscsaba)
Homok Ernő(Rekline Studió)
Hunya István, Uhrin Erzsébet (Turul Cipő Kft.)
Szabados Ferenc (Szaci Épkerszolg Kft.)
Tímár János (Dreher Söröző és Étterem)
dr. Tőgyi Sándor (Ménesbirtoki Integrációs Termelési

Rendszer Kft., Mezó1J.egyes)
Vass Ignác (Liget Fürdój
VOdOWI János (Raichle Sport Kft.)

Címünk:
5621 Csárdaszállás,

Kossuth u. 13.
Telefon: 66/357 -022
Telefax: 66/357 -056
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Francia diák a Bethlenben

1997. június

Iskolaösszevonás

Van még esély...

Ez év februárjától egy francia "tanu
lója" is van a Bethlen Gábor Mezőgaz
dasági Szakközépiskolának. Antony
Grange a franciaországi Angers város
mezőgazdasági főiskolájának ötödik,
utols6 éves hallgatója. Most, Magyar
országon a diplomamunkáját készíti, s
egyben az iskolájának is dolgozik. Ma
radhatott volna Franciaországban is, de
ő inkább világot akart látni.

A szimpatikus francia fiatalember feb
ruár 3-án -érkezen Gyomaendrődre, s jú
lius elején tér vissza hazájába.
Diplomamunkájában egy fejlett sertéste
nyésztési és húsfeldolgozási technológia
telepítésének magyarországi lehetőségeit
vizsgálja: a törvényi szabályozásoktól, a
környezetvédelmi előírásokon, a piaci
igények felmérésén át a lehetséges ma
gyarországi partnerekig.

- Franciaországban ugyanis sokan ér
deklődnek a magyarországi befekteté
sek iránt, s a magyarokban is van
fogadókészség erre - mondja Antony,
aki korábban nem járt Magyarorszá
gon.

Első benyomásairól, tapasztalatairól
- mint mondja - sokat tudna mesélni. 
Ez az ország nagyon szép, s bár én nem
vagyok hozzászokva ehhez a lapos vi
dékhez, de ennek is megvan a maga
szépsége és haszna. Sok a kontraszt, s
ezért is érdekes Magyarország. Lehet
például olyan régi falvakat találni, ahol
még élnek a régi hagyományok, meg
vannak a régi épületek, ugyanakkor ott
látom mellettük az új és modem épít
ményeket is. Láttam errefelé sok régi
biciklit. de szép új Mercedeseket is. De
ez így van j61 I Tapasztaltam azt is, hogy
a magyarok igen jól alkalmazkodtak a
rendszerváltás utáni helyzethez. Akik
addig a közösben dolgoztak, azokból
egész jó egyéni gazdák lettek - beszél
élményeiról a francia fiatalember.

Elégedett a magyar konyhával is, amely
szerinte a fnmcia konyhához képest killön-

Eddig pályakezdOknek, most 45 év feletti
regisztrált munkanélküliek részére rende
zett állásbörzét a Békés Megyei Munkaügyi
Központ a megye összes kirendeltségén 
mondta Tímárné Búza Ilona a Békés Me
gyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi

Kirendeltségének vezetője.

- Van még esély címmel és Nem csak.
a húsz éveseké a világ szlogennel jegy
zett rendezvény egyben kísérlet is volt,
hiszen sokan azt gondolják, hogy az idő

sebbek nehezebben mozdulnak., s őket

kevésbé akarj ák foglalkoztatni. Erre cá
folt rá ez a rendezvény. hiszen 8 órára,
a program kezdetén már több mint l1at
vanan várakoztak. Déli 12 óráig 159
főre jelentettek álláslel1etőséget, 36 főt

sikerült elhelyezni, s még körülbelü] 30

Antony (jobbról),
mellette Davidovics tanár úr

legesnek hat. Bár a disznóhús nem túl
egészséges étel, mégis február óta csak
ezt eszi, talán egy alkalommal sikerült
rántott csirkéhez jutnia.

Antony már néhány magyar szót hi
bátlanul mond, de a francia nyelvvel
nemigen boldogult volna a Bethlen is
kola pedag6gusa, Davidovics László
szakszerű tolmácsolása nélkü!. A gyo
maiak is megszokták a francia fiút, s 
mint mondja - már olyanok is köszön
nek neki az utcán, akiket őnem is ismer.

Július elején hazatér, otthon befejezi
a diplomamunkáját, beszámol iskolájá
nak az itteni tapasztalatokról, s ígéFi,
hogy mezőgazdasági mérnökként,
vagy csak turistaként, de mindenkép
pen látjuk még őt itt Gyomaendrődön.

főnek folyamatban van akiközvetítése.
Gyomaendrődés térségében (Dévaványa,
Ecsagfalva és Hunya) kétszázötven 45 év
feletti regisztrált munkanélküli kapott ér
tesítést, s ennek fele jelentkezett az állás
börze napján. Az elmúlt 2 hónapban 121
fő 45 év feletti tudott ell1elyezkedni, kö
szönl1ető ez a dévaványai és a gyomaend
rődi közmunkalehetőségeknek, s a
mostani 36 fővel már 157-en jutottak
munkához. A most 45 év feletti munka- .
nélküliek a rendszerváltás előtt főleg a .
környék - azóta felszámol t - könnyűipari

szövetkezeteibentermelőszövetkezetei

ben dolgoztak. Harrrllnöt munkáltató je
lent meg a sikeresnek ítélt rendezvényen
- tájékoztatta lapunkat Tímárné Búza Ilo
na.

Az iparit
a mezőgazdaságival

Mint a.rr611apunk előző számában beszámoltunk,
ez év áprilisában önkormányzati bizottság alakul t,
mely feladatul kapta a három gyomaendrődi közép
iskola működésének áttekintését. A problémát az
okozta, hogy az ipari iskolában az elmúlt évek átla
gához képest több mint 100 fővel csökkenet a tanu
lók létszáma, ezzel szemben az intézmény az állami
pénzeken felül egyre több önkormányzati támoga
tást igényel. Idén 9 milli6 forintot kellett a város
pénzéból adni az iskola mú1<ödéséhez.

A középiskolákraci onalizálását eló1<észítőbizott
ság úgy határozott, hogy augusztus elsejével össze
vonja az ipari iskolát a Bethlen Gábor
mezőgazdasági iskolával. Az összevont intézmény
neve Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari Szak
képző Iskola lesz. Az iskola igazgatója Gubucz Jó
zsef.

~ ~ ~

Allasajanlat
1. Szigeti Topánka Bt. Dévaványa, Szigeti major

Tel.: (60) 307-980, cipőfelsőrész-készítő10 fő

2. Linea Faipari Vállakozás Szarvas. Szentesi út
106. Tel.: (66) 313-121, asztalos 3 fő

3. Régió Centrál Kereskedelmi Kft. Békéscsaba,
Bert6thy udvar 6. Tel.: (66) 445-468 - Petrovics
Zoltán, pénzügyi tanácsadó

4. Kiss és Társa Bt. Gyomaendrőd SHELL ben
zinkút, Tel.: (66) 386-608 - Kiss Sándor, klit.kezelő

3 fő

5. Raichle Sport Kft. Gyomaendrőd, Tel.: (66)
386-898 - Vodova János, cipőfelsőrész-készítő5 fő

6. Turul Cipő Kft. Gyomaendrőd, Szabadság tér
2. Tel.: (66) 386-891 - Hunya István, cipőfelsőrész
készítő 15 fő

7. Stafírung Kft. Gyomaendrőd, Hősök útja 52.
Tel.: (66) 386-603 - Illés Jánosné, varrónő 6 fő

8. Szarka Ignác Dévaványa, Bajcsy Zs. út 4. TeJ.:
(30) 255-820, mezőgazdaságisegédmunkás 30 fő

9. Homok Árpád Kisújszállás, Kossuth út 7. IlI6.
Tel: (20) 253-158, épületbádogos 2 fő, hidegburkoló
4 fő

10. Tímár Andrásné Gyomaendrőd, Bajcsy Zs.
27. (66) 386-055, konyhai kisegítő 2 fő, szakács 1
fő

ll. Lakatos és Társa Gyomaendrőd.Bajcsy Zs. u.
9. (60) 385-699 - Lakatos Tibor, kőműves 2 fő

12. Polgármesteri hivatal Gyomaendrőd,Szabad
ság tér 1. (66) 386-122 - Mucsi Lajosné, festő-má

zoló l fő

13. Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park Szarvas,
Pf.: 72 (66) 313-855 - Parczen Balázs, mezőgazda
sági segédmunkás 5 fő

14. Endrődi Cuti Bt. Gyomaendrőd, Apponyi út
14. (66) 386-695 Farkas István l fő takarítónő

15. Optimum-Trade Szeged Érdeklődni:
BMMKK Gyomaendrőd, Mirhóháti út ll. (66) 386
212,25 fő építőipari szakmullkások részére külföldi
munkalehetőség

Bővebb felvilágosítást ad a munkaügyi köz
pont Gyomaendrődön.Telefon: 66/386-331.
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75 éves a mezőgazdasági

szakképzés

HlREK

Körösi Halász zövetkezet

Az első öt év
Vita Agricolae '97 kiállítás A Viharsarok Halászati Termelőszövetkezet

végelszámolással szűnt meg, s közben 1992 má
jusában megalakult a Körösi Halász Szövetke
zet, amely megvásároIta a Viharsarok mú'ködő

vagyonát. A 49 tag által összeadott másfél milliós
jegyzett tó'kével indult új szövetkezet 1993-ban
61,5 milliós tartozással kezdte az évet.

A Bethlen Gábor Mező

gazdasági Szakközépiskola
kéri mindazokat az egykori
diákokat és hozzátartozói
kat, akiknek 1922 és 1954
közötti idó'ból származó
dokumentumai, fényképei
vannak a Gyomai Gazda
sági Iskola néven alapított
intézmény életéról, azok
juttassák el a Bethlen isko
la igazgatójához, Gubucz
Józsefhez. Az összegyűjtött

dokumentumokból kiad
vány készül az évfordulóra,
melyet a Bethlen Napok ke
retében augusztus 31-én
ünnepel az iskola.

A Bethlen Napok rendez
vénysorozata augusztus 29
én délelőtt 10 órakor
kezdődik. Nagy Frigyes
földművelésügyi miniszter
ekkor nyitja meg a sponcsar
nokban a Vita Agricolae '97
Mezőgazdasági,Ipari Kiállí
tást és Vásárt. Ezt követően

agrárfórum, majd nemzetkö
zi üzletember-találkozó kez
dődik. Ezen a napon
Gyomaendrődöntartja ülését

dr. Csorna Antal elnök veze
tésével a Hal termel 01< Orszá
gos Szövetsége, amely idén
40 éves.

Másnap, augusztus 30-án,
szombaton Orosz Sándor az
országgyűlés mezőgazdasá

gi bizottságának elnöke kö
szönti az országos
halászJéfőző verseny részt
vevői t. S míg a halászlevek a
bográcsban rotyognak, addig
elnökségi ülést tart a Magyar
Tallgazdaságok Szövetsége.

Augusztus 31-én, vasár
nap délelőtt 10 órakor a
Bethlen iskola tanévnyitó
ünnepsége kezdődik, ahol
DinyaLászló aMűvelődési és
Közoktatási Minisztérium he
lyenes államtitkára emlékezik
meg a mezőgazdasági szak
képzés 75 éves tönénetéről.

Az Ü11l1epség után a július 21
től augusztus 2-ig tartó, - a
Bethlen Alapítvá.ny által szer
vezett - IV. Gyomaendrődi

Nemzetközi Művésztábor al
kotásaiból készült kiállítást
nyitja meg az iskoláb,m Csu
ta György festőművész.

Most 1997. májusára felé
re csökkent a rövid- és
hosszútávú tartozásaink
összege, s közben a saját t(í
ke 9 millió forintra nőtt. Éves
eredményük 1,7-2 millió fo
rint körül volt, s ezt minden
évben tartalékba helyezték,
növel ve ezzel a szövetkezet
tőkéjét.

Jelentős állami támoga
tásokat kaptak munkahely
megtartásra, munkahely
teremtésre, aszálykárra,
összesen - megalakulásuk
óta - 53 millió forint érték
ben. Az új szövetkezet
mindig azt tűzte ki célul,
hogy év végéig talpon ma
radjanak, hiszen forgóa
lap nélkül nehéz volt

hosszútávon gondolkodni.
Ennek ellenére a szövetke
zet minden dolgozója részé
re évente 20%-os béremelést
biztosított a szövetkezet,
melynek jelenleg 44 tagja és
40 alkalmazottja van. Mind
erról dr. Csoma Antal el
nök számolt be május
30-án a vezetőségválasztó

közgyűlésen.

S hogy a tagság elégedett
lehet a vezetés munkájával,
azt jelzi, hogy a szövetkezet
tisztségviselőit öt évre újra
megválasztották. Dr. Csoma
Antal bízik abban, hogy öt
év múlva újra hasonló ered
ményekrői és sikeres mun
káról tájékoztathatja a
szövetkezet tagságát.

Gimnazisták sikerei
Londoni utazás

Elsőhárom hely egy-egy lon
doni utazás, melyból egy a
Kner Imre Gimnázium egyik
tanulójáé, névszerint a 91A-s
Kulcsár Györgyié, aki a vers
mondás kategóriában megsze
rezte az J. helyet. A Béthel
Református Diákonissza Ala
pítvány által meghirdetett ver
senyre a gimnázium a
lehetséges húsz kategóriából
tizre jelentkezett.

A Békés városában május 17
én megrendezett bemutatko
zásra (selejtezőre) csak hat
számban tudott az iskola nevez
ni, mert ez az időpont az osz
tálykirándulások és az érettségi
napjai voltak. Így is 38 fővel
eredményesen vett részt a gim
názium tánc, zene, ének, vers,
fotó, színdarab kategóriákban.

A gálaműsorra és egyben
az eredményhirdetésre má
jus 24-én 2 órakor került sor
a békési művelődési köz
pontban. Első helyezést ért
el Fekécs Ági 9/A-s tanuló
kitűnő zongorajátékával. A
gyomaendrődi néptánccso
port - aminek több mint fele
gimnazista - fergeteges si
kert aratott a méhkeréki tán
cokkal. Külön elismerésben
részesült a gimnázium az
eredményes szereplésért, a
jó szervezl1 munkáért.

A tehetséges diákok eljutá
sát, fellépését a diákönkor
mányzat anyagilag támogatta
és a felkészítésben Bernáthné
Bucsi Erika és Pappné Nagy
Katalin tanárnő segítette a diá
kokat.
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~l 30 éves 1~: ) \ ~

'I a Körösmenti il
:! A Körösmenti Néptáncegyüttes l 997. november II
~128-án és 29-én ünnepli fennállásának 30. évfordu- j~
~ lóját. A neves eseményre várjuk mindazoknak a l:)I, jelentkezését, akik a 30 év alatt az együttes tagjai H
:1 ~~:~~.éS szívesen szerepel nének a jubileumi mű-II

A próbák szeptember elején kezdődnek Gyalog H
László és Gál László vezetésével. Kérjük az érdek- i~

~l 16d6ket, hogy részvételi szándékukat jelezzék. lj

~l Jelentkezni: Katona József Városi Művelődés ,l ,.1.

I;i, Központban lehet. li:
. ~ Program: ~"

:! November 28-án 17 óra: Kiállítás megnyitó H
~~ H
~ l 18 óra: Békéscsabai Balkán Táncegyüttes műsora i.. ~..".
~l 20 óra: Táncház ;;
~l November 29-én: J6 óra: Jubileumi műsor n

~,=,~~~"~~:~:«~,:~~:~~~"~",,,,,.,~,«",«,~,,»=~,~.. ""7.~,~ji



TALLOZO lYSn. JÚl1lUS

Huszonhárom milliós kölcsönt adott
az endrődi plébánia

Bíróság előtt a csabai katolikus pap ügye
Iványi plébános nem nyilatkozik

Köszönet

Gyomaendrőd, Árpád út 22/1.

GYÓGYÁSZATI, ....
SEGEDESZKOZOK

BOLTJA

zelle vissza a gyomaendr6di
plébániától kölcsönkérT ÖSZ·

szeget, ahol ezek után meg·
szűnt a car/ozása. Azonban a
kÖZlünk létrejölt megállapo
dásban rögzítell fellélelekel
Guliga arya nem Wrfolta be.
haláridőre csak 2.5 millióI ji
zetelt vissza a 15 millióból,
ezért idén április 23-ánfizelé
si meghagyást kér/ünk vele
szemben a fennálló tíz és fél
millió forinr behajtására. E
követelésünket a csabai bíró
ság aZóta az illelékes megyei
bírósághoz toV(ibbílOlta ,. 
mondta Gyulay Endre me
gyéspüspök.

Szerettük volna megtudni,
hogy rendez6dött-e a kölcsön
sorsa, ám Iványi László plé
bános nem kívánt nyilatkozni
err61 , azaz csupán annyit
mondott: no commenr!

Orvosi vények beváltása!
* botok, mankók, járókeret, rokkant kocsi,

szobai WC, kád és WC kapaszkodók,
* fekv6 és felfekvéses betegeknek matrac,

párna, mosható textíliák, pelenkák felnőtteknek,

pelenkázó nadrág, ágytál, vizeletgyűjtő,
* SCHOLL termékek: gyógycip6k, talpbetétek,

lábápolási termékek, tapaszok,
* sérvköt6k, hasköt6k, fűzők, speciális mell

tartók, gumi harisnya, mellpótlás, medence
övek, térd- és bokarögzít6k, nyakrögzít6k,
tartásjavítók, mozgásterápiához rögzít6k,

* TACCO talpbetétek, vérnyomásmérők,

vércukorszintmérők.

Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-17 óráig
Nyílás: 1997. júníus 9.

A csabai pap ugyanis a gyo
maendr6di paptól 23 millió fo
rintot kért kölcsön. A plébáni a
kasszájából származó összeg
egy részét visszafizette, a töb
bivel ma is tartozna, ha Gyulay
Endre püspök úr a kamatokkal
együn ki nem fizette volna he
lyette a 15 milliót kitev6tartozást
- úja a Heti Délkelet.

Guliga György minden állí
tást visszautasított, s kijelen
tette Iványi László endr6di
plébánossal szemben sincs
semmiféle tartozása. Az újság
interjút készített Gyulay End
re a Szeged-Csanádi Püspöki
Hatóság püspökével, aki el
mondta, hogy a csabai pap
"I5 millió forintot kért és ka
pott a püspökségt61, ebb61 fi-

tárgyaláson elhangzott tanú
vallomások és a benyújtott írá
sos bizonyítékok azonban 
legalábbis a hatóság e16tt - a
lapot igazol ták. A tanúvallo
mások szerint a pap az üzlet
társi köréhez tartozó
hölgyeket elcsábította, kihasz
nálta, mire óle kiteregették a
papi szeill1yest szexualitásá
ról, lelki terrorról, uzsoraka
matozású pénzforgatásról,
milliós tartozásokról, az egy
háziésmagántevékenységösz
szemosásáról, engedély
nélküli vállakozásokról, céga
lapításokról.

A harmadik per az egyházme
gyei bíróságon folyik, ahol az
egyházmegye ügyésze által be
adott keresetlevél nyomán Gu1i
ga alperesei min6ségben
kénytelen a szegedi egyházme
gyei bíróság elé állni - paphoz
méJtatlan viselkedés vádjával.
Igaz, elfogu1tságot jelentett a
szegediek ellen, így az ügy átke
rült Kalocsára, ahOill1an néhány
hét múlva visszaküldték az
ügyet az eJt~gultsággal vádolt
hatósághoz. Igy tehát Szegeden
folyik az egyházra is rossz fényt
vet6 papi szabadosság vizsgála
ta" - olvasható a Heti Délkelet
cúnűlap május 25-i számában.

A bírósági tárgyalásokon az
endr6di plébánia is szóba került.

;
~
aI Köszönetemel fejezem
~ ki SzedIák Lászlóné Szi-

I
~ lágyi Eszternek, aki a má

jus 6-án elveszített arany
karköt6met a takarékszö
vetkezet gyo mai kiren

~ deltségében megtalálta és
~ átadta az Ott dolgozókllak,
~ aki knek ugyancsak kö-

I szönöm, hogy az ékszert
_. 'k' ,- ' ~megoflzte es meu mas· ~

~ nap megkaphatlam. ~
~ Csányi Istvánné ~

~~""""~~h'H~H"'H""""""~"'.«o'~"'HJ

"Összesen három
bírősági peres el
járásban játszik
főszerepetugyanaz a
csabai katolikus pap,
akiról február óta a
Mai Nap közölt
leleplező cikk
sorozatot. Ezek
egyikét, A farkast
kiáltanak a bárányok
címűt a Heti Délkelet
is átvette és változtatás
nélkülIeközölte
február 23-ai
számában. Ezért a
Délkelet képviselőjé

nek április 17-én meg
kellett jelennie
a békéscsabai bíróság
előtt. Guliga György,
a pap ugyanis becsület
sértőnek minősítette

a pesti újságíró
tollából származó
cikket. A bírósági
határozat Délkelet
győzelmet jelentett
(megszüntették
a sajtópert), amely
ellen a pap fel
lebbezéssel élt.
A megfel
lebbezhetetlen
ítélet meghozatalára
jogosult másodfokú
bíróság tárgyalása
még hátra van!

Ellenben Budapesten, a pes
ti Központi Kerületi Bírósá
gon május ló-án 8 óra 30-kor
megkezd6dött a rágalmazó
nak nevezett Mai Nap, majd
13 órakor a Pszt Magazin ellen
indított sajtóhelyreigazítási
per, amelyet szintúgy Guliga
György kezdeményezett. A
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Az öreg dokik ki akarják közösíteni
a fiatal orvost?

Dr. Kolozsvárit összeférhetetlenséggel vádolják

Kolozsvári egyenlőjogokat kér

Dr. Kolozsvári Árpád kére
lemmel fordult az önkorrnány
zathoz, hogy vele háziorvosi
szolgúltéHásához területi ellá
tásra szerződést kössenek. A
háziorvosi szolgálat mú1<ödését
szabályozó rendelet szerint a
háziorvos terilleti ellátási köte
lezettséggel vagy anélkül mű

ködtetheti praxisát. A területi
elJátási kötelezettséget vállaló
háziorvos költségeit a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár fi
n,UJszÍfozza. A MEP a házior
vossal területi ellátás
finanszírozására minimum
1200 felnőtt lakossal rendelke-

Tisztelt Polgármester Úr'
TisztelI Képviseló'-testület l

Mint mindannyian tudják,
1997. januárjától a volt pol
gármester lemondása illetve
körzetébe való visszatérése
óta új helyzet állt előGyomán,
az alapellátásban. Mivel vál
lakozó háziorvos lettem, a volt
körzetem megosztoná vált
köztem és dr. Frankó Károly
között. Ezen megosztanság
jelenleg, két hónap eltelte utéll
úgy jellemezhető, hogy él volt
2041 fős körzetbol a hozzám
bejelentkezettek sz{una 1250
fő körüli.

Ismerem a jelenlegi városi
főorvos hozzáállását a körzet
bővítés gondolatához, mégis
arra kérem Önöket, hogy mér
legeljék az itt leírtak(\(, és
ésszerűen, nem utolsó sorban
humánusan döntsenek. Szán
dékom, illetve kérésem tehát
az, hogy számomra az illeté
kes fórum új orvosi körzetet
nyisson.

Érveim, előbb az országo
san is elfogadott és ismert té
nyeket említve: az
egészségügyi kormányzat 
ma sokkal erőteljesebbenmint
az előző években, de ez azt
hiszem köztudott - a csökken
tett létszámú körzeteket tűzte

ki céljául, azaz max. 1500 főt

körzetenként. (Jelenleg körül-

ző terület bitosítása esetén köt
szerződést. A háziorvosi körzet
területének kijelölése a képvi
selő-testület feladata.

A város területén jelenleg 7
háziorvosi körzet létezik, ám a
lakosság száma alapján lehet
séges újabb körzet kialakítása
is. A terv szerint dr. Kolozsvári
Árpád megkapná a Yásártéri la
kótelep (801 fó') és az Október
6. lakótelep (287 fő) egy részét,
valamint az Ifjúsági lakótelep
egészét (162 f6).

A jelenleg területi ellátási kö
telezettséggel dolgozó háziorvo
sok egységesen cl körzethaJúrok

belül 1800 fő jut egy orvosra
itt Gyomaendrődön.)Az indo
ko k: az orvosok túlterheltsé
ge, a nagyfokú degresszió
bérezésükben, a betegellátás
elégtelensége, a betegek türel
metlensége a kevés ráfordít
ható idő miatt, stb. Magam
részéről kétségtelen, előnyö

sebb helyzetbe kerülnék an ya
gilag vagyis most
kerüJhemék olYém helyzetbe,
mint az összes többi kollégám
- azaz területi ellátási kötele
zettséget vállalhatnék, s ezál
tal az úgynevezett fix
bázispénzhez is hozzájuthat
nék, amitol ezidáig elestem.

Úgy érzem, méltánytalan
elbírálást jelentene irányom
ban az elutasító válasz. Azt hi
szem, az eltelt itt töltött 6 év
alatt bizonyítoU,U11, hogy or
vosként megállom a helyemet,
hogy a betegek ragaszkodnak
hozzám. Csak remélni tudom,
hogy e tények döntésükben
sokat segítenek majd.

Az új körzet nyitása kétség
telenül adminisztratív munkát
vesz majd igénybe, mely sze
rintem csak egyszeri beavat
kozás révén elviselhető

mértékű lenne. Hangsúlyo
zom, admi nisztratív lépésrol
van sz6, ami nagyon meghatá
rozza a betegek kötelező terü
leti ellátását az orvos

módosítása ellen voltak a május
7-én e témában megtartott érte
kezleten. Ellenérzésüket dr. Ko
lozsvári inkollegiális
megnyilvánulásaival indokolták.
(Lásd az orvosok levelét.)

A képviselő-testület május 29-i
ülésén Hangya Lajosné, a hu
mánpolitikai bizottság elnöke el
mondta, hogy dr. Kolozsvári
kérése nem érinti a lakosságnak
azt a jogát, hogy az orvosát tO

vábbra is mindenki szabadon vá
lassza meg. Karona Lajos nem
értette, vajon a többi orvos miért
félti Kolozsváritól a koncot, ami
kor a pénzük nem lesz kevesebb.

szempontjából (azaz általam),
de a beteget nem kötelezi arra,
hogy emiatt orvost váltson. A
dolog anyagi oldaláról mind
össze annyit érdemes tudni,
hogy a városnak ez a lépés egy
fillérjébe sem kerülne, hiszen
a rendelőt én biztosítom, azt a
pluszpénzt, amely körzeten
ként jár, a Békés Megyei Tár
sadalombiztosítási
Igazgatóság adja. Tehát sem a
város vezetése, sem az orvos
kollégák nincsenek anyagilag
veszélyeztetve ezen változás
miatt. Egyúttal szeretném kér
ni azt a lehetőséget, hogy kol
légáimhoz hasonlóan én is
résztvehessek a központi or
vosi ügyeletben, hiszen a vá
rosi főorvoson kívül ezt a
körzeti orvos kollégák már
egyszer megszava<:ták szá
momra.

Az új körzet megnyitásával
kapcsolatban dr. Juhász, a tár
sadalombiztosítás főorvosa

támogogatásáról, segítőkész

ségéról t"ett nyilatkozatot, s az
ötletet O is helyesli. Kérem
mindezek mérlegelését, a vá
ros lakóinak érdekeire gon
dolva, s az orvosra is, aki
mindössze egyenlő jogokat
kér, hogy munkáját könnyeb
ben végezhesse.
Gyomaendróa. 1997. 03. 16.

Kolozsvári Árpád

A háziorvosok ellenvélemé
nyével kapcsolatban a polgár
mester megkérdezte, vajon
miért nem volt eddig kifogásuk
az orvosoknak Kolozsvári el
len, miért csak most hat év urán
van bajuk vele. akkor amikor az
egészségügyben is megjelentek
a piaci körülmények'll

A képviselő-testület május
29-i ülésén úgy döntött, hogy
méltányolia dr. Kolozsvári
Árpád kér~sét, ám a döntést a
jövő évi költségvetés előké

szítésének időszakáig elha
lasztatta.

H. E.

A hét orvos
azt üzente
Gyomaendrőd orvosi kö

zösségének üzenete az Ön
kormányzathoz.

Nem kívánjuk és tiltako
zunk az ellen, hogy dr. Ko
lozsvári Árpád területi
ellátáshoz jusson Gyoma
endrődön. Tiltakozunk to
vábbá az ellen is, hogy az
önkormányzat valamennyi
felnőtt alapellátásban dolgo
zó orvos kárárra anyagi el
őnyhöz juttassa dr
Kolozsvárit.

A több évtizede a város
han dolgozó orvosok nem kí
vánnak együtt dolgozni dr.
Kolozsvárival. EgybelJang
zó véleményünk, hogy neve
zett összeférhetetlen. Az
orvosok tekintélyét sértő.

őket személyükben rágalma
zó kijelentésekkel magához
agitáija a betegeket. Mód
szere továbbá, hogy az orvo
sokról valótlan és rossz
híreket teljeszt. Az elmon
dottak miatt úgy látjuk, hogy
mind embeli, mind orvos
etikai magatartása alkalmat
lanná teszi őt ana, hogya
gyomaendrődi orvosközös
ség tagja legyen.

Dr. Palya József
Dr. Jánosik Bertalan

Dr. Darvas Tamás
Dr. Lizák Anna
Dr. Veréb Lajos

Dr. Frankó Károly
Dr. Fekécs Tünde
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Kárpáti Igaz Szó
Beszélgetés Kőszeghy Elemérrel a kárpátaljai magyarságról,

az újságírásról és az ukrán maffiáról

Május elején Gyomaendrődön járt Kőszeghy

Elemér, a Kárpáti Igaz Szó nevű egyetlen ukraj
nai magyar nyelvű napilap felelős szerkesztője,

aki egyben a közelmúltban megalakult Magyar
Újságírók Kárpátaljai Szövetségének elnöke. A
főszerkesztő a BetWen Gábor mezőgazdasági is
kolában tanuló Ukrajnából érkezett magyar diá
kokat látogatta meg, s fogadta őt dr. Dávid Imre
polgármester is.

FOGÁSZATI RENDELŐMET
június l-én

ÁTHELYEZTEM
a Szabadság tér 5. szám alá

(a mozi mellett)!

A megszakatt rendelési időben váram
kedves betegeimet!

Dr. Sabján László, fogorvos

H.E-

egykori üldözött is. Mindenki
nek magának kell a saját lelki
ismeretével elszámolnia.

- A hazai hírközlőszerveknek
köszönhetően mostanában Uk
rajnáról a legtöbb embernek a
maffiajw az eszébe...

- Ezzel kapcsolatban a követ
kező a véleményem: való igaz,
hogya közbiztonság terén van
bepótolni való Ukrajnában, s a
kriminalizmus szempontjából
legveszélyeztetettebb területek
- Kijev, Odessza, Donyec - mel
lett ott van Kárpátalja is. Én itt
lakom, s mondhatom, hogy nem
olyan az ördög, ahogyan azt a
falra festik Az ukr{UJ maffiára
hivatkozni a magyar belügyi
szervek és a magyar ~Ivilág ér
dekeit szolgálják. Eppen az
utóbbi hetek eseményei iga.zol
ták, hogy a budapesti robbamá
sokat és az otajüggyel
kapcsolatos disznóságokat nem
az ukránok követték el. Az uk
rá.n bűnözó1<.re való hivatkozás
minden esetre elriaszthatja a
külföldi befektetőket is. De akit
ez elriaszt, az gondolkozzon el
azon, hogy Ukrajna 52 millió
lakosú piacán már évek óta
megvetették lábukat a nagy
nyugati cégek.

Kőszeghy Elemér az első

pártonkívüli főszerkesztőa
lap történetében

- Az év tíz hónapjára elegen
dő a pénzünk, két hónapot tá
mogat a megyei közigazgatási
hi vata!. Ennek fejében bizo
nyos személyeket nem szabad
bántani, és a hivatal közlemé
nyeinek helyet kell adni a lap
ban. Ha tolmácsoljuk is a
vezetés elvárásait, ugya.nakkor
védenünk is kell a magyar érde
keket. Ez olykor lelkiismereti
konfliktusokat is okoz. A szer
kesztőség 12 újságírója között
többféle embert találunk: van
közöttük egykori párttitkár, de

gatui, de tiltan.i is, hiszen a tör
vény e téren szabad kezet ad.
Persze az is igaz, hogy sok he
lyen nem tudnak, vagy nem
akarnak élni a magyarok részé
ről a törvény adta lehetőségek

kel. Ne higgye senki, hogy
KárpátaljfUl egy csomó meBet
döngetőmagyar él. A letöbbjük
éppen olyan ember, mint az uk
fánok, vagy az oroszok. Ne
künk magyaroknak ugyanúgy
meg kell küzdenünk a minden
napi megélhetésért. Ezért aztán
olykor sokkal nehezebb ember
nek, mint magyarnak maradni.
A másik probléma, hogy sajnos
Ukrajnában még nem alakult ki
a nemzetiségi kisebbségek
anyagi támogatási rendszere,
mint amilyen már működikMa
gyarországon.

- Az Ön által vezetett magyar
nyelvű napilapon kívül hány
magyar nyelvú' újság kapható?

- Négy rendszeres megjele
nésű magyar nyelvűújság van
Kárpátalján: a mi lapunk és
még három járási újság. Igaz,
ez utóbbi három közül csak
egy magyar, a másik kettő

csak magyar nyelvű, tehát uk
rán cikkeket jelentetnek meg
egy az egyben lefordítva ma
gyarra. A többi lap megjelené
se esetleges. Ezek között van
szatíri kus- és gyermeklapok,
de van újságja a pedagógusok
nak is. Ezek megjelenése attól
ftigg, hogy mennyi pénzt kap
nak az Illyés Közalapítvány
tól.

- Az egykor pánlapként mú'
ködó' Igaz Szó most a megyei
tanács, a közigazgatási hivatal
és a Kárpátaljai Magyar Kultu
rális Szövetség lapjaként múkö
dik. Melyik szervezeLtó7 kapják
a pénzt ?

Kőszeghy Elemér az egye
tem elvégzése után 1985-ben
került a laphoz, s előbb a leve
lezési rovarnál lett munkatárs,
majd egy nagy ugrással a puccs
előtt két héttel került a főszer

kesztÓl székbe. Az Igaz Szó tör
ténetében először lett párton
kívüli az újság vezetője. A lap
tízezer példányban jelenik meg
Kárpátalján, ahol a legutóbbi
népszámJásás szeriIH egy mil
lió háromszáz ezer ember él, és
ennek jelentős része - 70-75
százaléka - ukránnak va.n hiva
talos,Ul bejegyezve.

- Igaz, a helyzet nem ilyen
egyszerű, ugyanis a kárpátaljai
szlávság nem tartja magát uk
ránnak, hanem különálló nép
ként ők a ruszinok. A magyarok
száma 160 ezer. Találni még
Kárpátaljá.n 50 ezer oroszt, 35
ezer románt, és mintegy 15
ezemyi - nemzetiségi kisebb
ségnek elismert - cigányt. Csu
pán a beregszászi járás magyar
többségű, a nagyszöllősi és az
ungvári járásban él még jelen
tős számú magyar. A legna
gyobb város Ungvár, 130 ezer
lakossal, majd ezt követi a sor
b,m Munkács mintegy 90 ezer
emberrel. Mindkét városban
kétszer annyi bevá.ndorolt orosz
nemzetiségű él, mint őslakos

magyar.
- Milyennek ítéli a kárpátal

jai magyarság helyzetét?
- Erre a kérdésre lehetne op

timista, de roppant pesszimista
választ is adni. Megpróbálom a
kettő között. Ukrajnában vi
szonylagjó nyelv- és kisebbsé
gi törvény van, de ezek nem
írják elő, hanem csupán lehető

vé teszik a dolgokat. S így már
minden attól függ, hogy ki, mi
lyen úr. Mert lehet tlmJÍ, tárno-
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HíRÜNK A VILÁGBAN
Kőszeghy Elemér az ukrajnai Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője május közepén Gyomaendrődön járt. Tapasz
talatairól, élményeiról cikket irt lapjába. Ezt az irást adjuk közre.

Békésben szeptembertól ukránt is tanulnak
Az igazat megvaEva alig érkeztem a címet leírni, ujjaim
máris megtorpantak az írógép biUentyűzetén.Lehet ugyan
is, hogy ez a csendes és tetszetős kisváros sokak számára nem
is olyan ismeretlen. Az, aki tudja, hol található a Kner Izidor
általl882-ben alapított és világhírre szert tett Kner Nyom
da, Közép-Európa egyetlen nyomdamúzeuma, legnagyobb
motorkerékpár-múzeuma, melyik településen van Magyar
ország egyik legjobb - ha nem a legjobb - mezőgazdasági
szakközépiskolája, már sejti is, hol járunk.

Nos, igen, a Hármas-Körös ölelésében elteriilőGyomán járunk,
még polltosabbatl, az 1983-as egyesülés után Gyomaendrődön. A
Békés megyei kisváros nem csupán a bevezetoDen említett kultu
rális értékei vel büszkélkedhet. Természeti szépsége, értékes gyógy
vizei, termálfürdői ugyancsak megállják az összehasonlítást.

- A tiszta környezet, az elhelyezkedés, a magas szintű mezőgaz

dasági termelés valóban az erősségeinkközé tartozik - állapítja meg
az idó1<özi választásokon most tavasszal polgármesterré lett dr.
Dávid Imre. -Ennek ellenére, sajnos, nem befogadó, hatlem kibo
csátó város vagyunk.

Szavait a statisztikai adatok is alátámasztják. Az egyik kézilexi
kon szerim Gyoma lakossága már a '1 O-es években megközel ítette
a 12 ezret. A 14 évvel ezelőtti egyesítéskor a lakosság száma 18
ezer körül mozgott. Mára viszont csupán 16 és fél ezren élnek a
kisvárosbatI. Az okok általánosak: csökken a népszaporulat, s a 17
százalékos munkanélküliség, a vállalatok bezárt kapui is inkább
taszítatlak, milH vonzatlak.

- A kiutat az idegenforgalom felfuttatásában látnám -osztja meg
terveit Dávid Imre. - Már most igen aktív belga-flat11and kapcsolat
tal rendelkezünk. Tervezzük egy gyógyszálló felépítését is, mely
mintegy 150 embemek nyújtana biztos megélhetést.

A város egyik büszkesége, a Kner Nyomda úgy tűnik álvészelte
a rendszerváltás viharait. A Homok Emó'újságíró-mindenes kollé
ga által szerkesztett városi havilap, a Szó-Beszéd beszámol arról,
hogya válla!<lt árbevétele 820 millió forint volt a múlt évben. Papp
Lajos vezérigazgató úgy véli, azért sikerült megőrizni a több mint
100 éves nyomda tekintélyét, mert hat:lIidőre és pontoSatl készítik
el a megrendelt termékeket. A partnerek pedig ezt a magatartást a
nyomdaiparb,U1 is messzemenőkig értékelni tudják.

Messze a megye határain kívülre repíti Gyomaendrőd hírnevét a
helyi Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakmunkásképzőés Szakkö
zépiskola. Magyarország legjobbjai között tartják számon, amit az
is alál:unaszt, hogy az országos V. Guba Sándor tanlllm:ulyi verse
nyen 23 tanintézmény között vívták ki az elsőhelyet, s vihették haza
a vándorserleget.

- Ez évben méltatjuk 75. évfordulóját annak, hogy Gyomán
beiIldult a mezőgazdasági szakképzés - kalauzol Gubucz Józse!
igazgató. - A növendékek által elért eredmények, azt hiszem, jól
példázzák, hogy egyrészt hűek vagyunk a hagyományokhoz, más
részt kitűnő a tan{lI-diák viszony is.

A tanintézet végzőseinek, tudom meg, csak elvétve vannak elhe
lyezkedési gondjaik. Az erős tanári kar mellett köszönhetőmindez
a sokoldalú tatlrendnek, a jól kiépített anyagi-műszaki-oktatóibá
zisnak. Az itt töltött évek alatt a diákok sokoldalúan képzett gaz
dákká válnak: nem csupán az állattenyésztés és a növénytermesztés
csínját-bínjál sajátítják el, de számítógépes alapismeretekre, vállal
kozási ismeretere is szert tesznek és megszerezhetik a traktorveze
töijogosítványt is. Gyakorlat teszi a mestert, így nem véletlen, hogy
Gubucz József is a két, több mint 30 hektáron elterülő tangazdaság
ra a legbüszkébb. A tanul6k egy-két hétre költöznek ki a város
határába, s felnőttek irá.nyítása mellett látják el a példás rendben élő

birkákat, lovakat, szamarakat, barom tit és fácánokat.

Az igazgató arra biztat, látogassa!< ki a tangazdaságokba, ame
lyekbe a legutóbbi évek alatt több mint 100 millió forintot ruháztak
be. Már csak azért is megteszem, mert megtudom, aznap kárpátalj ai
gyerekek felügyelik ajószágokat. Merthogy tavalytól 17 kárpátal
jai gyerek - 15 fiú és 2 lány - és 7 székelyföldi legényke is az iskola
növendékének mondhatja magát,

- Két ok miatt dönI:.öttünk amellett, hogy határon túli gyerekek
képzését is váll aljuk. Oszinte leszek: az egyik ok, hogy országszerte
egyre kevesebb a gyerek, és annak az iskolának, mely fenn akar
maradni létszámot kell produkálnia - eleveníti fel a történeteket
Gubucz József. - Van azon ban egy másik, nem kevésbé nyomós ok
is. Szilárd meggyőződésem,hogy nem akkor teszünk jÓt a határon
túli magyarokkal, ha pénz juttatunk ki nekik - annak fele el sem jut
hozzájuk -, hanem akkor, ha tudást teszünk a fejükbe. Magyaror
szág mezőgazdasága világhírű, így minden feltétel adott ahhoz,
hogy szakmailag jól felkészült, gondolkodni tudó embereket bo
csássunk b néhány év múltán.

A gyerekek beilleszkedése, tudom meg az egyik nevelőtól, vi
szonylag zökkenőmentes volt. Tanulm,ínyi nehézségek viszont
előfordultakés fóleg elméleti síkon, de - több tanár által is hangoz
tatott - páratlan szorgalmuk rendre átsegíti őket a nehézségeken.
Már-már szólássá vált, mondja az igazgató, hogy ha kárpátaljaiak
vannak gyakorlaton a tangazdaságban, akkor ott komolyabb baj
nem fordulhat elő. Sokatmondó tény az is, hogy az izsnyétei TÓlh
Géza és a derceni Bakos István neve és portréja ott függ az iskola
dicsérettábláján. Mindketten kimagasló eredményeket értek el a
már említett tanulmányi versenyen.

Gondolom, az olvasók egynémelyikében is felmerül az a kérdés,
amelyik a cikk szerzőjébeu is ott motoszkáit. Nevezetesen: örven
detes, hogy fiataljaink ilyen alapos tudásra tesznek szert, de vajon
lesz-e kedvük mindezt idehaza kamatoztatni, három. illetve négy
év múlva újra be tudnak-e illeszkedni az ukrajnai valóságba')

- Mi azon vagyunk, hogy ezek a tanulók maximális tudást sze
rezzenek - jelenti ki hat:lIozottan az igazgató. -Ingyenes kollégiu
mot biztosítunk számukra, hétvégén is napi h:lIomszori étkezést,
mi álljuk a tartózkodási engedély és a vízum költségeit is. Arra
azonban se a tanulók, se a szülők ne számítsanak, hogy segíteni
fogunk a m'lidani kárpátaljai végzősöknekMagyarországon mun
kát találni. Orájllk odahaza lesz szükség.

A fácántelep körül szorgoskodó nagypaládi Popovics Lacil, és
Szabó Rudil, a tiszabökényi Dudics Pistit és Kiss Gabi! fagga
tom. Meglepi őket, hogy hazulról érdeklődnek mindennapjaik
felől. A kérdésekre tőmondatokban válaszolnak. Eleinte nehéz
volt, vallják be. de mára talán őket is megszokták Gyomán és ők

is megszokták az itteni körülmény t;;kel. Heten még az (;ls6 na
pokban feladták, és hazamentek. ük szeretnének adiplomáig
kitartani. A tudás miatt is, meg azért is, mert így - bármilyen
hihetetlen - olcsóbb, mintha otthon tanultak volna Lovább. Mára
kisebb ugyan, de még most is megvan a honvágy. Amikor csak
tehetik, haza is utaznak. És - emelik fel a fejüket -, ha végeznek
akkor is hazatérnek.

Szerződésesalapon második éve dolgozik a gyomaendrődi szak
középiskolában egy munkácsi házaspár. A hónapok folyamán
mintegy második szüleivé v,Utak a kárpátaljai gyerekeknek. Az
igazgató határozott elképzelése, hogy Davidavies Lászlónak és
Angélának köszönhetően ez év szeptemberétól ukrán nyelvel is
tanulnak majd a kárpátaljai gyerekek a Hármas-Körös partjáll.

Ne csak Kárpátalja és Gyomaendrődkerüljön közelebb egymás
hoz a tatJUlók révén - vallja -, de az itt töltött tanulmányi évek alatt
a szülőföld és allnak vonzatai se tclvolodjanak messzire a fiatalok-
tól. .

Kőszeghy Elemér
Kárpáti Igaz Szó (1997. május 24.)
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Táncverseny és évadzáró
bemutató

A Katona JózsefVárosi MűvelődésiKözpontRumba Tánc
klubja május 24-én rendezte meg tavaszi klubközi táncverse
nyét és a hagyományos évadzáró tá.ncbemutatóját. A délelőtt

10 órától késő délutánig tartó rendezvényen 15 táncklub 42
párosa mérte össze tudását a D junior I. standard, D junior II.
standard és latin-amerikai valamint a C junior ll. és feln6tt
standard és latin-amerikai kategóriákban. Amegye táncklub
jain kívül a versenyen képviseJtette magát Salgótarján, Ócsa,
Budapest, Miskolc, Kunszentmárton, Debrecen, Csongrád,
Szentes, Szeged városok táncklubjainak párosai is. A hazai
klubMI 13 páros indult a versenyen, s valamely kategóriából
mindegyik páros a döntőbe jutott.

A versenyt az egyes fordulók között a kezd6 és haladó
gyermek- tánciskolák növendékei nek, valamint a táncklub
utánpótlás csoportjának E és D osztályos párj ai , továbbá
Barta Péter - Farkas Viktória és Tímár Krisztián - Pólus Rita
B osztályos táncosok bemutatója színesítette.

A verseny egyes kategóriáinak döntős helyezései:
D junior I. standard:
I. Gál Róbert - Blaskovics Nikolett, Bolero TSK Szentes
2. Kiss Viktor - Gritta Diana, Rumba TSK Gyomaendrőd

3. Juhász Dávid - Zsurkán Zsanett, Papiron SC Szeged
4. Gombkötő Imre - Kokavecz Kinga, Rumba TSK Gyoma

endrőd

5. Barcsik Balázs - Mészáros Györgyi. Rumba TSK Gyo-
maendrőd

D junior II. standard:
l. Román Donát - Práth Izabella, Békéscsaba TK
2. Barta László - Nagy Diana, Békéscsaba TK
3. Juhász Krisztián - Hugyecz Evelin, Békéscsaba TK
4. Megyeri Zoltán - Adamik Beáta, Rumba TSK Gyomaend-

rőd

5. Megyeri Csaba - Tímár Anita, Rumba TSK Gyomaendrőd

6. Tóth Imre - Szabó Diana, Rumba TSK Gyomaendrőd

D junior II. latin:
l. Pelle András - Roszkos Annamária, Rumba TSK Gyoma-

endrőd

2. Román Donát - Práth Izabella, Békéscsaba TK
3. Juhász Krisztián - Hugyecz Evelin, Békéscsaba TK
4. Beliczai Tamás - Szabó Diana, Erkel TK Gyula
5. Juhász Dávid - Zsurkán Zsanett, Papiron SC Szeged
6. Oláh Istváll - Szilágyi Edit, Rumba TSK Gyomaendrőd

C junior II. és felnőtt standard:
l. Berki Attila - Rencsisovszki Beatrix, Ködmön TK Miskolc
2. Kovács Csaba - Varjú Nóra, Békéscsaba TK
3. Gódor Attila - Szarka Brigitta, Fiesta TK Ócsa
4. Farkas Tamás - Duzs Adrienn, Rumba TSK Gyomaendrőd

C junior II. és felnőtt latin:
l. Tímár Krisztián - Pólus Rita, Rumba TSK Gyomaendrőd

2. Barta Péter - Farkas Viktória, Rumba Tsk Gyomaendrőd
3. Baranyai Gábor - Nagy Madann, Silver TSE Kunszentmárton

4. Megyeri Csaba - Tímár Anita, Rumba TSK Gyomaendrőd

5. Darvas Roland - Jenei Éva, Rurnba TSK Gyomaendrőd

5. Lénárt Zoltán - Barta Klára, Rumbll TSK Gyomaendrőd

A dönt6s párok az elért helyezésükrö1 a Kner Nyomda által
készített díszes oklevelet, a dobogós párok bronz, ezüst és
arany érmet is átvehettek Fülöp Elektó1 a Gyomaendrődi

Társastánc Mozgalomért Alapítvány kuratóriuma elnökétól,
valamint egyik szponzorunktól - Illés Jánostól a Stafírung
Kft. ügyvezetőjét61. Az érmek értékét növelte, hogy azon a
verseny helye és dátuma is fel tüntetésre került GellaiAttiláné
táncos szülő anyagi támogatás ával.

E táncversennyel és évadzárá bemutatóvallezártuk a tava
szi versenyévadot és befejez<5dtek a tánciskolák. Az endrődi

és gyomai tánciskolák aranyjeJvényes csoportjainak táncosai
júniustól a táncklubban folytathatják táncos tanulmányaikat.
A versenyz6 párok a nyár folyamán elsősorban az új, mag
sabb osztályos koreográfiák tanulásával, erőnléti tréninggel
és természetesen a novemberi 25 éves évfordulóra való fel
készüléssel lesznek elfoglalva. Emel1ett néhány pontszerző

verseny (május 31-én Szeged, június 7-én a XVII. Nyári
Mezó1<ovácsházi táncverseny) valamint a már hagyományos
nak ígérkezó II. Gyermek- és Ifjúsági Táncfesztivál (Zánka,
augusztus 21-24.) szerepel még a célkitűzések között.

Ha számot vetünk az idei év els<5 fel éról akkor az Mvelkedett
eseményekben, sikerekben és csalódásokban is. A klub közel
40 párosa ebben az évben 26 alkalommal lépett fel bemutatókon
és versenyeken. A pontszerLő versenyeken 6 első, 6 második, 3
harmadik, 6 negyedik, 6 ötödik és 10 hatodik helyezést értek el
a párok. Sajnos az országos bajnokságon ~z évben is adósak
maradtak párjaink a dönt(í's helyezésekkel. Ugy látszik a fizikai
en5nlét mellett a pszichikai er6nléten kell még javítani, mert a
fontos, kiemeIt versenyeken nem tudták formájukat hozni a
párosok. Emellett a balszerencse is közrejátszott néha, nlint
például aB osztályosok országos bajnokságán, ahol mindkét pár
hölgytagjának sérülése is közrejátszott a mérsékel t eredmény
ben. A bajnokságokban elért eredmények közül meg kell emlí
teni Pelle András és Roszkos Annamária nevét, akik a D junior
II. korcsoportban a latin táncokból az igen értékes 9. helyezést
érték el.

Az elért táncos sikerekért, e műfaj szépségeiben szerzett
örömökért, a gyönyörű kosztümökért, utazásokért stb. önma-

gunk szorgalmán és lelkese
désén túl sokat köszönhetnek
a táncosok mindazoknak, akik
önzetlen anyagi áldozatváll a
lással, vagy tevékeny szemé
lyes közreműködésükkel

segítik a klubot. Ezúton is sze
retném megköszönni nekik
eddigi segítségüket és remél
jük jövőbeni támogatásukat.

Megyeri László
táncpedagógus
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Pályázati
kiírás

TURULCIPÖ~

Nyári akció a
Turul

Cipóooltban!

Ezen hirdetés
felmutatója
a Turul Cipó
üzletében

10%
órkedvezményre

jogosult I

Gyomaendrőd,

Fő út 208.

Gyomaendrőd Város
képviselő-testülete

1997. auguszrus Ol.
napjától kezdődően

S éves időtartamrabérbeadás
útján hasznosításra felajánlja a

tulajdonát képező
gyomaendrődiPásztor János

utcai piac, az Endrődi utcai piac,
a Gyoma Vasútállomás mázsa

ház, a Vásártéri mázsaház,
valamint a Vásártér területét a

létesítményekhez
tartozó tevékenységek

továbbfolyt:Jtásána k jogával.
A pályázat elkészítéséhez szükséges

egyéb információk, titoktartási
kötelezettség vállalása mellett a

Polgármesteri Hivatalban átvehetők.
A pályázat benyújtásának helye,

határideje:
A páJyázatot zárt borítékban,

S példányban GyomaendrődVáros
Polgármesterének címezve "Piaci

tevékenység" pályázata jel igével ellátva
1997. június hó l6-án 12.00 óráig lehet

benyújtani személyesen vagy előző

napOD kell postai útOl1 feladni.
Cím: 5500 Gyomaendl'őd,

Szabadság tér l,
A fenti határidő elmulasztása jogveszlő'

1997. május l6-án a Tízórai című műsor Úti-tipp
adásának keretében került bemutatásra Szarvastés Gyo
maendrődötbemutató rövid összeállítás.

A lehetőség az országos bemutatkozásra a Tourinform
hálózat segítségével történt. A film fel vétel az adást
megel6z6 hét vasárnapján készült, amelyen a fiatal stáb
sajnos az id6 rövidsége nlialt nem tudott minden terve
zett helyszínt bemutatni.

Ezúton szeretném megköszönni mindazok közremű

ködését, akik segítették a Tourinform Irodát abban,
hogy ez a film létrejöjjön. Külön köszönöm Megyeriné
Csapó Ildikó és R. Nagy Tibor segítő munkáját.

Tourinform Iroda

.. .. ..
KOSZONJUK!

senynap között három hó
napnál is több idő telt el. Az
amerikai atléták itt is kitettek
magukért. Egyre-másra dől

tek a világrekordok, s Kra
enzlein minden id6k
legnagyobb at1étája négy
számban is diadal maskadott.
Az érdekl6dés fokozására e-
lőny-versenyeket is rendez- ....:
tek, és olyan nagy előnyöket

adtak - s ez is járatlanságukra
vall -, hogy amikor hozzáad
ták a tényleges teljesítmény
hez, nem egy esetben a
világrekordnál is nagyobb
eredmények jöttek ki. Az
idegen versenyzóK.kel, kísé
rőikkel úgyszólván senki
nem tör6dött, úgy hogy lép
ten-nyomon kellemetlenül
kellett érezniük, hogy
mennyire magukra vannak
hagyatva. Ilyen formán nem
igen lehet szó a népek testvé
riesüléséról, ha csak azt nem
tekintjük ilyesminek, hogy
amikor Baner Rezső világre
korddal győzött a diszkosz
vetésben (36,04 m), a
katonazenekar az amerikai
himnuszba kezdett, majd
amikor vezetőink felvilágo
sították tévedésérőI, a Got
terhalte-ba vágott bele.

A következő számban
folytatom:

Halász István
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Újkori
olimpiák
története

Még az 1894-i párizsi érte
kezleten határozatba foglal
ták, hogy alI. olimpia
megrendezését - Coubertin
érdemeinek elismeréséül 
Párizsra bízzák. Ugyancsak
elképedt tehát Coubertin,
amikor a görög király az at
héni győztesek fogadtatása
alkalmával tartott francia
nyelv-J üdvözlő beszédében
többek között ezt mondta:
"Hellas a gimnasztikai ver
senyek anyja és dajkája ... re
méli, hogy ... állandó és
egyedüli színhelye lesz az
olimpiai versenyeknek."

A görög sajtó kitörő öröm
mel fogadta a király gondo
latát, de Coubertin rögtön
tisztában volt vele, hogy a
görögök már csak az anyagi
erők hiányában sem lenné
nek képesek a versenyek ál
landó megrendezésére, hogy
az olimpizmus bukását jeIen
tené, ha a király gondolata
valósággá válnék. Ügyes
mesterkedéssel keresztezte a
görögök óhaját és végül ke
resztülvitte, hogy az 1900-as
évben - az eredeti határozat
értelmében - Párizs rendezze
meg a Il. olimpiát.

Ki hitte volna, hogy Cou
bertin népe nem bizonyul
sem rátermettnek, sem érde
mesnek a világverseny meg
rendezésére? Pedig így volt.
Így aztán érthető, hogy az
olimpia másodrendű szere
pet kapott a világkiállítás
mellett, kísér6 műsornak te
kintették és úgy el nyújtották,
hogy az első és az utolsó ver-
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- Szeretünk ide visszatérni.
mert itt mindig nyugalmas,
tiszta környezetet találunk 
mondja Zoutman asszony, aki
férjével együtt járja az orszá
gOt, s május 21-én érkeztek
Gyomaendrődre.

A kemping felkészülve, tisz
táll és rendezetten várj a a sze
zont. Zoutman asszony és férje
leszerelte a lakókocsihoz rögzí
tett kerékpárokat, mert szeret
nének a városban is szétnézni
és nem csak a főutcákon I Re
méljük, hogy mindent azért
nem láttak meg ...

Katona György
gumijavító

Legyen vendége a

Pájer Camping és Motelnek
Gyomaendrődöna Tempom zugi holtág

sekély, homokos partján.
* 5 db négyszemélyes bungaló vá~a CI sátor nélkül

érkezőket,

* 40 sátor felállítására és gépkocsi parkolására van
lehetőség,

* Hideg-, melegvizes zuhanyozás, hűt6szekrények,
tűzrakásiés főzési helyek!

* Horgászhelyek'
Nonsfop büfá menü szolgólfafó$ kemping bolfl
Bungalós elhelyezés 450 Ff/fő/nap

Kemping elhelyezés 300 Ff/fő/nap

Bővebb felvilágosítás, helyfoglalás
a 06-66/386-505-ös telefonszámon!

Legyen vendégünk érezze jólmagót.!

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 107. Tel: 66/38&-837

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-l 7-ig,
szombaton 8- 12-ig

~GYári,új~
gumiabroncsok

árusítása személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjárművekhez, valamint targoncához.

Semperit 7500 Ft-tól
Good Year 7900 Ft-tól

Továbbá vállalom: személy-, teher-, mg.-i
gépjármű és targonca gumiköpeny gépi

szerelését,javítását, centírozását.

A könyv csupán három Békés
megyei kempinget aj<ull a hollan-

_dolcnak: két gyulai kemping mel
lett a gyomaendrődi t. Zoutman
asszony harmadik éve ellenőrzi a
tiszántúli régió kempingjeit, s az
öt oldalas jegyzó1<önyvben a kör
nyezet, és a különböző helyisé
gek tisztasága mellett az aktuális
árakat is feljegyzi és minden
olyan információra rákérdez,
amely a gyomai kempingbe érke
zőholland turista számára fontos.

Zoutman asszonya csendet
és a tisztaságot méltányolja

kemping nem szerepelhet a
könyvben.

Miért szeretik a gyomai kempinget
a hollandok?

Falusi, tanyai vendégfogadással bárki foglalkozhat, akinek
nyugodt, természetközeli környezetben kihasználatlan épüle
te illetve házrésze, vagy sátorverésre alkalmas szabad területe
van, és kedvel, felelősséget érez az üdültetéshez. A komfort
nem feltétel, de a higiénikus környezet vendég és vendéglátó
számára egyaránt kellemes.

A Magyar Falusi-Tanyai Vendégfogad6k Szövetségében
igényelhetőadatlapon az alapvető információkon túl meg kell
jelölni a ház körül illetve annak néhány kilométeres körzeté
ben található szolgáltatásokat, szabadidős és szórakozási le
hetőségeket. Jej elllkezés után a szövetség képviselője

meglátogatja a családot (a vendégfogadással foglalkozni kí
vánó személy közvetlen családtagjait is), hogy megállapítsa
az alkalmasságot és elhivatottságot. A szövetség termé
szetesen nem vesz fel minden jelentkezőt, mert a cél a mind
minőségibb kiszolgálás, amelynek azonban nem a luxus és az
összkomfort az értékméröje.

Összehasonlító számítások szerint egy vendégágy körülbe
liU annyi jövedelmet hoz, mint egy fejőstehén tartása. Az árat
a fogadós állapítja meg, és azt is maga döntheti el, hogy mivel
szeremé és tudja szolgáltatásait bővíteni.Gyors meggazdago
dásra ne számítsunk, mert itt nem a tömegturizmus, hanem a
csöndes, olcsó családi vagy társasági kikapcsolódás szolgála
ta a cél.

A falusi, tanyai vendégfogadás tíz ágyig, 300 ezer forillt éves
árbevételig adómentes. Ha igazáll akarjuk, jelentős zöldturiz
mus alakulhat ki MagyarországOll. Európa zöld szigetévé
válhalUnk, hiszen nálunk még élnek a népszokások, sokhe
lyütt érintetlen a növény- és állatvilág, és ez így is maradhat,
ha jól hasznosítjuk. (Kertbarát Magazin 1997/5)

Tudják Önök, hogy
mit szeretnek Gyoma
endrődön leginkább a
holland turisták?
Azok, akik évról évre
visszatérő vendégei a
gyomai kempingnek
leginkább a csendet, a
nyugalmas és tiszta
környezetet, a ~arátsá

gos helybélieket és az
olcsó árakat tartják
szem előtt.

Ön is lehet vendégfogadó

Legalábbis ezt állítja a holland
Zouunan asszony, aki az ACSr,
azaz a Hollandiában 100 ezer
példányban megjelenő nemzet
közi kempingkönyv egyik elle
nŐíe. A kötetben Európa több
országának 7 ezer kempingjét
ajánlják a holland turistáknak. Az
évente megjelenő több száz olda
las kötetben szeíeplő kempinge
ket minden új kiadás előtt

személyesen ellenőrzik, s ha a
holland igényeknek valarrúlyen
ok miatt nem felel meg, úgy aza



1997. jÚIUUS PROURAMUK

PROGRAMAJÁNLAT

Katona József MűvelődésiKözpont

A LÁTSZERÉSZ UZLET
Új HELYEN!

Június l-tól üzletemet a Szabadság tér 5.
szám alatt (a mozi mellett) találja!

* SZTK-vények beváltása
* Szombaton délelőtt computeres

szemvizsgálat
A megszokott nyífva tatfásí ídőben

várom kedves vásárlóímatl

Szarka Csilla, látszerész

Július 12.: Siketek és Na
gyothallók Egyesületének
megyei összejövetele

Augusztus 20.: Egész
napos ünnepi rendezvény! A
részletes program a szóróla
pokon és aplakátokon!

Május 26-június 6.: Bella
Rózsa kiállítása - nyitva hét
köznap S-IS-ig

Június 8. 16 óra: Néptánc
évadzáró - Jegyek elővételben

igényelhetóK a néptánc pró
bák ideje alatt az oktatónál.

Június 9. 8-l2-ig: Véradás
Június 10. 17 óra: Városi

Zene- és Művészeti Iskola
évadzáró ünnepsége

Június 18. 8-l2-ig: Véradás
Június 21.: A Kertbarát

kör vacsorája
Július 3-l0-ig: Nemzet

közi Drámatábor.

EndrődiKözösségi Ház

Nyári szünet az óvodákban

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Gyoma

endrődi Csoportjának vezetőségeértesíti tagjait, hogy 1997.
július 26-án 9 órai kezdettel a Művelődési Házban vezetőség

választó közgyúlést tart, melyre szeretettel várjuk tagjainkat.
Továbbá tuda~iuk, hogy augusztus 3-án Gyulára, a fürdóoe
szervezünk kirándulást autóbusszal. Jelentkezni lehet július
2(j-ig a művel6dési házban minden kedden este.

CsóKe János

Vizek hátán az unióba

A Térségi
EU/-ópa

Nap
sZHvezói

augusztus
l-ig.

Térségi Európa Napot rendeznek 1997. október 3-dikán a
Körös-menti és a tiszazugi települések. Tizenhárom város,
nagyközség, község vállalkozott több tucatnyi rendezvény
megszervezésére. (Szarvas, Szemes, Mezőtúr, Kunszenm1.ár
ton, Kondoros, Gyomaendrőd,Hunya, Békésszentandrás, Or
ménykút, Kardos, Csabacsűd, Cserkeszőlő,Öcsöd)
A szervez6k "A vizek hátán az unióba" ielmondattal

RAJZPÁlVÁZATOT H-IRDETNEK
az általános iskolák felsötagozatosai és a középiskolások
részére. A vizek - a folyók, tavak és termálvizek - meghatá
rozzák a térségjellegét, szerepét. AjelmondatO[ és az Európ,u
Unió szellemét népszerűsítőrajzokat várnak a kiírók, méret
től és technikától függetlenül. A rajz, emblémája is lehel a
térségi Európa Nap rendezvényeinek, ezért célszerű vonalas
tervet is készíteni.

Az első húsz
pályázót jutalomban
részesítik a kiírók,
az embléma
megalkotóját
népszerűsílik

és szerződés alapján
külön jutalomba.n
részesíti k.
A benyújtott rajzok
felhasZlláJásáról
a kiírók rendelkeznek.
A pályázatok
díiazására 100 ezer
fo-rintot fordítana.k,
az embléma
tervezője
SO ezer forintos
elismerésben
részesül.

Július 26.19 órától: Anna
bál. Asztalfoglalás a Közös
ségi Házbanjúlius 15-23-ig.
Belépő: 100 Ft

Augusztusi elóíetes
Augusztus 2-9-ig: Ne

mez- és tűzzománe készítő tá
bor. A helyi érdeklődők

számára jelentkezési lapok át
vehet(5k a Közösségi Házban
jÚll.ius 23-tól. Jelentkezési ha
tárid6: 1997. július IS.

Az augusztusi Diákszigetre
jegyek vásárolhatók június
l6-tól a Közösségi Házban.

június l3-augusztus 3.
augusztus l-augusztus 24.
június I3-augusztus 24.
június l 3-augusztus 24.
június 9-augusztus 15.
június 9-augusztus 15.

június 9-augusztus 15.

Selyem úti óvoda:
Blaha úti óvoda:
Szabadság úti óvoda:
Öregszőlői óvoda:
Kossuth úti óvoda:
Vásártéri ltp. óvoda:

F<5 úti óvoda:

Június 3-B-ig: Kiállítás
gyomaendrődi fiatal amatőr

festők műveiből. Demeter
György és Nehéz Lajos fest
ményei megtekinthet6k hét
köznapokon S-16 óráig.

Június 4.13-18 óráig: Te
lefon bemutató és vásár

Június 7.9-11 óráig: Szem
vizsgálat - Okulár Optika

Június ll. 18 órától: Cu
korbetegek klubja

Június 28. 18 óra: Anyug
díjas klub féléves vacsorája

Júliusi előzetes
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kínálata
* Gyűrt seLymek

(mintás, egyszínű)

920-1170 Ft-ig.
* Farmer anyagok

150 cm széles
(csíkos. kockás.

pepita)
924 Ft-ért.

* Bútorvászon máT
580 Ft-táU

Gyoma, Kossuth u. 18.
Tel: 66/386-479
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NAGYLAPOSI

Aműsort a házigazda:
~~ ~

ERDOSllSTVAIV
~ ~

ö vezeti! :!!
~ Q
§ Felnőtt jegy: 450 Ft Diák- és nyugdíjas jegy: 350 Ft i:

Eo-< Belépő a helyszínen váltható a műsor előtt .3 nappal is! ~

POPFARM
1997. augusztus 2. 19 óra

Fellépő művészek:

Farka.s Bálint
és vendégei
ffoooRux

Manhattan
Delhusa Gjan

sabb lett a pálya, nagyobbak az ugratók 
mondta Balázs Dezső, aki a május közepéig
lezajlott négy bajnoki futam ból hármat meg
nyert, s egyben a 2. helyen végzett. Ezzel
vezeti a senior 125 köbcentisek kategóriájá
nak bajnokságát.
Abelépőjegyek egységesen 200 forintba

kerülnek, gyerekeknek pedig 10 éves korig
ingyenes. Ajegyeket a helyszínen lehet meg
venni, amely egyben műsorfüzetül is szolgál
a versenyzóK nevével és más hasznos infor
mációkkal.

Minden műsorfüzet egyben tombola is
mellyel a megnyitón a verseny fő szponzor~

nak a Balázs Lambéria Centrumnak 10 m 
nyi lambériáját sorsolják ki a látogatók
között.

Július 6. Eurocross Ring

A Liget Fürdő fóbejáratánál
június 6-án nyílik a

Liget
Gyorsétkező!

Pizza/ hot-dog/
hamburger/

melegszendvics/
üdítők/ csapolt sör!

Nyitva:
minden nap 9-22 óráig!

Szeretettel vóram
vendégeimet:
Varga Zoltán

Országos motocross verseny

Az országos motocross verseny 7. bajno
ki futama 1997. július 6-án, vasárnap lesz
Gyomaendrődön a kondorosi út melletti
Eurocross Ringen.

A verseny rendezője, a pálya tulajdonosa
Balázs Dezső, aki egyben versenyző is, el
mondta, hogy az edzések már 6-án délel6tt
10 órakor megkezdődnek. A 12 óra utáni
ünnepélyes megnyitót követően 13 órakor
indulnak a futamok. Nyolc kategóriában
mintegy 120-150 indulóra számitanak.
Gyomaendrődr61három versenyzőindul:

ll-es rajtszámmal Balázs Dezsőkétkategó
riában, senior 125 köbcenti és az I. osztály
125 köbcentiben Yamaha motorjával, Ba
ltízs Csaba II. osztály 250 köbcentiben
ugyancsak egy Yamaha motorral és 211-es
rajtszámmal. Kiss Lajos személyében egy
új motoros kezdi meg pályafutását egy Ka
wasakival a 125 köbcentis II. kategóriában.

- A pályát a tavalyi verseny után teljesen
átalakítottuk. Sokkal hosszabb és látványo-

JI műsort esős időben is megtartjuk!



Fizetés azonnal"
készpénzzel!

Bárkai ZSOlti
Gyomaendrődi

Erkel u. 29.

RÉGI BÚTORT
ANTIK BÚTORT

VÁSÁROLOK

- boltberendezést

- hagyatékot, régiségeket,
ócskaságokat

- régi stílbútorokat

- parasztbútort (szekrény, asztal,
kaszli, sublót, falitéka, konyha
szekrény, Jáda, szék, tükör
és tükörasztal, kredenc)

- festményt, képkeretet

- fali- és zsebórákat

- fegyvereket, katonai fel-
szereléseket

- üveg és porcelán dísztárgyakat

- népi kerámiát, parasztüveget
(boros, likőrös, szódás, stb.)

- régi gyermekjátékokat
(babák, mackók, vonatok, stb.)

- hangszereket, zené16
szerkezeteket
(gramofont, fonográfot, stb)

MU~TANG

Gyomaendrődi

Erkel F. u. 29.
Telefon:

06-30/533-594

Reális áron vásárolok

~

FARMERHAZ

Gyoma, Fő út 181/1.

LIüNNE
SHOP

Velvet Bútorbolt

CE.·~~íflJ&·"~'L-----'-~. ; J /
, '7\
~é'

nyári ajánlata
Piramis szekrénysor 50.200,-tól
Renáta szekrénysor 60.800,-tól
3-2-1 ülőgarnitúra 104.400,-tól
Sarokgarnitúrák 67.000,-tól
Számítógép asztal 7.100,-tól
Üveg dohányzóasztal 9.800,-tól
Telefontartó polc 3.600f -tól

Függönykarnisok méretre!

Mindenkit szerettei várunk!
Nyitva: hétfőtC'í! péntekig 9-12

és 13.30-17.30
szombaton 9-12

Telefon: 06-30/453-274
Gyomaendrőd, Fő út 202.

r
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~.Lakást szeretne vásárolni? "
A régit szeretné felújítani? ~

Építkezni akar? ~
t.

ILAKÁS-ElŐ;r~ÉKOSSÁG I
I:. Fundamenta-módra I.:~
~ * 40% állami támogatás ~

I * 6% fix hitelkamat I

I
* AZONNALI KEDVEZMÉNYES ~

; HITELLEHETÖSÉG I
~ Tájékoztatás, tanácsadás: 386-875 ~

~ Munkatársak jelentkezését is várjuk! r.
~ §
r.~..>~..o-;.»»y/••~".:-:";.;.z,.;.o.~~.-;.»"";'-.IO'""""':>;.'"h""'/.Y:-»:-;'Y.'~~~

gyomai és endrődi

boltjaiban várja
kedves vásárlóit

bővülő

áruválasztékkel!
- VAPE (kültéri,

beltéri) szúnyogirtók
- DURACEll, MAXEll
és PERION elemek
- TUNGSRAM izzók

fénycsövek,
- hűtögép

alkatrészek,
- porszívókhoz papír

zsákok (EllN, HA,
SIEMENS, PHILIPS,

ROWENTA,
DElONGHI, AKA,

ElECTROLUX,
stb. típuso khoz),
- kávéfilter 2 és 4

személyes
- EllN és HA

háztartási gépek
- demokratikus és

minöségi SKF
csapágyak,

ékszijak, szimeringek
rövid idejű

beszerzését vállajuk.
Háztartási gépek

javítása, épületek
villanyszerelése és
biztonságtechnikai
felülvizsgálata i s
megrendelhetö!

Telefon:
Gyoma - 66/386-358,
Endrőd - 60/450-821

Aranyékszerek
10% árkedvezménnyel június 14-ig!

Nikon fényképezőgép akciós óron!
AGFA akció!

Gyomaendrőd,

Hősök útja 46.
Pólók, szabadidőruhák

nagy választékban,
kedvező áron!

Megérkeztek a fürdőruhók üzletünkbe!



HÁZ, LAKÁS
Gyomán, KissBálint u. 2. szám

alatt 3 szobás, gázfűtéses családi
ház eladó részletfizetéssel is.
Traktor vagy szántóföld csere ér
dekel. Érd.: a helyszínen.

Gyoma, Körgát u. 27. szám
alatti gázfűtéses családi ház eladó
sok melléképülettel és nagy por
tfival. Irányár: l millió forint.
Erd.: a helyszínen.
Gyomaendrőd, Árpád u. 6.

szám alatti családi ház 480 négy
szögöl telekkel, kedvező áron el
adó. Érd.: Gyoma, Kossuth u. 15.
Tel: 386-405

Kétszobás. összkomfortos csa
ládi ház csendes helyen eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Hunyadi út 32/1.

Békésen két és fél szobás, für
dőszobás, kertes, régi típusú gáz
tú'téses ház eladó, vagy Gyomán
kertes házra, esetleg 1.,2. emeleti
iakásra cserélhető. Érd.: 06
30/588-799 egész nap.

Üzkthelyiség kiadó kedvező áron
Gyomán a piac közelében. Érd.:
Gyomaendrőd. VásáItéri ltp. 211B16

Családi ház eladó Gyoma, Hő
sök u. 68. szám alatt. Erd.: Gyo
ma, Rákóczi u. 2411. egész nap.
Endrődön 3 szebás összkomfor

tos, gáz-központi fűtéses családi

ház nagy telekkel eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Sugár u. 33. 17
óra után.

Gyoma, Bajcsy u. 13. szám
alatti gázfűtéses, összkomfortos
ház eladó. Lakó telep ire is elcse
rélném. Érd.: a helyszínen.

Gyoma, Hősök u. 15. szám
alatt 4 szobás, gáz- központifűté

ses ház eladó vagy bérelhető,gaz
dálkodásra alkalmas
melléképületekkel. Érd.: Gyoma,
Bajcsy u. 46/1. Tel: 386-452

Kétszobás, összkomfortos ház
eladó a volt Győzelem Tsz. ter
melési központjában. Érd.: a
helyszínen, vagy a 386-922-es te
lefonszámon.

Másfél szobás lakótelepi lakás
eladó Gyomaendrőd, Október 6.
ltp. A/2/6. szám alatt. Érd.: a
helyszínen

Gyomán a Vásártéli ltp-en két
szobás, összkomfortos, 2. emeleti,
erkélyes lakás igényeseknek eladó.
Érd.: Gyoma, Zrínyi u. 49/1.

Gyoma, Árpád u. 32. szám alatt
összkomfortos ;.;saládi ház nagy
udvarral eladó. Erd.: a helyszínen.

KERT, TELEK
GyoTán a Fűzfás-zugban

1085 m -es gyümölcsös, vetemé-

nyes vízparti kert eladó. Érd.:
60/450-772

Építési telek Gyomae~drődön
a Pásztor 1. úton eladó. Erd.: 06
751313-491,06-23/454-583

Kecsegésben 1000 m2 bekerí
tett vízparti telek eladó. Érd.:
Gyoma, Rákóczi u. 3111. egész
nap.

Siratóban 330m2-eskerteladó.
Érd.: Gyoma, Rákóczi u. 31/1.
egész nap.

Gyomaendrőd, Hősök u. 15.
szám alatt 270 négyszögöl telek
eladó. Érd.: Gyoma, Bajcsy u.
46/1. Tel: 386-452

JÁRMŰ

Eladó MTZ-45-ös traktor.
Érd.: Gyomaendrőd, Arany János
u.9.

Polski Fiat 126-os, lejárt mű

szakival eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Magtárlaposi u. 37.

ÁLLAT
Keresem fehér palotapincsi

kiskutyámat. Elveszett január
28-án. Becsü letes megtaláló
1000 Ft jutalomban részesül.
Cím: Kiss István, Gyoma, Mun
kácsi u. 5.

KUlyanyírást válJajok, kérésre
házhoz megyek. Érd.: Gyoma
endrőd, Jókai u. 16/1. Tel:
66/386-617

Perzsa kiscicák eladók. Érdek
lődni: Gyoma, Gyóni G. u.
38/1.

EGYÉB
3 db kisméretű boroshordó el

adó. Érd.: Gellai József, Gyoma
endrőd, Szabadság u. 2.
, Eladó 500 db B-30 blokktégla.

Erd.: Gyomaendrőd, Sugár u. 33.
17 Óra után.

Régi típusú fehér, panorámás
mély és sport gyerekkocsi olcsón
eladó. Érd.: Gyoma, Gyóni G u.
38/1.

Jó állapotban lévőgyermekhe
verő eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Baross Gábor u. 20.

Chinon-vázat keresek megvé
telre. vagy cserére. Érd.: 66/451
936, az esti órákban.

Hálós gyerekjárókát vennék.
Érd.: R. Nagy Jánosné, Gyoma.
Kiss B. u. 3.
Kétkerekű gyermekke.rék

pár, gyerekülés eladó. Erd.:
Gyoma, Rákóczi u. 23. Este 6
óra után.

PALATETŐTULAJDONOSOK FIGYELEM!

,
•

Pttom Gondja van a palatetőjével, beázik, ázalog és csúnya mohás?
Nem kell átrakatnia, lecserélnie több százezer jorintért.

Ha mennyezete sárgul, leválik a tapéta, a háza falán
csúnya ázási nyom van?

Még most nézze át gondosan.

VAN RÁ MEGOLDÁ
Palatetőjétkörnyezetbarát technológiával gyorsan, szak:szeruen
letisztítom, a törött és megrongálódott palákat kicserélem.
Palatetőjétújjávarázsolom, nincs többé beázás és csúnya

mohás tető.

Mindezt egy tetőcsere árának töredékéért, garanciával!
Ha érdekli, kérem keressen meg az alábbi címen

vagy telefonszámokon:

Varga Zoltán, 5502 Gyomaendrőd, Babits u. 22.06-30/456-781,06-60/455-002
Árajánlat helyszíni szemle után, megegyezés szerint!

Ezenkívül vállalom műkő, márvány és gránit síremlékek, sírok, szobrok tisztítását.
Nem kell eldobnia palatetőjét!

Ne feledje, 06-30/456-781,06-60/455-002
Varga Zoltánt keresse!
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Címe: ,', " .

Feladóneve: ' ., .. , ..

Érdeklődni: , .

SZOLGÁLTATÓ
IRODA

GYÖNGY

ELADÓ:
A Vásártéri lakótelepen 4

lakásos házban elsö emeleti
3 szobás, gázkonvektoros la
kás garázzsal eladó vagy kis
kertes házra cserélhető.

Főútvonal mellett 2 szobás
komfortos családi ház be
építhetőtetőtérreleladó.
A gyomai fürdő mellett fél

kész nyaraló eladó.
A Siratóban 35 m2-es. két

szintes faház vízparti telekkel
eladó.

A Siratóban vízparti telken
fekvő faház igényes müszoki
felszereltséggel eladó.
Az Arany János úton 3 szo

bás. komfortos családi ház
eladó.
A Bocskai úton felújított.

komfortos családi ház eladó.
Nyugodt fekvésü helyen.

kétszobás. komfortos csalá
di ház eladó.
Endrődön. kövesúthoz kö

zel 5 szobás. összkomfortos.
kétszintes ház. nagy alsóé
pületekkel eladó.
A Gárdonyi úton kétSZintes,

3 szobás családi ház. alsóé
pületekkel eladó.

Forgalmas helyen mühely
csarnok üzlethelyiségekkel.
nagy betonozott udvarral
eladó ..

KIADO
~ss Lajos üdülőtelepen 10

m -es faház. vfzparti telekkel
kiadó.
A Füzfás-zugban kétszintes,

komfortos nyaraló teljes be
rendezéssel kiadó.
A Fő út mellett külön bejá

rqtú bútorozott szoba kiadó.
Erdeklodni a 386-479-es te

lefonon vagy irodánkban a
Kossuth u. 18. sz. alatt.

TAKARÍTÓGÉPEK
KÖLCSÖNEZHETŐK

66/386-875

Az apróhirdetés szövege: .
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bességes. kerékpár eladó. Érd.:
Gyoma, Arpád u. 2/A.

Felújílani, építkezni szeretne? Is
meIje meg a ~áskassza nyújtotta
lehetőségeket! Erd.: Gyomaendrőd,

Tompa u. 10. Zakariné Józsa Ida
Április ll-én elvesztettem fél

pár karika fülbevalórnat. Jutalom
ellenében kérem az Aranysas Pati
kában leadni.

Eladó: gázpalack. olcsó kombi
gyerekágy. női kerékpár. video.
TY, gumicsónak, gáz-vízmelegítő.
Érd.: Gyomaendrőd, Kulich Gy. u.
13/1. Tel: 06-60/487-071

Keveset használt három szemé
lyes sátor eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Kossuth u. 5.

Olcsón eladó l db rekamié 5 ezer
forintért. Érd.: Gyomaendrőd.
Pásztor J. u. 18.

Búza szállítását vállalom MTZ
szerelvénnyel. Érd.: Gyomaend
rőd, Selyem u. 20. Tel: 06-60/455
716. Iványi.

Televíziók és videók javítását
vá1lalom. Érd.: Gyomaendrőd.
Bethlen cl. u. 36.. Budai János.

Jó áUapotban lévő használt. bú
tor. valamint kukorica eladó. Erd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9.

Könyvelésben jártas munk~tár

sat keresek..,Lakáskassza" Erd.:
Gyomaendrőd. Körgát u. l 51 l.
Tel:06-60/450-S18

Előneveltcsirkejegyezi.lető: 125
Ft/db. Szállítás június 7. Érd.: Sze
leiné, Gyomaendrőd. Fő út 4. Tel.:
66/386-077 .

r------------------------------------------,
I I
I I

1 Ingyenes az apró! 1
I

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasóknak I

a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céUából. A szelvényen megjelölt helyre kell

beuni a kivánt szöveget, és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd

5500 Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért
felelősségetnem vállalunk l Egy apróhirdetés szövt:ge
lehetőleg ne tartalmazzon tizenöt (l5) szónál többet!

GÉP

JÁRMŰ

EGYÉn

KERT, TELEK

Négy szobás. ös.szkomfortos
családi ház eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Attila u. 6/1.

Kicsi ház (egy szoba. egy kony
ha) olcsón eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Mikszáth u. 16.

Gyomán az Arany J. u. 5. szám
alatt sürgősen eladó 3 szobás, össz
komfortos családi ház reális áron,
nagy udvarral, garázzsal. Érd.:
Gyomaendrőd,Yásártéri ltp. 271A.
Nemesné.

Gyomán, Sallai u. 23. szám alatt
családi ház nagy portával eladó.
Erd.: Gyoma. Sallai u. 24.

Szegeden a városközpontban f6
bérlő nélküli szobák kiadók diákok
részére. Tel.: 66/386-818

Beépíthető telek eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Erkel u. 25.

Yizparti nyaraló egész évben ki
adó telje~ felszereléssel a Fűzfás

zugban. Erd.: 386-930. esti órák
ban 386-554

Eladnám vagy művelésre térítés
nélkülodaadnám Gyomán a Pocos
ban 600 négyszögöl. vízparton lé
vő gyümölcsös és szántó kertemet.
Telefon: 56/352-776

Rendszámmal ellátott három
szöges lassújármű olcsón eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Zrínyi M. u.
3 .. Szabó

Suzuki robogó eladó. Tel.:
66/386-875.

Hosszúplatós Ifa jó állapo~ban

bontásra vagy egyben eladó. Erd.:
Gyomaendrőd. Tanács u. 8.

S-51 Símson segédmotorke.rék
pár és RK-02 rotakapa eladó. Erd.:
Kondoros, Jókai u. 1511., dr. Bor
gulya Márton

Renault ll. GTX. 1,7-es. 13
éves 18 hónap műszakival sürgő

sen eladó vagy terményre. gépre
cserélhető. Telefon: 66/382-005

Skoda 120 L. 1985-ös. 60 ezer
km-el, bordó színű, garázsban tar
tott, első kézből eladó. Érd.: Gyo
maendrőd. Fegyvernek u. 17 ..
Borsós.

Ágynemútartós alig használt re
kamié és fütelek. valarnint négyse-

Fekete-fehér távirányítós TY
sürgősen eladó. Érd.: 14 órától
Gy;maendrőd.Babits u. 33.

Eladó vizsgáztatott platós mun
kagép és RS traktor 5év műszaki

val. Csere is érdekel. Erd.: Gyoma.
Széchenyi u. 21.

C-64 s~tógép, floppy. sok le
mez eladó. Erd.: Kovács Gábor,
Gyoma, Bajcsy u. 76.

HÁZ,LAKÁS
Központifútéses ház eladó Gyo

mán a Hősök u. 5. szám altt.lrány
ár: 750 ezer forint. Érd.: a
helyszínen.

Két családnak is megfelelő ker
tes ház nagy telekkel, sok mellék
épülettel eladó Gyoma. Mátyás u.
32. szám alatt. Érd.: Endrőd. Faze
kasi u. 32.

Családi báz eladó kövesút mel
lett olcsón Gyomán a Béke u. 23.
szám alatt. Erd.: telefonon egész
nap. 06-60/384-923

Kétszobás. összkomfortos ház.
sürgősen eladó Gyoma. Losonczi
út 18. szám alatt. Ugyanitt jó álla
potban lévő Babetla eladó. Érd.: a
helyszínen 16 óra után.
Endrődön kis ház eladó. Érd.:

Gyomaendrőd, Sugár u. I I l.
Gyomán a Radnóti út l. szám

alatti 3 szobás, gáz- és villanyfúté
ses. telefonos családi báz eladó.
Érd.: Homok Lajos. Hunya, Rá
kóczi u. 4. Tel.: 66/388-746.

Eladó Gyomaendrőd. Yásártéri
ltp. 281A. IDill. szám alatti lakás.
Irányár: 850 ezer forint. Érd.: Gyo
maendrőd.Erkel u. 21. 17 óra után.

Endrődön a Bartók B. u. 28.
szám alatt családi ház. valamint két
telek a Harcsás zugban eladó. Érd.:
Endrőd. Kinizsi u. 9.

Gyomán kétszobás, összkom
fortos. gázfűtéses nagy családi ház
melléképülettel eladó. Érd.: Gyo
ma. Béke u. 6.

Tetőtérbeépítéses családi há? el
adó.Irányár: 3.5 millió forint. Erd.:
Dr. Kulcsár László ügyvédnél.

Endrődön a Deák u. 32. szám
alatti három szobás családi ház eJ
~dó. Két családnak is megfelelő.

Erd.: munkaidőn kívül, 386-977
Endrődön a Bartók Béla u. 26.

szám alatti ház eladó. Érd.: a szom
szédban. Bartók B. u. 2611.
Gyomaendrőd. Mikes Kelemen

u. 411. szám alatti családi ház eladó.
Érd.: a helyszínen.

Kétszobás családi ház eladó
Endrődön.a Könyves Kálmán u. 8.
szám alatt. Érd.: a helyszínen déle
lőttönként

Kertes ház hosszútávra igényes
nek kiadó vagy eladó Gyomán.
Erd.: 386-930. az esti órákban 386
554

Eladó három szobás. ha1los.
összkomfortos kertes ház. Érd.:
egész nap. Gyoma. Rákóczi u.
13.
Endrődön eladó kétszobás. für

dőszobás. központifútéses családi
báz nagy telekkel. Érd.: Keresztes
Nagy Jenő. Gyomaendrőd, Polányi
u.30.
Gyomaendrőd. Csokonai u. 7.

szám alatt gáz- és vegyestüzelé~ű,

összkomfortos kertes ház eladó.
Ko~ann telepi lakást is beszámí
toki Erd.: a helyszínen, minden nap
15-17 óráig.
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1. ölfJIS
A szekereés eDlber
Május 22-én este II órakor bejelentés érkezett a rendőrségre,

hogy a gyomai Nyárfás kocsmában egy ember tartja rémületben a
kocsma törzsközönségét. A helybéli Rambó egy szekercével és egy
késsel hadonászott, majd egy j6l irányzott ütést mért a szekerce
fokával az egyik vendég ábrázatára. Ennek köszönhetően a meg
ütött úr állkapocs csontja eltörött, minek következtében ájultan a
padlózatra hanyatlott.

Történt, hogya szekercés ember - akkor még fegyverzet nélkül
- egyasztaltársasággal szórakozott. Kulturált módon iszogattak,
énekeltek, olykor biliárdoztak. Egyszer csak emberünk kirohant a
nyitott kocsmaajt6n, majd rövidesen visszatért. Egyik kezében egy
szekercét, másikban egy kést tartott, s rövid indokJást adott várható
cselekménye okáról: eszerint az asztaltársaság egyik tagja ellopta
az ő biciklijét. E rövid kijelentést követően már suhintott is szeker
céjével, s ahideg vas a feltételezett biciklitolvaj állkapcáján landolt.
Az asztaltársaság tagjai közös erővel teperték le a hadonászó em
bert, akit le is fegyvereztek. A tettes azonban nem érezhette jól
magát a kocsmában, ezért - mire a rendőrök a helyszínre értek 
neki indult az éjszakának. A rendőrök néhány óra múlva a lakásán
fogták el a szekereés embert, aki ellen az előzetes információk
alapján súlyos testi sértés miau indult eljárás.

Szúnyogirtás

Tisztelt Ügyfelünk!
Éltesítjük, hogy az Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezet
Gyomaendrőd,Kossuth L. u. 30. szám alatti

kirendeltségén 1997. június 9-tól

átalakítási munkálatokat kezdünk
várhatóan egy hónap időtartamig.

Ezen időszak alatt is biztosítj uk ügyfeleink ~

kiszolgálását a megszokott nyitvatartási idő alatt. ~

Az esetleges kellemetlenségekért előre is szíves t.
~

elnézését és ~

megértését kérjük ~
~

hiszen a munkálatok annak érdekében történnek, ~

hogy a befejezést követőenmég kulturáltabb ~
és magasabb banki színvonaIon tudjuk ~

kiszolgálni Önt. ~

. ~=.=j

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió
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női-, férfi- és gyermekniházattal,
kedvező árakkal várjuk Önöket!
~........,.

Május 23-án este 7 óra táj
ban egy alacsonyan száJ1ó
helikopter jelent meg a város
felett, s áldásos tevékenység
be kezdett. Már aznap este
érezhetően gyengült a szú
nyogok inváziója, s másnap
ra csupán néhány túrmündó
szúnyog maradt életben.

Az önkom1ányzat évek óta
végeztetett szúnyogirtást a
városban, a lakosság a lakos
ság és az itt nyaralók nyugal
ma érdekében. Tavaly
azonban ez a folyamat meg
szakadt, mert bár sok minden
másra jutott pénz, de szú
nyogirtásra nem. Idén az első

májusi meleg napokat köve
tően sZú'::yogok milliói lep
ték el a várost, s a
polgármesteri hivatal azon
nal árajánlatot kért a Rovért
nevű kártevőmentesítőcég
tól. Az árajánlatot megren
delés követte és így a
Rovén idén nyáron 400
hektáron három alkalom
mal a levegőból bombáz
za" a szúnyogokat,
"háromszor pedig úgyneve
zett földi melegködös irtás
sal segíti a légi pusztítást. A
Rovért garanciával váJ1aJta
a munkát hektáronként net
tó 600 forintos díj fejében.

Adó- Könyvelő-TB
Tanácsadó Iroda
* Magánszemélyek, 6s

termeló1<. egyéni és társas
vállakozások teljes körű

ügyintézését, bevallások
készítését, nyomtatványok
kitöltésében segítségnyúi
tást könyvelési, adózási,
társadalombiztosítási té
mában.

Cím: Gyomaendrőd,
Kossuth u. 18. Tel: 386-479

Aki várja Önöket:
Mastala Istvánné

és Rávainé Farkas Éva

Továbbá egy új,
különleges takarékosság a

LAKÁSKASSZÁVAL:
- a LEGmagasabb

elérhető szerződéses

összeg,
- a LEGelőnyösebb
törlesztési rendszer,
- a LEGrugalmasabb

konstrukció.
Amennyiben érdekli Önt

ez az új befektetési,
takarékossági forma,

hívjon!
IMPELLO-97 BT.

Rávainé Farkas Éva
Gyomaendrőd,

Sallai u. 15/1.

Újra megnyílt
Gyomán

a WATT GMK
/ mögött

az Arpád utcában
a

PALACKOZOTT
ITALOK
BOLTJA!

Italok,
dohányáru

és kávé
DISZKONT

ÁRON!
Telefon:

66/386-358



Aug sztusi
Mint csaknem minden 6rült
ség, a bogarazás is Ameriká
ból indult világhódító útjára.
Kaliforniában a 60-as évek kö
zepén alakultak aL els6 klu
bok, s azóta már több száz
ilyen működik. Nálunk 1991
ben alakult meg aL els6, és az
óta is legnagyobb klub, a
Magyarországi Bogarasok
IQubja. Az országban évr61
évre több helyen is rendeznek
bogaras találkoz6kat. Idén
Gyomaendr6d is csatlakozott
a sorhoz.

(4. oldal)

-'

Aruházat
épít a
Penny
Market

(3. o/dal)

BETHLEN-NAPOK .

Vita Agricolae
Mezőgazdasági,

Ipari
Kiállítás
és Vásár

XXIII.
Országos
Halfőző

Verseny
Gyomaendrődön

6. ÉVF. 8. SZÁM 1997. AUGUSZTUS ÁRA: 59 Ft,
GYOMA· SZO
ENDRŐDI •.

,
BESZED

1997. augusztus 29-31 . FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Kábeltévé lesz jövöre,
idén pedig már szól a helyi rádió

Mint az: sokak előtt ismeretes. néhány évvel ezel(ftt a szolnoki Tele-Coop nevű kfl. kábeltévé kiépftésébe kezdett.
Azaz pontosabban csak a pénzt igyekezett összegy{ijteni a jeleiUkezó7ctó7, ám a munkákhoz sohasem kezdett hozzá. Ezt ele

inte ajelentkezó7c kis számával indokolták. Idó7cözben ajelentkezők kezdték visszakövetelni a pénzüket, több,
de inkább kevesebb sikerrel. (2. oldal)

Kömlődi

sinnadratta
1997. augusztus 2-án rendezték meg

az 5. Országos Mazsorett Versenyt
Kömlődön 18 csapat részvételével. /',.z

általános iskolai korcsoportban a gyo
maendr()di 2. sz. Általános Iskola tanu
lói, színpadi tánc kategóriában értek el l.
helyezést. Ez volt az első ilyen megmé
reuetése az 1994. novembere óta mú1<ö
dő csoportnak, amely Macskinné Poór
Erzsébet és Hunya.Jolán tanárnővezeté
sével érte el sikerét.
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Kezdődik

az iskola!
* Iskolatáskák, hátizsákok

750 Ft-1950 Ft-ig

* Tomacipó1<:, vászoncipők
400 Ft-650 Ft-ig

* Gyermek sportcipők

1250 Ft-tól

* Szabadidőruhák,

gyerekfarmerek,
gyerekingek

Azok a vásárláink,
akik augusztus

l O-szeptember l-ig
3.000, 5.000, 10.000

forint felett
vásárolnak

ajándékot kapnak!
ZlDMING KFT.
KÍNAI BüLTJA
Gyomaendrőd,

H6sök tere 7.

lJ
· '==~-Y=~

Budapesti ~
raktárunkból ~

~ nagyker. áron ~
~ viszonteladókat :1
~ . k· l 'I k ~~ IS ISZO ga un ~

~ különböző típusú ~
~ női-, férfi és gyermek ~

I vászoncipó1<.ból! i
: Érdeklődni: ZHI MING Kft. ~
~ Kínai Boltja ~

~ Gyomaendröd, Hösök ~
~ tere 7. Tel: 20/615-668 :1
f: - :;.o.;.:.:.'...:.~-:-~:.x.":':«oOo".M-"/""»:~~

Megnyilt az ,

AUTÓSZERVÍZ.,::~.:
Gyomaendrőd,

Bartók B. u. 11. szám ~
alatt (a volt Enci melletti utcában).

SZOLGÁLTATÁSAINK:

- Idén szeretnénk a lakossá
gi igényeket felmérni, s a ter
vek elkészítését követően

jövő tavasszal kezdenénk a
munkát. Éppen ezért kérem a
lakosságot, hogy a néhány nap
múlva a lakásaikba eljuttatott
jelentkezési !apon jelezzék ér
deklődésüket - mondta Szűcs

Imre.
Dr. Hunya Miklós, az Endrőd

és Vidéke Takarékszövetkezet
ügyvezet6je lapunkat tájékoz
tatta arról, hogy a kidolgozott
kedvezményes kamatozású hi
tellel, ha valaki 36 hónap alatt
kívánná kifizetni a 25.000 fo
rintos díjat, akkor havonta 1000
forintot kell fizemie. Részletes
tájékoztatást a Takarékszövet
kezetek fiókjaiban adnak.

Mint az sokak előtt ismeretes, néhány évvel
ezelőtta szolnoki Tele-Coop nevű kft. kábel
tévé kiépítésébe kezdett. Azaz pontosab
ban csak a pénz igyekezett összegyűjteni a
jelentkezőktől, ám a munkákhoz sohasem
kezdett hozzá. Ezt eleinte a jelenkezők kis
számával indokolták. Időközben a jelentke
zők kezdték visszakövetelni a pénzüket,
több, de inkább kevesebb sikerrel.

A hálózat mi.ntegy 20 műsort

kínálna a lakosságnak: MTV1,
MTV2, Duna TV, Szív TV, M
SAT, TV-3, Spectrum TV, Z+
(magyar nyelvű zenés csator
na), ez év októberétől két új,
magyar nyelvű kereskedelmi
műsor indul. A felsorolt ma
gyar nyelvű adásokon kívül
fogható lesz az angol nyelvű

Eurosport, a TNT, a CNN, va
lamint a német nyelvű VIV A,
az RTL, az RTL 2, a Pro 7, a
SAT I és a VOX csatornák.
Emellett a HBa nevű fizetős

mozicsatorna vételére is lehető

ség nyílik. Mód lesz egy helyi
tévéstudió létrehozására is.

Annál is inkább aktuális az
ügy, mivel ősztől az MTV 2 csa
tomája múholdon keresztül lesz
fogható, s akinek most parabola
antennája van, az is 10-1 S ezer
forintos költséggel tudja bővíteni

antennáját, hogya kettes csator
na músorát élvezhesse.
Szűcs Imre lapunknak el

mondta, hogy a munkálatok
egy úgynevezett fejállomás te
lepítésével kezdődnek, s ezt kö
vetné a kábelhálózat kiépítése,
amelyról az egyes lakásokba
jutnának el a műsorok.

Egy mezőberényi váll lk zó tett ajánlatot

Kábeltévé lesz jövöre,
rádió pedig már az idén!

A közelmúltban ajánlatot tett
egy mez6berényi vállalkozó,
Szú'cs Imre a gyomaendrődi ká
bet tévé hálózat kiépítésére.

Dr. Dávid Imre polgármester
elmondta, hogy fontosnak tartja
mind a kábeltévé-hálózat, mind
pedig egy helyi rádió beindítá
sát Gyomaendrődön, hiszen
mindezek a gyors tájékoztatást
szolgálnák.

- Most a televízióra és a helyi
rádióra is ajánlatot kaptwJk. A
képviselő-testület értékelve az
ajánlatokat, úgy döntött, hogy tá
mogatjuk a kábelhálózat és a he
lyi rádió létrehozását.
HozzájárultwJk továbbá ahhoz,
hogy Szűcs Imre a kábeltévére
vonatkozóan, Hajdú István a
szeghalmi Kábel-Elektro Kft.
ügyvezetó]e pedig a rádió létesí
tése érdekében lakossági igény
felmérést végezhessen
Gyomaendrődön. Mindemellett
kezdeményeztem az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkeze01él a
kábel-hálózat gyorsabb kiépítése
és a lakosság anyagi terheinek
csökkentése érdekében egy ked
vezményes hitelkonsLrukció ki
dolgozását.

Szűcs Imre, aki a mezóoeré
nyi és a köröstarcsai kábeltévé
hálózat kiépítője, s jelenleg
műszaki üzemeltetője,elmond
ta~ hogy jövőre a kiépítés várha
tÓ költsége kertes házak
esetében nem lesz több mint 25
ezer forint, lakótelepi lakások
esetében pedig a fenti összeg
SO-70 %-át fogják kémi. A pon
tos költség csak az igényfelmé
rés után derül ki. A kábeltévé
havi üzemeltetési díja lakáson
ként 500 forint lenne.

Helyi rádió
A szeghalmi Kábel-Elektro Kft. Szeghalom városában és a

környező településeken üzemeltet helyi rádiót és kábelteleví
ziót. A cég ügyvezetőjeHajdu István elmondta, hogya rádió
studió nem lakossági támogatással kerül kialakításra,
magyarán a helyi rádió létesítésére a lakosságtól nem kérnek
pénzt. A tervek szerint a szükséges engedélyek beszerzését
követően ez év végén megszólalhat a Gyomaendrődi Rádió.
Kezdetben csak napi 3-4 órás műsoridővel, kés6bb folyama
tosan emelik a sugárzási időt.

- személygépkocsik teljeskörűjavítása,
- műszaki vizsgára való felkészítése,

- benzinüzemű motorok műszeres vizsgálata.

Nyitva tartás:
hétf6tól péntekig: 8-17-ig, szombaton: 8-i 2-ig

Meghibásodott autójával forduljon hozzám
bizalommal!

Kurilla Zoltán, autószerelő
Tel: 66/285-164



A városfejlesztés nem
egy bizottság feladata

Napirenden a gondozási központ
gazdálkodása

Ebből fegyelDli lesz!?
A képviselő-testület az év elsőhat hónapját követően
megvizsgálta az önkormányzati intézmények gaz
dálkodását. Legnagyobb problémát a gondozási köz
pont gazdálkodása !elentette. Az állami pénzeken
felül az önkormányzat a városi költségvetésból idén
11 millió forintos támogatással segítette az intéz
ményt, amelyból az első félévben már több mint 9
millió forintot el is költöttek.

1997. augusztus

Az intézmény vezetője,Gon
da Edit a tavalyról áthúzódó ki
fi zetetlen szám lák
rendezésével, a magas gyógy
szerárakkal és az energia árának
emelkedésével indokolta.

Az idősek gondozását ellátó
intézmény önkormányzati tá
mogatása 1994-hez viszonyítva
a tízszeresére emelkedett, a
gondozottak száma viszont
több múlt 20 %-kal csökkent.

Dr. Dávid imre polgármester
elmondta, hogy nem a gondozá
si központ szakmai munkáját
kifogásolják, hanem a gazdál
kodását. Ha az intézmény nem
változtat a működésén, akkor
év végére a már említett II mil
lió foriutos támogatáson felül
még 6-7 millió forinttal többet
lenne szükséges adni a város
kasszájából.

A július 24-i ülésen elhang
zott az is, hogy az intézmény
gazdálkodásának a helyi költ
ségvetés keretei között kell ma
radnia, ellenkező esetben
megsérti a költségvetési rende
letet. Ugyanakkor az intéz
ményvezető, Gonda Edit
fegyelmileg is felelős az általa

A képviselő-testület még már
ciusban döntött az önkormányza
ti bizottságok átszervezéséről.

Erősödött a Pénzügyi és Gazda
sági Bizottság szerepe, ugyanak
kor a Városfenntartó és
KörnyezetvédőBizottság felada
ta szűkült. Ráadásul ez utóbbi bi
zottság nevéből kikerült a
"városfejlesztő" szó.

Ezt nehezményezte a bizottság
elnöke, dr. Valah Béla. Kifogásolta.,
hogy bizottsága nevéból hiányzik a
"városfejlesztó~' szó, ugyanakkor a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
nevében sem szerepel.

Csorba Csaba jegyző válaszá
ban kifejtette, hogya fejlesztések

HÍREK

irányított intézmény pénzügyi
helyzetéért, a gazdálkodási jog
szabályok és az önkormányzati
költségvetési rendeletek betar
tásáért.

A júliusi ülésen a képviseló1<.
nem fogadták el Gonda Edit be
számolóját, és utasították őt,

hogy a valós pénzügyi helyzet
r61 a következő, augusztus 7-i
ülésig adjon beszámolót. A tes
tület utasította ugyanakkor az
illetékes bizottságokat, hogya
szeptemberi ülésig vizsgálja
meg Gonda Edit fegyelmi fele
lősségét.

Az augusztus 7-i ülés délelőtt

9 órai kezdésére nyújtotta be az
intézményvezető az újabb be
számolóját. Mivel az anyag
késve érkezett, nem volt mód
sem a sokszorosítására, sem ar
ra, hogy a képviselők áttekint
hessék az anyagot, ezért a
polgármester a napirendi pon
tok közül ezt a témát kivette.

- Az intézmény vezetőjének

valószínúleg az volt a célja,
hogy ezt a témát ma ne is tár
gyaljuk - jegyezte meg dr. Dá
vid Imre.

H.E.

elfogadása a képviselő-testület

feladata. A fejlesztési témákban
az előzetes véleményezések so
rán több önkormányzati bizott
ságnak is szükséges
megtárgyalni az ügyeket. A vá
rosfejlesztés sokkal nagyobb hor
derejű munka annál, hogy egy
bizottság kezében legyen, hiszen
egy-egy fejlesztési kérdésben
gyakran lakossági fórumot is kell
tartani, és a fejlesztések érintbet
nek jogi, sőt humánpolitikai kér
déseket is.

A városfenntartó bizottság he
tedik tagjává a kisgazda Gellai
Imrét választotta a testület az el
nök, dr. Vaj ah javaslatára.

, "
SZO-BESZED HIREK

Jön a Penny Market
A közismerten rendkivül kedvező árai ról is híres

Penny Market üzlethálózat áluházat épít Gyomaend
rődön a piactér mellett, a volt gépállomás területén.
A tervek szeIint ez év végére megépül a bevásárló
központ, amely mellett a cég egy 150 gépkocsit befo
gadó parkolót is épít.

~

Uj plébános Gyomán
A gyomai katolikus plébános, Horváth Jállos beteg

sége miatt a szeged-csanádi püspök augusztus l-tól a
Szeged melletti Tiszaszigetról Mag Lajost (77 éves)
helyezte Gyomára. A 32 éve szolgálatot teüesítő pap
augusztus 3-án a misén találkozott először a gyomai
hívekkel.

Karózás
Gyomaendrőd lakosságának számához viszonyítva

az egy f6re jutó karók számát tekintve bizonyál'a az
élen vagyunk. A telefonfejlesztés során - vélhet6en
takarékossági okokból - a legtöbb utcában nem sike
rult a földbe helyezni a telefonkábeleket, amelyeket
ezélt oszlopokon csüngetnek keresztül-kasul a váro
son. De mivel nálunk nincs városvéd6 egyesület, s
más illetékeseket sem zaval1, ezé111apunk sem emeli
fel a szavát.

Beiskolázási segély
Ha a családban az egy főre eső jövedelem a nyug

díj minimum összege, azaz 11.500 Ft alatt van, akkor
a különböző korú gyerekek különbözőmértékű beis
kolázási segélyben részesülhetnek. Óvodások eseté
ben ez 3000 Ft-ot jelent készpénzben, általános
iskolások és középiskolások esetében 5000 Ft élté101
vásárlási utalványt, amü tankönyv vásárlásra és tan
szerek beszerzésére lehet fordítani. A f6iskolások és
egyetemisták 7000 Ft-hoz juthatnak készpénzben.
Méltányosságból azok is kaphatnak egyszeri segélyt,
akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem
meghaladja a nyugdíj minimum összegét. A beiskolá
zási segélyek egyébként augusztus végéig igényelhe
tó1< az önkormányzatnál.

Endrődi gázmező

A Mol Rt. jövőre megkezdi a korábban feltált úgy
nevezett észak-endrődi gázmező kitelll1elését. A
nyolc kútból 20 14-ig várhatóan 1310 millió köbméter
földgáz kerul a felszín fölé. A természetes nyomással
felszínre hozott nyersgáz egy új létesítésű gyűjtőállo

másba kerul, majd többszöIi kezelés után az országos
hálózatba irányítják.

3
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Nemzetköz'
" Bogártalálkozó

A k~I'ékpumpáló veJ'seny
egyik I'észtvevője

Sztanyik Zoltán

javarésze asportcsarnokban
és a sörsátrak al att oltalmat
talált.

A bogár-szépségverse
nyen a legszebb járgánynak
járó vándorkupát a szarvasi
Szarvas Péter 1969-es
Volkswagenje nyerte, a kö
zönségszavazat alapján pe
dig a gyomaendrődi Tímár
Attila 1962-es bogárkája
lett a legszebb. A talál ko
zón résztvevő legöregebb
bogár egy 1950-es gyártású
volt, a legitJabb pedig egy
tavaly forgalomba került,
Mexikóban gyártott bogár
hátú volt.

Egyébként az autó ra
jongói között több neves
embert is számon tarta
nak. A bogár iránti szerel
mét nem titkolja a volt
Piramis együttes szólógi
tárosa, Závodi János,
Xantus Barbara színész
nő, a pa-dö-dös Falusi
Mariann, de sűrűn lárták
már bo gárban Petó l v2.n l,
a politikust is.

Az első gyomaendrC5di bo
gártalálkozótjövőreköveti a
második, legalábbis a rende
zól< ezt ígérték. H, E,

mosta a 9-én, szombat estére
tervezett bogaras füdóoálat,
ám másnap délel6tt, amikor
dr. Dávid Imre polgármester
a sportcsarnok el6tt megnyi
totta a találkozót, már hétág
ra sütött a nap. Az esemény a
bogarak fejvonulásával kez
dődött, s közben a sportcsar
nokban a városunkban
edzőtáborozó német torná
szok szórakoztatták a nagy
érdeműt.

A kerékpumpáló és mo
torblokkcipelőversenyt kö
vetően a bogártoló
küzdelmeket zavarta meg
az eIn aradhatatlan nyári
zápor, de a kitartó közönség

A két fóbogaras: Kardos }'erenc és Roósz László,
mint rendezó1<.

Bogárözön
a Szabadaság téren

Idekeveredett egy keletnémet gyártmányú csudabogár is

A helyi touri nform iroda és
a Magyar Turisztikai Egye
sület helyi tagozata rendezte
meg augusztus 9-lO-én az I.
Gyomaendrődi Nemzetközi
Volkswagen Bogártalálko
zót. Az eseményre 30 jármű

érkezett, közülük kettő Né
metországból.

Igaz, az ezen a nyáron min
dennapossá váll es6zés el-

Figyeleml'eméltó fOl'mák

Mint csaknem min
den őrültség, a boga
razás is Amerikából
indult világhódító út
jára. Kaliforniában a
60-as évek közepén
alakultak az első klu
bok, s azóta már több
száz ilyen mú1<.ödik.
Nálunk 1991-ben ala
kult m g az első, és az
óta ·s legnagyobb
klub, a Magyarorszá
gi Bogarasok Klubja.
Az országban évról
évre több helyen is
r ndeznek Bogaras
találkozókat. Idén
Gyomaendrődis csat
lakozott a sorhoz.



Megújult a kollégium
Kitüntetettek

1997. augusztus

Augusztus J l-én adták
át a Bethlen Gábor Mező
gazdasági és Ipari Szak
képző Iskola felújított Fő
úti kollégiumát. A felújí
tás és az átalakítás során a
padlástér-beépítéssel 39
cel nőtt a férőhelyek szá
ma, igy összesen kétszáz
tanuló elhelyezésére van
lehetó'ség. A beruházás 20
millió forintba került,
melyből 15 milliót pályá
zat útján nyert az iskola.
Öt millió forintnyi épít6-

HlREK

anyaggal és szakipari mun
kával pedig az intézmény já
rult hozzá a munkához.
Ahhoz, hogy a tervezett költ
ségeket ne lépjék túl, szük
ség volt a fő vállalkozó, a
Gyomaszolg Kft. munkájára
és a műanyag nyílászárókat
készítőNémeth Dezs6 válla
kozó nagyvonalú támogatá
sára. A kivitelezés során az
iskola szakmunkásai mellett
sokat segítettek a nyári gya
korlaton lév6 mez6gazdasá
gi tanulók is.

A képviselő-testület jú
nius 26-i ülésén döntött
arról, hogy idén kinek
adományoz "Gyomaend
rődért Kiti.intetó' Emlékp
lakettet" . A döntés
értelmében Homok La
josné Németh Eszter a vá
rosi könyvtár és közösségi
ház igazgatója nyugdíj ha
vonulása alkalmából júli
us 16-án vehette át a ki
tüntetést. Homok
Lajosné, aki 1965 óta ve
zeti a könyvtárt a helytör
ténet és a
hagyományápolás terén
kiemelkedő munkásságá
ért kapta az elismerést.

Kitüntetést vehet át au
gusztus 31-én a Bethlen
napok keretében a
Bethlen Gábor mez6gaz
dasági iskola, amely idén
ünnepli a mezőgazdasági

szakképzés rnegkezdésé
nek 75. évfordulóját. Az
oktatás kiemelked6 szín-

vonal áért, a nemzetközi
kapcsolatok kialakításáért
és ápolásáért az iskola
igazgatója, GubuczJózsef
veheti át az intézménynek
járó emlékplakettet.

Elismerésben részesü l
a Rumha Táncsport
Klub, amely ez év ószén
ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. A Kö
rösmenti Néptáncegyüt
tes idén novemberben
emlékezik megalakulása
30. évfordulójára. Mind
két műfaj képvisel6i sok
felé elviszik a város
hírét, s a fiatalok nevelé
sében is jelentó's szerepet
töltenek be. Bár a nép
táncegyüttes 1992-ben
már kapott emlékplaket
tet, de most az elmúlt ÖL

évben tapasztalható je
lel1tős fejlődését ismeri
el a testület az alapítvá
nyi formában működő

csoportnak.

5

~

Ujabb öt év
Újabb öt évre Ladányi Gáborné lett az igazgatója a Rózsahegyi

Kálmim Álta!iulOS Iskolának. Ladányiné megbízása ez év július
31-én járt le, s az idó1<özben kiírt igazgatói pályázatra csak Ladá
l1yil1é 'jelentkezett Mind ,IZ iskola alkalmazottai, mind pedig az
ön karm áJI yzat támogatta LadáJIyiué új ból i ki nevezését, ezért 2002.
augusztus 31-ig megbízták az igazgatói feladatok ellátásával.

Odessza a Körösön
Háromszáz forintot kell fizetnie annak, akinek sétahajókáz

nia van kedve a Hármas-Körösön. Július elejét61 ugyanis a
békéscsabai Körös Cargo Kft. sétahajózást inditott a Körö
sön. Az Odessza nevű, kissé ütött-kopott bárka a gyomai
közúti lúd lábától indul, de csak alkkor, ha legalább 20 utas
összegyúlik.

Átadták az új városi rendelóintézetet
A budapesti székhelyűUN

MÜSSIG Építő!pari kft. a leg-
kedvezóbb ajánlattal nyerte a
szül6otthon épületének átala-

kítási valamint h6vítési mun
káit. A UNMÜSSIG kizáró
lag a gyomaendr6di Szaci
Épkerszolg Kft-vel dolgoz
tatott. Szabados Ferenc, a
Szaci Épkerszolg Kft. ügy
vezet6je elmondta, így volt
lehetőség arra, hogy az épít
kezésen helyi munkaer6t
foglalkoztassanalk. Március
11~én kezd6dött a kivitele
zés és július l S-ére, határidő
re elkészült a város új orvosi
rendelőintézete. A mintegy
28 millió forintos beruházás
átadása július IS-én megtör
tént, s néhány nap múlva a
lakosság előtt is megnyílt az
új központi rendelőintézet.

~
Tanszer-

" "vasar
a gimnáziummal i

szemben a .
Papír-Játék

Ajándék
Boltban!

1000 Ft
vásárlás

felett
20 %

kedvezmény!
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BETHLEN-NAPOK 1997
Agricolae Mezőgazdasági,Ipari Kiállítás

XXIII. Országos Halfőző Verseny
Augusztus 29. és 31. között immá

ron 4. alkalommal rendezik meg a
Bethlen-napokat a gyomaendrődi

Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipa
ri Szakképző Iskola, a Gyomaendrődi
Bethlen Alapítvány, a Haltermeló1<
Országos Szövetsége, a Békés Me
gyei Gazdakörök Szövetsége és Gyo
maendr6d Város Önkormányzata
rendezésében - tudtuk meg az ezzel
kapcsolatban megtartott sajtótájékoz
tatón dr. Dávid Imre polgármestertól.
Többek között elmondta, hogy au
gusztus 29-én délelőtt 10 órakor dr.
Nagy Frigyes földművelésügyi mi
niszter nyitja meg a Vita Agricoale
Mezőgazdasági, Ipari Kiállítást és
Vásárt a város sportcsarnokában.

A megnyitó után II órától a város
háza dísztermében agrárt'órumot tar
tanak, melyen a miniszeter is
résztvesz. Délután 14 órakor ugyanitt
nemzetkö zi üzl etember-tal ál kozót

tartanak, melyre romániai, ukrajnai,
franciaországi és lengyerországi ven
dégeket is várnak - tudtuk meg Gu
bucz Józsejtó7, a szakképző iskola
igazgatój ától.

Augusztus 30-án II órától a Beth
len iskolában a Magyar Tangazdasá
gok Szö vetségének elnöksége
ülésezik, illetve a Békés Megyei Ag
rárkamara Szakképzési Osztálya tart
ja értekezletét. Augusztus 31-én 10
órától az iskola ünnepélyes keretek
között emlékezik meg a gyomaendr6
di mez6gazdasági szakképzés 75 éves
évfordulójár61, melyet a református
templomban tartanak. Az iskola tor
natermében II óra 45 perckor Csura
György festőművésznyitja meg a IV.
Gyomaendr6di Nemzetközi Művész
tábor alkotásaiból készül r kiállítást.

A vásárra 40 hazai és 8-10 kült"öldi
kiállitót várnak, melyre a külföldiek
nagy része a kistérségi együttműkö-

dés keretében elsősorbanRomániából
érkezik.

A sajtótájékoztatón dr. Csoma An
tal, a Haltermelők Országos Szövet
ségének elnöke elmondta, hogy
augusztus 30-án 9 órától a Liget
Kempingben rendezik meg a 21 Or
szágos Half6z6 Versenyt, mellyel az
érdekképviseleti szervük megalaku
lásának 40. évfordulójára is emlékez
nek. A half6z6 versenyt dr. Orosz
Sándor, az Országgyűlésmez6gazda
sági bizottságának elnöke nyitja meg,
melyre 55 versenyz669 halétel elké
szítésével nevezett be. A versenyt du
nai, tiszai és körösi, illetve vegyes
tipusú kategóriákbana bonyolítják le,
a zsűri pedig százpontos rendszerben
bírálja majd az ételeket.

Mindez jó alkalom ahalételek pro
pagálásához és GyomaendrM és kör
nyékének a bemutatásához - mondta
végÜl dr. Csorna Antal.

Augusztus 20.
Szabadtéri városi rendezvény az egyházi

iskola. az ipari iskola és a Selyem út által
határolt terülefen.

Program:
6.30-9 óra között reggeli zenés ébreszt6 a

város utcáin
1O.OO-hajnalig helyszíni programok
- Szeghalmi Fúvós Zenekar műsora
- Körösmenti Néptáncegyüttes műsora

- Ü/mepi köszönt6
- Kenyérszentelés és hálaadás
- Colt Band country zenekar műsora
- Crazy Teatrum zenés táncos bemutatója
- Tücsök Peti és Hangya Imi - Hevesi Imre

és Berényi Nagy Péter zenés gyem1ekműsora
- A gyomaendr6di mazsorett csoport mű

sora
- Pólus Krisztián electric boogis táncos

műsora

- Játékos vetélked6 gyerekelmek
- Lovas bemutató, lovagi torna fegyverbe-

mutatóval
- Utcabál a Mandarin GT zenekarral haj-

nalig
22.30 órakor tűzijáték

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit sok szerefeuel vár a rendező-

ség. a Karona József Városi Művelődési

Kifzponf dolgozói.

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesü

lete gyomaenw'Cídí csoportjának vezetősége meg
hívja Önöket az 199? szeptember 27-én 19 órai
kezdettel tart~ndó Evadzáró Nagyvacsorájára,
melya Körös Etteremben (Holler) lesz megtartva.
A vacsora ára tagoknak 400 Ft, hozzátartozóknak
és nem tagoknak 500 Ft. "A" menü: májgaluska
leves, velővel töltött sertésborda, töltött csirke
comb, petrezselymes burgonya, párolt káposzta.
"B" menü: májgaluska leves, marbapörkölt. sós
burgonya. savanyúság.

Jelentkezni lebet 1997. szeptember 23-ig a Ka
tona József Művelődési Házban nunden kedden
esete Csőke János Csopoftvezetőnél.

Felhívás
A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi

Képtár - felhívással fordul a tisztelt lakossághoz: mind
azokhoz, akik szerették, tisztelték, ismerték Cori ni Ma.r
git művésznőt. hogy segítsék születése közelgő 100.
évfordulójának méltó megünneplését, októberi emJék
kiállításunk megrendezéséti

Kéljük, akik rendelkeznek Corini alkotással, s szíve
sen kö!csönöznék azt az októbertől december közepéig
nyitvatartó emlékkiállításra, esetleg személyes emlé
kekkel is tudnák szolgálni az ügyet, jelentkezzenek a
Képtárban a Kossuth u. ll. szám alatti

Segítségüket előre is köszöni:
Bula Teréz, gyűjteménykezelő

Fürdóuál

Augusztus 19-én 17
órától gyermekműso
rokkal szórakozta~já.k

az egybegyűlteket a
Liget füdóoen, majd
19 órakor a húrok kö
zé csap a Tree-Show
együ ttes és kezdetét
veszi az éjfélig tartó
fürdóoál. A belépés
ingyenes.
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Táncverseny Zánkán
25 éves a Rumba

Jubileumi bál asportcsarnokban

Megyeri László,
tánc pedagógus

rátiákat tanulnak be. E ren
dezvényre a 116 aktív lánco
son túl hivják és várják az
elmúJt25 év valamelmyi VOll
táncosát és azok vendégeit.
Kérik azokat a volt táncklu
bosokat, akik szívesen részt
vennének egy nyitótánc be
mutatásában,jelentkezzenek
szeptember elején szemé] ye
sen vagy telefonon a gyoma
endr6di Katona József
Városi Művel6dési Köz
pontban.

A Rumba Táncsport Klub
felhívása!

30 éves a Körösmenti

Nagylaposi Popfarm '97

V~iuk azon volt táncosok jelentkezését a Katona
József Városi Művelődési Központ irodájában, akik a
november 22-i 25 éves jubileumi rendezvényen nyitó
táncban vennének részt.

Jelentkezzenek a volt tagok!
A Körösmenti Trulcegyüttes idén ünnepli fennállásának 30. év

fordulóját. A neves eseményre 1997. november 28-29-é11 kerül sor
a Katona József Művelődési Központbal1. A próbák szeptember
elején kezd6dnek Gyalog László és Gál László vezetésével.

Kérjük mindazok jelentkezését, akik a 3 évtized alatt tagjai
voltak együttesün knek és szívesen szerepelnének a juhi leumi mú
sorban. Jelenlkezni lehet a Katona József Városi Művelődési Köz
pontban. Tel: 66/386-777

Nyár elején wlán még senki sem gondolw, hogy allgusZllls 2-án
esó' áztarja majd a Nagylaposi Popfarm gyepjél. De mivel ezeíl u
nyáron szinre nem múlr el nap. hogy néhány csepp égi áldás ne
hulljon. ezért hát a Popfann kJjzönsége közül senki selll lepúdölf
meg azon, hogy az esti kezdésre sötét jelhúl kezdtek gyülekezni u
nagylaposi puszrafolört. A hangulatfeleló's szólisták és zenekarok
azonban az ídó]árás ellenére is tLí'zbe hozták ({ kirartó közönséger.

Farkas Bálint opererlénekes adla Illeg az alaphangor, majd a
HoooRux együtres lépeu poro ndrel. Az elmaradharatlan Manlwrroíl
együttes IOvcíbb forralra a lUlnglllarot, s bár némi késéssel, de
Del!zusa Gjon is a színpadra perdült. A míísort, minr l17Índig lj

Pop/ann tulajdonosa, a !uízigazdaErdó'si ls/ván vezerre, aki jövó're
ugyanekkor, ugyanígy, de esó' nélkül váJja a nagyérdelllLlr.

niuk. A negyedszázados ju
bileumot méltó módon egy
szines, Játványos bemutató
val és bállal kivánják meg
ünnepelni. Ehhez új
formációs táncokat, koreog-

Ez év augusztus 21-24-én rendezi meg immáron
harmadik alkalommal a zánkai Gyermek Üdülő
Centrum a Gyermek- és Ifjúsági Táncfesztivált
közel 300 páros részvételével. A gyomaendrődi

Rumba Táncklub a korábbi évekhez hasonlóan
ismét képviselteti magát e rangos nyárvégi tánc
versenyen.

Ez évben a versenyen indu
ló gyomaendr6di párok szá
ma messze meghaladja a
korábbi éveket. 1995-ben
ll, 1996-ban 12, m.igezév
ben 21 páros indul az egyre
népszeruob táncversenyen.
A négynapos verseny els6
két napján az E, harmadik
napján a D, míg a záró napon
a C és B osztályos párok mé
rik össze tudásukat. A ver
senyt szponzoráló GaidStar
cég értékes ajándékaival,
felajánlott díjaival is vonzó
vá teszi a rendezvényt. A
gyomaendr6di táncos fiata
loknak saját dicsőségükön

túl a kluhért is versenyeznük
kell, mert a különdíjak kö
zött értékelik a legeredmé
nyesebb csoportot is.
Példaként az 1995. évi ver
seny eredménye áll, amikor
is a 19 klubból az értékes
ötödik helyet érték el és kü
löndíjként egy színes televí
ziót kaptak a GoldStar
cégtól.

A versenyt követ6en sem
lesz pihenésük a tánco
soknak, mert minden ide
jüket a november 22-i 25
éves jubileumi rendez
vényre kell összpontosíta-

Az újkori
olimpiák
története

(folytatás)
.. Csak az a nemzel alkolhal J/Ul

radolldól, olllelYllekfiai épek. erő

sek és egészségesek leslbell Ils
lélekbell egvarálll . ..

Konstantin görög trónörökös,
1906.

1907-ben majdl10gynem megint
bajba került <lZ olimpizmus ügye:
az olaszok azegész világ megrökö
nyödésére bejelentették. bogy sta
dionjukat nem tudják időre

elkészíteni és így kénytelenek el
állni az 1908. évi olimpia megren
dezésétől.Már úgy látszott. hogy el
kelll1alasztani. amikor Anglia vál
lakozott rá. l10gy megrendezi a vi
lágversenyr. Példamutató
gyorsasággal - alig egy év alatt 
Londonban óriási méretú stadiont
építenek. amelyben 100 ezer nézőt
khetelt elbelyezni. mégpedig
olyanképpell. hogy mi.ndenki jól
látllarta a versenyeket. Haladást je
lentett. l10gy az úszómedence is a
stadionban épült fel és a bírkLizás
erőviszonyai.nak eldöntése is itt
történt. Tizenkilenc nemzet 1500
versenyz6je jelent meg london
ban. bogy küzdjön az olimpiai ha
bérért. Az évszázados
:;portkultúrával dicsekv6 angolok
simán és közmegelégedésre ho
nyolították le a méreteiben addjg
egyedülálló világ versenyt. A meg
nyitó üllnepségen pompásan ha
tott. bogy az egyes országok fiai a
maguk külön sportrubájukban vo
nultak fel. Egyébként az eredmé
nyek törékenyek voltak és egyre
másra dőltek az olimpiai és világ
rekordok. Londonban villogtathat
ta meg első ízben fényét a magya.r
karel és egyszerre két o limpiai ko
szorúval lepte meg ;l világot. Fu
cl10 Jenő ;lZ egyénibell.
kardcsapatunk pedig ;l csapatver
senyben. A bírkózásban is in a.rat
tuk első győzelmünket a
nellézsúlyú Weiss Ricbárd révén.
Londonban végleg gyözött az
olimpizmus ügye. Immár kétségte
len volt. bogy nem lehet elgáncsol
ni e ragyogó intézményt.

A Magyar SportbóJ állítt1tta
össze:

Halász István
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IVm Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztábor

Táboroztak a művészek
Július 22-én újra megnyi

totta kapuit a gyomaendrődi

Bethlen Alapítvány által
szervezett IV. Gyomaendré5
di Nemzetközi Művésztábor.
Az eseménynek helyet adó
Bethlen Gábor mezé5gazda
sági iskolába 17 festőmű
vész, grafikus és szobrász
érkezett. Az Ausztriából,
Ausztráhából, Hollandiából ,
Bulgáriából, Romániából,
Szlovákiából és Izraelból,
valamint természetesen Ma
gyarország különböző váro
saiból érkezett vendégek két
hetet töltöttek a gyomaend
rődi táborban. Munkájukból
augusztus 31-én II óra 45
perckor nyílik kiállítás a
BetWen iskola tornatermé
ben.

A gyomaendrődi tábor
fo j ytatásaként testvérváro
sunkban, a romániai Nagye
nyeden nyflt meg augusztus
IO-én a II. Nemzetközi Mű-

vésztelep, ahol a gyomaend
rődi tábor szinte minden mű

vésze résztvesz.

PIKTOR BOLT
Gyoma, Főút 204.

(a régi szolgáltatóház
épületében)

Festékek, szegek.
csavarok. topéták,
linóleumok, padló

burkolók. zárvasolás.
festőszerszámok.

Tapéta akció
augusztus 18-23-lg!

Papírtapéfák
- 435 Ft helyett 413

Ft/tekeres
- 495 Ft helyett 470

Ft/tekeres
Habost'tott fapéfák
- 884 Ft helyett 841

Ft/tekeres
- 930 Ft helyett 884

Ft/tekeres

Két kiállítás
1997. július 27-től augusztus 8-ig Diószegi Bíró (i)Lona

gyomaendrődi festőművész immáron 11. önálló kiállítását
tekinthették meg az érdeklődal< Budapesten a Gellért Hotel
TeaszalonjábcUJ.

Augusztus 8-án pedig cl IV. Gyomaendrődi Nemzetközi Mű
vésztábor két osztrák vcndégének, Egidius G%b-nak ~s Eva
Mazz.ucco-nak a mWlkáibólnyDt kiállítás Budapesten az Ujpesti
Galériában. Képünk az osztrák művészd~ kiállitásllil készült.

Rajzolókat keresnek

Aki jól rajzol, az jelentkezhet!

Fafaragó vállakozás

Várjuk jelentkezését olyan Gyomaendrődi illetve környékbeli személyek
nek, akik kifejlett rajzkészséggel és kézügyességgel bírnak. Tudnak térben
rajzolni, rendelkeznek képzelőerővel,szépérzékkel, és kedvet éreznek művé

szi rajzoláshoz és tervezéshez. Megfelelés esetén és betanulás után hosszútá
vú munkaképzés lehetősége adott, fafaragással egybekötve.

Pr6barajzoltatás és elbeszélgetés: 1997. augusztus l-től lehetséges - idő

pontegyeztetés után Gyomaendrőd,Blaha u. 12/1. szám alatt Barta LászlÓnál.
Telefon: 06-60/481-041, fax: 06-66/386-896

fadomborműnekma nincs konkurenci
ája Magyarországon.

- Egyedi termékeket készítünk minő

ségi fanyagból kézi munkával. Elsősor
ban éger-, bükk-, tölgy-, hárs- és
diMába faragunk vésővel és kalapács
csal- mondja Barta László, akitől meg
tudtuk, hogy már restaurálásokhoz is
kérték segítségüket.

A májusban alakult Bar-Ka-Fa Fafa
ragó és Faszobrász Vállalkozás igazán
egyedi termékeket kináJ. Akár fénykép,
vagy rajz, de bármilyen minta alapján
fáMI kifaragják a vev() által kivánt da
rabot. Faragnak ajtót, széket, asztalt,
ágydeszkát, gyertyatartót, de képeket
is. Barta László a vállakozás egyik tu
lajdonosa elmondta, hogy a képszerű
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A Barátság ificsapata l-0-ra
győzötta tótkomlósi ak ellen.

A megyei 1. osztályban ját
szó Gyomai FC idegenben
kezdett. Sajnos a battonyai
premier nem sikerült. Az el
ső félidóoen még kiegyenlí
tett küzdelem fol Yt (1- l), ám
a második játékrészben a
gyomaiak alulmaradtak. A
végeredmény: Battonyai
TK-Gyomai FC :\-1.

Katona György
gumijavító

Fürdőruhavásár a Vita Agricolae
Kiállítás ideje alatt
asportcsarnokban /

A LINDA SPORT STANDJAN!

30 % árengedmény!

A Barátság
jól kezdett az NB III-ban
Az elsőforduló eredményei

~GYári,új~
gumiabroncsok

árusítása személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjárművekhez, valamint targoncához.

Semperit 7500 Ft-tól
Good Year 7900 Ft-tól

Továbbá vállalom: személy-, teher-, mg.-i
gépjármű és targonca gumiköpeny gépi

szerelését, javítását, centírozását.

5500 Gyomaendröd, Bajcsy-Zs. út 107. Tel: 66/386-837

Nyitva: hétfötöI péntekig 8-1 7-ig,
szombaton 8- l2-ig

Sporttörténeti pillanatként
értékel ték az endrődi pályára
látogató nézők azt, hogy au
gusztus 9-én, szombaton 50
év után újra NB III-as talál
kozón játszhat az endrődi

csapat. A szezonnyitó mér
kőzésen ld is tett magáért a
Gyomaendrődi Barátság, hj

szen a több mint 600 néző

e16tt zajló meccsen 5-0-ra
verte a t(ítkomlósi együttest.

BaJázs Dezső
a gyomaendrődi start

előtt percekben

lóktól függetlenül már meg
nyerte a Magyar Motorke
rékpáros Szövetség által ldírt
országos bajnokságot, a se
nior 125 köbcentis kategóri
ában. A gyomaendrődi

motoros két évvel ezelőtt

nyert utoljára bajnokj ara
nyérmet.

H.E.

Motocross bajnokság

Elmosta
az eső a futamot

Balázs Dezső a bajnok
Júljus 6-án, vasárnap ren

dezték meg a Hungária
Trophy MMSZ országos
egyéni motocross-bajnokság
gyomaendrődi viadalát. Az
Eurocross Ringen zajló ver
senyen azonban egy futam
után volt kénytelen ered
ményt hirdetni a versenybí
róság, hiszen a délutáni
hatalmas zápor miatt nem
rendezték meg a többi futa
mOL

A senior 125 köbcentis
kategóriában induló pá
lyatulajdonos, Balázs De
zső k ül ö nö se b b g o nd
nélkül nyerte a versenyt
Yamaha motorjával, így
tovább növelte előnyét a
bajnokság versenyében.

Augusztus 3-án Kecelen
megrendezett bajnoki for
du�ón újra magabiztos győ

zelmet aratott Balázs
Dezső, aid ezzel az eredmé
nyével ahátralévő fordu-

Szponzor kerestetik!

Eróemeló világbajnokság Pozsonyban
Miklós János (22 éves) gyomaendrődi fiatalember részt

vesz ez év szeptember 8-ll-én Pozsonyban ajunior erőemelő
világbajnokságon. Feltéve, ha talál szponzorokat, az utazás
hoz és a versenyzéshez. A fiatalember Orosházán versenyez.

- Mi vel az erőemelésnekOrosháza a hazai fellegvára, ezért
a gyomaendrődiek összehoztak az orosházi edzővel, aid egy-

ben a juniorok szövetségi kapitánya is. Mindez még a kato
naság előtt történt - tájékoztat az előzményekról MikJös
János.

A katonaság ideje alatt az Orosházi Határőrség színeiben
versenyzett, megnyerte a határőr bajnokságot, majd az országos
junior bajnokságot is. Így lett tagja az országos keremek is.
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A kis Kakuk is
tornász lesz?

Kakuk József és fia

- A búcsúzó nyolcadikos
tanulók közül a négy éves
sportsikereikért díjat kapolt
Kovács Ákos, Ko·vács Vik
tor, Kéri Roland és Ván)'olos
Balázs.

Köszönjük a támogatók
segítségét: Gyomaendröd
V áros Önkormányzata,
Raichle Sport Kft., Szaci
Épkerszolg Kft, Dréher
Sörözó, Zöld Cukrászda,
Fundy Kft., Sikér Gmk.,
Zsort Kft., Balázs Lambé
ria, Németh Dezs6, Ko
vács Lajos, Poharelecz
László, Gschwindt Mi
hály és Fülöp József vál
lalkozóknak.

A diáksport kitüntetettjei
a 2. számú Általános Iskolában

Üzlet és
irodahelyiségek

#

KIADOK!
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 34.
, ;;

Erdeklodni:
Keszthelyi János,
Tel: 66/386-503

Az wmepséget a városháza
dísztennében tartanák:, ahol a
megjelent diákokat és a meghi
von vendégeket Cs. Nagy Lajos
testnevel6 tanár köszöntötte.
HaJ.ász István nyújtotta át a dí
jakatés serlegeket, m~id dr. Dá
vid Imre polgármester mondott
elismerő szavakat a diáksport
kitüntettjeinek.

Adijazottak:
- Jó tanuló-jó sportoló cím

viselöi 1996-97-ben: Bácsi
Kitti és Cellai Imre 5. osztá
lyos tanulók.

- Az év legeredményesebb
versenyzC"íjének járó díjat
DezsőLinda 6. osztályos ta
nuló kapta.

A díjazott diákok és tanáraik a városházi ünnepségen

kezet ügyintéz6jének. De
ugyanígy hálásak vagyunk a
sportcsarnok igazgatón6jé
nek, Babos Lászlónénak a sok
segítségért. Jó ismerője va
gyok a környéknek, sok ba
rátom is van itt, s mondhatom
mindenki rendkivül segít6
kész. Ezúton is mondok kö
szönetet mindannyiuknak 
mondja Kakuk József, akitól
megtudtuk azt is, hogya gyo
maendrödi edzötáborozást
részben egyesületük, részben
a gyerekek szülei, részben pe
dig az egyesület egyik szpon
zora finanszírozta.

Német tornászok
Gyomaendrődön

Augusztus 3-tól 14-ig tizennégy fiatal német tor
nász és négy edzővett részt táborozáson városunk
ban. A KTV Ruhr-West Tornaegyesület ifjúsági
csapata a németországi Mülheim városából érke
zett Gyomaendrődre. Nem véletlenül, hiszen az
egyesület veze!őedzője Kakuk Józse! (34 éves), aki
korábban az Ujpesti Dózsa tornászaként gyakran
edzőtáborozott Gyomaendrődön.

- Immáron 26. éve járok
rendszeresen ide a Körös
parti városba, annak idején
Varga Lajos edző irányításá
val töltöttünk itt Gyomán fe
lejthetetlen nyarakat 
mondja Kakuk József, aki
nek két évvel ezelött egy it
teni edzötáborozás során
éppen Békéscsabán születet1
a kisfia.

A fiatal edző nyolc éve
dolgozik Németországban, s
a csapat vezetö"edz6jeként is
sikereket könyvelhetettel: a
német ifjúsági bajnokságban
értek már el első helyezést, s
az ottani megyei bajnoksá
gokon is rendre az élen vé
geznek tanítványai, akik
közül többen a megyei válo
gatott tagjai is.

A német csapat az ifjúsági
tábor faházaiban szállásoIta
el magát, s dé1előttönként a
sportcsarnokban tartották
edzéseiket, délutánonként
pedig irány a strand.

- Egyre népszerűbb azon
ban a német srácok körében
a pecázás. Ezért még a 1iirdö
zés[()l is hajlandók lemonda
ni. A lehetöségért köszönetet
kell mondanom Kiss Sándor
nak, a Körösi Halász Szövet-

SzínesfilDl akció
a Lionne Shopban!

Agfa Kodak. Fuji színes filmek nagy választékban,
kedvezö áron!

Fényképezögépek, Fotóalbumok, Korórák.
Faliórák, Ajándéktárgyak!

Arany- és ezűst ékszereklegnagyobb választékban
és a legjobb áron a Lionne Shopban! Th:;.r.,

~ ~
UONNE Gyoma Hősök útJ·a 46 UONNF.
SHOP , • SHOP
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Gyomaendrődi Barátság SE

Az Alföld-csoport
oszi fordulói

SPORT

Gyomai FC

Megyei I. osztály
oszi menetrendje

II

Az Alföld-csoport lebonyolításával megbízott
Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetségben elkészí
tették az NB III-as bajnokság őszi sorsolását. Az
ifjúsági csapatok összecsapásai két órával a felnőtt

találkozók előtt kezdődnek.

l. forduló. Augusztus 9., szombat, 17.00 - BSE - Tótkomlósi TC
2. forduló. Augusztus 17., vasárnap, 17.00 - Monor-Ecker

SE- BSE
3. forduló. Augusztus 23., szombat, 17.00 - BSE - Mező

berényi FC
4. forduló. Augusztus 3 I., vasárnap, 17.00 - Hódmezővá

sárhelyi VFC - BSE
5. forduló. Szeptember 6., szombat, 16.30 - BSE - Kere

kegyházi SE
6. forduló. Szeptember 13., szombat, 16.30 - KWlszent-

mártoIll TE - BSE
7. forduló. Szeptember20., szombat, 16.00 - BSE-Szegedi VSE
8. fordul6. Szeptember28., vasárnap, 16.00 - Dömsödi SE- BSE
9. forduló. Október 4., szombat, 15.00 - BSE - Örkényi SE

10. forduló. Október 11., szombat, 15.00 - BSE - Szarvasi FC
ll. forduló. Október 19., vasful1ap, 14.30 - Békési FC - BSE
12. forduló. Október 25., szombat, 14.30 - BSE - Makói FC
13. forduló. November 2.,vasárnap 13.00 - Gyulai FC - BSE
14. forduló. November 8., szombat, 13.00 - BSE-Jamina SE
15. forduló. November 15., szombat, 13.00- Mélykúti SE-BSE

1. forduló. Augusztus 9., szombat, 17.00 - Battonya - GYFC
2. forduló. Augusztus 16., szombat, 17.00 - GYFC 

Mezó1<ovácsháza
3. forduló. Augusztus 20., szerda, 17.00 - GYFC - Békés

csabai MÁV
4. forduló. Augusztus 23., szombat, 17.00 - Békésszen

tandrás - GYFC
5. forduló. Augusztus 30., szombat, 17.00 - GYFC -

Orosházi MTK
6. forduló. Szeptember 7., vasárnap, 16.30-CsabacsŰd-GYfC
7. forduló. Szeptember 13., szombat, 16.30 - GYFC -Elek
8. forduló. Szeptember 20., szombat, 16.00 - Mezőhegyes

-GYFC
9. forduló. Szeptember 27., szombat, 16.00 - GYFC 

Nagyszénás
la. forduló. Október 5., vasárnap. 15.00 - Magyarbánhe

gyes - GYFC
l I. forduló. Október 12., vasárnap, 15.00 - GYFC - Sarkad
12. forduló. Október 19., vasárnap, 14.30 - Medgyesegy-

háza-GYFC
13. forduló. Október 23., csütörtök, 14.30 - GYFC - Doboz
14. forduló. Október 26., vasárnap, 13.30-Méhkerék-GYFC
15. forduló. November l.,szombat, 13.00-GYfC-SzeghaIom
16. forduló. November 8., szombat, 15.00 - Füzesgyarmat

-GYFC
17. forduló. November 15., szombat, 13.00 - GYFC - Csorvás

A VE VET BÚTORBOLT AJÁNLATA
- Írósztalok

- forgószék

- Komód

Számítógépaszta I

Iljúsági szekrénysor

- Ül6gamitúra 3-2-!

- Sarok üJőgamitúra

8.100 Ft-tól

6.800 Ft-tól

11.500 Ft-tóJ

7.100 ft-tól

50.200 Ft-tó!

104400 Ft-tóJ

79.400 Ft-tóJ

Konyhók bútorozósót, konyhabútorok
méretre való elkészítését vóllaljuk.

Irodabútorok méretre való elkészítése, beszerzéseI

(Referenciamunkónk: Endrőd és Vidéke
Takorékszöve'rkezet Gyomai Kirendeltsége)

Gyomaendrőd, Fő út 202.
Telefon: 30/453-274

Utcára nyíló
irodahelyiség

KIADÓI
Érdeklődni:

a Katona József
Városi Művelődési

Központban,
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 9.
szám alatt, vagy

a 386-777-es
telefonszámon.

Működő

fodrászüzletbe

BÉRLŐ
TÁRSAT

keresünk.
Érdeklődnia Katona
József Művelődési

Központban.
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 9.
Telefon: 66/386-777

r""·ó~ó~~l
~ ?

~ ! tyermek-. női-. férfi karórák. !I'
~ * ébresztő-. és faliórák ~

~ ~ egy év garanciával! ~ l:

~ Javítás. üvegcsere. elemek fA f:

. ~~ (fotóelemek). bőrszíjak. és ~~ ~

"I !~I Gyoma:~::;,a::~~th u. 18. !~I I
~ : Nyitva: hétfőtől péntekig 8-12.30-ig : l
~ és 13.30- 17.30-lg, szombaton 8-12-ig f
~ ~
~~v............ .1?9.v.....«.~.;:.J'N99' «».».~v."VN.~~",,",/.';': ..J:;



Osztálytalálkozó
lesz!

20 éves osztálytalálkozót
szervezünk az akkori Kiss Lajos
Girrmázium három végzős osz
tál ya számára 1997. augusztus
30-án 18 órai kezdettel a mosta
ni Kner Imre gimnáziumban.

A 4.a osztály osztályfőnöke

Csüllög Ferenc, szervező Far
kas Zoltánné.

A 4.b osztály osztályfőnöke

Tóthné Szakálos Margit, szerve
ző Kéki Ilona.

A 4.c osztály osztályfőnöke

Gyarmati Györgyné és Solymo
si Jánosné, szervezőjeBingesné
Kovács Erzsébet.
Főszervező: Pappné Nagy

Katalin, telefon: Dévaványa
426.

A három osztálynak 20 óra
kor a Körös Étteremben vacsora
és azt követően mulatság. Sze
retettel várjuk kedves volt taná
[ainkat és osztálytársai nkat,
megjelenésükre feltétlen számí
tunk!

A szervezó"k

A WATT GMK.
villamossági boltjai
továbbra is váf/ak kedves

vásárlÓ/kati
Kínála tunkból:
- Vape szúnyogirtók (kültéri, beltéri),
- elemlámpák,
- Perion, Maxell, Duracell elemek,
- hűtőgép hőfokszabályozók, új és

felújított kompresszorok,
- porszívókhoz papírzsákok,
- műanyag csövek, dobozok,
- vezetékek, kábelek,
- EJin és Eta háztartási gépek.
.. Demokratikus és minőségi SKF

csapágyak, ékszíjak rövid idejű be
szerzését válJajuk f

* Épületek villanyszerelése, érin
tésvédelmi felülvizsgálata, háztartá
si gépek javítása.

~
Érdeklődnia

66/386-358-as
telefonszámon!

Szenzáció!
Koreai diplomás

természetgyógyász orvos
Gyomaendrődön.

* Szív-, idegrendszeri és emésztési
megbetegedések,

* izületi bá.ntalmak, mozgáskorlátozottság,
* gerincbámalmak, lumbágó,

gerincferdülés,
* csigolyaközti porckorongsérv,
* agyvérzés okozta féloldali bénulás,
* fejfájás, migrén,
* magas vérnyomás,
* nőgyógyászati panaszok eredményes

gyógyításai
Testmasszázs - egészséges

embereknek is.

Rendelés: a Katona József
MűvelődésiKözpontban,

Gyomaendrőd.Kossuth u. 9.
A hét minden napján 8-19 óráig

szombaton és vasárnap is!

Telefon: 66/386-777

A Gyomaendrőd, Petőfi u. 2. szám alatti
IMPORT HASZNÁLTRUHA BOLT

kilós és válogatott ruházatt.al650 Fr/kg várja kedves vásárlóiti
Új BOLTUNKBAN

Gyomaendrőd, Hősök u. 44., válogatott és új ruházat, új fehérnemű kapható.
Új melltartók 1150-2150 Ft-ig!

Nyitva tartás: hétköz.nap 9-l 8-ig, szombaton 9-12-ig

,
HIRDETMENY

A Gyomaendrődi Bútoripari Szövetkezet Igazgatósága értesíti a szövetkezet
tulajdonosait, hogy az aJapszabálynak megfelelőenezen hirdetménnyel

KÖZGYŰLÉST
hív össze 1997. augusztus 29-én 14 órára a szövetkezet Lévai úti telepének
tanmúllelyébe.

Napirendi pontok:
1./ Az Igazgatóság beszámolója az átalakulás eddigi előkészületéről, a szövetkezet

jelenlegi helyzetéről és a további feladatok meghatározása.
Előadó: Gonda Károly, szÖv. elnök
2./ Megbízás az Igazgatóság részére az átalakulás konkrét elóKészítésére és a

határid6k meghatározására.
Előadó: Gonda Károly, szöv. elnök
3./ Bejelentések.
Gyomaendr6d, 1997. augusztus 04.
Szavazati joggal csak a teljes részjeggyel (20.000,- Ft) rendelkez6 szövetkezeti tagok

vehe01ek részt.
Igazgatóság

Mindent
20 %-kal

olcsóbban
vásárolhat
a Gazda

Kisáruházban.
Most vósóro/ja meg
jöv6 évi vet6mag
és növényvéd6szer

szükség/eté!
Gyomoendr6d,

Pósztor J. u.
(o gyomai Piactér

mellett)



olajok kannás és hordós
kiszerelésben is.

A l6.3D-ig megrendelt árut másnap
reggel nyitáskor átveheti.
rel/ügyelel: 06-60/313-483

Parkolás az udvarban.
Nyitva: hétköznap 8.30-17-ig, szombaton 8-12-ig

,#

AUTOSBOLT
Gyomaendrőd, Fő út 152. szám alatt.

~
la Shell-kúttal szemben)~

n.. Teljeskörű alkatrész n ..
~ kínálat az összes ~
PARTNER P....RTNER

nyugati szgk. típusokhoz
és haszongépjánnűhöz

(3,5 tonnásig).
Tehergépkocsikhoz, mezőgazdasági

gépekhez gumi.

Agüp

ld \ /
í~t EZ+AZ O
Műszaki Bizományi Bolt

Gyomán a Kossuth út 18. szám alatti épületben, a
Kner Múzeum mellett nyílt meg a közelmúltban a
város legnagyobb használtcikk-kereskedése, ~:':

EZ+AZ Műszaki Bizományi Bolt.
Gellai Zolt{m az üzlet vezetője lapunkat tájékoztatta arról,

hogyakereskedésben különbözőhasznált és új műszaki cik
keket értékesítenek. Új cikkek például a telefonok, amelyek
közül a vezeték nélküliekre is nagy a kereslet, elsősorban a
kedvező áruk miatt. Ugyancsak új cikkek a rádiósmagnók,
walkmanok, CD-s rádiós magnók, fali- és ébresztőórák, kü
lönböző háztartási kisgépek a habverőtól a hajszárít6ig.

Használt cikkek közül a hűtó1< és fagyasztók a keresettek,
ezekre 3 hónapos jótállás van. A sz6rakoztó elektronikai
eszközök szinte mindegyikét kímUja az üzlet: vide6magnó
már 20 ezer forilHtól, színes televíziá 21 ezer foril1ttóL távirá
nyítás music center 12 ezer forinttál.

De aki másra vágyik annak aj{mljuk a varrógépeket, runyír6
kat., babakocsikat, szá.mítógépeket, sátrakat és kerékpárokat.

Az EZ+AZ MLTszaki Bizományi Bolt hétköznap 8-l 2-ig ilIet
ve 14-18 óráig, szombaton pedig 8-12 óráig várja vásárlóit.
Aki megválna megunt, de még használható cuccaitól,
az keresse fel a Kossuth u. 18. szám alatti EZ+AZ
Bizományi Boltot! Telefon: 66/386-522/16.mell.,
20/376-376
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I~Me/zőgazda~ág~ termelóK" , ..~ I
l~ re, al1attartok fIgyelem! Pa,

A csárdaszállási Petőfi Mg. Szövetkezet kedvező
feltételekkel (22 kg/ak)

bérel mezőgazdasági földterületet,
valamint egész évben az egyéni és társas vállalkozá

sok rendelkezésére áll alabbi szolgáltatásaival:
- mezőgazdasági gépi munkák (szántás, talaj-eló1<.észítés,

vetés, betakarítás stb.),
- növényvédelmi szolgáltatás, műtrágyaszórás,
- mezőgazdasági terményszárítás, -tisztítás,
- mezőgazdasági kistermeló1<. növénytermelésének integrálása,
- szállítás, rakodás.

Várjuk megrendeléseiket!



HÁZ, LAKÁS
Épületek bontásra eladók. Érd.:

06-30/254-495
Gyomaendrőd; Nap út 14. szám

alatt ház eladó. Erd.: a helyszínen
vasárnap

Üzlethelyiség ~iadó Gyomán a
piac közelében. Erd.: Gyomaend
rőd. Vásártéri ltp. 21 IE/6.

Gyomaendrőd, Árpád u. 6. szám
alatti családi ház 400 négyszögöl
telekkel kedvező áron eladó. Érd.:
Gyoma.Kossuth u. 15. Tel: 386
405

Kétszobás. összkomfortos, gáz
fútéses családi ház eladó. Vásártéri
lakótelepi lakást beszánútok, Érd.:
a helyszínen, Gyoma,Bajcsyu. 13.

Gyoma, Liszt F. u. 2. szám alatti
családi ház eladó, vagy lakótelepire
cserélhető. Erd.: a helyszínen, Tel:
386-794
Endrődön két és fél szobás gáz

és villanyfútéses. parabolás, egyedi
vízórás, telefonos) földszinti lakás
garázzsal eladó. Erd.: Gyomaend
rőd, Ij'júsági ltp. 6/2.

Az Enci területén augusztustól
üzem vagy raktári használatra 400
m2 épületrész kiadó. Tel: 661386
099

Betegség miatt áron alul eladó
kétszobás. összkomfortos. gázfúté
ses nagy családi ház. Ára: '2 millió
Ft. Erd.: Gyoma. Béke u. 6.

Endrőd, Bartók Béla u. 48. szám
alatti családi ház nagy földterülettel
0!esón eladó. Érd.: Gyoma, Lévai
u. 5. tel: 66/325-843

Gyoma. Hunyadi u. 61. S?ám
alatt kertes család.i ház eladó. Erd.:
Gyomaendrőd. Kálvin u. 16.

Összkomfortos tanya eladó a
volt Győzelem Tsz. termelési köz
pontjában. Érd.: a helyszínen, Gyo
maendrőd, Vl ker. 510.

Endrődön összkomfortos csalá
di ház nagy kert te] eladó. Érd.: a
i:lelyszínen. Gyomaendrőd, Polá
nyi u. 65.

Kétszobás ház sürgősen eladó.
Érd.: Endrőd. Csillagos utca 6.

Gyomaendrőd, Bocskai u. 13. szám
alatti ház eladó. Érd.: a helyszínen.

Kétszobás, komfort nélküli ház
eladó Endrődön a Toronyi u. 8.
szám alatt. nagy po,rtával. Lakóte
lepi csere érdekel. Erd.: Alt János.
Gyomaendrőd. Toronyi 21. Tel.:
284-538.

Endrőd. Napkeleti u. 4. sz. alatt
2 szobás, kertes ház eladó. Érd.:
Öregszőlő. Szőlőskert u. 10.

Gyomaendrőd, Hősök u. 3. szám
alatti kis ház és egy asztaltűzhely

eladó. Érd.: Gyomaendrőd. Selyem
út 114.

Tetőtérbeépítéses családi ház el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Magtár
laposi u. 37.

Budapest W. elsőemeleti 2 szo
bás lakás eladó, vagyendrődire

cserélhető. Érd.: Öregszőlő, Sző
lőskert u. 10.

Gyomaendrőd központjában
összkomfortos kertes családi ház
kiadó. Érd.: Gyetvai Ernő, Gyoma
endrőd, II. ker. 51511. Tel: 386-927

Öregszőlőbel! szép tanya sürgő

sen eladó. Villany, betonjárda van,
4416 m2 földterületteL fele felke
ntve, iha\ó vízzel, gazdasági épüle
tekkel. Erd.: Gyomaendrőd, m.
ker. 142.

Endrődön 3 szobás, összkomfor
tos, gáz-központi fűtéses családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Sugár u. 33. 17 óra után.

Két család részére is alkalmas
gázfűtéses ház melléképülete!d<el
Petőfi u. 26. szám alatt eladó. Erd.:
Endrőd, Mohácsi u. 14. vagy Gyo
ma. Bajcsy 2811.

64 m2-es üzleti:lelyiség kiadó
Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 26.
szám alatt a piac közelében. Üzlet
nek vagy kis műhelynek kiválóan
alkalmas. Irányár: 20 ezer Ft/hó.
Érd.: a helyszínen.

Két család részére is alkalmas
tetőtérbeépítéses családi ház eladó
Gyoma, Katona J. u. 21l. S?ám
alatt. Irányár: 3.5 millió Ft. Erd.:
Dr. Kulcsár László ügyvédnél vagy
a helyszínen.

GyoGlaendrőd, Magtárlaposi út
39. sz. alatti családi ház sürgősen

eladó. Érd.: a helyszínen.
Kétszobá" összkomfortos családi

ház eladó. VásártéIi lakótelepi l*ást
beszámitok az első emeleten. Erd.:
Gyomaendrőd. Ady u. 23. 17-óra után.

Békésen régi tipusú 2 és fél szo
bás gázfűtéses kertes ház eladó.
Gyomai 2. emeleti lakótelepi lakást
beszámítok. Tel: 06-30/588-799

Régi típusú ház sürgősen eladó
GyomaendFőd, Fegyvernek u. l.
szám alatt. Erd.: Gyoma, SágváIi u. 3.

Gyomaendrőd, Csokonai u. 7.
szám alatt gáz és vegyestüzelésű

összkomfortos kertes ház eladó.
Kolmann telepi lakást is beszámí
tok. Érd.: a b.elyszínen minden nap
délután 3-S-ig.

Kicsi ház (l szoba, l konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Mikszáth u. 16.

Eladó 80%-ban kész családi ház
vagy vásártéri lakótelepi lak,ásra
cserélhető értékegyeztetéssel. Erd.:
Gyomaendrőd, Ady u. 34.

AzOktóber6.1akótelepen4szo
bás lakás eladó, vagy gyomai ker
tes házra cserélném. Erd.: Liget
Fürdő, Pintér Klára, Tel: 386-039

Öregszőlőben2 szobás, gázfúté
ses csalá~ ház melléképülettel el
adó. Erd.: a 386-894-es
telefonszámon.

A Vásártéri lakótelepen föld
szinti vagy l. emeleti lakást kere
sek. Tel: 30/289-950

Gyomaendrőd, Gyóni G. u. 12.
szám alatt lak9házas ingatlaJ} tele
káron eladó. Erd.: Gyoma, Achim
u. 4. Tel: 386-013

Gyomán, a Tanács u. 25. szám
alatt 2 szobás, összkomfortos ház

~ladó. Irányár: 1,1 millió forint.
Erd.: 66/284-511 18 óra után.

Gyoma és Szarvas közölt összkom
fortos tanya eladó 4000 m2 fóldteriilet
tel. Érd.: 661284-511,18 óra után

Gyomán a Kolmann vagy a Vá
sártéri lakótelepen I. emeleti erké
lyes lakást vennék. Érd.:
66/386-410 az esti órákban.

Gyomán a Rákóczi u. 28. szám
alatt régi parasztház nagy portával
eladó. Víz az udvarban, gáz az épü
letben. Érd.. Gyoma, Gyóni G. u. 411.

Kiadó lakást vagy családi házat
keresek Gyomáll. Tel: 66/386-400
munkaidőben

Gyomaendrőd, Hősök u. 15.
szám alatt lévő 4 szobás gáz-köz
ponti fűtéses 600 négyszögöl telek
kel, gazdálkodásra alkalmas
melléképülettel eladó, esetleg bé
relhető. Érd.: Gyoma, Bajcsy u.
46/1. Tel: 386-452

KERT, TELEK
Gyomaendrőd, Hősök u. IS.

szám alatt 270 négyszögöl építési
telek eladó. Érd.: Gyoma, Bajcsy u.
4611. Tel: 386-452

A 46-os főútmellett közművesí
tett telek ipari árammal, bármilyen
vállakozás céljára kiadó. Tel:
30/285-950
Gyomaendrődön (Kocsorhe

gyen) 300 négyszögöl hétvégi t,elek
nyaralóval sürgősen eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Bartók Béla u. 8/ l.
Telefon: 06-20/511-703

Földet vennék vagy bérelnék 5
10 llektárig Gyomaendrőd környé
kén. Érd.: Gyoma, Kossuth u. 18.
az órásnál, Tel: 66/386-479

Két Harcsás zugban lévő kert,
egy kerti traktor és kb. 60 mázsa
kukorica eladó. Érd.: Endrőd, Kini
zsi u. 9.

I hold föld 5 évre, kukoricával
bevetve vízparton bérbe adó 100
ezer forintért. Érd.: Kiss Károly.
Gyomaendrőd. Sugár u. 35.

JÁRMŰ

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 46/1.
szám alatt I500-as Polski Fiat sze
mélygépkocsi lejárt műsz,akiva1

(karosszériahibás) eladó. Erd.: a
helyszínen vagy a 386-452-es tele
fonszámon.

15 éves Wartburg szgk. lejárt
műszakivel eladó. Érd.: Rávai Bé
la. Gyomaendrőd. Baross G. u.
17/1. Tel.: 285-146.

Wartburg I éves műszakival el
adó. Érd.: 66/284-851

Jó állapotban lévő Símson mo
torkerépár eladó. Érd.: 66/388142

750-es Zastava, szétszedett álla
potban, egy tételben vagy a~atré

szen ként olcsón eladó. Erd.:
Szakálos Máté. Gyomaendrőd, Fáy
u.25.

Csónal<motor Vetyer?k 3M. új
szerű állapotban eladó. Erd.: Varjú

Tibor, Gyomaendrőd, Kölcsey u.
21. Tel: 06-60/351-902

RS-09 nem platós, 5 éves műszaki

val, rendszámmal, pátkocsival eladó.
Érd.: Gyomaendrőd Széchenyi u. 21.

Lada 1200-as eladó. Irányár: 80
ezer forint. Érd.: Liget Fürdő. Pin
tér Klára.

Jó állapotú Renault ll-es eladó.
Érd .. 284-959

Hosszúplatós ifa egyben vagy
bontásra eladó. Erd.: Gyomaend
rőd. Tanács u. 8.

Jó állapotban lévő Skoda 120 L
eladó. Erd.: munkaidóben. 66/386
633, Tóth Mihály

Horgászcsónak eladó. Érd.:
30/343-882

l tengelyes. vizsgázott. billenős

pótkocsi, ráfutófékes eladó.
Ugyanitt Multicar 2 hengeres mo
tor eladó. Érd.:Gyomaendrőd. Kis
réti u. 31/1. tel: 285-742

GÉP
Jó állapotban lévő Reflex club

100-as erősítő (keverő) eladó. Tel:
06-30/634-264. esti órákban.

Háromfázisú villanymotorok el
adók vagy hasonló teljesítményű

egyfázisúra cserélhetők. I, I és 2.2
KW-osak. Irányár: 10 ezer Ft/db.
Tel:66/386-972

375-ös Sprint kapálógép utánfu
tóval eladó. Érd.: Gyomaendrö"d.
Fegyvernek u. 17.

Orosz gyártmányú robbanómoto
ros szivattyú eladó. Érd.. Tímár János
Gyomaendrőd. Zrínyi M. u. 19/1.

Thomas rotakapa kerékkel és
kocsival eladó. Erd.: Gyomaend
rőd, Gyóni Géza u. 20.

Eladó fejőgép. terménydaráJó.
motoros szecskavágó és 'prága da
ruskocsihoz új adagoló. Erd.: Pely
va János, Gyomaendrőd.

Bánomkert u. 17.

ÁLLAT
Ingyen elvib.ető 3, nyolchetes

kiskutya. (félig tacsi) Erd.: Gyoma
endrőd, Kossuth u. 18. az órásnál.

Méhcsaládok eladók. Tíz léppel,
Buncsák rendszerű kaptárakban.
családonként 10 ezer forintért. Tel:
66/386-972
Gyönyörű perzsa kiscicák kedve

ző áron eladók. Tel.: 661283-003
Kutyatartóknak. kutyatenyész

tőknek jó minőségűkutyatáp most
árengedménnyel eladó. Putnoki
Lajos, Gyomaendrőd.Munkácsy u.
20. Tel.: 66/283-003.

Perzsa kiscicák eladó. Érd ..
Gyoma, Kölcsy u. ll. egész nap.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

KisáUattenyésztőivégzettséggel
munkát keresek. Cím: Gyomaend
rőd. SaUai u. 21.
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Képzet[ varrónóket vagy gya
korlattal rendelkező varrni tudókat
folyamatosa felveszünk l músza
kos munkarendben. Érd.: Endrődi
Szabó Ipari Szövetkezet, Gyoma
endrőd. Fő út 7-13.

EGYÉB
Jó állapotban lévő előszobafal

eladó. Érd.: Gyoma, Árpád u. 3611.
esti órákban.

I db üvegezett ajtó eladó. Mérete
tokkal együtt 75x200 cm. Tel:
66/284-068

1500 db 40x40 centiméteres bon
tott pala eladó 40Ft/db áron. Érd.:
Kéri. Gyomaendrőd, Kálvin u. 35.

Gravis Ultrasound Plug&Play
llangkártya, továbbá 2 mxO,9 ID új
(a-llarmónikaajtó (fehér) eladó.
Erd.: 284-370.

Menyasszonyi rullámat kölcsön
adnám. Érd.: Gyoma. Ságvári u. 3.

Érdekli a Lakáskassza"? Tájékoz
tatás és szerződéskötés. Erd.: Gyo
maendrőd.Frey FehérneműBolt (a
Gazda bolt mellett). nyitvatartási
időben.

3000 db új vagy jó !Ülapotban
lévő cserepet vennék. Erd.: Gyo
maendrőd. baross G. u. 14. egész
nap.

Jó á1lapotbap lévő Nova villany
sütőtvennék. Erd.: Hunya Lajosné,
Gyoma, Vásártéri ltp. 291B. Tel:
386-187

Eladó egy jó állapotban lévő ma
hagóni színű egyedi asztal. Érd.:
Gyomaendrőd. Móra F.u. 22.

Eladó: gázpalack, olcsó kombi
gyerekágy. kerékpár. video, mikro
sütő, ol.csó dízel Ford Escort gép
kocsi. Erd.: Gyomaendrőd. Kulich
Gy. u. 13/1.

Olcsón eladó egy 3 méteres Fi
~usz. Filodentron. Aszparátusz.
Erd.: Gyoma, Sallai u. lD/l.

[O db vas. bontott utcai kerítése
Iem. 2 méteres eladó. Érd.: Gyoma
endrőd. Kölcsey u. 21. Tel:
30/351-902. Varjú Tibor

Jó állapotban lévő bontott üve
ges ajtó tokkal és zárral eladó. Érd.:
30/285-858

Rekamié 5 ezer forintért eladó.
Érd.: Gyoma. Pásztor J. u. 18.

Régi ón vagy porcelán szódás
üvegfejet és üveggolyós szódás
üveget (Gaseus, Krachediis)
veszek. Erd.: Képessy L.. Buda
pest, Hungária krt. 146-148. 1146.

Kárpótlási jegyet veszek. Érd.:
Gyomaendrőd. Kossuth u. 24. Le
velet a postaládába, név lakcím ösz
szeg megjelölésével.

Végkiárusítás a gyomaendrődi

Pásztor János u. 26. szám alatti bá
lás ruhaboltban. Minden 50-300
Fr/db. Érd.: a helyszÚlen.

Épületek bontásra eladók. Érd.:
06-30/254-495

Földet bérelnék
5-20 hektárig

Gyomaendrődön

több évre előre.

Érdeklődni: 06-661284
401

16 óra után
Régi típusú, megkímélt állapotú

konyha és szobabútor eladó. Erd.:
Alt János. Gyomaendrőd.Toronyi
21. Tel.: 284-538.

Eladó 100 literes jó állapotban
lévő vegyestüzelésű bojler. Érd.:
Gyomaendrőd, Zalka u. 31. 16 óra
után.

Növényegészségügyi
zárlat

elrendelése
A Békés Megyei Növény

egészségügyi és Talajvédelmi
állomás igazgatója az almáster
mésűekben kimutatott tűzelha

lás fertőzöttség miatt
Gyomaendrődközig~zgatásite
rületére növényegészségügyi
zárlatot rendelt el. A betegség
okozója az Erwinia amylovora
zárlati kórokozó, felszámolásá
ra az Állomás igazgatója a
28/1997,IIV.25./FM rendelet 2.
szárnú mellékletében foglaltak
alapján azonnali hatállyal a ter
melő, a tulajdonos vagy a bérlő

saját anyagi felelősségére köte
lező védekezést rendelt el. A
Polgármesteri Hivatal Műszaki
Csoportja a kötelező védekezés
technológiájáról, valamint a
zárlati határozat rendelkezésé
r61 készséggel ad felvilágosí
tást.

Polgármesteri Hivatal

Iskolaszezoni vásár a
COLOR SHOP

papír, játék
és írószer boltban!
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2.

* Füzet: A/5 25,-Ft

* Füzet: A/4 54,-Ft

* Spirálfüzet: 131,-Ft

* Füzetborító: 11,-Ft-tól

* Csomagolók: 35,-Ft

* Iskolatáskák: 1535,-Ft-tól

* Hátizsák: 2100,-Ft-tól

.* Öntapadós tankönyv
és füzetborítók, ceruzák,
színes ceruzákr tolltartókr

vízfestékek, temperák stb.

Vegyen meg mindent egy helyen
a legolcsóbban!

lOOO,-forintonként sorsj egyet
adunk!

Sorsolás: Augusztus 30-án!
Fődíj: GOLDSTAR kétkazettás

magnó

r------------------------------------------,

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

sóknak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényell
küldik be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelez6
lapon vagy borítékban kell elküldeni il. következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéén I

felelősséget nem vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehető

leg ne tartalmazzon tizenöt (lS) szónál többet l

Feladóneve: ..

Címe: ,

1(9szönetnyi{vánítás
Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak a rokonoknak és
ismerősöknek, akik szeretett halottunk
Megyeri Lászlóné szül. Kalina Ilona

búcsúztatására eljöttek.

A gyászoló család

Az 'h' d t' ..apro Ir e es szovege: ..

,
I ..

I
I

: Érdeklődni: ,' ,..
IL ~



rend6r kényszerít6 eszközt
alkalmazott. Július l7-én ha
lálos közlekdési baleset tör
tént a városban. A Selyem és
a Apponyi utca sarkán egy
kerékpáros nem adott el
sóobséget és egy teherautó
halálra gázolta.

* Megérkeztek
az új goblenek,

nagy szín
választékban

osztott fonalak.
* Ágynemű
garnitúrák

1700,- Ft-ért!
* Bútorvászon már

580,- Ft-tól
kapható.

Pocosi rekord

Ellenszegültek
a rendőrnek

A fokozott közúti ellen
6rzésnek köszönhetően a
gyomaendrődi rendőrö k
az elmúlt hetekben több it
tas vezetőt szűrtek ki, akik
közül hárman is ellensze
gültek az intézked6 rend
('Írnek, ezért ellenük a

49 dkg-os fokhagyma termett Gyomán a Pocos kertben
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Női egy- és
kétrészes

fürdőruhák,

márkás pólók,
férfi és női

rövidnadrágok
MOST AKCIOS

ÁRON
a Lionne
Shopban!

Gyoma,
Hősök útja 46.

Farmerházba, ahonnan két
millió forintot érő ruhane
műt loptak el a riasztó hangja
mellett. A rendőrség rövide
sen őrizetbe vett négy hely
béli fi atalembert, akiket a
Szarvasi Városi Bíróság elő

zetes letart6ztatásba helye
zett. Az eljárás folyamatban
van.

Augusztus 3-án éjjel a
rendőrj árőrök megállítottak
egy helybéli fiatalembert,
akinél egy - közvilágítási
oszlopról származó - lámpa
testet találtak. Aházkutatás
során több hasonló lámpa
került e16. Az amat6r "vil
lanyszerelő"nem tudott ma
gyarázatot adni a
lámpagyűjtés okáról.

Rendszámmal ellárott há
romszöges lassú jármű ol
csón eladó. Érd.: Szabó,
Zrínyi M. 3.

Nissan Trade 3.0 teherau
tó eladó. 66/386-774.

MF 70 típusú fűnyíró el
adó. 66/284-775.

Július ló-án jelentették be
a rendőrségen, hogy Gyoma
és Szarvas között az oszlo
pokról 900 méternyi telefon
vezetéket loptak el
szorgalmas "színesfémgyűj

tóK" Július 27-én éjjel a Ka
tona József úti fatelepról egy
ember zsákoló talicskán
akart deszkákat eltolni, ám
megzavarták és az ember ko
csit és deszkát hátrahagyva
elillant a helyszínról.

A deszka és drót után ruha
nemű: július utolsó napjára
virradóra a Vásártéri lakóte
lep egyik földszinti erkélyére
ki teregetett száradó ruhákat
lopta el valaki.

Július l-re virradóra betör
tek a F6 úton lévő Mustang

Drót, deszka, ruha

Nyári lopási szokások

FUGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studié
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A rendőrség felhívja ajármű

vezetők figyelmét, hogya
Bajcsy úron felfestett sárga szí
nű kerékpársávon és a mellene
történő megállást és várakozást
a Kresz annak ellenére is tiltja,
hogy nincs várakozni, illetve
megállni tilos tábla elhelyezve.

A Pásztor János utcán a piac
bejáratától a Titász bejáratáig
viszont tábla tiltja a megállást és
várakozást. A rendőrség kéri a
járművezetó1<et, hogya volt
gépállomás területéu lévő par
kolótvegyékigénybe.

Megállni
tilos



Vita Agricolae '97 Mezőgazdasági; Ip.ari Kiállítás és Vásár,,

Gyomaendrőd, Sportcsarnok 1997.. augusztus 29-31.

Kedves OlvasóI
Tisztelt Látogató! @TOYOTA

A Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mező
gazdasági és Ipari Szakképző Iskola rende
zésében széleskörű támogatássaL
emelkedőszínvonalon harmadik alkalom
mal kerul megrendezésre a Vita Agricolae
'97 Mezőgazdasági,Ipari Kiállítás és Vá
sár.

A rendezvény a mezőgazdaság, az ipar
és a helyi termelök, gazdálkodók, feldol
gozók valamint kereskedök bemutatko
zásán keresztül egyre szélesebb körű. A
régió, a megye és az ország egy-egy rep
rezentatív kiállítóin kívül az országhatá
ron túlról is jöttek kiállítók, amelyek
gazdagítják és emelik a vásár színvona
lát.

Napjainkb,U1, változó világunkban a pi
acgazdaságra történő felkészülés és váltás
kapcsán különös jelentőséggel bírnak a he
lyi kiállítások és vásárok. Az ezeken a
rendezvényeken látottak és a megszerzett
ismeretek segítik a gazdálkodók mineden
napi tevékenységét, eredményességét. A
véleménycserék, az új technológiák meg
ismerése, a módszerek, az üzleti kapcsola
tok kialakítása közvetlen és közvetett
haszonnal járnak mind akiállítóknak,
mind pedig a látogatóknak.

A kiállítás szervezői ennek szellemében
rendezték meg a Vita Agricolae kiállítást
és vásárt Gyomaendrődön. Városunkban
és térségünkben napjainkban és a jövőben
egyre nagyobb szükság van az ilyen, és
hasonló jellegű rendezvényekre, hiszen
ezek szolgálják az itt élöket, új ismereteket
nyújtanak, felkészítenek az újszerű gon
dolkodásra, szemléletváltásra, megalapoz
zák az emberek boldogulását.

A mezőgazdasági, ipari kiállftással és
vás{UTal egy időben olyan kísér6 rendezvé
nyek kerültek megszervezésre, amelyek
gazdag tartalommal töltik meg e három
napot.

Lesz Agrárfórum, nemzetközi üzletem
ber-találkozó, nagy érdekJődéssel várják a
23. Országos Hal főző Versenyt, most ren
dezik meg a Magyar Tallgazdaságok Szö
vetségének elnökségi ülését és a Békés
Megyei Agrárkamara Szakképzési Osz
tályának értekezletét. Ünnepélyes megem
lékezést tartunk a gyomaendrődi

mezőgazdasági szakképzés 75 éves évfor
dulójáról. A vásár ideje alatt a IV. Gyoma
endrődi Nemzetközi Múvésztábor
alkotásaiból készült kiállításra is várjuk a
látogatókat. A Vita Agricolae ideje alatt
zenekarok, tánccsoportok, mazsorettek
szórakoztatják a látogatókat.

Ezek a szakmai és kulturális pogramok
lehetőséget nyújtanak az érdekJődó1<nek a
napi munka utáni kikapcsolódásra és pihe
nésre.

További lehetőséget nyújt a Gyomaend
rődre látogató és az itt él6 emberek számá
ra a Hármas-Körös a maga természetes és
szinte háboríthatatlan szépségével. A vá
ros közigazgatási teruletéhez tartozó 14
holtág a horgászatot, természetet kedve
lőknek ad lehet6séget a szabadidő hasznos
és egészséges eltöltéséhez.

Az Erzsébet-ligetben található termál
furd6 gy6gyvizével nem csak a szórakozni
vágyókat várja, hanem a gyógyulást kere
sőknek is felüdülést nyújt. Kulturális látni
valóink közül ki kell emelni a Kner
Nyomdaipari Múzeumot, az Endrődi Táj
házat és nem utolsó sorban a Magyarorszá
gon, de Európában is egyedülálló kiállítási
allyaggal rendelkez6Motormúzeumot.

Köszönöm, hogy eljöttek városunkba,
remélem a kellemes időtöltés és a hasznos
ismeretek után maradandó élmények birto
kában búcsúzunk a mielőbbi viszontlátás
reményében.

Dr. Dávid Imre
Gyomaendrődpolgármestere

3 év, 100.000 km garancia

OAD SERVICE KFT.
Karcag, Eötvös u. 10.

59/312-346,59/312-588

* személy- és
haszon

gépjárművek

* személyre
szabott hitel,

lízing,
részletfizetés

* gyári alkatrészek

Itt az új CorDIla!

A Bethlen Alapitvány megbízásá
ból készítette a Rekline Stúdió.

30/555-920
Felelös kiadó: Gubucz'József

Készült oGyomaPrint
nyomdájában. 661284- 181

Az. újság kereskedelmi
forgalomba nem hozható!



75 éves
a mezőgazdasági

szakképzés Gyomán

Köszöntő
Nagy idóKre, az elmúlt 75 évre tekint most

vissza a gyomaendr6di iskola. Igaz, tehetné ezt
akár száz év távlatára is, hiszen kisebb gazdasági
iskola önálló oktatóval már 1897-ben megkezdte
itt működését. Ám az id6 helyett sokkal inkább
azon van a hangsúly, az érdemli meg igazából a
méltó szavakat, hogy a középfokú mez6gazdasági
képzés bölcsóje itt ringott ezen a vidéken, hiszen
tudjuk, hogy Tessedik Sámuel a közeli Szarvason
szervezte meg Magyarországon az els6 ilyen jel
legű intézményt, s oktatta - szavaival élve - a
Gazdászatot.

Gyoma harmadik újratelepítésének 280. évfor
dulóján örömmel állapíthatjuk meg, hogya tele
pülés és az iskola sorsa elválaszthatatlan
egymástól. Példa erre, hogy az l 922/23-as tanév
tól a község tartotta fenn az iskolát. A korabeli
vezetés ezzel is tudtul adta, hogy nagy szükség van
a településen az agrárszakember-képzésre. A
fenntartásból az állam is részt vállalt: a nevelóK
fizetését ugyanis a Földművelésügyi Minisztéri
um folyósitotta. l 922-tól l 946-ig a töretlen fejl6
dés jellemezte az intézményt. Majd átszervezések
követték egymást. l 954-ben megszűnt, s 30 évvel
ezel6tt újra tanítottak az iskolában.

Azóta - a társadalmi igényekre figyelve, néha
néha megtorpanva - fokozatosan felfelé ível az
iskola pályája. Ezt bizonyítja az új tanügyi épület,
a tornaterem, a sportudvar felépítése, a tangazda
ság kialakítása. Az oktató-nevel6 munka színvo
nalát semmi nem jelezheti jobban, mint hogya
diákjaik az országos szakmai versenyeken dobo
gós helyezéseket érnek el és a fels60ktatási intéz
ményekbe szép számmal kerülnek tanulóik közül.
S ami talán a legfontosabb: az itt szerzett tudással,
magatartással, sikerrel állnak helyt mez6gazdasá
gunk gyakorlati életében.

A tantestület tagjai folyamatosan részt vettek
kisérleti tantervek megírásában és közreműködtek
országosan bevezetend6 szakmák követelmény
rendszereinek és tanterveinek kidolgozásában is.
Figyelemre méltóak az iskola nemzetközi kapcso
latai, melyeket az oktatás eredményességének
szolgálatába állítanak.

Ajubileum alkalmából kívánom, hogy az iskola
értékeit meg6rizve, az új feladatként kapott ipari
képzést is sikeresen folytassa. Neveljen és képez
zen - a kor követelményeinek megfelel6en - olyan
szakembereket, akik megállj ák a helyüket a terme
lésben és eredményeikkel gyarapítják hazánk ér
tékeit, s akik sikerrel lépnek rá mez6gazdaságunk
Európába tartó útj ára.

Dr. Nagy Frigyes
földművelésügyiminiszter

Budapest, 1997. július

1997. évi Bethlen-Napok programja
Augusztus 29. péntek

10 órakor
A Vita Agricolae '97 Mezőgazdasági,Ipari Kiállítás és Vásár meg-

nyitója
Helye: a városi sportcsarnok
A kiállítást megnyitja: Dr. Nagy Frigyes, földművelésügyi miniszter
11 órakor
Agrárfórum
Helye: a városháza díszterme
Előadók: Dr. Nagy Frigyes, földművelésügyi miniszter
Horváth Károly, a Békés Megyei Agrárkamara elnöke
Jakab István, a Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetségének

elnöke
A fórumot vezeti: Dr. Kulcsár László, a Békés Megyei Gazdakörök

Szövetségének elnöke
13,30 órakor
Folklór műsor
Mótyán Tibor és népzenekara játszik
Fellép a Körösmenti Néptáncegyüttes
Bemutatja műsorátNagyenyed (Aiud) néptáncegyüttese
Helye: a városi sportcsarnok
14 órakor Nemzetközi üzletember-találkozó
Helye: a városháza díszterme
Szervezője: a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Augusztus 30. szombat
9 órakor
a 23. Országos Halfőző Verseny megnyitója
Helye: a Liget Kemping
A megnyitót tartja: Dr. Orosz Sándor, az Országgyűlés Mezőgazda-

sági Bizottságának elnöke
10 órakor
A Magyar Tangazdaságok Szövetségének elnökségi ülése,
a Békés Megyei Agrárkamara Szakképzési Osztályának értekezlete
Helye: a Bethlen Gábor iskola
15 órakor
A halfőző verseny eredményhirdetése
Helye: a Liget Kemping
Szórakoztató műsorok a sportcsarnok előtt

A 2. Számú Általános Iskola mazsorett csoportjának bemutatója
Az AQUA VITAE együttes játéka
A Komédiás Kör műsora
Szarka Zsolt és zenekara játszik

Augusztus 31. vasárnap
10 órakor
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola ünnepsé

ge, megemlékezés a gyomaendrődi mezőgazdasági szakképzés 7S éves
évfordulójáról

Helye: a református templom
Ünnepi beszédet mond: Dr. Dinya László, a Művelődési és Közokta

tási Minisztérium helyettes államtitkára
11,45 órakor
A IV. Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztábor alkotásaiból készült

kiállítás megnyitója
Helye: a Bethelen Gábor iskola tornaterme
A kiállítást megnyitja: Csuta György festőművész

***
A Vita Agricolae 97 kiállítás nyitva tartása:
Augusztus 29. (péntek): 10-18 óráig
Augusztus 30. (szombat): 9-18 óráig
Augusztus 31. (nsárnap): 9-16 óráig

Minden érdeklődőt szerettel várnak a rendezókf



BÁBOLNA TAKARMÁNY
Bábolnai márkatermékek!

A Bábolna Takarmányipari Kft. több mült 20 éves
takarmánygyártói és forgalmazói tapasztalatai

alapján létrehozta márkatermék-rendszerét.
A márkatermékek a gazdasági haszonállatok (ba

romfi, sertés, szarvasmarha, nyúL stb.)
ta1<armányozásában nyújtanak hatékony segítséget.

A márkatermékek alkalmazásának előnyei:

* garantált bábolnai minőség
* kiváló beltartalom

* hatékony alapanyagok felhasználása
* jól illeszthetőa gazdálkodási viszonyokhoz

(kisüzemi + GAZDA program)
* kedvező ár-minőség viszony

* könnyű elérhetőség

* szakmai támogatás

Fülöp Imre, regionális értékesítő

30/552-443,66/447-457
Fülöp Zoltán, területi értékesítő

30/254-464,60/305-137

Bábolna Takarmány Márkabolt
Kovács Sándor

Gyomaendrőd,Fő út 114.

német-bajor finompékáruval,
kávéval, üdítővel

várjuk kedves vásárlóinkat.
Nyitva:hétköznap 7-16 óráig,

szombatoh 7-12 óráig.
Egyedi megrendeléseket is kielégítünk.

rendezvényekre süteményeket készítünk!

Gyomán a Hősök u. 43. sz. alatt
- a Totózó melletti Tanboltban -

fl

A Linda Sport
mi!}di~ a

MINOSEGET
és most is a
KEDVEZŐ

ÁRAT
jelenti!

adidas®
Fürdőruhák

" .szezonvegl
kíárúsítása!

t
Várjuk Önt is
a Linda Sport

standján!

Békéscsaba Feldolgozó Kft.
5601 Békéscsaba,

Orosházi út 2. pf.: 30.

BÁBOLNA BAROMFI

A vásár ideje alatt
a Turul Cipő

standián
GYARIARON

kínálunk
lábbeliket!

Szeretettel várjuk
kedves

vásárlóinkat!

Tisztelt Érdeklődők!
Sok szeretettel meghívjuk Önöket a Bábolna
Baromfi Békéscsaba Feldolgozó Kft. kiállitói

standj ához, ahol termékbemutatóval
egybekötött árubemutatót tartunk.

Standunkon megtekinthetőkaz új csomagolású
fagyasztott illetve előhütött kacsa, liba, csirke,

valamint továbbfeldolgozott termékeink!

TURULCIPÖ~
"TURUL CIPO KFT.

A VELVET BÚTORBOLT AJÁNLATA
- írósztalok 8.100 Ft-tól

- Forgószék 6.800 Ft-tól

- Komód 11.500 Ft-tól

_"""'== - Szárrútógépasztal 7.100 Ft-tól

- Ifjúsági szekrénysor 50.200 Ft-tól

- Űlőgarnitúra 3-2-1 104.400 Ft-tól

- Sarok ülőgamitúra 79.400 Ft-tól

Konyhák bútorozását konyhabútorok
méretre való elkészítését vállaljuk.

Irodabútorok méretre való elkészítése, beszerzése!
(Referenciamunkánk: Endröd és Vidéke

Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége)

Gyoma, Fő út 202. Telefon: 30/453-274
A vásár ideje alatt üzletünkben megrendelt

bútorok árából 5% kedvezményt adunk!



A Vita Agricolae '97 Mezőgazdasági, Ipari
Kiállítás és Vásár résztvevői

1. Haltenyésztési Kutató
Intézet
Szarvas, Pf. 47. Tel.: 66/312-311
A HAKl a kutatók, gazdálkodók, termé
szetvédő!<: és minden természetszeret6 pol
gár partnere, környezetünk védelme és
egészséges táplálkozásWlk fejlesztése ér
dekében. Tevékenységeink: oktatás, szak
tanácsadás, szolgáltatás

2. Gyomaendrődi· Kertbarát
Kör
Gyomaendrőd

3. Békés Megyéért Vállal
kozásfejlesztési Alapítvány
Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Tel./fax: 66/442-520,66/445-520
Ügyfél fogadás: minden nap 8-16 óráig
Szakt,mácsadás: hétfőtől csütörtökig 10
12 óráig

4. Békés Megyei
Agrárkamara
Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
Tel./fax: 66/441-017

5. Márky Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Békéscsaba, Pásztor u. 37.
Tel.: 66/442-742 Fax: 60/442-720

. Tej- és húsáru diszkontáruház: Békéscsa
ba, Kétegyházi u. 3. Lakossági és viszon
teladói kiszolgálás!

6. Summit Agro Hungaria Kft.
Budapest, Táltos u. IS/b.
Tel.: 1/202-7002
A Japán környezetbarát növényvédőszere
ket immár több éve a Sumitomo Corpora
tion japán kereskedőház leányvállalata a
Summit-Agro képviseli és forgalmazza a
hazai piacon. Ez mitltegy 25 növényvédő

szert jelent, így a Summit-Agro szinte
minden kultúrában komplex technológiát
kínál.

TURULClPÖ"

7. Turul Cipő Kft.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.
Tel./fax: 66/386-891, 386-251
A 200 főt foglalkozató cég a mindenkori
szezonnak és divatirányzatnak megfelelő

női és gyermekcip6t gyárt. Tavaszi-nyári
szezonban fő profilunk a BIO termékek,
18-45-ös méretig állítWlk elő biopapucso-

kat és szandálokat, hazai és külföldi piac
ra. NagykereskedóKnek és viszonteladók
nak saját márkanevükön is végzünk
gyártást saját modelljeinkből, hozott mo
dellekb61 anyagos és bérmWlka konstruk
ciókban is. Komplett bérmunkát (felső és
alja) vál/alunk. Gyomaendrődi üzletünk
ben bőr és cipóKel/ék forgalmazást vég
zünk.

Knerf
NYOMDA RT.

8. Gyomai Kner Nyomda Rt.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12.
Tel./fax: 66/386-744

9. Goodmayer Italipari és
Kereskedelmi Rt.
Izsák, Kossuth u. 154.
Tel./fax: 76/374-591,374-040

10. Szarvasi Agrár Rt.
Szarvas, Szabadság u. 30.
Tel.: 66/312-922

11. Divasa Farmavic Kft.
Izsák, Radnóti u. 16.
Tel./fax: 76/374-361
ADivasa Farmavic Hungária Kft. a spa
nyol székhelyű Divasa Farmavic gyár
termékei nek kizárólagos magyarországi
forgalmazója, mely állatgyógyászati
gyógyszereket, áll atgyógyászati műsze

reket és az állatgyógyászatban, állattar
tásban használatos eszközöket importál
és forgalmaz. A spanyol gyár mára egyi
ke az iparág legnagyobb gyártóinak, ter
mékeit a világ több mitlt 60 országában
vásárolják.

fl
12. Bábolna
Takarmányipari Kft.
Nagyigmánd, Pf. 16.
Tel.: 34/356-604
A Bábolna Takarmányipari Kft, márkater
mékei a gazdasági haszonállatok (barom
fi, sertés, szarvasmarha, nyúl, stb.)
takarm:myozásában nyújtanak hatékony
segítséget. Garantált bábolnai minőség!

~
ARGOSZ

13. Argosz Biztosító Rt.
Budapest, Maros u. 19-21.
Tel.: 66/451-230

Az Argosz Biztosító Rt. a nem életbiztosí
tási termékek teljes skáláját kínálja, kielé
gítve a családok, gazdasági
vállalkozások, mezőgazdasági termelóK
és bármely más intézmény biztOsítási igé
nyeit.

14. Corvo Bianco Such Bt.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 9.
Tel.: 66/386-896

15. Hrabovszky és Társa
Mezőgazdasági és
Kereskedelmi Kft.
5600 Békéscsaba, Kiss-Tabán u. 16.
Tel.: 66/442-256, 30/283-779
Ipari, takarmány és madáreleség magvak
exportcélú szerződéses termeltetése. Ta
karmánynövény vetőmagvak, madár
eleség magvak, magkeverékek
forgalmazása. Szaktanácsadás, mezőgaz
dasági kutatás-fejlesztés.

16. KÉE Kertészeti Főiskola
Tanüzeme
Kecskemét, Kisfái ll. 18I.
Tel.: 76/321-180

17. Mikoszoft Bt.
A szakemberek könyvesboltjal
Szarvas, Széchenyi u. 5.
Tel.: 66/312-117

18. Stafírung Kft.
Gyomaendrőd, Hősök u. 52.
Tel.: 66/386-603

19. Szujó Műszaki
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5502 Gyomaendrőd, Főu. 33.
Tel.: 661386-047, Fax: 66/386-243
Díszkapu, kerítés és hullámrács gyártás.
Vas-műszaki kis- és nagykereskedelem.
Szerszám forgalmazás.

•20. Henkel Magyarország Kft.
Budapest, Dávid F. u. 6.
Tel.: 66/371-011

21. Medgyesi és Társai
Kereskedelmi Bt.
Szarvas, Malom u. 1112.
Tel.: 20/420-249
A COOL Klímatechnika 1992 óta foglal
kozik épületklimatizálási és légtechnikai



feladatok megoldásával és 1995 óta jár
múldimatizálással. Cégünk elismert klí
maberendezés-gyártók termékeinek
széles skáláját nyújtja. A jelentős márka
nevek mellett folyamatos törekvésünk az
elérhető ár. A megyében - azonos műsza

ki paraméterek mellett - a legkedvezőbb

áron választhat kínálatunkból.

~
Bútorl~!

22. Bútoripari Szövetkezet
Gyomaendrőd,Kossuth u. 61-63.
Szövetkezetünk 1968 óta foglalkozik bú
torgyártással. Kezdeményező szerepet ját
szottunk a '70-es évek elején a skandináv
stílusú fenyőbútorok magyarországi elter
jesztésében. Környezetbarát bútorainkat
csak fából készítjük, melyekhez fenyő-,

(borovi, luc) tölgy-, éger- és bükkfát hasz
nálunk. Bútorüzemünk korszerű, 100 fős

középüzem. Termékeink fenyő- és ke
ményfából készített előszobagarnitúrák,
dohányzó- és íróasztalok, komódok külön
böző polcok és kiegészítő kisbútorok. Bú
toraink nagyobb részét exportra készítjük,
célországok: Németország, Ausztria,
Franciaország, Hollandia. Belföldön búto
rainkat különböző bútorboltokban és üze
rnünk bemutatótermében lehet
megvásárolni.

~3. ANIVET Állattenyésztési,
Allatgyógyászati
Kereskedelmi Kft.
Budapest, Remény u. 12.
Tel.: 06-1/252-2999

I.KR
BABüLNA

24. IKR Bábolna
5900 Orosháza, Külterület 637.
Tel.: 68/413-682, Fax: 68/311-819
A:z.IKR Részvénytársaság Bábolna immá
ron negyed százada a növénytermesztés
és technológiai fejlesztés bázisa. Segítjük
Ont a termeléshez szükséges vetőmag

vak, műtrágyák, növényvédőszerek, gé
pek, gépalkatrészek beszerzésében és az
ehhez szükséges pénzügyi forrás megte
remtésében, a termény értékesítéséig be
zárólag. Ne feledje: az IKR Rt. partner a
szántóföldt61 a piacig.

25. PIG-TECH Kft.
Mohács. Tompa M. u. 15.
Tel./fax: 69/322-822
Sertéstechnológiai berendezések gyártá
sa, forgalmazása, kereskedelem.

26. Körösi Halász Szövetkezet
Gyomaendrőd,Kossuth u. 27.

27. Linda Sport
Gyomaendrőd, Főu. 181/1.

28. Margó Virágbolt
Gyomaendrőd,Bajcsy-Zsilinszky u. 69.
Tel.: 66/386-183

29. Mezőhegyesi Állami
Ménesbirtok Rt.
Mez6hegyes, Kozma F. u. 30.

A
~

30. Bábolna Baromfi
Békéscsaba Feldolgozó Kft.
5601 Békéscsaba, Orosházi u. 2., Pf.: 30.
Tel./Fax: 66/446-090, 66/441-094
Diszkont: Békéscsaba, Orosházi u. 2.
Tel: 66/446-246/140 melL
Standunkon megtekinthetőek az új csoma
golású fagyasztott illetve elonűtött kacsa,
liba, csirke valamint tovább feldolgozott
termékeink.

31. AGRO-DUAl Kft.
Gyomaendrőd, Il. ker. 510/1.
Tel.: 60/302-005

32. Békési Gabona Rt.
5600 Békéscsaba, Deák u. 11.
Tel.: 66/447-422, fax: 66/451-454
Részvénytársaságunk mú1<ödési területe
Békés megye, Magyarország egyik leg
jobb gabonatermelő területe. A térségben
nagy hagyományai vannak a gabonater
mesztésnek és feldolgozásnak. Tevékeny
ségeink: malomipari termékek előállítása,

keveréktakarmány és koncentrátum gyár
tás, mezőgazdasági termények kereskedel
me.

1f(jTERAt
33. Hőtechnikai és
Gépipari Kft.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 64.
Tel.: 66/386-422, Fax: 66/386-925
Gáztüzeléslí kazánok gyártása. Közel 30
éve a vásárlók szolgálatában.

34. Mabrac Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.
Baja, Béla király u. 4.
Tel.: 60/454-846

35. Borsi lajos asztalosmester
. Dévav(UJYa, Bánomkert út 63.

Tel.: 30/554-571,60/301-329
Tizenöt éve mú1<ödő vállalkozásunk a
megrendelő által kért egyedi méretre ké
szít és szerel össze a helyszínen konyha-,
szoba-, előtér-, gardrób- és irodabútoro
kat, valamint bársarkokat. Készítünk
egyedi megrendelésre franciaágyar, heve
rőt, szekrényt, könyvespolcot, étkezősar
kot, s bármit amit On elképzel és
megrendel!

36. Csabaagro
Mezőgazdaságigépértékesítés !
Békéscsaba, Szarvasi út 103.
Tel./fax: 66/453-543

37. Contarex Agrotechnika Kft.
A mezőgazdaság gépesítése l

Kisújszállás, Külterület
Tel.: 59/321-211, Fax: 59/321-93138.

38. Arbocoop Gm.
Vendéglátóipari bútorgyártás !
Szarvas, Deák F. u. 40.
Tel.: 661313-046,66/311-354

39. Bar-Ka-Fa Fafaragó és
Faszobrász Vállalkozás
Gyomaendrőd,Blaha u. 12/1.
Tel.: 60/481-041,661285-659.
Fax: 66/386-896
Vállaljuk egyedi és igényes művészi érté
kű munkák elvégzését magán- és közületi
megrendelőinknek. Mintaterem: Gyoma
endrőd, Blaha u. 12/1.

40. Dambatter Kft.
Gyomaendrőd, Hősök u. 12/1.
Tel.: 661285-565

@TOYOTA
41. Road Service Kft. Toyota
Márkakereskedés
Karcag, Eötvös u. 10.
Tel.: 59/312-346,59/312-588

42. Aiud-Nagyenyed
Gyomaendrődromániai testvérvárosának
üzletemberei is bemutatkoznak a kiállítá
son.

43. Bethlen Gábor
Mezőgazdaságiés Ipari
Szakképző Iskola
Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Tel./fax: 66/386-028
Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel: 66/386-616

tw""".,rv-.: ;IM.]:.-"..,
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44. Informatikai
Magániskola Kft.
5900 Orosháza, Deák F. u. 2.
Telefon/fax: 68/311-338
E-maiI: imsuli@bekes.hungary.net
Számítástechnikai tanfolyamok Gyoma
endrődön, Orosházán, Gyulán, Békéscsa
bán.
- Számítógép-kezelő (alapfokú)
- Szoftver-üzemeltető (középfokú)
- Gyermektanfolyamok
- Egyedi tanfolyamok igény szerint cégeknek



A
SZÓ-BESZÉD

olvasói

többet tudnak...

Önnek szól és Magáért beszél!

.~(/.M·t Informatikai Magániskola Kft.

5900 Orosháza, Deák F. u. 2. Telefon/fax: 68/311-338
E-maii: imsuli@bekes.hungary.net

SZómÍl(lSlechnikai tanfolyamok Gyomaendrődön.

Orosházán, Gyulán, Békéscsabán.
- Számítógép-kezelő (alapfokú)
- Szoftver-üzemeltető (középfokú)
- Gyermektanfolyamok
- Egyedi tanfolyamok igény szerirlt cégeknek

EDE Hungary Kft. Európai Távoktatás képviselete.
- Marketing- és reklámmenedzser (felsőfokú)

- Marketing- és reklámügyintéző (középfokú)
. Irodavezető (felsőfokú)

- Kereskedelmi menedzser (felsőfokú)
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Márky
Kereskedelmi
és Szolgáltató

Kft.
AMÁRKÁK

KINCSESTÁRA!
Tej- és húsdiszkont

áruház.
Békéscsaba,

Kétegyházi u. 3.
Lakossági

és viszonteladói
kiszolgálás!

Kedd és szombat 
nyugdíjasnap:

4% árkedvezmény!
Csütörtök - sajtnap:

4% kedvezmény
minden sajtféleség

árából!
Nyitva:

hétköznap 5-18
óráig, szombaton

5-12 óráig.

Bölcs Bagoly
A szakemberek

könyvesboltja Szarvason
a mezőgazdasági

főiskolán!

Pénzügyi-Gazdasági
kiadványok
Műszaki

szakkönyvek
Nyelvkönyvek

Számítástechnika
Mezőgazdaság

Kertészet
Menedzserkönyvek

Természet
gyógyászati
kiadványok

Sport-Utazás
Térképek

Könyv;{utár
csomagkűldő

szolgálat!

Szarvas,
Szabadság u. l -3.

***

Hívjuk és várjuk Önt
a Mez6hegyesi

-'

Allami Ménesbirtok
Nonius

Szállójában.

Tel.: 68/467-308

HOTEL
NONIUS

5820 Mezóbegyes, Kozma u. 32.

~ ~

~IMargó Virágbolt ~

i Cserepes és I
vágott virágo~ .<.:J I
selyem ~< ~
virágok, ,.
ajándéktárgyak,
alkalmi kosarak,
csokrok, tálak,
esküvői csokrok,
élő- és műkoszorúk,
sírcsokrok,
egyedi kívánságok
teljesítése!
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 69.
Telefon: 66/386-183

Gyomaendrőd,

Főút

173-179.
Tel./fax:

66/386-851

TOURINFORM
IRODA



olajok kannás és hordós
kiszerelésben is.

A l6.3D-ig megrendelt árut másnap
reggel nyitáskor átveheti.
lel'/ügyelef: 06-60/3J3-483

Parkolás az udvarban.
Nyitva: hétköznap 8.30-17-ig, szombaton 8-12-ig

AUTÓSBOLT
Gyomaendrőd, Fő út 152. szám alatt.

la Shell-kúttal szemben}

Teljeskörűalkatrész[ni) kínálat az összes [ni]
~ nyugati szgk. típusokhoz 1'a6I:
PARTNE:3 és haszongépjárműhöz PARTNER

(3,5 tonná.'dg).
Tehergépkocsikhoz, mezőgazdasági

gépekhez gumi.

Agip

Gyomán a Kossuth út 18. szám alatti épületben, a
Kner Múzeum mellett nyílt meg a közelmúltban a
város legnagyobb használtcikk-kereskedése, az
EZ+AZ Műszaki Bizományi Bolt.

Gellai Zoltán az üzlet vezetoje lapunkat tájékoztatta arr61,
hogyakereskedésben különbözőhasznált és új műszaki cik
keket értékesítenek. Új cikkek például a telefonok, amelyek
közül a vezeték nélküliekre is nagy a kereslet, elsősorban a
kedvező áruk miatt. Ugyancsak új cikkek a rádiósmagnók,
walkmanok, CD-s rádiós magnók, fali- és ébresztőórák, kü
lönböző háztartási kisgépek a habverőt61 a hajszárítóig.

Használt cikkek közül a hűtó1< és fagyasztók a keresettek,
ezekre 3 hónapos j6tállás van. A sz6rakoztó elektronikai
eszközök szinte mindegyikét kínálja az üzlet: videámagnó
már 20 ezer forinttál, színes televízió 21 ezer forinttól, távirá
nyítás music center 12 ezer forinttól.

De aki másra vágyik annak ajánljuk a varrógépeker, fűnyíró

kat, babakocsikar, számítógépeket, sátrakat és kerékpárokat.
Az EZ+AZ Műszaki Bizományi Bolt hétköznap 8-12-ig illet

ve 14-18 óráig, szombaton pedig 8-12 óráig várja vásárlóit.
Aki megváIna megunt, de még használható cuccaitól,
az keresse fel a Kossuth u. 18. szám alatti EZ+AZ
Bizományi Boltot! Telefon: 66/386-522/16.mell.,
20/376-376
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l~Me~zőgazda~ág~ termelők" t .ve I
. fl! e.. aliattartok fIgyelem! Pe.. I
I A csárdaszállási Petőfi Mg. Szövetkezet kedvező !
I feltételekkel (22 kg/cik) i:

!bérel mezőgazdasági földterületet, I

Ivalamint egész évben az egyéni és társas vállalkozá- I
~ sok rendelkezésére áll alabbi szolgáltatásaival: i
i.. - mezőgazdasági gépi munkák (szántás, talaj-eló1<észítés, i.i..::.

: vetés, betakarítás stb.), ;.
~ - növényvédelmi szolgáltatás, műtrágyaszórás, ~

I -mezőgazdasági terményszárítás, -tisztítás, "
- m~lzl~~azdakságdi ~istenneló1<. növénytennelésének integrálása, :...;.!::
- sza das, ra o as. ;

Várjuk megrendeléseiket!
Címünk: 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 13.

Telefon: 66/426-022,426-036, Telefax: 66/426-056
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A város lemaradását pótolni kell
Interjú dr. Dávid Imre polgármesterrel

A március 9-i idó'közi polgármester-választáson a négy jelölt közül dr. Dávid Imre kapta a
legtöbb szavaztot. A megválasztása óta eltelt fél év tapasztalatairól is kérdeztük Gyomaend
rőd polgármesterét. (6. oldal)

A
,

A SIKER KOVA
Interjú Kovács lajossal, a Barátság SE elnökével

Amikor amegye 1. osztályában a
kiesés fenyegette a Barátság SE
együttesét, ekkor keresték meg Ko
vács Lajost, a cip6iparban érdekelt
helybéli vállalkozót, hogy ha tud.
akkor segítsen. Valamikor Kovács
Lajos is focizott és számára még
most is hobbi a futball. A Barátság
idén az NB III-ban kezdett, s az els6
néhány meccs után vezeti a listát. A
múltról és a jöv6ról kérdeztük Ko
vács Lajost. (10. oldal)FÜGGETLEN VÁROSI LAP

GYOMA· S O'
ENDRŐDI Z ·
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BESZED
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BOInbariadó a diszkóban
Lapzártakor kaptuk a hírt, bogy szeptember 6-án éjfél el6tt bombariadó volt a gyomaendr6di
Pavilon Diszkóban. Egy eddig ismeretlen nŐi hang telefonált be a Békés Megyei Rend6rfó1<:a
pitányság ügyeletére, s közölte, hogy bombát helyeztek el az említett szórakozóhelyen. A 
szombat lévén - zsúfolásig telt diszkót a rend6rség azormal kiÜIítette, s a zsaruk speciális
csoportja átvizsgálta a helyiségeket, ám robbanószerkezetet nem találtak. KözveszéllyeJ való
fenyegetés miatt indult eljárás az ismeretlen tettes ellen.

Hal/őzők versenye
A Vita Agricolae kiállítás második napján a Li
get-kempingben a Haltermeló'k Országos Szövet
sége és a Körösi Halász Szövetkezet rendezte meg
a 23. Országos Halfőző Versenyt, amelyre a bo
rongós idő ellenére 78 versenyző nevezett be.
Amikor dr. Orosz Sándor az Országgymés Mező
gazdasági Bizottságának elnöke délelőtt 9 órakor
megnyitotta a versenyt, még esett az eső. (Emiatt
kevesebb vízre volt szükség a bográcsokban.)

(4-5. oldal)
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Képes vásári
összeállításunk a lap

2-3. oldalá~ található.
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BETHLEN NAPOK 1997.
lommaI rendezett meg a
Bethlen Gábor mezőgazda

sági iskola. A protokollt kö
vetően a városháza
nagytermében agrárfórumot
rendeztek, ahol kellemes és
kevésbé kellemes kérdések
kel bombázták a minisztert
az érdeklődők. Az esemé
nyeket Szöllősi Istvánné és
Földesi Zoltán ország
gyúlési képviseló1< is meg
tisztelték jelenlétükkel, sőt a
francia földművelésügyimi-

~~~~AS~ZTALOSMESTER

A megnyitót követő koccintás. Balról a miniszter,
jobbra dr. Dávid Imre polgármester, középen Gubucz József iskolaigazgató

Vásár,
verseny

és kiállítás
75 éves az agrárszakképzés

Gyomaendrődön

N
em panaszkodhatunk,
színes rendezvények
ben nem voH hiány

ezen a nyáron. Különösen
augusztusban érték egymást
az események. Az I. Gyoma
endrődi Nemzetközi Bogár
találkozó után augusztus
20-án a város több pontján
ünnepeltek az emberek. Ha
gyományosan mostis inkább
a vizek mellett, a Körös par
ton és a strandon múlatták az
időt a polgárok. Ezért erólte
tettnek tűnt a "két falu közé",
a pusztába szervezett prog
ram, amely az egy város egy
ünnep kissé idejétmúlt jel
szavának próbált eleget ten
ni.

Az auguszrus 29-én kezdődó'

Bethlen Napok gazdag progra
mot ígért A háromnapos ren
dezvénysorozat első eseménye
a Vita Agricolae Mezőgazda

sági, Ipari Kiállitis és Vásár
megnyitójával kezdó'dött. A
sportcsarnok előtt dr. Dávid
Imre köszöntette az egybe
gyúlteket és a tesvérvárosunk
ból, Nagyenyedról érkezett
üzletember-delegáció nevében
Horaliu Mihai Josan enyedi
polgármester is üdvözölte az
eseményt

Nagy Frigyes földművelés

ügyi miniszter nyitotta meg a
háromnapos kiállítást, me
lyet idén már negyedik alka-

A miniszter és a polgármester hintón érke
zett a kiállítás megnyitójára Minisztert a konyhabútor is érdekelte
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BETHLEN NAPOK 1997.

Dr. Nagy Frigyes földmű

velésügyi miniszter a Beth
len Gábor Mezőgazdaságiés
Ipari Szakképző Iskola két
dolgozójának, Rudner Ba
lázsné gazdasági vezetőnek

és Lichtenstein Katalin
mérnök-tanárnak miniszteri
elismerőoklevelet adott át. A
gyomaendrődi Bethlen Ala
pítvány ez alkalomra készí
tett emlékplakettjét vehette
át munkája elismeréseként
Szilágyiné Katona Edit ve
zető tanár, Kovácsné Lövei
Anna iskolatitkár és Izsó
László technikai dolgozó.

A Bethlen Gábor iskola a
Gyomaendrődért Emlékpla
kettet kapta meg az esemény
alkalmával. Dr. Dávid Imre
polgármestertől Gubucz Jó
zsef iskolaigazgató vette át a
kitüntetést, amellyel az ön
kormányzat az intézmény
ben folyó szakmai munkát,
valamint az intézmény kima
gasló közéleti szerepét is
merte el.

Kitüntetések

* * *

A Toldi Miklós Díj

Greminger János, az Or
szágos Testnevelés és Sport
hivatal elnökhelyettese a
belügyminiszter megbízásá
ból az iskola tanévnyitó ün
nepélyén átadta Gubucz
József iskolaigazgatónak a
Toldj Miklós Díjat. A mi
niszteri kitüntetést a sport
népszerűsítésében, a diák
sport szervezésében és a la
kosság fizikai és erkölcsi
állapotának fejlesztése érde
kében kifejtett tevékenysé
géért adományozták a
Bethlen Gábor szakképz6 is
kolaigazgatójának.

Az ifjú látogatók körében
is nagy sikere volt

békéscsabai Márky Kft.
kóstolóval egybekötött

bemutatójának

•

A helybéli fafaragó
vállakozás standja

dr. P~:aj Pál békéscsabai festőművésznyitotta meg
a IV. GyomaendrődiNemzetközi Művésztábor

alkotásaiból nyI1t kiállítást

A mezőgazdasági és ipari szakképzőiskola ünnepélyes
tanévnyitója a református templomban

•
nisztérium főosztályvezető

je Jean Saudebkay is Gyo
maendrődre látogatott,
tekintettel a Bethlen iskola
franci aországi kapcsolatai
ra.

A vásári rendezvénye
ket városunk néptánce
gyüttese és Nagyenyed
folklór csoportjának be
mutatója, valamint a Szar
vasról érkezett
népzenekar színesítette.

Másnap mintha kevesebb
látogatója lett volna a sport
csarnokbeli kiállításnak, de
ez talán érthető is, hiszen
boldog boldogtalan a kem
pingben délelőtt kezdődő

országos halfőző versenyre
volt kíváncsi. Összesen 78
versenyző érkezett az or
szág különböz6 részeiról, s
amikor dr. Orosz Sándor az
Országgyúlés Mezőgazda

sági Bizottságának elnöke
megnyitotta a versenyt, az
eső is eleredt. Ez azonban
nem vette el a versenyzők

kedvét. Mire aztán az első

halételek a zsűri asztalára
kerültek még a nap is kisü
tött.

Augusztus 31-én a gyo
mai református templom
ban tartották meg a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági és
Ipari Szakképző Iskola tan
évnyitó ünnepségét, s egy
ben megemlékeztek a
gyomaendrődi agrárszak
képzés 75 éves évfordulójá
ról. A rendezvényen Dinya
László a Művelődési és
Közoktatási Minisztérium
helyettes államtitkára mon
dott ü nnepi beszédet. A
Gyomai Kner Nyomdában
készült el ez alkalomra a
szakképz6 iskola jubileumi
évkönyve, amely a gyoma
endrődi mezőgazdasági

szakoktatás 75 évét eleve
lUti fel.

A Bethlen Napok utolsó
rendezvényekéut ezen a na
pon nyDt kiállítás a Bethlen
iskola tornaterrnében a IV.
Gyomaendrődi Nemzetközi
Művésztábor alkotásaiból.

H.E.
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Hal/őzők versenye

A Vita Agricolae kiállítás második napján a Liget-kempingben
a HaitermelóK Országos Szövetsége és a Körösi Halász Szövet
kezet rendezte meg a 23. Országos HalfőzőVersenyt, amelyre
a borongós idő ellenére 78 versenyző nevezett be. Amikor dr.
Orosz Sándor az Országgyúlés Mezőgazdasági Bizottságának
elnöke délelőtt 9 órakor megnyitotta a versenyt, még esett az
eső. (Emiatt kevesebb vízre volt szükség a bográcsokban.)

Mire egyet rottyant a ha
lászlé, addigra a nap is ki
sütött és a népes zsűri

nekiláthatott a kóstolás
hoz. A gazdasági és közé
leti szakemberek jeles
gárdája végül a következő

eredményt mondta ki:
A dunai jellegű halászlé

kategória gyC'íztese Oláh
Sándor (Mohács), a máso-

volt a helyezésekért. Kü
lönleges, de ehető halköl
teményeket alkottak a
versenyzó1<, ám ezek kö
zül csak a Hal kapros tú
róscsuszávai nevű étket
díjazta első helyezéssel a
zsüri. Szülőatyja a dusno
ki Palotai Péter. (Nem lett
dobogós sem a túróval tö
mött tüdős harcsa, sem az

géból Coltor Oktavian ta
nácsos a legeredménye
sebb külföldi versenyző

elismerést kapta. Az
enyedi alpolgármester
felesége pedig az erdélyi
hallevesért a város külön
díját vehette át.

Ezen jeles - a verseny
zó1<ön kivül sok (éhes)
érdeklődC'ít vonzó - ese- Rotyog a haBé

A gyomaendrődi Kovács László többszörös
aranyérmes halfőző

Dr. Orosz Sándor az országgyűlés Mezőgazdasági

Bizottságának elnöke megnyitja ahalfőző

versenyt (jobbra). A kép baloldalán
dr. Csoma Antal a Haltermeló'k Országos

Szövetségének elnöke

dik helyen a szintén mohá- ecetes korhely halleves.)
csiGyuriczaJánosnévég- Az Andócsi János
zett. ANagybaracskáról (Nagybaracska) alkotta
érkezett Hegedífs Imre lett csukapörkölt viszont
a harmadik. A tiszai-körö- második lett. A mohácsi
si jellegű halászlevek ver- Oláh Sándor pontypör
senyét a szarvasi Szekeres költje a bronzérmet kapta.
Tibor nyerte. Csehó Éva A gyomaendrC'ídiek
(Szeged) a Boszorkány- visszafogottan szerepeltek,
szigeti batyus hallével a igaz az elmúlt évtizedekben
második lett, míg Kiss már számtalan díjat össze
László Szarvasról a har- gyűjtönek. A gyomaendrC'í
madik legjobb halászlevet di Kovács László (Höki) és
tette a zsűri aztalára. . Szurovecz Máté különdíjat

Az egyéb halételek kate- vehetett át. Testvérváro
góriában nagy tülekedés sunk Nagyenyed küldöttsé-

ményre jelent meg az a 15
halétel receptjét és színes
fotóját tartalmazó sza
kácskönyv, amely gyoma
endr6di, szarvasi,
kunszentmártoni és öcsödi
half6zó1< ételeit mutatja
be. A Különleges körösi
halételek című szakács
könyv a Rekline Stúdió és
a Gyomai Kner Nyomda
közös kiadásában jelent

meg. Kapható a Szó-Be
széd Szerkesztőségében

(Gyomaendrőd, Kossuth
u. 18.). A könyvhöz hoz
zájuthatnak még a Kner
Nyomdaipari Múzeum
ban, a Lionne Shopban
(Gyomaendrőd,Hősök út
ja 46.), valamint a Szabad
ság téri könyvesboltban.

H.E.
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Hal/őzők versenye

Versenypáros: az egyik
a tüzet rakja, a másik

=<.avargatja
Nagyenyed polgármestere bírálat közbenMunkában a zsűri

"Igy készül
a Boszorkány
szigeti
batyus haBé
AhaIbelsőségeket

apróra daraboljuk,
hagymán megpirítjuk,
fűszerezzük, gyúrt
tésztába csomagoljuk
és tálaláskor a hallébe
tesszük. Csehó Éva
Szegedról (képünkön)
ezzel az étellel
a második lett a tiszai
körösi jellegű
halászlé kategóriában

A tepsiben a hires
gyomaendrődi

halkolbász és halhurka

tI
----··---~\ ENDRŐD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET I1il1ib---·'~.)

( f~ 1 * alapítva 1957. május 18. * . \ II i~
\">- ."i).. Tisztelt ügyfelün.~! ~. /'

'-~=",/ Ha On már megkereste a pénzt, keressen Onnek most már a pénz! ..~'
Helyezze pénzét a takarékszövetkezet által ajánlott számos, kedvezőkamatozású betétfajta valamelyikébe.

Ajánljuk továbbá figyelmébe:
SZÁMLAVEZETÉSI tevékenységünket forintban és devizában.

VÁLLAKOZÓI SZÁMLA VEZETÉS kedvez6 költség és sávos kamatozás mellett.
LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA, melyre nyugdíj át, munkahérét, családi pótlékát utalhatj a

és melyr6l fizetési kötelezettségeit teljesítheti.
Egyre h()vü1ő szolgáltatásaink között új, a lakossági folyószámIához kapcsolódó

TAKARÉKKÁRTYA forgalmazás.
VALUTAFORGALMAZÁS

Keresse fel kirendeltségeinkel; ahol a núndenIlapi kapcsolatban tapasztalt gyors, rugalmas ügyintézésse l, szélesköríí
banki szolgáltatással várjuk Önt.'
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A március 9-i idóKözi polgármester-vá
lasztáson a négy jelölt közül dr. Dávid
Imre kapta a legtöbb szavaztot. A meg-

választása óta eltelt fél év tapasz
talatairól is kérdeztük Gyomaendrőd

polgármesterét.

A város lemaradását pótolni kell

Dr. Dávid Imre:

"Ragaszkodom a terveimhez..."
-Az 1991.február 3-i idóközi

önkormányzati választáson az
1. számú egyéni választókerUlet
képviselőjelöltjei közölt az On
neve is szerepelt. Akkor nem si
került visszatérnie a közéletbe...

- Az utolsó tanácsi rend
szerben voltam tanácstag 1986
1990-ig. Az ön által említett
választáson indultam, de a kam
pá..TlY során - úgy hiszem - nem
teltem meg mindenr a győzelem
érdekében Igazából kampány
nélkül lettem második. A jelölt
személyének, és terveinek meg
ismertetése a választókkal elen
gedhetetlenül fontos ahhoz,
hogy egy választáson jól szere
peljen. A mostani egy lényege
sen következetesebb kampány
volt.

- Akkor és most is jüggetlen
ként indult...

- Ez bizonyos mértékig hát
ránynak tűnhet, de úgy gondo
lom, hogy inkább előnyt

j elen tett. Gyomaendrődön a
legtöbb párt hasonló nagyságú
szavazóbázist képez. Egy párt
jelöltjeként indulva kisebb lett
volna az esélyem. Mindezen
túl, úgy vélem a város gondjai
nem pártpolitikai kérdésként
kezelendők.

- Melyik pán politikája, tevé
kenysége áll Onhöz legköze
lebb?

- Nem tudnám egyik párt po
litikája mellé sem letenni a vok
somat. A szakmám, paraszti
származásom a kisgazdapárt
hoz is köt. Az ifjúságomat az
elmúlt rendszerben éltem, an
nak a politikának is voltak - ta
gadhatatlanul - pozitívumai,
minthogy vannak a mai szocia
lista politihmak is. Más kérdés,
hogy az elmélet a gyakorlatban
olykor mást mutat. Sorolhat
nám a Fidesz, a keresz
ténydemokraták pozitívumait.
Vannak ol ya.n parlamenten kí
vüli pártok, amelyek politikájá
val is egyet tudok érteni,
például a határainkon túl élő

magyarság problémái is ide tar
toznak. Tehát, a kérdésre visz-

szatérve, nem kötődöm közvet
lenül egyetlen párthoz sem, vi
szont sok párt politikájával
tudok azonosulni.

-A választási kampány idején
ellenfelei gyakorta hangoztat
ták. hogy nem érdemes most
olyan embert választani a város
élére, akinek nincs közigazga
tási gyakorlata... Ennek ellené
re - azt mondják - elég
olThonosan mozog a polgár
mesteri szerepkörben.

- Úgy gondolom, hogya
polgármesteri munka nem hi
vatali tevékenységet jelent.
Az én munkám egyfajta gaz
dasági munka. Ugyanis soha
nem tudtam elfogadni, hogy
Gyomaendrőd, adottságai el
lenére lemaradt, illetve nem
tudott lépést tartani a hasonló
adottságú városokkal. Ez a le
maradás már valahol a két te
lepülés egyesülését követően

megkezdődött,s a ' 90-es évek
elején a lemaradásuk még
nyilvánvalóbbá vált, annak el
lenére, hogy a rendszerváltást
követőévekben még volt pénz
az önkormányzatoknál. Ezt a
lemaradást most pótolni kell.
Ezek zöme pedig gazdasági
feladat. Valószínú1eg hivatal
nokká soha nem válok, igaz
nem is akarok.

- Értékelte-e az eló'dje mun
káját, s ha igen talált-e benne
követendó't?

- Nekem nincs jogom, s nem
is kötelességem az előző pol
gármester munkáját értékelni.
Mindenképpen találok tevé
kenységében pozitívumot is.
Egy intelligens, humán beállí
tottságú ,emberként vezette a
várost. Am gazdasági szem
pontból bátortalanul közelítette
meg a dolgokat. Ez is vezethe
tett oda, hogy a valós értékek
helyett más jellegű értékek ke
rültek előtérbe.

- A hivatali és intézményi dol
gozók köréhen bizonyára van
nak ellendrukkerei, többen nem
kedvelik az On stílusát, azt
rllOfulják diktatórikus vezetó'...

- Vannak elképzeléseim, me
lyekhez bizonyos mértékig ra
gaszkodom. Főleg akkor
ragaszkodom az elképzelése
imhez, ha másoknak nincsen
véleménye sem. Lehet, hogy
sok önkormányzamál virul a
demokrácia, de ezen kívül az
után semmi ... A valós demokrá
cia nem azt jelenti, hogy
mindenki azt csinál, amit akar,
a város csak adja oda a pénzt az
intézményeknek, azután ne
szóljunk bele semmibe. Egyes
intézményvezetőknek sokkal
kényelmesebb volt az, hogya
városi költségvetésbol kilob
bizták a maximális összeget, s
utána szabadon gazdálkodtak,
még úgy is, hogy idejekorán el
költve a pénzt újabb összege
kért kilincselt az intézmény a
városnál. Ezt én nem akarom
eltűrni. Racionálisan működő,

színvonalas munkát végző in
tézményekre van szükség, hogy
több pénz maradjon azokra a
fejlesztésekre, amelyekkel a la
kosságnak és a következő nem
zedéknek is kulturált
életköriilményeket tudunk biz
tosítani, hiszen nincs jó ivóvi
zünk, nincs helyi rádiónk,
tévénk, 21 százalékos a szenny
vízcsatomára való csatlakozás,
rosszak az útjaink.

Tudom, hogy a változás, az
újszerűség, a számonkérés nem
fog egyesek körében tetszést
aratni. A hivatali dolgozók kö
rében sem tetszik mindenkinek,
ha bármikor bármiért számon
kérhetik a munkáját, felelős

ségre vonhatják. Sokaknak kel
lett egy eddigi kényelmes
életstílust feladni. A hivatal
dolgozóinak - kivétel nélkül - a
város lakosságát kell szolgálni
uk.

- Az eltelt 6 hónap alatt mi
lyen sikerek ről tud számo! adni,
s milyen - esetleges - kudarcok
róP

- Siker volt, hogy a hivatal
átszervezésével, közelebb ke
rültünk az emberekhez. Siker
ként könyvelem el, hogy az

elmúlt hónapok alatt 37 pályá
zatot nyújtottunk be különböző

helyekre, s ha nem is mindegyi
ken de nagyobb részével nyer
tünk jelentősebb összegeket.
Sikeriilt az országgyúlési kép
visel ővel olyan kapcsolatot ki
alakítani, amellyel közösen a
város érdekében tudunk tevé
kenykedni. Siker, hogya város
vezetésének új koncepcióját a
megyében is elfogadták, s tá
mogatják is törekvéseinket. A
testület tagjainak nagy része is
elfogadta az új koncepciót, a
változtatás iránti igényemet.
Ezeken kívül több olyan ki
sebb-nagyobb eredmény van,
amely azt mutatja, hogy néhány
éven belül ezt a várost a megfe
lelő szintre lehet emelni. Ku
darcok is voltak, de úgy
gondolom, hogy ezek a kedve
met nem vették el, törekvései
met nem gátolták. Igaz, jövőre
választás lesz, de senki nem
várhatja, hogy 2 é,: alatt behoz
zuk a lemaradást. En 6 évet kér
nék, de még lehet. hogy az is
kevés lesz ahhoz, hogy utolér
jünk hasonló adottságú és mé
retű városokat. Most is azt
ígérhetem, hogya következő

önkormá.nyzati választásig egy
fejl ődési folyamatot alapozunk
meg, és indítunk el a városban.

H.E.
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Továbbra is tart
- pulóverek

- pólók
-shortok

- tornanadrágok

30 %

árengedményes
vására!

Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.
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Közlekedik a család

Rendőrök az iskolákbanZöldség
termesztő

képzés
Zöldségtermesztőképzés

indul a Békés Megyei Mun
kaügyi Központ Gyoma
endrődi Kirendeltsége
szervezésében.

Felvételi: 1997. október
3-án, a Békés Megyei Mun
kaügyi Központ Gyoma
endrődi Kirendeltségén.
Jelentkezési feltétel: leg
alább 1év folyamatos mun
kanélküliként való
nyilvántartás, 8 általános
végzettség (ló év). A kép
zés 1997. október l7-én
pénteken kezdődne.

Az elméleti képzés helye
a Bethlen Gábor Mezőgaz
dasági és Ipari Szakképző

Iskola, a gyakorlati képzés
az iskola tangazdaságában.

"Ujra
állásbörze

A Békés Megyei Munkaü
gyi Központ Gyomaendrődi

Kirendeltsége 1997. szep
tember 30-án ismét megren
dezi az állásbörzét
pályakezdő fiatalok részére
(25 év alatti - diplomás esetén
30 év alatti, regisztrált mun
kanélküliek, akik nem rendel
keznek legalább 360 nap
munkaviszonnyal). Várjuk a
munkáltatók állásajál1latait és
szárrútunk aelhelyezkedni kí
vánó fiatalok érdeklődésére.

A börze ideje alatt is igénybe
vehetők a munkaügyi köz
pont szolgáltatásai: képzési,
munkavállalási tanácsadás,
JOB-Klub, álláskeresési ta
nácsadás.

Dévaványán kihelyezett
cipőfelsőrész-készítő tan
folyamot szervez a Békés
Megyei Munkaügyi Köz
pont Gyomaendrődi Kiren
deltsége elsősorban tartós
(legalább l éve regisztrált)
munkanélküliek részére. A
tanfolyam sikeres befejezé
se után az álláslehetőség

biztosított. Jelentkezni le
het a BMMK Gyomaendrő

di Kirendeltségén.

Országos akciót indított a
rendőrség, melynek kereté
ben az iskolakezdéstól fo
kozott figyelmet fordítanak
gyermekei nkre. A reggeli
időszakban, iJJetve délutá
nonként a rendőrök a leg-

Az Országos Balesetmeg
előzési Bizottság a közle
kedési balesetek számának
csökkentése érdekében eb
ben az évben országos csa
ládi vetélkedőthirdet.

A vetélkedő célja, hogya
közlekedők széles rétegei
nek - gyalogos, kerékpáros,
gépjárművezető, utas - fi
gyeimét egyidóben irányít
suk a biztonságos,
balesetmentes közleke
désre. Célunk továbbá a
szülői példamutató maga
tartás fontosságára és a csa
ládi közösség nevelő

erejére való figyelemfelhí
vás.

A versenyre nevezhet
minden olyan család, ahol
legalább az egyik szülő

rendelkezik érvényes B ka
tegóriás vezetői engedély
lyel, és legalább egy
gyermek még nem töltötte
be a 18. életévét. A három
generációval - nagyszül6,
szül6, gyerek - jelentkező

család a verseny folyamán
pluszpontot kap. A csalá
dok összetétele a verseny
sorozat folyamán nem
változhat. A területi verse
nyen a család létszáma nem
korlátozott, a megyei és az
országos döntőn azonban
már csak négy fős családok
versenyezhetnek.

A versenyre jelentkezni a
Gyomaendrődi Rendőrőrs

parancsnokánál Tóth Bá
lint /őhadnagynál lehet.
Tel/on: 66/386-633. Jelent
kezési határidő: 1997.
szeptember 20.

A te:-'':!eti versenyen első

helyezést elérő család 20
ezer forint, a második he
lyezett család 10 ezer fo
rint, a harmadik helyezett

forgalmasabb környéken
lévő iskolák előtt teljesíte
nek szolgálatot, s jelenlé
tükkel is mérsékli k az
autóvezetó1cet, s távol tart
ják az iskolák környékén
ólálkodó bűnözó1cet is.

család 5 ezer forint értékű

díjat nyer.
A területi versenyeken

legjobban szereplő csalá
dok továbbjutnak a megyei
döntóbe, melynek időpont

ja minden megyében (és
Budapesten) egységesen
1997. november 8.

A megyei döntők fődíja

egy-egy kétszemélyes kül
földi utazás, a második he
lyezett család 100 ezer
forint, a harmadik helyezett
család 50 ezer forint értékű
díjat nyer.

A megyei (fővárosi) dön
tőn elsőhelyezést elért csa
lád (országosan 20 család)
jut be a kétfordulós orszá
gos döntőbe, melynek idő

pontja 1997. december
5-ó., helyszíne Budapest, a
Városligeti Műjégpálya.

Az országos döntőről tv
felvétel készül, fődíja egy
személygépkocsi, a máso
dik helyezett család egy
500 ezer forintos vásárlási
utalványt, a harmadik he
lyezett pedig egy robogót
nyer.

Országos Baleset
megelőzési Bizottság

Jön
a miniszter

Gyoma
endrődre

Kökény Mihály népjóléti
miniszter október 3-án déli
12 órakor ünnepélyes kere
tek között adja át Gyoma
endr(5dön a volt
szül()otthon épületébóI ki
alakított új városi rendel()
intézetet.

Elment
A szarvasi Egyesített

Szociális Intézmény igaz
gatói állására érkezett pá
lyázatokról augusztus
27 -én döntött a szarvasi
képviselő-testület.Az elöl
járók elé két pályázat ke
rült: Lapis Ilonáé, a
szociális intézmény mun
katársáé és Gonda Edité,
aki jelenleg a gyomaendrő
digondozásiközpontveze
tője. Az önkormányzat
Gonda Edit pályázatát fo
gadta el. Az intézményve
zető akár már szeptember
elejétól betöltheti a szarvasi
állását.

Tiltakozás
"A Szó-Beszéd című vá

rosi lap 1997. májusi szá
mában Virágzó Föld:
elhervadt remények cím
mel cikk jelent meg, mel y a
Munkáspártról valótlan ál
lítást tartalmazott. A cikk
fogalmazása szerint "köz
tudott, hogy a Virágzó Föld
a Munkáspárt égisze alatt
jött létre."

Ezúton is kinyilatkoztat
juk, hogy a Virágzó Föld
elnevezésűMezőgazdasági

és Ipari Szövetkezet szer
vezésében, alakításában és
mú1cödtetésében a Munkás
párt nem vett részt, attól
kezdettől fogva elhatárolta
és elhatárolja magát.

Nem vitatjuk, hogya szö
vetkezet tagságában és veze
tésében munkáspárti tagok is
résztvettek, azonban ezt nem
a Munkáspárt megbízása
alapján, hanem magánem
berként tették. Ezért a fele
lősséget is magánemberként
kell viselniük.

Az ilyen cikk, illetve va
lótlan állítás akarva vagy
akaratlanul a Munkáspárt
ról kedvezőtlen képet fest, s
a Munkáspárt lejáratását
szolgálja, ezért határozot
tan til takozunk ellene."

Békésesaha,
J997. június 25.
A Munkáspárt

Békés Megyei Elnöksége
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Elnökválasztás a Bútoripari
Gonda Károly helyét Farkasinszki

Augusztus 29-én köz
gyú1ést tartott a Búto
ripari Szövetkezet
tagsága. Gonda Ká
roly, a szövetkezet el
nöke számolt be az
elmúlt öt év munkájá
ról, majd a mandátu
muk lejárta miatt
megválasztották a fel
ügyelő bizottság és az
igazgatóság tagjait,
valamint az elnököt.
Elsősorban a kívühí=
lók számára hatott
meglepetésként, hogy
a szövetkezetet évtize
dek óta irányító Gon
da Károlyt nem
választotta újra a tag
ság. Az új elnök Far
kasinszki Sándor, a
szövetkezet műszaki
vezetője lett.

Gonda Károlytól azt kér
deztük: miként értékeli saját
és a szövetkezet munkáját, va
lamint a választás eredmé
nyét.

- Harminc éve vagyok elnö
ke ennek a szövetkezetnek,
amely a '70-es, '80-as évek
ben élte fénykorát mind gaz
daságilag, mind pedig belső

életét tekintve. Az eredmé
nyes munka mellett egy igazi
közösség is kialakult. Ez a
szövetkezet azonban már nem
az a szövetkezet, ezek a dolgo
zók már nem azok a dolgozók.
Ugyanakkor a piaci követel
mények - minőség, technoló
giai fegyelem stb. - nőttek.

Túlkínálat van a piacon bútor
ból is, mint általában rninden
ből. Éppen ezért szigorú
feltételek mellett kellene dol
gozni. Az elmúlt évben több
olyan problémánk volt, ami
miatt sem minőségben, sem
idóben nem tudtunk megfelel
ni a piacnak. Ezt a helyzetet
próbáltam felszámolni, s a
műszaki gárdával szigorúbb

fegyelmet igyekeztem meg
valóssíttatni. Ennek konkrét
formája volt, hogy beszárnol
tattam 6ket az elmúlt hét ese
ményeiről, a következő hét
feladatairól. Ezt nem viselték
el, nem voltak hajlandók a kö
vetelményeknek megfelelően

dolgozni. Ennek következmé
nye a gyakorlatban is megmu
tatkozott. Csökkent az
árbevételünk az előző évek
hez képest.

Tízmilliós áru
raktáron

- Mindez aminőségiproblé
máknak köszönhető?

- Még soha nem történt a
szövetkezet életében olyan,
hogy egy karnionnyi külföldre
szállított bútort visszaküldtek
volna minőségi kifogások mi
att. Most az első félévben ez
bekövetkezett. Ez a mintegy
ötmillió forint értékű - belföl
dön nehezen értékesíthet6 
áru most is itt van a raktárunk
ban. Sajnos tetézi a bajt, hogy
egy másik hasonló értékű ra
kományt a német vevő de
cember óta nem szállít el.
Tehát mintegy 10 millió forint
értékű bútor áll raktáron.

- Ez meg is rendítette a szö
vetkezet anyagi helyzetét...

- Pénzügyileg termé
szetesen. Időnként gondot
okozott a szükséges anyagok
megvásárlása, vagy a munka
bér kifizetése. A féléves nmn
kánk több mint 6 milliós
veszteséget hozott. Világosan
látszik, hogy ennyi tökével
nem lehet egy céget működ
tetni, ezért hónapokkal ezelőtt
elkezdtük a szövetkezet átala
kításával kapcsolatos egyez
tetéseket. Beindítottam a
szövetkezet korlátolt felelős

ségű társasággá történő alaki
tását. Ehhez tó1cét befektetni
kívánó partnerek kellenek, s a
közgyúlés előtti napokig két
partner is szándéknyilatkoza
tot adott jelentősebb tó1cebe
fektetésre.

- Történt-e felelősségre vo
nás az eredménytelenség mi
att?

- A műszaki területen nem
sikerült el60bre lépni, ennek
egyik oka, hogy a műszaki ve
zetőnk Farkasinszki Sándor
másfél évvel ezelőtt több szí
vinfarktuson esett át. Most is
műtét előtt áll! Felépülését kö
vetően egy ideig dolgozott,
majd újbóli problémák miatt
ismét betegállományba ke
rült. A munkáját elosztottuk,
de úgy tapasztaltam, hogy a
műszaki gárda nem túl kolle
giális az új helyzethez. A vá
lasztást kihasznál va
gyakorlatilag összefogtak,
úgy döntöttek: nem kell nekik
a szigorú vezetés és Farka
sinszki mellé álltak. Farka
sinszki pedig az elmondott
egészségügyi problémái elle
nére vállalta a jelölést.

- Hogyan zajlott a válasz
tás?

- Minden szabályosan tör
tént. A 61 tag közül 51-en vol
tak jelen, ennyien szavaztak.
Bár véleményem szerint ez a
dolog nem a közgyulésen d61t
el, hanem jóval el6ob. A tör
vény szerint el60b a 7 tagú
igazgatóságotkell megválasz
tani, majd az igazgatóság tag
jai közül választ a közgyú1és
elnököt. Aki az igazgatóságba
nem kerül be, az nem lehet
elnök. Engem az igazgatóság
ba nem választottak be...

Két elnökjelölt
- Bizonyára nem jól kampá

nyolt a választás előlli hóna
pokban...

- A közgyúlési beszámo
lómban elmondtam a tagok
nak, hogy semmiféle ígérettel
nem állítottam magam mellé
senkit. De nem követtem azt a
technikát sem, hogy az utóbbi
hónapokban mindent elnéz
tem volna a hanyag munkát
végzó1a1ek. Azt is elmond
tam, lehetséges, hogy ezért a
nevemet többen is lehúzzák
majd ajelölés során, de ezt én
vállalom, mert csak tisztessé
gesen vagyok hajlandó a tag
ság és a dolgozók előtt

nyilatkozni. Elmondtam azt
is, hogy Farkasinszki Sándor

esetében nem az a kérdés,
hogy jó elnök lesz-e vagy
sem, hanem egyáltaJán képes
lesz-e ezt a munkát végezni.
Amikor én nem kerültem be
az igazgatóságba, javasoltam,
hogy Dezs6né Rau Katalin f6
könyvelőt válasszák elnök
nek, s 6 majd intézkedik az új
műszaki vezetésről is. Ezek a
szakemberek ugyanis feltétle
nül szükségesek ahhoz, hogy
a szövetkezet a mai helyzeté
ból kikerüljön. A tagság egy
részén azonban látszott, hogy
előzetes elképzelésüket sem
miféle észérvvel megmásítani
nem lehet. Végül Farkasinsz
kit támogattáktöbben. Én úgy
gondoltam, hogy a komoly és
jóindulatú kollégák nem vár
ják el az ebben az egészségi
állapotban lévő Farkasinszki
tól, hogy ilyen nagy leterhelt
séggel járó, szívós feladatot
elvállaljon. Reméltem, hogy
ezen Farkasinszki is elgondol
kodik, s nem hozza lehetetlen
helyzetbe a céget, hogya ré
széról bizonytalan kimenetelű

vezetői posztot felvállalja.

Egyelőre

munkanélküli lesz
a volt elnök

- On most munkanélküli len
Mihez kezd, szövetkezetet ala
pít?

- Azt semmiképpen nem.
Szeptember közepéig kell át
adnom a munkát, s attól kezd
ve munkanélküli vagyok.
Természetesen vannak elkép
zeléseim a jövőt illetően, de
ezekről ma még nem kívánok
beszélni.

- Milyen jövőt jósol a volt
munkahelyének ?

- A jövő útja a szövetke
zet kft-vé történő alakítása
és ezzel együtt a tó1cebevo
nás. Mindemellett ez a cég
képes jó és szép bútorokat
gyártani, hiszen több ko
moly szaktudással rendel
kező dolgozója van. Rájuk
kellene építeni ahhoz, hogy
a szövetkezet a kivezető

utat megtalálja.
HornokErnő
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Rongyszőnyeg
" "vasar

a Papír-Játék
Ajándék-Boltban

a gimnáziummal szemben!

900 Ft helyett
600 Ftlm!

Sándor foglalta el
Betegen is vállalnom kellett

- boltberendezést

- hagyatékot, régiségeket,
ócskaságokat

- régi stílbútorokat

- parasztbútort (szekrény, asztal,
kaszli, sublót, faJitéka, konyha
szekrény,láda,szék, tükör
és tükörasztal, kredenc)

- festményt, képkeretet

- fali- és zsebórákat

- fegyvereket, katonai fel-
szereléseket

- üveg és porcelán dísztárgyakat

- népi kerámiát, parasztüveget
(boros, likőrös, szódás, stb.)

- régi gyerme kj iítékoka t
(babák, mackók, vonatok, stb.)

- hangszereket, zenélő
szerkezeteket
(gramofont, fonográfot, stb)

Fizetés azonnal,
készpénzzel!

Bárkai ZSOltI
GyomaendrődI

Erkel u. 29.

RÉGI BÚTORT
ANTIK BÚTORT

VÁSÁROLOK

GyomaendrődI

Erkel f. u. 29.
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06-30/533-594
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GYOMA- sze' Homok Emő
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, 5500 Gyomaendrőd.
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Iskolaszerek,
ajándéktárgyak,

játékok
a legjobb áron!

Szövetkezetnél

Farkasinszki Sándor, Bútoripari Szövetkezet új elnöke 1959
ben került a szövetkezethez mint asztalosipari tanuló, s mint
mondja azóta sokféle pozíciót betöltött. Felnőtt fejjel érett
ségizett, tett technikusi minősítést. 1972 óta telepvezető,
1992-tól műszaki vezető. -Voltak szép eredmények, de ku
darcok is - vall a múltról az új elnök, aki büszke arra is, hogy
idehaza a gyomai bútorosok az elsó'k között voltak a fenyő

bútor, a skandináv stílus meghonosításában.
- Váratlanul érte a tagság ilyen kerülnék, akkor a fó1<:önyvelő vállal

arányú bizalma, vagy már készült az ta a helyettesítésemet.
elnöki székbe? - Most hogy megválasztották el-

- Az előző igazgatóság és az elnö k nöknek, ki kerül az Ön helyére?
mandátuma ez év augusztus 29-én - Betegségem idején korábban is
lejárt. A választás elóKészítésével Bótos József kollégám volt megbíz
megbízott jelölőbizottság megkere- va a műszaki vezetői teendó1<: egy
sett azzal a véleménnyel, hogya dol- részével. Mivel a szövetkezetnél ko
gozók, illetve a tagság többsége rábban nem fektettünk kellő súlyt a
t,ámogatná elnökké választásomat. vezetői utánpótlásra, döntött az új
En akkor kértem a bizottság elnökét, igazgatóság abban is, hogy faipari
hogy mellettem semmi esetre se agi- mérnökök, üzemmérnökök felvéte
táljon, hiszen szívinfarktus utáni lét szorgalmazzuk, hiszen a vezetóK
gyógyulási folyamatban vagyok, rá- többsége ötven év feletti.
adásul műtét előtt állok. Talán kissé - Vajon milyen okok vezettek oda,
cinikusan úgy fogalmaztam, hogy ha hogy Gonda Károly helyén Önt kí
a halálomat akarjátok, csak akkor vánta látni a tagság?
szavazzatok rám. ~lmondta~ azt is, - Vé1eményem szerint amióta a
ho?y jelenleg ~eljes munkaIdőben, szövetkezetúgynevezett tiszta profi
teljes erőbedabassal nem tudnám ezt lú lett, azaz csak bútorgyártással
a posztot betölte.ni. Reméltem; hogy foglalkozunk, a dolgozók a faipari
ez megváltoztatja a tagság veleme- szakember, vezet6 véleményét, ja
nyét. ~nnek ellenére a vál~sztáson vaslatát fogadják el igazán. Úgy ér
jelentos bizalmat kaptam, s Igy nem zem, hogy szakmai tudásomnak,
mondhattam nemet. több évtizedes gyakorlati tapasz-

- Mi a véleménye arról a kijelen- talatomnak köszönhetem megvá
tésró7, hogy az On részéró7 felelőt- lasztásomat.
lenség volt elvállalni az elnöki
posztot, hiszen ez a beosztás - külö-
nösen a szövetkezet mai helyzetében
- egész embert kívánó feladat!

- Én nem pályáztam erre a posztra,
de nlinden nagyképűség nélkül
mondhatom, hogy ennél a szövetke
zetnél én öt évvel ezel6tt is elnök
lehettem volna, ha akartam volna.
De nem akartam. Most is csak azért
vállaltam, mert az emberek nagy
többségének abizalmát élvezem.
Kényszerhelyzet volt ez számomra,
s most így betegen is igyekezni fo
gok, hogy a szövetkezet gazdálkodá
sát pozitív irányba fordítsuk
munkatársaimmal. Egyébként
amennyiben hoszabb időrekórházba



10 SPORT 1997. szeptember

;

A SIKER KOVACSA
A szomszéd város megvenné a Barátságot

Interjú Kovács Lajossal, a Barátság SE elnökével

Az endrődi sportkör legújabbkori története 5 évvel
ezelőtt kezdődött. Öt év alatt négy osztállyai került
feljebb a Gyomaendrődi Barátság 82 csapata. Márton
Gábor nyugdíjas pedagógus kezdte újjászervezni a
csapatot, az egyesületet. Amikor amegye 1. osztály
ában a kiesés fenyegette az együttest, ekkor keresték
meg Kovács Lajost, a cipőiparban érdekelt helybéli
vállalkozót, hogy ha tud, akkor segítsen. Valamikor
Kovács Lajos is focizott és számára még most is hobbi
a futball. A Barátság idén az NB III-ban kezdett, s az
első néhány meccs után vezeti a listát. A múltról és a
jövőról kérdeztük Kovács Lajost.

-Amikor először híVlák a csa
pa!hoz csupán pénzügyi segÍl
séger kérlek?

- Igen, elsősorban pénzügyi se
gítséget vártak de a vezetőségen

belül sem volt rend. Ezt bizo
nyítja, hogy a következő évben
ugyanezekkel a játékosokkal
majdnem bajnokok lettünk.

- Sokaknak nem letszetl akko
riban a Barátság SE létrejölte,
hiszen az egy város, egy csapa!
elnuletbe nem igen fér bele egy
endrődi csapat.

- Atkoriban esett ki Gyomai
FC az NB ill-ból. Ha ott felkér
nek, csak úgy vállaltcliTI volna el,
hogy feltételként szabom a veze
tés átalakítását, mert úgy láttam,
hogy oda nem illő emberek irá
nyították a Gyomai FC-t. Való
színúJeg nem a Barátság SE-n
múlott, a Gyomai FC szereplése.
A két csapat játékosai között nem
volt soha semmi probléma. Min
dig kemény, de sportszerű

meccseket játszottak egymás el
ten. Nem tudok róla, hogy utál
nák egymást. Itt a vezetőség

féltékenységérőllehet szó, érthe
tő hiszen a konkurenciát nem

szeretjük az üzletben sem, de a
sportban sem.

- A város által megszavazotl
futballtámogalás összege nem
lett [öbb a Barálság SE megala
kulásával. A pénzt kétfelé osz
tották,s a szponzoroknak kellelt
lnélyebben a zsebbe nyúlni.

- A megyei 1. osztályban sze
replő csapatunk így is 2 milliót
kapott, s ehhez ugyanennyi
szponzori támogatást tettünk.
Ez elegendő is egy ilyen osz
tályban játszó együttesnek. A
vezetőségen múlik, hogy mi
ként tudnak a szponzoroktól tá
mogatást kérni.

- Korábban aváros egyik veze
lője azt mondla, a BaráJság SE
Kovács Lajos maszek csapata,
ezért az önkormányzat ne is tá
mogassa pénzzel az endródifocit.

- E kijelentés után sokan, hogy
miért nem reagálok. Egyszeruen
azért nem, mert bizonyos színvo
nal alatt nem vagyok hajlandó vi
tatkozni. Egy orvost kell
meggyőznömarról, hogy az egye
sület keretein belül 60-70 fiatal
sportol. Miként lehet maszek csa
pat az, ahol ennyien fociznak.. a

meccseknek 300 nézője van,
20-25 szponzor áldozza az
együttesre a pénzét. Nem csak
Kovács Lajos segíti anyagilag a
Barátságot. Van aki 80-100 db
szendvicset ad a vidéki mecs
esekre, de az is szponzorunk,
aki egyszeruen csak felveszi a
rendezői karszalagot és segít a
meccseken.

- A Barátságot is érheti az a
vád, ami korábban a Gyomai
FC csapatát, nevezelesen. hogy
vidéki városokból összevásá
roltfocistákjáJszanak az együt
tesben.

- Az a véleményem, hogy
ezen a szinten egy ilyen méretű

város nem tud kiállítani egy 1'0
cicsapatot. Ot endrődi iátéko
sunk van, akikbó1 ketten 'még az
NB II-ben is megállnák a helyü
ket. Ebből hárman a keret tag
j?!, de egyelőre cserejátékosol<.
En például dévaványai játékost
is helybéli nek mondok, hisz itt
a városban dolgozik, itt keresi a
kenyerét.

-Az öt évvel ezelőtli kezdő csa
pa!, mára elismerI NB lll-as
együttessé fomuíl.ódott. Ehhez a
szerepléshez, még löbb pénzre
van szükség. Jelentós, 6-7 milliós
igénnyelforduftak a városhoz.

- A képviselő-tesület nem
minden tagja értékeli megfele
lőképpen a foci propagandaér
tékét. Az újságokban az NB
III-as híreknél most már hétrol
hétre Gyomaendrődneve is sze
repel. Mi megmaradunk
Gyomaendrődcsapatának, akár
kapunk városi támogatást, akár
nem. A város összköJtségveté
sének 2 ezrelékét kértük támo
gatásra, reméljük megkapj uk.

Ez 6 millió forintot jelentene.
Ezt sem fenntartási költségre
fordítanánk, hanem egy új, a
kor színvonalának megfelelő

öltözőépületre.Ez a terv~k sze
rint 12 millióba kerülne. Felét
adná a VilIOS, másik felét mi
szponzorok. Persze az is kér
dés, hogy ki kinek ad') Vélemé
nyem szeriIH mi adunk 6 milliót
a városnak, hiszen a város tulai
dona marad az új épület. Báf
mennyire is vagyok sport és
focipártoló, tudom, sok fonto
sabb dologra kell költeni a vá
rosnak például oktatásra,
egészségügyre. Azt nem l1Idom
viszont elfogadni, hogya mi
ügyünket teljes közömbösség
gel szemléljék egyes képvise
ló1<..

-Mi l.esz. hanem kapják rneg
a kért 6 milliót?

- Önerőbol sajnos az építkezést
nem tudjuk megoldani. A régi
öltözőt toldozzuk-foldozzuk.
hogy még jövőre elfogadják:
Nem titok, hogy az egyik közeli
város hívta oda játszani a csa
patot. A polgármesteri hivatal
tartja fenn az ottani pályát és
létesítményt, nekünk ott csak
focizni kellene. Csábító az
ajánlat. Még úgy is olcsóbb len
ne, ha egy autóbusszal járunk át
nap mint nap. Ha elfogadjuk az
a ján latot, akkor viszont nem
Gyomaendrőd névvel, hanem a
mási k várost képviselve kellett
volna fociznunk. Bízom azok
ban az önkormimyzati képvise
16kben, akik reálisan látjcík a
helyzetet - mondta végül Ko
vács Lajos a Gyomaendrődi

Barátság SE elnöke.
HornokErnő

A Barátság SE csapata

Cselgáncsverseny
Szentesen augusztus 23-án rendezték meg a Szent István

Kupa országos utánpótlás dzsúdóversenyt. ahol 12 gyoma
endrődi fiatal is versenyzett. A lányok közül a gyermek B
korcsoportban a 26 kilogrammosok között els6 lett Szabó
Zíta, a 31 kilósok között pedig Mészáros Renáta. A serdiiló1c
versenyében a 41 kilograrnmosok között Tóth Tamara végzett
az első helyen. A fiúk a diák A korcsoportjában remekeltek:
Gózon Gábor (32 kg) 3. lett, Stranszki Mihály (45 kg) pedig
a 2. helyet szerezte meg. A B korcsoportban Szurovecz Tiúor
(63 kg) lett a harmadik.
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COI'ini Margit: Önarckép

A kiállítás külömlegessége,
hogy bemutatásra kerülnek
azok a már említett ellopott
majd megkerült Corini képek,
melyeknek restaurálására a
N emzeti Kulturális Alaphoz
benyújtott pályázatunkkal 100
ezer forintot nyertünk. Másik
érdekessége lesz a tárlatnak a
magánszemélyeknél és gyűj

töknél fellelhető Corini képek
bemutatása, amelyeket a kiállí
tás idejére - október 3-tól de
cember IS-ig - a tulajdonosok
kölcsönöznek részünkre. Se
gítségüket ezúton is köszön-
jük' Bula Teréz
- gyííjteménykezeló'

& gum~~~~~:~sok&
árusítása személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjárművekhez,valamint targoncához.
Továbbá vállalom: személy-, teher-, mg.-i
gépjármű és targonca gumiköpeny gépi

szerelését, javítását, centírozását.

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendröd, Bajcsy-Zs. út lü7. Tel: 66/386-837
NYITva: hétfötöl péntekig 8-17-ig, szombaton 8-12-ig

ben bekövetkezett eset, amikor
a képekből tizenhetet azóta is
ismeretlen tettesek eltulajdoní
tottak. A legértékesebbeket per
sze, amelyekből rendőségi

közreműködéssel is mindössze
nyolc került elő erősen megron
gált állapotban. Szerencsére ma
már a képtárban biztonságos
otthonra lelt a gyűjtemény.

A város és a képtár megemlé
kezése a művésznőről október 3
án kora délutáIl koszorúzással
kezdődik a temetó'ben, ahol tisz
telői elhelyezhetik sírjánál a
megemlékezés virágait. Ezt kö
vetően kerül sor az emlékkiállítás
megnyitójára. A koszorúzás és a
megnyitóra várjuk az ugyanaz
nap a szarvasi térségi Eur6pa Nap
rendezvényein résztvevő francia
nagykövetet is.

Száz éve
született

Corini Margit
Sans és André Salmon, akik fel
fedezték Picassot és Modiglia
nit, az ő festészetérol is
elismeréssel írnak a ,,Maitre de
L'Ecole de la Nuit", az "éjszaka
festője" állandó jelzőt ragaszt
va rá.

Az 1932. évi budapesti Nem
zeti Szalon a hazai elismerést is
meghozza számára. Mint kill
földre elszármazott művész,

mindenütt büszkén vallja ma
gyarnak és székelynek magát.
Amikor erre először mód nyí
lik, 1943-ban haza is települ
Kolozsvárra. A háború és az új
ra visszarajzolt határok aztán is
mét messzire sodorják szeretett
szülővárosától.

Az aJlyaország nem ölelte ma
gához Trianon nemzedékét. A két
háború között cégérnek használ
ták neveseit, a '48-as fordulat után
pedig sokakat elill,döztek és kita
szítottak közillük. Igy került a mű
vésznő is Gyomára 1952-ben.
Teljes visszavonultságban élt itt
egészen 1976-ig, amikor apoliti
kai haJlgulat oldódása lehetővé

tette kései újrafelfedezését. SOkaJl
emlékeznek még városunkban
1976 júniusában megnyílt elsőki
állítására az akkori tanácsháza
KISZ kultúrtennében, majd az
utolsó éveit bearanyozó sikerekre.

Alkotójuk halála utáIl a képek
sok hányattatást éltek meg, ame
Iyeketcsak betetőzöttaz az 1992-

Emlékkiállítás a városi képtárban

Százéve, 1987. október 29
én született Corini Margit
festőművésznő,aki 1952

tol l 982-ben bekövetkezett ha
láláig élt városunkban.

A Vidovszky Béla Helytörté
neti Gyűjtemény - Városi Képtár
- által október 3-án megrendezés
re kerülő emlékkiállítás mási.k,
szomorú aktualitása, hogy éppen
október 2-án lesz tizenöt éve,
hogy már nincs közöttünk a mű

vésznő. Nem tűnik fel furcsa, kü
lönc, törékeny alakja jellegzetes
svájcisapkájában az utcákon,
nem ill be egy konyakra a Fé
szekbe, nem cipeli egykori hírne
vének fakuló emlékeit gondosan
alburnba ragasztva és fájó, magá
nyos lelkében.

Kolozsvárott született, a mű

vészi haj lamokkal megáldott Só
váry családban. (A Corini később
felvett művésznév.) Édesapja
szépen hegedillt, bátyja, János
Medgyessy Ferenc kortársa és
barátja volt, maga is neves szob
rász. A kis Margit négy-öt évesen
gyennekszerepeket játszott a ko
lozsvári Nemzeti Színházban.
Felnövekedve továbbra is a szí
nészet vonzotta: Rákosi Szidi szí
niiskolájában tanult, majd a
Royal Orfeumban és a Fővárosi

SzínházbaJl játszott.
1923-ban házassága révén

Amerikába kerül, ahol a színi
pályát elhagyva a new yorki Art
Student Akadémi{m festeni ta
nul. Az akadémia növendékei
vel vándorkiállításokon vesz
részt, ahol többek között a ké
sőbbi Roosevelt elnök édesaJ1Y
ja is képet vásárol tole.

1928-ban érkezik Párizsba a
"fény városába". Az 1930-as és
'31-es Nemzeti Szalon és a Füg
getlenek Szalonja kiállításai itt is
meghozzák számára a sikert.
Oly~an kritikusok, mint André

""Oszi szezon!
Megújult árukészlettel várja vásárlóit

az Endrődi Kínai Bolt!
-,~~, - Pulóverek 1500 Ft-tól tA
8~ -Flanell ingek 750 Ft-tól .---' v: I

L
'~ ;' f<... - Széldzsekik 2600 Ft-tól ;;;?,."
•. l \I'i!~~: _ Női divattáskák 2100 Ft-tól ~',~.:~
"') ~l[;'\t~ Gyermek szabadidőruhák1150 Ft-tól '~..~~~

'Il 'f,.· II "\t-
- Gyermekfarmer 1950 Ft-tól .

- Sportcipők 1250 Ft-tól 2950 Ft-ig

Endrőd, Hősök tere 7. Tel: 20/615-668
ZHI-MING Kft.

;

TANCISKOLAI
Szeptember IS-tól 1998. január közepéig 7-12 éves

kezdőgyermekekl1ek
VERSENYTÁNc ELŐKÉPZŐINDUL.

Minden hétfőn és szerdán 16,J0-tól 17,JO-ig.
Tandíj 2.800 Ft, melyet október elejéig kell befizetni .
Első foglalkozás szeptember IS-én hétfőn, 16,J0-t61.

Vezetó': Megyeri László, tánctanár.

Az 1997. májusában kezdő gyermek tánciskol át
végzetteknek a foglalkozások folytatása

szeptember IS-én 17,J0-tól. minden hétfőn és szerdáJl

17,JO-tól 18,J0-ig tartanak a foglalkozások.



a Gyom~eJ}drőd

és vidéke AFESZ-nél!

Őszi ajánlatainkból:
* megérkeztek a virághagymák
(tulipánok, jácintok), rózsatövek

* műtrágyák
* virágföldek

* csávázószerek
* üstök, üstházak
* műanyag fóliák

* műanyag hordók
* cefréshordók

* kerámia savanyító-edények
* demizsonok

* szőlőzúzók, és prések
* műanyag rekeszek,
* gyümölcsösládák

Fűnyírók akciós áron!
~..:

Jegyezzen

.111.1·.!!···IIIIIII~·imlll.
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ENDRŐDIGAZDABOLT
Endrőd, Apponyi u. 3. Tel: 20/432-170

. .::
~fv Gyomaendrőd,

~~ •••••• Kossuth u. 33.,. ~,.~ ..'
~ •••••• "" ••••••••••• >.. ~
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A GY0Il}ai Iparcikk Bt.
VAS- MUSZAKI BOLTJA..

UJ HELYRE.. .. ..
KOLTOZOTT!

Új címünk:
Gyomaendrőd,

Főút162.
Telefon: 66/283-364 E:

Bővülő !j

áruválasztékkal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

Szegek, csavarok,
zárak, huzalok,

vasáruk, háztartási
gépek és még ezer

apró cikk.
Nyitva: hétköznap
8-l2-ig és 13-17-ig,
szombaton 8-12-ig.

..
Uj boltunkban

kilós és válogatott ruházattal
várja kedves vásárlóit!

A Gyomaendrőd, Petőfi u. 2. szám alatti

Import Használtruha Bolt

Gyomaendrőd, Hősök útja 44.

válogatott és új ruházat,
új fehérnemű is kapható.

Fehérnemű választékunk egyre bővül!

Folyamatos árukipakolkás!

A bőrruházat-javítás újra indul!

- Normál izz6k, fénycsövek,
halogén ceruzaizz6k,

- fénycsöves lámpatestek,
- erősáramú szerelvények

(kapcsoI6k, dugaljak,
dugvillák, biztosítékok),

- háztartási gépek (mosógép,
centrifuga, boyler)

és alkatrészeik,
- hűtőgép alkatrészek,

- Elin és Eta háztartási gépek,
- Eta porszívó alkatrészek,
- porszívókhoz porzsákok

nagy választékban,

Továbbá váll alj uk épületek
villanyszerelését, érintés
védelmi felülvizsgálatát,

háztartási gépek javítását.

Érdeklődni
o 66/386-358-os
felefonszámon.

A WATT GMK
villamossági boltjainak

kínálatából:

l~m"~"m~UVE~·~·===G~E~Z~É=S~~=~"""j;1

" Megkezdtük Gyomaendrődöna lakosság és a közületek ~

~." részére az üvegezési munkákat. Kérésére a helyszinre ~
~ való kiszállással, nagy üvegválasztékkal válj uk kedves ~ ~'~
~ vásárlóirikat, megrendelőinket. ~.,<
~ * 3,4,5,6 mm-es síküvegek * fehér és színes omament üvegek <:;;r·~,~•.".,
~ * parsol üvegek * hőszigetelő üvegek gyártása 7'
~ * MTZ és zetor üvegek * biztonsági üvegek

I'C~~g::~~::::talá1ha:ók:a:~:~=~;::gótti ~•••,1
~ udvarban, bejárat a Selyem út felöl. ~ ";';;';';"';';';';';';';"';';';';';;;;;;";;;"';;;;;;;;;;;;;;;;;.;.;;;;;.;; •• ;;.;;;;.; •• ;;;;;; ••••;;.;;;.;.;;}}.} {;"'}";';{{};;:;««<; ,;.'

~ BBB-GLAS Kft. Gyomaendrőd,Fő út 81/1. ~.I A kamat mértéke
~ Mezötúr-- --- Békéscsaba mi
~ ~ I ~ a jegybanki alapkamatot
I.:, BBB-Glas I' , " ~TI 5 %-kal meghaladó kamat,
~ _ _ ~.::"';"",', ami jelenleg 22,05 %.
~ Selyem út ~

t'=.....,',.~,~=",%=""''''''''''''''"''w"=l",,~==~,,.,,~,,. =====""'" ., •••••••••••••••·.·I.I.~líIIIIJIIII •••ílgl~11
..; •••••••••••••••••••·.·.1 •••1••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••IIIRI.;••••••••••••••••••••••



~~_./í) FIGYELEM! /
ei>' Vásároljon olcsóbban
az EZ+AZ MűszakiBizományi Boltban!

Használt hűtőszekrények,fagyasztóládák, színes tévék, videók,
telefonok, hifitomyok, fali órák, babakocsik, konyhai felszerelések,
kerékpárok, porszívók, két műsor vételére alkalmas műholdvevő

szettek (megrendelésre)
Egyes cikkek garanciával történő árusítása.

Bizományos értékesítésre átveszünk termékeket!
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-l2-ig és 14-18-ig, szombaton 8-l2-ig.

20/376-376,66/386-522/16 mellék

A Kner Imre Gimnázium
Tanboltjában (Gyomaendrőd,

Hősöku. 43.-0 Totózó mellett)
megnyílt a

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
7-16 óráig, szombaton 7-12 óráig.
Német-bajor finompékáruval,

kávéval és üdítővel várjuk
kedves vásárlóinkat.

Egyedi megrendeléseket is teljesítünk'
Kérjük, térjen be hozzánk!

I

I

I

számítógépek-nyomtatók (lézer,
tintasugaras, mátrtx) multimédiás
eszközök-számítógépes tartozékok

; .. ;

TAVKOZLES
telefonok-üzenetrögzítö-telefaxok-kis
és nagy telefonközpontok-vezetékek,

tartozékok

SZAKÜZLET ÉS SZERVíz:
5600 Békéscsaba,

Szabadság tér 12-14.
Tel.: 66/321-824, 325-824

E-moll: szamprog@moha szlkszl.hu

; ;;

SZAMITASTECHNIKA

~~
~Color Shop ~

papír-írószer-játékbolt ajánlata: I~

- Filmelőhívás
- Számológépek, iskolaszerek

nagy választékban!
Nyitva tartás:

hétköznap 8-12 és 13-17.3Ü-ig p,
szombaton 8-12-ig
Gyomaendrőd,

Petőfi u. 2.
"""""'===-=... ::::-.. . ".__ 0 •• •• •••• 0'_ ••••• • •••
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LIONNE /
SHOP I

Gyomaendrőd, Hősök útja 46. (

Füdőruhavásár I:': I
10% árengedménnyel!

Speedo pólók 3300 Ft
helyett 2800 Ft-ért! .',.

Agfa színesfilm akció 1:+'

Fényképezőgépek "

I jn:~~;rt~~~~y. I
", . sömör, visszér, aranyér,th

lábszárfekély gyógyítására. I
"'~~'~i~_

,~V/
~'if;-
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Programajánlat
Katona József Városi Művelődési

Központ

Néptáncosok
kínai utazása

Gyomaendrőd, Kossuth út 18.

Endrődi Közösségi Ház

második legnagyobb harang
látható.

Nehéz elmesélni a Csodák
palotáját, mert tényleg a cso
dák csodája látható itt. Az
alsó szinten a kínai legendák.
mesefigurában gyönyörköd
hettünk, míg a felső szinten
szörnyek és kígyók ijeszt
gettek. Csúzdán érkeztünk
egy mocsáron keresztül egy
mozgó talajra, ahonnan pe
dig egy különféle tükörból
álló szobába jUlOttunk.

Szerepeltünk a Soong
Ching Ling palotában, ahol
a fogadáson a kínai magyar
nagykövet is megjelent. Fel
léphettünk egy kínai közép
iskolában.

Hongkong visszacsatolá
sának kétnapos ünnepségét a
szálloda tetejéról nézhettük,
a tengerparton pedig ffÚnden
este csodálatos tüzi iátékban
gyönyörködhettünk.

Láthattunk akrobata mu
tatványt színházban és sétál
hattunk a pekingi piac
forgatagában. A híres kínai
konyha ételeit fel sem tud
nám sorolni, amelyekb61 fo
gyaszthattunk. ízelítőüla
mogyorós csirke, a pekingi
kacsa, rántott banán, a 100
napo,s tojásról nem is beszél
ve. Elvezhettük a kínai nép
vendégszeretetét, gyerek
szeretetét.

Július ll-én délután 6 óra
kor érkeztünk meg Feri
hegyre, de a szívünk egy
kicsit Kínában maradt.

Szeretnénk köszönetet
mondani Wolf Tiindének,
felkészítő tanárunknak és a
sok segítőszponzornak, akik
nélkül ez az utazás nem jö
hetett volna létre.

Köszönellel: Gaál Sára és
KomrÓC7.J;.i Tamás

1997. június 26-án 10 óra
30 perckor Ferihegy l-ről in
dultlll1k LOT légitársasággal
Kínába. Varsóban átszálltWlk
egy másik gépre, amely Varsó
és Peking között közlekedeu.

Június 27-én kínai időszá

mítás szerint reggel 7 órakor
érkeztünk meg. A repülőtér

ról a szállodába mentünk,
ahol egy 18 emeletes épület
6. és 7. emeletén laktunk.

Június 27-én délután a Kí
nai Technikai Múzenmot lá
togattuk meg.

Meglátogattuk a Ti [tott
várost, melyet most nyitot
tak meg a látogatók előtt.

Csillagászattal kapcsolatos
eszközöket, térképeket, nép
viseleteket, hímzéseket, cso
dálatos kézzel festett
porcelánokat, fali órákat lát
hattunk az épületekben.

Egyedülálló élményt je
lentett a Budha templom
megtekintése, affÚt csak be
jelentett turisták tekinthet
nek meg. Itt van Kína
legnagyobb Budha szoborja,
fából ki faragva.

Négy napot töltöttünk a
Sárga-tenger partján, ahol so
kat fürödtünk. Felléptünk egy
tengerparti iskolában, nagyon
szép környezetben, és láthat
tuk a Kínai Nagyfalat, mely a
Sárga-tenger öbléből indul ki
Sanhaikuan városából.

Megnéztük az Ég és Föld
templomát, amely fából ké
szült és egy szeget sem tar
talmaz. Gyönyörködhettünk
a Beijing parkban álló meg
kövül t fatörzsben, melynek
tetején levelek zöldelllek és
a 102 lépcsőn megközelíthe
tő templomban, melynek
megérintése szerencsét hoz.

Láttuk a Harangmúzeu
mot, amelyben a földön a

felnőtteknek 150 Ft, gyermek
eknek (14 éves korig) 100 Ft,
gyermek és felnőtt csoportok
nak (la fő felett) 50 Ft/fő.

Októberi ellfzetes:
Október 4. 14 óra: Balogh

István nagyenyedi festő művei

b61 rendezett kiállítás megnyi
tója. A kiállítás megtekinthető:

október IS-ig, hétköznap 8-18
óráig, szombaton 9-12 óráig.

Szeptember 27.19 óra: Szö
reti bál a Gazdakör és a Közös
ségi Ház rendezéséban.
Asztalfoglalás a Közösségi
házban szeptember 16-2S-ig.
Belépő: 150 Ft.

Szeptember hónapban az
endrődi könyvtárban megte
kinthetők és megvásárolhatók
Macskássy Izolda grafikái és
festményei.

Szeptember 8. 16,30: Az Ar
cok címmel Nagy Z. fotóiból és
Toók Péter gipszarcai ból rende
zett kiállítás megnyitója. Meg
nyitja: Cs. Lagy Lajos ta.nár. A
kiállítás megtekinthető: 1997.
szeptember 19-ig, hétköznap 8
18 óráig, szombaton 9-12 óráig.

Szeptember 23-28-ig: Hül
lóKiállítás. Megtekinthető: min
den nap 9-18 óráig. Belépő:

Az Éva Textilház
AJÁNLATA:

* Ágynemű garnitúrák
1700 Ft-ért

* Férfi szövetek 1100 Ft-tól
* Női szövetek és alkalmi

anyagok (muszlin, csipke,
bársony)

* Gyermek mintás anyagok,
ágyneműnek,sötételőnek,

dekorációnak már 580 Ft-tól

MU~TANG
ősz a Farmerházban~
Gyomaendrőd, Fő út 18111.

Hogy Ön is jó fonnában legyen!
* pu16verek, * vászoningek

'" bársonyingek * farmernadrágok
* dzsekik

Csípőfazonú,egyenes szabású
farmernadrágok már 4900 Ft-tól!
Női szövetszoknyák, nadrágok és

blézerek az UNICON-t6l.
Bő áruválasztékkaJ várja kedves
vásárlói t a Mustang Farmerház!

Szeptember 2-16-ig 8-12
ór(úg: Tüdőszűrés a földszinti
teremben (csak hétköznapo
kon)

Szeptember 10. 18 ó..a: Cu
korbetegek klubja

Szeptember 19. 17 óra: Kiál
lítás nyílik Kocsy Ákos amatőr

festő alkotásaiból. A kiállítás
megtekinthetőoktóber 3-ig, hét
köznapokon 8-16 óráig.
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Az újkori
olimpiák
története

Az olimpizmus további erő

södését jelentette a stockholmi
olimpia (1912). Akárcsak a lon
doni, ez az olimpia is méltó ke
zekbe került. Svédország testi
kultúrája rohamJépésben fejlő

dött, az uralkodó családot, s a
vezető köröket teljes mérték
ben áthatotta a testedzés fontos
ságának tudata, így csak
természetes volt, hogy mindent
elkövettek a siker érdekében.

Új nemzetek (finnek, japá
nok) léptek az olimpiai porond
ra és 18 országnak mintegy
3100 legjobbja vetéIkedel[ a
~oldogságot jelentő babérért.
Am az olimpiai béke il[ is cset
lett-botlott. Az angolokra nem
egészen ok nélkülolvasták rá,
hogy a maguk biztos számaival
tömték meg. "hazaírták" olim
piájukat. Nos ez a vád a svédek
kel szemben sem volt egészen
jogosulatlan.

Amire még egy ol impián sem
volt példa: 12 nemzet képvise
lÓl összekaptak, sérelmeiket 12
pontball összefoglalták és úgy
tiltakoztak a rendezol< eljárása
ellen. egyben nemzetközi bíró
ságot kértek. Jellemző, hogy
még cs,u< választ sem kapt,u<
p,ulaszaikra. Az amerikaiak is
léket ütöttek az olimpiai esz
mén: a 100 méteres síkfutás ha
tos döntőjébe öt emberük került
be. Mivel biztosak voltak már
dolgukban, néger futójukat
Drew-t egyszerűen eltiltották
az indulástól, nehogy egy "szí
nes" homlokát díszítse a bajno
ki koszorú. Az emberi
méltóságot, s az olimpiai esz
mét egyaránt megcsúfolták e [Í

lalommal.
A NOB még 1906-i párizsi

tanácskozásán elhatározta,
hogy az olimpiával kapcsolat
ball ókori nli ntára öt ágazatb<U1
(ép ílészet, festészet, szob-

rászat, zene, irodalom) művészi
(szellemi) versenyeket is ren
dez. Stockholmban kerültek ki
írásra első ízben ilyen
versenyek s egyikük, az irodal
mi, mindjárt érdekes ered
ménnyel végződött: a német
Hohrod és a frallCia Escbach az
Ode an der Sport című közösen
írt munkájukkal pályáztak és
győztek. E tényük a gyakorlat
ban is megkapó példáját mutatta
a testvériesülés lehetőségének.

Kardvívónk ( Fuchs Jenő és a
csapat) megvédték bajnokságu
kat, a céllövészetben pedig Pro
kopp Sándor juttatott
bennünket olimpiai győzelem

hez. Két év sem telt el az olim
pia után, amikor Európában
végigüvöltÖl[ a háború vérziva
tara... 1916-ban Berlinben ad
nak egymásnak találkozót a
világ sportkiválóságai. Ám a
grünwaldi új stadion hiába vár
ta a széirósza minden irányából
az olimpia bajnokjelölteket az
ó-görögök fennkölt gondolko
dás módjára lett volna szükség,
hogy legalább az olimpia idejé
re tegyék lábhoz fegyverüket.
Dehogy is tették! Az ellensé
geskedés a gyul ölet nem ült egy
pillanatra sem, sőt maradt belő
le, még a ,békekötést követő

időkre is. Ugy hogy Oroszor
szágot, S az úgynevezett köz
ponti hatalmakat nem hívták
meg az 1920. évben rendezett
VII. olimpiára Antwerpenbe.
Ilyenformán a világ népeinek a
testvénesülését hirdető eszme
kérdőjelet kapott, de az is bizo
nyos, hogy akárhány esetben
olyat koszorúztak bajl10kká,
akinél jobb is akadt - a kizárt
nemzetek ifi ai között.

Osszeállírorra:
Halász István

Müholdvevők

Tv2-es és Duna TV vételére
alkalmas 25900 Ft-tól

Szélessávú fejek
Sharp 5990 Ft
Cambridge 6790 Ft

Beltéri egységek
Columbia
Morgans 15290 Ft
Hirsmann 22900 Ft
Pace Prima 25900 Ft

Forgatók
Kézi forgató 2500 Ft
Motoros forgató 9390 Ft
GSM és vezetékes telefonok

és tartozékok nagy
választékban kaphatók.

Tunertel a 1:n:C[~!!'ij4m

hivatalos forgabnazója.

Stop 8uliksor
Gyomaerulród. 8(Ycsy-Zs. úl 45

Te~fon:06/20/223-110

Mezőgazdasági

termelők

figyelem!
-'-'

Oszi műtrágya
szükségletét
biztosítja a

csárdaszállási
Agrokémiai Kft.
műtrágyatelepéról,

ahol a :

li'íí11wl.I.I.·..•.·.·.' .•.•.•.·.·.·.i.•.•.•.•.•.•.:.·.·.·.·.·.·.•.•.II.•.z.'l.•.~.•.•.·.·.•.•.•.•.I.•·.••..•...:.......•.•.•.•.•.1.:...:...:.,.••.••...•.:."•.••.••.!.~.••.,.••.í.•i.••.••.•.•.•.•.•.·.:.; .•.!i..••.'.:.•.:.•.•.•.•.,.:.'.•.•.•...;.••.••.•.:..•.•.•.:..•••.••.•.•.•.~.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.••.•.•.il:).•.•.j:.; .• ~.~~•••••• :1:•.":1:1:':.:.:•.•1.

.j.~.~:~.l:~.l:~.~:~.l:~.l:~.l:~.l:~.l·: •.~" . .> :::::::.:.:::::.:::::::::::::::::::::::\(••,:::::/:::~:::::::::::.:::::.:.:.- •• • ••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ;.; ••• :-••;.;.;.:.;.:••.;.;.;.:.:.;.;·:·;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;::~r\:i;i:::::~:::::::::.;

.. széles választékával
várjuk vásárlóinkat.

li!illlli.i~:I:=~·I'lijjJ
a'Jlt_íllll.'!:J)i••1i

Keresse fel
a csárdaszállási
vasútállomás

melletti
telephelyünket!

Telefon: 66/426-042

Telefax: 66/426-056
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Feladóneve: " " " ,

Érdeklődni: .. " , , , .

Gyomaendrődön magánháznál
takarítás t vállalok. Tel: 66/284
252. esti órákban

Cseh folyt,onégő széntüzelésű

kazán eladó. Erd.: Gyoma. Hunya
di u. 25/1. Tel: 285-533

Orosz gyártmányú benzines szi
vattyú és 50 literes villanyboyler
eladó. Érd.: Gyomaendrőd. Ser
Iyem u. 3611.

Jó állapotban lévő (5 éves) 120 l
Lehel fagyasztószekrény. 130/60 l
Lehel Zanussi kombinált llűtő el
adó. Érd.: Gyoma. Mátyás u. 4. Tel:
20/561-942

Kifogástalan állapotú mechani
kus Optima írógépem elcserélpém
pl: Erika táska-írógépre. Erd ..
66/386-546

EGYÉB

GÉP

Bontásból2db verendaablak. l db
1.5 fi magas kenciapálma eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Selyem u. 114.

Morzsolt kukorica eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Pásztor u. 16.

Eladó 2 zsák Perlit 600 Ft-ért.
240x90-es üveges ajtólap 500 Ft
ért. 40-es mosdókagyló csaptelep
pel 1000 Ft-ért. Erd.: Gyoma.
Pásztor u. 21.

5 mázsa kirostált kőpor eladó zsá
kolva. Érd.. Gyoma. Kossuth u. 5.

Bál~s gyepszéna eladó fólia
alatt. Ercl.: Vatai János. Gyoma
endrőd. Kőrösi Cs. S. u. 35.

Els6től hatoclik osztályos tanu
lók korrepetálását vállalja r;yug
díjas pedagógus. Erd.·
66/386-0 15.

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

sóknak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen
küldik be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelező

lapon vagy borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért
felelősséget nem vállalunk! Egy apr6hirdetés szövege lehető

leg ne tartalmazzon tizenöt (l5) szónál többet'

ÁLLAT

Újszerű állaputban lévő gyer
mekkerékpár tartozékukkal eladó.
Érd .. Gyoma. Vásártéri ltp. 201B.
IIIII O. Tel: 2R4-702

1300-as La~a kifogástalan álla
potú eladó. Erd .. Gyomaendrőd.

Hársfa u. 29. Tel: 66/285-588

Házam tatarozásához szám
tás munkavégzésre kőműves

és ács vállalkoz6t/cé cret ke-, b

resek. Erd.: Kádár Péter,
Gyomaendrőd,Főút 202.

MUNKA
Gyesen vagyok, bedolgozást ke

resek. Tel: 66/283-246
Pedagógiai szakos főiskolás

gyermekfelügyeletet vállaL Tel:
66/284-752

Európai rövidszőrű kiscicák
aj ándékba kaphatók. Ugyanitt
nagytestú fekete szuka kutya jó
gazdát keres. Érd.: Hegykői Anna,
Gyomaendrőd. Toronyi u. 5. dél
után 4-6 óra között.

Törzskönyvezett németj uhász
kölykök és 9 hónapos szukák el
adók kitűn6 vérvonalas szülőktől.

Érd.: Gyumaendrőd. endrődi u. 24.
Tel: 66/285-329

Keresem fehér palutapincsi kis
kutyámat. Elveszett január 28-álL
A nyumravezető 1000 Ft jutalom
ban részesül. Kiss István. Gyuma
endrőd. Munkácsi u. 5.

Fekete puli kiskutyák eladók.
Érd.: Gyomaendrőd. Kossuili u. 60.
(17 óra után).

Az apróhirdetés szövege: , .
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Eladó egy 990 m2-es összközmű

ves épít~i telek a Bethlen Gábor ut
cábarL Erd.: Gyoma. Hősök u. 5.

Eladó a Harcsás zugban 2 db kert
I db Terra MF-S kerti traktor utánfu
tóva~ ekével, kultiváturral és buruná
val. Erd.: Endrőd, Kinizsi u. 9.

Eladó 2021 m2 zártkerti gyü
mölcsös Endrődön a körgát külső

oldalán, a Toronyi út végén, köz
művek mellett. Érd.: Dr. Puskás
Béla. 1028 Budapest, Muhar u.
281B. Tel: 06-1/176-8944

Gyomán a VI keriiletben 2-5 ha
száJltófdldet vennék. Tárcsázást, szán
tást vállalok. Érd.: 06-661386-546

Gyomán a Révlapuson holtág
hoz közel eladó 184 négyszögöl
szántó. amelyen fúrott kút és gyü
mölcsös van. Érd.: a 371-529-es
telefonszámon 18 óra után.

JÁRMŰ

Hunyán kövesút mellett 3. szám
alatt összkomfortos tanya 300 m2
es alsóépülettel l ha szántóval, sző
lővel. kacsatömő felszereléssel
eladó. Érd.: 30/353-615, vagy
Gyomaendrőd.Könyves u. 20.
Gyomaendrődön két és fél szo

bás. erkélyes. konvektoros egyedi
~ízórás lakás. garázzsal eladó.
Erd.: Szalai. Gyomaendrőd, Ifjúsá
gi ltp. 6. III6. Tel.: 284-951

Kétszobás, összkomfortos, gáz
fútéses családi ház eladó. Lakótele
pi lakástbeszámitok. Érd.: Gyoma.
Bajcsy u. 13.

Gyomaendrőd, nap u. 14. szám
alatt összkomfortos ház. valamint
Gyomaendrőd, Zsák u. 4. szám alat!
bontásra való ház telekkel eladó.
Érd.: Gyumaendrőd, Nap u. 14.

3 szobás, központifűtéses. für
dőszobás tanya, gazdasági épüle
tekkel 15000 m2 földdel eladó.
Érd .. Top- Rongy Shop, Gyoma
endrőd. Fő út 58.

Gyomán. a Vásártéri Lakóteklep
30. B!IIIJ 1I. szám alatti kétszobás
összkomfortos erkélyes lakás eladó
Érd.: 284-067 este 6 óra után.

Eladó l szobás, összkomfortus
kertes !láz Gyoma. Lehel út 17.
szám alatt. Érd.: a helyszínen vagy
a 386-545-ös telefonszámon.

KERT, TELEK

I302-es bogáJ' friss műszakival

eladó. Érd .. Gyoma. Fáy u. 27.
IFA 3.5t tgk üzemképesen. lejárt

műszakival eladó vagy murlkagép
re cserélhető. Érd.: Gyoma, Lehel
u. 15/1.. Tel: 285-926

126-us PoIski Fiat eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Pásztor u. 16.

Jó állapotban lévő Polski Fiat
126. 2 év múszakival eladó. Érd.:
Dévaványa, Erkel u. 20.

601-es Trabant Combi és egy S
51-es Simson Swalbe eladó. Erd ..
661284-975

Gyomán a Béke u 23. alatti ház
olcsón eladó. Ugyanitt 450-es Mo
torola is kapható. Érd.: a 66/283
114-es telefonszámon.

Kétszobás új összkomfortos csa
ládi ház vízhez közel eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Batllyányi u. 4.
szám alatt minden nap.

Háromszobás összkomfortos
kertes ház eJadó endrőd. Nap u. 2.
szám alatt Erd.: a helyszínen.

Kétszobás összkomfortos csalá
di ház eladó Gyomán a Hunyadi u.
3211. szám alatt. Érd.: a helyszínen
vagy a 284-419-es telefonszámon.

Komfortos családi háZ. 2 szobás
eladó Gyomaendrőd. Nap u. l.
szám alatt. Erd.: 66/284-( 09

GyomáJI. Dobó u. 8. szám alatti
i963-ban épült ház eladó. vagy érté
kegyeztetéssel lakótelepire cserélhe
tő. Erd.: Gyomaendrőd, KissB. u. 211.

80 %-ban kész családi ház eladó.
50 % kifizetése után a másik 50 %
öt év törlesztésre kamat nélkül'
Érd.: Gyuma. Ady E. u. 34. szám
alatt egész nap.

Kétszubás összkomfurtos, gáz
fűtéses nagy családi ház meUék
épülettel. 470 m2-es kerttel áron
alul eladó. Érd.: 66/285-250

Kicsi ház (egy szoba. egy kony
ha) olcsón eladó. Érd.: Gyumaend
rőd. Mikszáth u. 16.

Gyomán az Arany János u. 5.
szám ala tt sürgősen eladó 3 szo bás.
összkomfortos családi !láz reális
áron. nagy udvalTal. garázzsal.
Erd.: 66/284-649
Gyomaendrődön 2 szoba össz

komfortos kertes ház hárumfázis
gáz-szenyvízbekötéssel eladó.
Erd.: 66/386-569.

Családi ház eladó Gyoma, Hő

sök u. 68. szám alatt. Érd.: Gyoma,
Rákóczi u. 24/1. egész nap.

Két generáció részére alkalmas
kumfurtos családi ház eladó. Érd.:
661285-489

Kecskeméti 2 szobás, parkettás,
gázfűtéses. kábeltévés, telefonos la
kás eladó vagy gyomaendrődi kertes
házra cseFélhető. Minden megoldás
érdekel! Erd.: 76/478-060.

3 szobás, összkomfortos. gáz-köz
puntifűtése,s családi ház nagy telek
kel eladó. Erd.: Endrőd. Sugár u. 33.

Eladó egy ház. Gáz, villany. víz,
furdőszoba van. Ugyanit! sparhelt. bú
torok. tégla és egy,éb berendezési esz
közök kaphatók. Erd.: Gyumaendrőd.
Mwlkácsy u. 2IA Tel: 66/285-949

Régi ház nagy kerttel eladó End
rőd. Mikes Kelemen u. 34. szám
alatt. Érd.: Gyomaendrőd, Lábas u.
511. Tel: 661285-949

Gyopárosfilidőn 770 m2 üdülő

jó állapotban lévő téglaépülettel.
e.yümölcsössel kedvező áron el
;dó. Érd.: 66/445-306

Ház eladó Gyomaendrőd, Petőfi

u. 51. szám alatt. Érd.: Gyomaend
rőd, Kiss B. u. 20.

HÁZ, LAKÁS



Endrőd elsorvasztása,
vagy takarékos átszervezés?

A művelődési intézmények átszervezéséról és az ezzel összefüggő=étszámleépítésról döntött a város
képviselő-testülete szeptember 18-i ülésén. Az Apolló Mozi, valamint az eddig egy intézményként
mú'ködő városi könyvtár, az endrődi közösségi ház, valamint a tájház szervezeti átalakítása 3,2
millió forint költségcsökkenést eredményez a következő esztendóoen. (4. oldal)

6. ÉVF. 10. SZÁM 1997. OKTÓBER ÁRA: 59 Ft

. ,
GYOMA· S'Z O

. ENDRŐDI •,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

~ * ~ *
:~ ~: Európa Nap :~ ~:

* ~ * ~ Képes összeállítás * ~ * 1<

az október 3-i rendezvényekről,
a lap 2-3. oldalán

NAGY DURRANÁS A PAVILON DISCOBAN!
Október havi sztárvendégeink: .

18. szombat - HAPPY GANG, 2q. szombat - APACA SHOW,
November l. - AMOKFUTOK

MindenkI! sok szeretettel vár a téliesített PaVilon fogadó
:!..ltf./~ minden napl _-I,i~f-1-:

'~<\l Szálláshely rendelés: 06-30/352-914 \\l'

Szépségverseny
Gyomaendrődön

fWATTf
GMK.

Villamossági
Boltjainak kínálatából:

- ETA ventillátoros
hősugárzók,

- olajradiátorok,
- kombinált hűtőszekrény

(170 l hűtőtér,
60 l fagyasztótér)

63.210 Ft-él·t,
- erősáramú szerelvények

(kapcsolók. dugalj ak.
dugvillák),

- ütvefúró. sarokcsiszoló,
barkácsgépek.

-·Perion akkumulátorok,
elemek,

- demokratikus és
minőségiSKF csapágyak,

- háztartási gépek
alkatrészei (centrifuga,
mosógép. kávéfőzój.

- Elin és Eta háztartási
gépek

- porszívókl1oz
papírzsákok, kávéfilter.

Továbbá vállaljuk
épületek villany

szerelését, háztartási
gépek javítását.

Érdeklődni
a 66/386-358-as
telefonszáman.

(7. oldal)

Nem sok bizodalmat vált
hatott ki a gyomaendrődi

lányok körében az Inter
Chance Szépe '97 elneve
'.ésíí szépségverseny,
pedig a városszerte kiag
gatott fénymásolt plaká
tocskák fakó betűi

nagyszabású, csillogó
.. sóműsort" ígértek. Csu
pán két helybéli lány bá
torkodott jelentkezni a
versenysorozat IV. elő

döntő}ére. A többi tíz le
ányzó vidékró1 érkezett a
gyomai művelődési ház
pódiumára.

Kovács EditTímár Edit
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Megyünk Európa felé...

"Sátortábor" Szarvas főterén.

Tizenhárom település mutatkozott be

\'- , )

gyi régió 13 települése ka
pott lehet6séget a bemutat
kozásra a főtéren felállított
13 sátorban. A nap szlogenje
egyébként a ,.Vizek hátán az
Unióba" volt, amellyel aren
dez6k a Körösre és a gyógy
vizeinkre próbáltak utalni ...

Amig Szarvason hazánk
európai csatlakozásáról folyt
a disputa, addig Gyomaend
rődön a mi kis Európa napunk
kezdődött. Délben Kökény
Mihály népjóléti miniszter
adta át a még augusztus végén
megnyitott új városi rendelő

intézetet, melyet a megszün
tetelt szülőotthon épületéból
alakítottak ki.

! Merot~(/j
~

, (\~/omoendrőd
~ ~,,3°v'0~

~':d~1["~"'
Békésszentan<lr~ ~

____ .I ar~' ,
sz~~ ~b~ J,- Hunya

J~ c?:: 'I Kardos ~
I lr\ \. / jKandaras ~

" \ \Ji :,;- (/
\ /~ --t.--/'

))Z~les\ /
A Körös Völgye Régió

meglocsolhatta. Termé
szetesen a szellemi táplálék
is el6került: a gyomaendr6di
cégek termékismertet6it a
városról készült színes pros
pektust és képeslapokat, va
lamint a Kner Nyomda által
készített papír sapkákat is el
kapkodták id6 előtt. Hogy mi
vonzotta leginkább a gyoma
endr6di sátorhoz az érdekl6
d6ket, azt már utólag nehéz
megállapítani, tény, hogy
senki sem távozott üres kéz
zel és hassal ...

Az Európa Nap szarvasi
rendezvényén a Körös-völ-

A sátor másik sarkába álli
tott motormatuzsálem az Eu
rópában egyedülálló
motormúzeumunkat volt hi
vatott reklámozni. A csillogó
kétkerekűt is csődület vette
körül. Akit pedig egyik do
log sem érdekelt, az tömhette
magába a gyomaendr6di há
zikolbászt, S mindezt jó fajta
házipálinkával és borral is

Még rendes fényké
pet sem tudtunk ké
szíteni Szarvas város
főterén október 3-án
az Európa Nap alkal
mából rendezett
Gyomaendrődöt be
mutató kiállítási sá
torról. Történt
ugyanis, hogy alig
rendezték be a sátrat,
máris érdeklődők

hada rohanta meg az
Európa hírűGyomai
Kner Nyomda múze
umából való ósdi
::yomógépet, melyet
korabeli ruhában B.
Molnár István nyom
dász üzemeltetett.

Az öreg nyomdagép
és a fiatal érdeklődó1<

Polgármester-találkozó (jobbról balra):
dr. Dávid Imre, Sipos Béla a vajdasági Kishegyes,

Sinka József Békésszentandrás
és Horatiu Mihai Josan Nagyenyed polgármestere

Dr. Dávid Imre polgár
mester megköszönte Szöllő

s i Is lvánné országgyúlési
képvisel6nek a szakrendelő

létrehozásában vállalt szere
pét, hiszen az 51 millió fo
rintos beruházáshoz a városi
pénzhez jelentős összegű ál
lami céltámogatást kapott
Gyomaendrőd. Dr. Gedei
Margil városi f()orvos el
mondta, hogy az eddigi há
rom épületból egy helyre
kerültek a szakrendelések, s
ezzel az egészségügyi szol
gáltatások is javultak.

Corirli Margit Gyomán el
hunyt fest6művész szüle
tésének 100. évfordulójára
emlékeztünk ugyanezen a



1997. október HÍREK 3

Corini Margit sírjánáJ

Pongó heverő

25.300 Ft

Franciaágy
45.500 Ft

Ifjúsági
szekrénysor

50.200 Ft

Sarok
ülőgarnitúra

74.200 Ft

.;.:-:-:.;.:.:.;.;.:-:-:-:.:.:-:-:.:-:-:.:.:.:-:-:- :;::::::::::-::::::- ::::::::::::::::::

.::..'.'.'.'.'.'.:.'.'.'.'.:.'.'.'.:.'.','.'.'.'.'.:,:.',:.','.','.','.','.','.','.','.','.','.':'.',: :.;.:;:;:;:::;:;:;:;:;:::;:; ·:;:::;:;:;:;::t:;:;::;

Velvef
Búforbolf
Ülögarnitúra

vásár
64.800
Ft-tól
Óceán
3-2-1

garnitúra
117.900 Ft

Renáta
szekrénysor

60.800 Ft

Tiffany sor
65.500 Ft

Konyhabútorok
méretre való
elkészítését
vállaljuk!

!!:il!!!!.iil!!l
ill(t~I'llilj

Új üzletünkben
Hősök u. 44.,

új ruházat, fehérnemű
és extra válogatott
ruházat kapható.
Mindkét boltban
folyamatos áru

kirakás!
Újra vállalunk

bőrfestést.

Érdeklődnia Petőfi 2.
szám alatt.

A Petőfi út 2. szám
alatti

HASZNÁLT
RUHABOLT

tájékoztatja vásárlóit,
hogy nagy mennyisé
gű válogatott és kilós

ruházat érkezett!

Rekline Studió támogatta. A
naptár meg vásárolható a
képtárban.

A Katona József Művelő
dési Központ klubtermében
a Balog István nagyenyedi
festőművész kiállítását nyi
tották meg ugyanezen a na
pon. A fiatal művész tárlata
október 12-ig tekinthető

meg.
Talán ezek után nem meg

lepő, hogy az október 3-i nap
záróakkordjaként megint csak
festménykiállítást nyitottak
meg a Bethlen Gábor iskola
tornatermében. Dr. Pataj Pál
békéscsabai festőművész

ajánlotta az érdeklődők fi
gyelmébe a gyomaendrődi és
a nagyenyedi festőtáborokban
készült képekb61 összeállított
kiállítást. A rendezvényen
városunk vendégeként részt
vett az enyedi polgármester
által vezetett delegáció, Her
mine Popeller az oszták nagy
követség főtanácsosa,

valamint az ukrán nagykövet
ség tanácsosa Borodenkov
Szergij, aki az iskolában ta
nuló kárpátaljai diákokkal is
találkozott.

nését az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet, a Gyo
mai :<ner Nyomda Rt. és a

a képtárban. A tárlat az eddig
ismert Cori ni-képek mellett
14 magántulajdonban lévő

festményt is bemutat. Erre az
alkalomra jelent meg az a
falinaptár, amely Corini
Margit 13 festményét mutat
ja be. A kiadvány megjele-

A művelődési Központ igazgatónője
Megyeriné Csapó Ildikó köszönti a nagyenyedi

festőmővészt, Balog Istvánt

dr. Gedei Margit főorvos, Szöllősi Istvánné ország
gyűlési képviselőés Kökény Mihály n~pjóléti miniszter

a gyomaendrődi rendelóintézet átadásán

évfordulóra rendezett em
lékkiállítást dr. Frankó Ká
roly háziorvos nyitotta meg

napon. A gyomai közteme
tóoen a művésznő sírjánál
Bula Teréz, a városi képtár
vezetője mondott beszédet,
majd a város nevében Nagy
Pál és Garai János önkor
mányzati képviselők helyez
tek el koszorút. Az
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Endrőd elsorvasztása,
vagy takarékos átszervezés?

Iskolai- és közkönyvtár lesz Endrődön

A művelődési intézménY'~k átszervezéséról és az
ezzel összefüggő létszámleépítésról döntött a vá
ros képviselő-testülete szeptember 18-i ülésén.
Az Apolló Mozi, valamint az eddig egy intéz
ményként mú1<.ödő városi könyvtár, az endrődi

közösségi ház, valamint a tájház szervezeti átala
kítása 3,2 millió forint költségcsökkenést ered
ményez a következő esztendóoen.

Alapítvány a vállalkozóknak

Az előzetes bizottsági ülé
seken, sőt a testületi ülésen is
küJönösen az endrődi képvi
selóKból heves ellenérzést
váltott ki az endrődi könyv
tár ügye. Az endrődi könyv
tár ugyanis átkerül az
endrődi Rózsahegyi iskolá
hoz és iskolai, valanúnt köz
könyvtárként működik

tovább. A gyomai könyvtár
marad városi könyvtár a
Kossuth úti épületében. Az
endrődi könyvtárnak az isko
lához való csatolását több
endrődi képvisel6 ellenezte,
s mint az ilyenkor lenni szo
kott, az endr6diek falujuk el
sorvasztására tett
kísérletként értékeiték a
szándékot.

Hanyecz. Margit kisgazda
képvisel6n6 úgy értékelte,

Munkáspárti
tag

Az önkormányzat jogi
és ügyrendi bizottságá
nak elnöke, dr. Szendrei
Éva tájékoztatta a képvi
selőket arról, hogya bi
zottság betöltetlen
helyére a Munkáspárt
helyi szervezete kíván
tagot delegálni. A Mun
káspárt Homok Uiszl6t
javasolja a bizottságba, s
ezzel mind a jogi. bizott
ság tagjai, mind pedig a
képviselő-testület is
egyetértett.

hogy ezzel a lépéssel az end
r6di könyvtárat megszünete
ik, és így Endrőd kiesik a
közművel6dési hálózatból.
- Nem más ez, mint lassú el
sorvasztása az endrődi tele
pülésrésznek - emelte fel a
hangját a kisgazda képvise
lőn6.

Ezt követőenDávid István
emelkedett szólásra, s el
mondta, hogyegyetén Ha-

Szeptember elsején nyílt
meg Gyomaendr6dön, a
H6sök útja 56. szám alatt,
a volt földhivatal épületé
ben a Békés Megyéért
Váll al kozásfej l es ztési
Alapítvány alirodája. Ve
zet6je Molnárné Vajó Ka
talin, aki okleveles
vállalatgazdálkodási szak
mérnökként évek óta kü
lönböző cégek, egyéni
vállakozók teljes körű

könyvelését végzi, s így a
gazdasági élet szinte min
den területét jól ismeri.

Molnárné Vajó Katalin el
mondta, hogy az irodát a vá
ros önkormányzata és
alapítvány közösen hozta lét
re azzal a céllal, hogy segítse,
támogassa els6sorban a kis
és középváJlakozásokat, fo
kozza azok versenyképessé
gét. Az iroda
szolgáltatásaival vállakozói
és piaci ismeretekkel is ellát
ja az érdekl6dőket.

nyecz Margittal, s hogy kár
itr erólködni, mert az endr6di
képviselők úgysem szavaz
nak arra, hogy könyvtáruk az
iskolán belül mÚKödjön to
vább.

Az ugyancsak endr6di Ba
lázs Imre is ellenezte a
könyvtár iskolához való csa
tolását. - Ez visszafejl6dés
lenne Endr6d számára. Va
jon mit szólna a gyomai nép,
ha a gyomai könyvtárat a
gimnáziumhoz csatol nák 
mondta Balázs Imre.

Dr. Kovács Béla próbálta
megnyugtatni a kedélyeket
azzal, hogy senki nem zár be
semmilyen intézményt End
rődön, és senki sem sorvaszt
el semmit. A könyvtár
ugyanúgy múKödik tovább
mint eddig, esetleg annyi

Az iroda naprakész, kor
rekt, a vállakozás minden te
rületét felölel6 díjtalan
szaktanácsadással áll a váJla
kozók rendelkezésére. A si
keres vállakozáshoz
szükséges ismeretek meg
szerzését, képzéssel és okta
tással támogatja. Pénzügyi
programokkal közvetlen tá
mogatással segítik a váll ako
zások indulását, működését.
A gyomaendrődi aliroda In
ternet-szolgáltatással, üzleti
partnerkereséssel is várja a
helybéli és környékbeli vál
lalkozókat. Az aliroda hét
köznap 8-16 óráig tart
nyitva, az ingyenes szakta
nácsadással pedig 8-12 óráig
várják az ügyfeleket.

Az alapítvány alirodáján
kivül ugyanebben az épület
ben kapott helyet a KlSOSZ
könyvelő irodája, az adóhi
vatal szerdánkénti ügyfélfo
gadó helyisége és a
gazdajegyző is. H. E.

változás történik, hogy amű
velődésiházból átkerül azis
kola épületébe.

A képviselők végül úgy
döntöttek, hogy az endr6di
könyvtáregységet október
l-vel a Rózsahegyi Általá
nos Iskolához csatolják, s
ilymódon megszűnik a vá
rosi könyvtár, közösségi
ház, tájház nevűintézmény.
Ugyanakkor Gyomaend
rC'íd, Kossuth út 50. szám
alatti székhellyel október
l-vel Városi Könyvtár in
tézményt alapított a testii
let. A közösségi ház és a
tájház szakfeladatait, mint
általános jogutód a polgár
mesteri hivatal látja el. Az
intézmények csak részben
önállóak, gazdasági mun
kájukat a polgármesteri hi
vatal pénzügyi csoportja
látja el.

H.E.

Felújítások
A közelmúltban fel

újították az endr6di
volt községháza hom
lokzatát, a munkát a
Gyomaszolg Kft. vé
gezte. A városháza
igen elhanyagolt álla
potban lév6 tetőzetét

Varga Zoltán vállalko
zó újítona fel, s az épü
let műemléki jellegére
való tekintettel az új
es6csatornákat rézbó1
készítették el. Mint azt
dr. Dávid Imre polgár
mester lapunknak el
mondta a középületek
felújítását jöv6re foly
tatni kivánják, s ezzel a
példamutatással más
cégeket is igyekeznek
rávenni épületei k, in
gatlanjaik rendbetéte
lére.
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APRÓMAGVAK

Barkas helyett
Mitsubishi

Folytatódik a fürdő

felújítása

(napraforgó, bab, borsó, madáreleség, stb.), , ,
GEPI CSOMAGOLASAT

vállalom 5 dkg - 50 dkg kiszerelésig!

66/386-297

*alapítva 1957. május 18.*

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

if'""'»="""=."",;;=;0.."",;;=.;'"",;;=;;===""';:_;;«>.~~~~"'X"»X ««V.<~
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Tisztelt Ügyfelünk! i

Ismét közelednek a ~~

TAKA!l.ÉKOSSÁGI I
~ VILAGNAPOK ~

! A hagyománnyá váll módo'!. ünnepi ~
~I /-~ nyilva latfá~salvárjuk qnt /fi--.'", lj
~ ~a1J\ 199.!..o~/o!?er 3f!-31-en (~~l, \ :
~ JK'T') csutdtfok00 pen!e~k.en ~~) j ~
~ '::1.",_..,:' 7 ora 30-10118 ora/g. ~,j.V ~

~ Egész évben, de ezeken a napokon ~
~ különösen érdemes betérni hozzánk. ~
i Helyezze pénzét a Takarékszövetkezet ~
~ által ajánlott számos, kedvező ~
i kamatozású betétfajta valamelyikébe. ~.
~ ~
~ ~

~ Ajánljuk továbbá figyelmébe: ~
~ ~
~ Számlavezetési tevékenységünket ~

~ forintban és devizában. ~
~ ~

~ Vállakozói számlavezetési ~I tevékenységünket forintban és devizában. ::~l
.. Vállakozói számlavezetés kedvezőköltség ~I és sávos kamatozás mellett. ~
I Lakossági folyószámla, melyre nyugdíját, ~
i munkabérét, családi pótlékát utalhatja és I
~ melyről fizetési kötelezettségeit teljesítheti. ~
::: '!
~ Egyre bővülő szolgáltatásaink között új, ~

~ a lakossági folyószámlához kapcsolódó ~
~ TAKARÉKKÁRTYA ~
~ forgalmazás. ~I A nálunk váltott kártya segítségével közel !,.!...•.'.

~ 900 belföldi helyen vásárolhat vagy juthat .
~ pénzhez, ebből 300 folyamatos működésű i

I EUR~~:~~~:~:~~'ARD I
~ "3 és Postabankcard elfogadás. ~

I VALUTAFORGALMAZÁS I
~ ~
~ FUNDAMENTA ~
~,:.. lakás-előtakarékossági ~.~,.
:~ szerződéskötési,díjfizetési lehetőség.
~ ~
~ Keresse fel kirendeltségeinket, ~
~ :j

~ ahol gyors, rugalmas ügyintézéssel, ~

~ széles körű banki szolgáltatással ~
~ vÁRJVK ÖNT! I
~ ~
~-..:««< ......."'«.....'OOOo..""~~~~-.:-;*-~»., ....~;>;.:-.~~"X-..J

H.E.

annak ellenére, hogy a kft.
ajánlata 3,5 millió forinttal
drágább volt mint egy másik
pályázóé. Ezt kifogásolta a
döntést követő önkormány
zati ülésen Dezső Zoltán a
helyi Fidesz vezet6je.

Dr. Szendrei Éva képvise
lő, az említett bizottság
egyik tagja válaszában el
mondta, hogy a pályázatok
elbírálásánál a sok szem
pont közül csak az egyik az
árajánlat, emellett figye
lembe veszik a megbízható
ságot, a cég anyagi hátterét,
a tlzetési ütemezést, a refe
renciamunkákat, s más té
nyez6ket is.

A beruházást időközben

elkezdte a Gyomaszolg Kft.
és a tervek szerint jöv6 év
május elsején próbaüzeme
lés lesz a strandon, majd még
ebben a hónapban a nagykö
zönség is birtokba veheti az
új Liget Fürdót

mikrobusz tűnik, kilenc lite
res fogyasztását és nettó l
millió 889 ezer forintos árát
tekint"Ve. Ugyanilyen gépko
csit vásárol a gondozási köz
pont is, amely a Soros
Alapítványtól nyert e célra I
millió 586 ezer forintot. A
két jármű együttes megvá
sárlása miatt kedvezmény
ként a forgalmazó ingyen
vállalta a riasztók, a rádiók
és a plusz ülések beszerelé
sél.

Az önkonnényzat lecseré
li a 10 éves, korszerűnek

semmiképpen nem nevezhe
tő egykori keletnémet gyárt
mányú Barkas gépkocsiját.
A elmúlt két évben az üzem
anyagfelhasználáson túl igé
nyelt 335 ezer forintos
karbantartási,javítási költsé
ge gazdaságtalanná tette a
további felmtartását. A vá
rosházán úgy döntöttek,
hogy legjobb vétel nek a Mit
subishi L300 Transporter

Mint az ismeretes idén
folytatódik a Liget Fürd6
korszerűsítése. Már tavasz
szal hozzákezdtek volna a
másik három medence fel új í
tásához, ám a kivitelező cé
gek árajánlatai rendre 5-8
millió forinttal nagyobb
összeget jelöltek meg, mint
amermyit a város erre szánt.
Így az önkormányzat 17 mil
liójához még további millió
kat kellett találni. A fürdő

vezetése pályázat útján a kör
nyezetvédelmi alapböl4 mil
lió forintot nyert a nyár
folyamán. A fürdő másik pá
lyázatát az Ipari, Kereskedel
mi és Idegenforgalmi
Minisztérium Turizmus Fő

osztályhoz nyújtotta be 13,5
millió forintot igényeive.
Döntés ez ügyben lapzártáig
még nem született.

A város közben újra meg
pályáztatta munkát, s a Gyo
maszolg Kft. árajánlatát
fogadta el a bíráló bizottság,
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Gellai az endrődiek új elnöke

Gyoma újratelepülésének
280. évfordulója

Ez év márciusában
Hanyecz Margit a =.os
gazdapárt endrődi

alapszervezetének el
nöke lemondott tiszt
ségéról és helyét a
tagság kérésére Gellai
Imre foglalta el. Az új
pártelnök(ól kértünk
interjút.

- Amikor jelkérrék. hogy le
gyen az alapszervezet elnöke,
még nem is volt tagja a kisgaz
dapánnak. ..

- Már korábban is szimpati
útltam a kisgazdákkal, hívtak
többször is, hogy lépjek be a az
endrődi alapszervezetbe. Halo
galtan1 a dolgot, nem éreztem
szükségét annyira. Ez év tava
szán Hanyecz Margit lemon
dott, s engem ekkor kértek meg,
hogy váll aljam el az alapszerve
zet vezetését. Tulajdonképpen
április IS-tól vagyok a kisgaz
dapárt tagja és vezetője.

- Milyen okból mondott igent
afelkérésre?

- Az alapszervezetbe elObb
utóbb mindenféleképpen beIép
tem volna. Hogy én lettem az
elnök, annak az is oka lehet,
hogy az alapszervezet tagjai
zömmel idős emberek, akik
nem nagyon merték vállalni ezt
a posztot.

- Miként egyeztethető össze
az a tény, hogy Ön korábban a
Győzelem Termelőszövetkezet

elnökeként irányírotta a közöst,
nwst pedig a kisgazdapárti el
nökség egészen f1uísról szól?

- Azt gondolom, hogy a kettő

nem zárja ki egymást. A '80-as
években nem volt arra lehet6-

Ikon
Latorcai Jánosné két

ikonképét ajándékozta a
Szent Gellért Katolikus
Általános Iskolának. A
képeket október 2-án ün
nepi misén áldották meg
az iskolában.

ség, hogy valaki ennek, vagy
annak a pártnak legyen a tagja,
mert egy volt összesen. Bizo
nyos beosztásokban kívánatos
volt, hogy az MSZMP-nek tag
ja legyen az ember, mert aki ezt
az óhajt nem teljesítette, az nem
hozott előnyt. Persze a '80-as
évek derebín már különböző

irányzatok is fellelhetőek vol
tak a párton belül. Én ma is úgy
érzem, hogy akkor sem a szél
sőbaloldali irányzathoz tartoz
tam. Akkoriban fel is vetettük
többen, hogy az MSZMP-n be
lül alakulhatna egy paraszt
irányzat, de ezt akkor nem tar
tották időszerűnek... Egyébkém
én is paraszti családból szárma
zom. Nekem és családomnak
negyven hektár földje volt és
ma is megvan. Gazdálkodunk
rajta.

- Most egyszeriben közéleti
ember is lett Önból. egyrészt
mint párrvezetó', másrészt mint
az önkormányzat városüzemel
tetó' bizottságának külsó's tagja.

Dávidházy Bekes Sámuel,
aki 1818-t61 1862-ig volt lel
kész Gyomán papírra vetette
települése történetét. A har
madik újratelepítéssel kap
csolatban a következo1<.et írja:
1682-ben Gyoma lakosai
(akik akkor mind reformátu
sok voltak) a törökök itteni
garázdálkodása miatt szétszé
Ip-dtek és a Helység elpusz
tult, s mintegy 36 esztendeig
néptelen volt. 1717 -ben
ugyanazon reformátusok újra
megülték. Négy nevezetes
részre osztatik: Mező Berény
felol lévő része egy régi Mir
hó new folyótÓl - melynek
most csak medre van - viseli
a Mirhóhát nevet. Errébb a
templomig fekvő rész a Mir
hón inneni. A templomtól
északra fekvő rész a régi
Dantza-víz (Danzug) medré
tól Dantza inneninek nevezte-

- A közéleti munkától talim
eddig sem szakadtam el. A volt
Lenin Tsz földkiosztó bizottsá
gát vezettem 1993-tól. Elég sok
emberrel voltam kapcsolatban,
tehát nem éreztem, hogy elsza
kadtam volna a közélettól.

- Gondolom figyelemmel kí
sérte eddig is az önkormányzat
munkájá!. Mi a véleménye ró
la?

- Nagyon nagy fordulat állt be
az önkormányzat munkájában,
amióta új polgármestere van a
városnak. Úgy látom, hogya
város gazdálkodása végre meg
felelőkezekbekerült. Dr. Dávid
Imrét egyébként korábbról is
merem, s tudom, hogy nagy
mukabírású ember. Tudom,
hogy ha ő ezt a posztot elvállal
ta, akkor minden körülmények
közölt megpróbálja eredmé
nyesen végezni a munkát.

- Még f/úndig nem rendező

dött annak az 1700 hektárnyi
földnek a sorsa, arnellyel kap
csolatban az önkormányzat és a

Gyoma ez év októbe
rében ünnepelheti har
madik, egyben utolsó
újratelepülésének 280.
évfordulóját. 1682-ben
a törökök támadásá
nak következtében kel
lett a lakosságnak
elmenekülnie. A har
madik újratelepülés
1717 októberében kez
dődött.

tik. Azon túl eső része Dant
za-hátnak mondattatik. Mind
a négy része igen egyforma
kiterjedésűek...

1718-1721 között bírája és
egyszersmind nótáriusa volt
Jeges Mátyás. Kevesen vol
tak még ekkor a visszaszaka
dozott, azel6tt innen
elköltözött lakosok - írja fel-

kárpótlási hivatal vitája a bíró
ságig jajult. Mi az Ön állás
pontja ebben a kérdésben?

- Ezt az ügyet a lakosság
megelégedésére mihamarabb
rendezni kell. A helybéli igény
161< mellett várhatóan vidékiek
is pályáznak majd ezekre a föl
dekre. Egy esetleges licitáláson
ez kellemetlenséget is okozhat.
Emiatt körül tekintően kellene
ezzel az üggyel foglalkoznunk.
Az alapszervezet tagjai és én is
azon a véleményen vagyunk,
ennek az 1700 hektár földnek,
amely még a gazdáját keresi,
bizonyos részét a helybéli
igényl6knek kellene adni az ár
veréSell.

- Hány kisgazdát irányít az
endró'di alapszervezetben?

- Huszonnégy taggal vettem
át az alapszervezelet, azóta há
rom taggal gyarapodtunk és el
jutottunk odáig, hogy már 40 év
alatti tagjaink is vannak. Tehát
fiatalodik a kisgazdapárt tagsá-
ga... H.E.

jegyzésében Dávidházy Be
kes Sámuel.

Gyoma létezésével kapcso
latban a következó1<et találjuk:
Gyoma valószínűleg hasonló
new egykori birtokosától vette
nevét. E név mint személynév
sokszor előfordulta régi okmá
nyokban. Határterületén haj
dan S falu állt: Ege. Pó,
Nyárszeg, Félhalom és Var
sány. A 14. századi pápai adó
lajstrom szerint pappal, s
templommal bíró falu voll.
Dienes new papja 1337-ben
adóképpen 3 garast fizetett...

Budai Ézsaiás Magyaror
szág Históriája szerint Gyo
ma is említtetik azon helyek
között, melyekhó1 az akkori
időkben 1214-tól 123S-ig
Nagyváradrahordattak a nyo
morultak a törvény elé...- írja
Dávidházy Bekes Sámuel.
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Először volt
szépségverseny nálunk

Nem sok bizodalmat válthatott ki a gyomaendrődi lányok
körében az Inter-Chance Szépe '97 elnevezésűszépségverseny,
pedig a városszerte kiaggatott fénymásolt plakátocskák fakó
betűi nagyszabású, csillogó "sóműsort" ígértek. Csupán két
helybéli lány bátorkodott jelentkezni a versenysorozat IV.
elődöntőjére. A többi tíz leányzó vidékról érkezett a gyomai
művelődési ház pódiumára.

(o 5É~ESATlSIA·COOP, (o
/SFÉsz az Afészfő szállítója! /SFÉSZ

Az ebbőlaz alkalomból szervezett születésnapi
vásárok folytatódnak az Áfész Coop üzleteiben!

A soron következő vásár időpontja:

1997. október 10 - november 8.
A vásárok ideje alatt jubileumi árukínálat mellett
nagyszabású nyereményjáték kerül lebonyolításra!
3 db 5000 Ft összértékűblokk beküldése esetén

~lÉ lLfElHIlITAZ l8GVB~lP(Q)~/D) lPBfE$YA
személygépkocsi vagy a 47 ajándéktárgy

valamelyike!
A nyereményjáték szabályai a COOP üzletek kirakataiban megtekinthetDk!

Érdemes tehát felkeresni az akció ideje alatt is a COOP üzleteket!

Retúr
Közönségtalálkozó
az Apolló Moziban

Az öt öregember, aki a MÁV jóvoltából
1989. július l-tól ingyen utazhat a vasúton
- 70 évesek -, nem csak szál1áshelynek te
kinti a számukra kijelölt fülkét, hanem a
társasági együttlét, az eszmecsere, a beszél
getés helyszínének is.

Mert igaz ugyan, hogy többségük vagy a
Lordok Házában (így nevezik a tréfás ked
vű hajléktalanok a főváros ingyen-szállá
sát) vagy a lakásából, házából eltávolítva,
kilakoltatva él, de van, aki kizárólag a tár
saság kedvéért száll fel minden reggel a
6.20-as távolsági személyre.

Azt hihetnénk, hogy egy ilyen utazás a
békés együttélés jegyében zajlik, ám ez té
vedés: az idős férfiak évtizedes mániái nem
férnek meg mindig konfliktus nélkül, ezért
aztán a fülke szikrázó összecsapások szín
helye is, nemcsak az emlékezéseké.

Hetven év emlékei bukkannak elő az em~
lékezet homályából, a lassan befejezéséhez
közeledő élet örömei, botlásai, szerelmei,
bántásai, tanulságai, önigazolások és lelki
ismeretfurdalások, tanulságok és már soha
meg nem valósuló vágyak.
Rendező: Palásthy György
Október 16-án 17 órától a Retúr című

film vetítése kezdődik, majd 19 órától
közönségtalálkozó a főszereplók közül
Agárdi Gáborral, Bárdy Györggyel, Ge
ra Zoltánnal és Sinkovits Imrével. Este 8
órakor újabb közönségtaláJkozó, előtte

ismét közönségtalálkozó. Mindenkit sze
retettel vár az Apolló Mozi!

Kiadja: RdJine SOJdió
Felelős láadó: Homok Emő
Késziti: GYOl"T1.1i
Kner Nyomda Rt.
Vezérig:ugató: P3flJl L"ljos

-oke-

igazolás gyanánt fejenként egy ok1e
velet. Sőt autómatice résztvehetnek a
következő elődöntőn Békés városá
ban. Merthogy az elöz() három elő

döntő dobogós lányai is fel1éphettek
Gyomaendrődön. Ezért versenyez
hettek most itt ennyien.

Nos, a zsűri gondos mérlegelés
után egy csongrádi lányt, Rádi Pet
rút találta legszeb bnek, második lett
Lehoczki Mária budapesti verseny
ző, a harmadik helyen végzett Ko
vács Edit egyetemista
Gyomaendrődről.A másik Gyoma
endrődi versenyző Tímár Edit a
nyolcadik helyezést kapta.

A szervezők elvonultak, s immár új
helyszínen, újabb szép lányokat tobo
roznak a sokadik elődöntó1J.öz.

Felelős szerkesztő:

Homok Emő
Szerkesztőség:

5500 Gyomaendriid.
Kossuth u. IS. Td:3S6-479

FÜGGETLEN VÁROSII-l>.VILAP

ISSN 1-'17-J872

GY0N!.A- sza
ENDROOl -

BESZÉD

Nem úgy a helyi vállalkozók, akik
közül sokan láttak fantáziát a rendez
vény szponzorálásában. Aki nagy
pénzt adott, az is a porondra kerülhe
tett, azaz helyet kapott a zsŰfiben.

A szakértő szemtanúk szerint - az
amatőr megoldásokat sem nélkülöző

- rendezvény minden különösebb
zökken() nélkül majd négy óra lefor
gása alatt lezajlott. Volt estélyi- és
fürdőruhás bevonulás, egytől tízig
pomozás, fehérnemúbemutató, tánc,
meg kéthoszabb szünet. Akik befizet
ték a hatszáz kemény forintot nem
csalódtak, jó kis műsort láthattak.
(Ilyen még nem volt Gyomaendrő

dön')
Az első három helyezett kapott egy

egyajándékkosarat, persze nem üre
sen, virágot és a helyezésról szóló
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alapítványokat, vállalatokat,
humanitárius szervezeteket,
magánszemélyeket hogy se
gítsenek a családnak a repülő

jegy és a szállás költségeit
előteremteninovember végé
ig.

ADélalföldi Ifjúságért Ala
pítvány várja az adományo
kat. Az alapítvány
számlaszáma: OTP Csongrád
Megyei Igazgat6ság, Szeged,
1173005-20462714

Köszönöm doktor úr!
Porcleválással megoperál t térdemet majd' másfél évig hiába

kezeltettem elismertnek tartott fővárosi szakorvosokkal, amikor
Kolozsvári doktor segített. Egyik napról a másikra rendbehozta
a fáj6s lábamat. Ezúton is köszönöm neki I

Bene Imre, Gyomaendrőd,Vörösmarty u. 3.

Pap Tamás 7 éves gyoma
endrődi (Gyomaendrőd, Fáy
u. 11.) kisfiú összetettszívren
delleneséggeJ született. A
Szegedi Orvostudományi
Egyetem Gyermekklinika
közremúködésével lehetőség

nyílott az Amerikai Egyesült
Államokban a Bostoni Har
vard Medical School Gyer
mekszívsebészeti Osztályán
elvégezni a halaszthatatlan
szívműtétetTamáson.

A kisfiú már egy szívműtéten

átesett, azonban ez csak részle
ges javulást eredményezett ná
la, és egyre inkább szükséges
egy második, igen bonyolult
szívműtételvégzése, amelynek
a rizikója nagyon magas. Ezt a
műtétet a Boston Harvard Me
dical School Gyerrnekszívse
bészeti Osztályán
térítés mentesen elvállalták,
azonban a szül6 és a gyermek
utazási és kinntartózkodási
költségeit a családnak kell fe
deznie. Tekintve, hogy a család
ezt öneróból nem tudja teUesí
teru, a heteg gyermek érdeké
hen kérjük mindazokat az

Ötvenedik !záwssági évjimJulúját ünnepeile sz.eplember 2U-áll
családi körben és a szomszédokkal Tímár Miklós (77 éves) és
felesége (69 éves) Joli néni Gyomaendródön, a Korányi utcai
házukban. 1947. szeptemberében kötöttek házasságot Endrődön.

Három gyerekük, hal unokájuk, egy dédunoki.íjuk és családjaik
köszöntötték az idős házaspárt.

Tisztelt Szó-Beszéd!

A Körös Volán autóbuszával utaztam szeptember 21
én, Gyomáról Szarvasra. Mivel kevés utas volt, a cso
magjaimat és a táskámat mellettem helyeztem el. Egy
kanyamál az összes holnúrn kiborult. A csomagot fel
szedtem, de nem figyeltem, hogyapénztárcám ott van-e.
Szarvason vasárnap is van piac, és én ott vásároltam
volna. Sajnos fizetéskor nem volt meg a pénztáreám.
Nagyon elkeseredtem, hogy odaveszett a pénzem. Tele
fonkártya,3 db érvényes öt betes lottószelvény, névjegy
kártya, stb.

Visszautazáskor mondom az autóbuszvezet6nek, Bogya
Lajosnak, hogy reggel még volt pénztárcám, most meg
nincs. Mosolygott mikor visszaadta. Nagyon megköszön
tem. Nem néztem meg, hogy megvan-e minden, erre ő azt
kérdezi, hogy meg sem számolom a pénz? Mondom, hogy
felesleges, mert tudom, hogy hiánytalanul megvan min
den.

Ha nem lett volna olyan becsületes, nyugodtan el is
tehette volna. Ilyen becsületes dolgoz6 ember a mai kor
rupt világban igen ritka. Becsületessége példamuató lehet
ne az emberiség számára. Minden dícséret megilleti.

Gyomaendrőd, 1997. szeptember 27.
Hálás köszönettel: özv. Dr. Szerb Györgyné

Gyomaendrőd,Mirhóháti u. 7.

Köszönet érte

Tisztelt Szerkesztőség!

Férjem, Szász József 1997. február 24-én hirtelen hunyt
el. Én idegileg, lelkileg összeroppantam. Nem tudom, hogy
hét hónap elteltével van e mód rá, hogy az önök újságján
keresztül megköszönjem a segítségét a szomszéd fiatal
embernek, Lacinak, aki orvosért szaladt, valamint Farkas
né Erzsikének és férjének, akik segítettek nagy
fájdalmamban és mindazoknak, akik férjem temetésén
megjelentek, s nekem s családonmak nagy fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Ha van még rá lehetőség, kérem
tegyék meg.

Szívességüket előre is köszönöm.
Tisztelettel: özv. Szász Józsefné

Temetésról hazafelé menve elhagytam kézitáskámat,
benne közel 300.000 forinttal, irataimmal és a lakáskul
csommal. Bárki elképzelheti, mit éltem át. Vári Gyula
bácsi, Lévai u. 13. szám alatti lakos találta meg és elhozta
a lakásomra. Semmit nem fogadott el. Ezúttal szeretném
megköszönni ezt a nagyon emberi, humánus, példás gesz
tust Vári Gyula bácsinak. Ezzel a cselekedetével megerő
sítette bennem azt a hitemet, hogy élnek még becsületes,
tisztességes emberek' Szeremém példának állítani az újság
hasábjain l

Még egyszer köszönöm szépen Gyula bácsi!
Gera Józsefné

~~I'I'11I411Iíllllllllilllll.II~.llííll~!tll""
Segítsünk Tamásnak!
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gyerekműsor sok humorral
fűszerezve. Belépődíj: 150
Ft

Október 24. 19 óra:
Nosztalgia Est a hódmező

vásárhelyi MR. BOYZ
együttessel. A '60-'70-'80
as évek nagy slágerei asztal
mellett. Az MR. BOYZ szer
vezésében. Belépő: 300 Ft

Október 30.: a 2. Sz. Nyug
díjas Klub Ülll1epi műsora

November 8.: Területi
(Békés és Szolnok megyei)
Nyugd~jasokVers- és Próza
mondó Versenye

November 24. 10 óra: az
Öreg halász és a tenger című

Idősek

köszöntése

Üdvözlettel:
Földesi Zoltán

országgyúlési képviselő
az MSZP Szarvasi

Szervezetének elnöke
Szöllősi Istvánné

Békés megye 5. sz.
választókörzet

országgyú'7ési képviselője

Az Idősek Világnapján
őszinte tisztelettel és szerette!
köszöntjük a választókörzetben
élő minden idős embert.

A fáradsággalledolgozott
aktív évek után kívánunk csa
ládjuk., szeretteik körében de
rűs, boldog, szeretetteljes
életet, és ehhez nagyon jó
egészséget.

Juhász Sándor

Diószegi
Bíró Ilona

helybéli festőművésznő

képei díszítik a Békés Me
gyéért Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Gyomaendrődi

Alirodájának falait. A fest
mények a helyszínen (Gyo
maendrőd, Hősök útja 56.)
megvásárolbatók.

szobrász műveiból nyflik
kiállítás november 7-én dél
után fél ötkor a Katona József
MűvelődésiHázban. A kiállí
tást megnyitja: Cs. Nagy La
jos tanár. Az alkotások
november 17-ig láthatók.

Katona József Városi
Művelődési Központ

Október 13. 8-12 óráig:
Véradás

Október 13. 17 óra: a
Gyomai Nól<1ub 25 éves Ju
bileumi rendezvénye

Október 16. 15 óra: A
Bethlen Gábor Mezőgazda
sági és Ipari Szakképző Is
kola ruhaipari tanulóinak
szülői munkaközössége ál
tal szervezett Jótékonysági
Bál.

Október 22.: a Sikér
Gmk. ünnepi rendezvénye

Október 22. 8 óra: a 2. Sz.
Általános Iskola ünnepi ren
dezvénye

Október 24. 14 óra: ,Zsu
zsi, Tomi és a léghajó" zenés

Nosztalgia
est

~~

Október 24-én a Mr.
Boys együttes nosztalgia
estet rendez a KatonaJó
zsef Városi Művelődési

Központban 19 órától
hajnalig. Belépő: 300 Ft.
Tombola, büfé! Jegyek a
művel6dési házban kap
hatók.

DURRANÁS
A PAVILON
DISZKÓBAN

Régészeti
kiállítás

Endrődön a Polgár
mesteri Hivatal Kiren
deltségeépületében nyílt
Bepillantás Endrőd rég
múltjába címmel régé
szeti kiállitás.

A kiállításon az End
rőd környékén felszínre
került régészeti anyag
kerül bemutatásra. Az
anyagot rendezte: Niko
lin Edit régész, a Békés
csabai Munkácsy
Mihály Múzeum mun
katársa.

A kiállítást október
lO-én Grin Igor, a Bé
késcsabai Munkácsy
Mihály Múzeum igazga
tója nyitotta meg, kö
szönt() beszédet mondott
dr. Dávid Imre, Gyoma
endrö'd polgármestere.

A kiállítás megtekint
hető bejelentés alapján
az alábbi telefonszámo
kon: 386-979,386-595

MU~TANG

öa: ArAnMlnHÁ:~ANl
GyoJ!laendrőd, Fő úl 181/1.

dt(}/fl/F (flw f/Yitif(}/vnvÚ/~{//W te/fl/Fe/w.'
® pulóverek ® vászoningek ® bársonyingek ®

farmernadrágok ® dzsekik

~ ,.

Csípőfazonú,egyenes szabású
farmernadrágok már

4900 Ft-tól!
Női szövetszoknyák, nadrágok és

blézerek az UNICON-tól!
Bő áruválasztékkal várja kedves
vásárlóit a Mustang Farmerház!

L10NNE

SHOP

AGFA színesfilm akció!
Arany és ezüst ékszerek nagy választékban.

Hőmérők, elemek, órák, falíórák
GYOMAENDRŐD,HŐSÖK úTJA 46.

A LlONNE SHOP AJÁNLATA:

LIONNE

SHOP



Amikor 1996. júniusában megszűnt a GYESTK, s megaIakult a
GYEFKC, mint önálló kézilabda klub, a játékosok és a körülöttük
dolgozó "háttéremberek" is azt hitték, hogy egy boldogabb korszak
köszöntött a gyomai labdasportra. Reméltük, hogy az önkormányzat
sportbarát politikát fog folytatni, s nem engedi a "lobbiérdekeket"
érvényesülni, de sajnos ez nem így lett.

Az NB II-be feljutott kézilabdacsa- és ificsapat sem. Ez azóta szerencsére
patnak természetszerűen több pénzre megoldódott, az általános iskolában
lett volna szüksége, ám ezt számunkra Cs. Nagy Lajos tanár úr edzi aS-8 osz-
nem tudták megadni. Az NB-s csopor- tályos gyerekeket. A Klub ificsapatá-
tunkban pedig legalábbis megmoso- nak edzőségét pedig Lakatos Tibor
lyogtak bennünket, mikor kiderült, tanár úr vállalta el, aki fOKént a gimná-
hogy az önkormányzat tulajdonában le- ziumból gyűjti agyerekeket.
vő sportcsarnokban bérleti díjat kell fi- 2. Nem volt biztosított az anyagi
zetnünk - a többiek (l0 csapat) háttér. Nem sikerült legalább egy
megkapták a termet ingyen, s ezen felill főszponzort szerezni, aki megol dot-
lámogatták is OKet. Az 1997-es évet ta volna anyagi problémáinkat. Az
úgy kezdtük, hogy kiderült, a várostól edzők így is ingyen, mondhatni tár-
támogatásként kapott pénz nem fedezi sadalmi munkában végzik tevé-
az éves terembérleti díjunkat - annak kenységüket. Ez azóta sem oldódott
ellenére, hogy Babos Lászlónéval, a meg.
sportcsarnok igazgatójával nagyon jó a 3. Nem tudtuk megszerezni azokat
kapcsolatunk, a lehetőség szeriJ1t segít a játékosokat, akik f~llendítettékvol-
bennünket. na a csapat j átékát. Persze ez is az

A helyi cégek, vállakozók nem voltak anyagiak hiányára vezethető vissza.
túl adakozók, tisztelet és köszönet a ke- Azóta ez a gond részben megoldó-
vés kivételpek, támogatást nyújtottak a dolt, hiszen, hazaigazol Horváth
csapatnak. Igy nem tudtuk megtenni azo- László, aki jelentős húzóerőt jelent a
kat a főként személyi változásokat, ame- játékosok között.
Jyek az NB II-ben való maradáshoz Jelenleg a megyei r. osztályú bajno-
szükségesek lettek volna. ságban küzd a csapat Nagy Péter edző

A sikertelen szereplés után még az irányításával, s eddigi eredményei azt
MKSZ-től megkaptuk a lehetőséget ar- mutatják, hogy valóban kinőtte ezt a
ra. hogy ebben az osztályban folytassuk szintet. Hogy a bajnokság esetleges
a játékot, azonban több ok miatt nem megnyerése után "fels6bb osztályba"
vállatuk ezt. Jéphet-e a csapat, valószínűleg nem

1. Nem volt bizosított az utánpótlás csak a játékosokon múlik.
nevelése. Nem volt serdülőkorosztályú Valuska Lajos, klubtitkár

10 SPORT

Szegény város, csóró csapata

Kiesfek a kézisek

1997. október

•••••••••••••••••• •
: ŐSZI-TÉLI :
: KOLLEKCIÓ :
• az Endrődi •
: Kínai Boltban! :
• Gyomaendrőd, Hősök tere 7. •• •
• * Télikabátok, dzsekik, •
• l~ kf~fi N· •• pu overe , er -, nOl-, •
• gyennek bőrcipó1<, •
• bakancsok, hótaposó •
• . ~k •• CSIzma. •
• * Melegító1<, jogging •
• ruhák! •
: * Női kötött divatpulóverek. :
• * Streccs garbók és pulóverek! •• ••••••••••••••••••

o Hösök u. 43. sz. alatti

TANBOLTBAN
továbbra is várjo vásárlóit.

Német finompékáruk,
bajor specialitások, kávé, üdítő

kapható boltunkban.
Nyitva tartás október l-töl:

hétköznap 6.30- 14 óráig
szombaton 6.30-12 óráig

KibővüItáruválasztékkal várjuk kedves
vásárlóinkat.

MTV2 VÉTELÉRE
alkalmas múnoldvevóK,

parabolaszettek, tartozékok
nagy választékban kaphatók!

Televíziók, videomagnók, hifitornyok, magnók,
sétálómagnók, audió- és videokazetták.

Vezetékes telefonok!
Villanyszerelési és világítástechnikai anyagok

széles választékával várjuk önöket.

S &5 KFT.
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 82.

Tel./fax: 66/386-118

~

~
~. j\:
. "
:~~.1;.~

Papír
Játék

Ajándék
Bolt

Gyomaendrőd

Hősök útja
(a gimnáziummal

szemben)
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Ujkori
olimpiák
története

A VIII. olimpia (1924) is
mét Párizsba gyűjtötte össze
az olimpizmus hiveit. Negy
venöt ország hétezer ver
senyzőjekell nemes viadalra
és ezzel - a résztvevők szá
mát illetóleg - ez az olimpia
az élre szökött.

Itt mutatok rá egy érdekes
ellentmondásra, amelyet e
lólJb-utóbb el kell tüntetni.
Az 1906. évi II. athéni olim
pia megtartását a NOB tudo
másul vette, sőt szerveinek is
figyelmébe ajánlotta, de
azért hivatalosan mégsem
vették fel az olimpiák közé.
Az 1916 évre Berlinbe kitű

zött olimpiát nem tartották
meg ám azért mégis mint VI.
(bár elmaradt) olimpiáról
emlékeznek meg róla a hiva
talos listákban. Ésszerűbb
lelme, ha a II. athéni versenyt
ismernék IV. olimpiának, az
1916-ra Berlinbe tervezett
olimpiát pedig elhagynák az
olimpiák sorából. Így az utá
na jövő olimpiák sorszámá
ban nem történne változás.

Coubertin népe íme reá
eszmélt, hogy az olimpiai
gondolattal kiáltó ellentét
ben van a gyúlölet, amely a
letiport központi hatalmakat
kirekesztette az olimpiai kö
zösségból. Az eredmények
tüneményesek voltak. A leg
szebb sportdíj: az olimpiai
bajnoki cím ragyogónáJ ra
gyogóbbat csiholt ki a ver
senyzőkból, s volt olyan
szám (400 méteres síkfutás,
4x 100 méteres stafétafutás)
amelyeknek egyes futam ai
közben háromszor is a múlté

SPORT

lett a világrekord. A finn
Nurmi volt az olimpia hőse:

négyszer indult és ugyan
annyiszor győzött, pedig az
1500 méteres és 5000 méte
res síkfutó döntője között
mindössze csak másfél órát
pihenhetett. Kardvívásban a
mi Posta Sándorunk szerezte
meg a győzelmet. Diadala
sokszoros boldogsággal töl
tötte el a magyar lelkeket, hi
szen ott szökött magasba
zászlónk, ott szálltak az ég
felé nemzeti himnuszunk
ha.ngjai, ahonnan néhány ki
lométernyire, néhány év
előtt hosszú, immár nagyon
hosszú időre elrendezték a
magyarok sorsát.

Kardcsapatunk második
lett, viszont kellemes megle
petésként hatott dr. Halasy
Gyulának a világ legjobb
agyaggalmab lövészeivel
szemben elért első helye.
Összeállította: Halász István
~; :::::::~~"..:>.~~

I· Divatos/ I
. larktikus/ ~

~I: ényelmes! I
Fémbútor I

vásár II a Dávid I
I
, Bútorboltban! I
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I Engedményes I
I, franciaágy, ~
~ heverő vásár ~
~ 47.000 Ft helyett ~I 36.000 Ft-ért. ~.
~ Heverők 25.000 Ft ~

~ helyett 19.900 Ft-ért. ~
~ Vendéglátósok I

I
~ részére is ~

aJ'ónlunk ~
~

székeket, ~

~ bárszékeket, @
~ ~
~ márvány- ~
~ asztalokat! ~

I
~
~

. EndrődI [
~ Hősök tere. 7. ~, ~

L~ ~:-.. ~~~;-.. ;-... 't'I. --=-.: :. ;~

Diáksport eredmények
1997. szeptember 29-én rendeztük Gyomaendrő

dön a körzeti mezei futóversenyt. A közel 500 fős

részvételi szám figyelemfelkeltőés öröm számunkra,
hogy az atlétika népszerűsítésejó úton halad.

1-2 osztályos lányok:
I. Gergely Vikt6ra, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
II. Fauerwerker Daniella, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
III. Hermann Dóra, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.

1-2 osztályos jiúk:
r. Urbán Dániel, Gyomaendrőd, 2. Sz. Ált. Isk.
II. Gergely Attila, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
III. Molnár Albert, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.

3-4. osztályos lányok:
I. J6nás Szandra, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
II. Oláh M6nika, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
III. Majoros Barbara, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.

3-4. osztályos jiúk:
1. Gyuricza Viktor, Gyomaendrőd, 2. Sz. Ált. Isk.
II. Szalai Zsolt, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
m. S6cz6 Renát6, Gyomaendrőd, 2. Sz. Ált. Isk.

5-6. osztályos lányok:
I. Bácsi Kitti, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
ll. Izs6 M6nika, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
III. Lestyán Réka, Gyomaendrőd, 2. Sz. Ált. Isk.

5-6. osztályos jiúk:
I. Gellai Imre, Gyomaendrőd, 2. Sz. Ált. Isk.

, II. Cserenyecz Gábor, Gyomaendrőd, R6zsahegyi Kálmán
Ajt. Isk.

III. Béres János, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.

7-8. osztályos lányok:
l. Iszlai Judit, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
II. Horváth Zsanett, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
III. Búza Zsanett, Gyomaendrőd, 2. Sz. Ált. Isk.

7-8. osztályos jiúk:
I. Varga István, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
Il. Vetr6 Péter, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.
Ill. Szabó Szabolcs, Gyomaendrőd, 2. Sz. Áll. Isk.

Halász István, körzetfelelős

~~ 51f~ ~
riJ-7f. SV()I2T~

/

Ujdonság október 20-tól

Nól utcai cipóK bevezető áron!
Ismerjék meg kínólatunkat

hogy megismerjük igényüket!
Több sportos ruházati termék engedményes

áron, amíg a kész/et tart
NE HAGYJÁK KI A LEHETÖSÉGET!

GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 181/1.
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PÁLYÁZATI FELHívÁs
Gyomaend rőd Város Polgármesteri

Hivatalo nvílt pályázotot hirdet

GYOMAENDRŐDvxnos ÉS TÉRSÉGI
VONZÁSKÖRZETÉT IS FIGYELEMBE
VEVŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

elkészítésére.

ARANY ÉS EZÜST ÉKSZERT
vásároljon a Fő út 18111. szám alatt

a Linda Sportban.
Ékszerek javítását

és készítéset vállaljuk.
Gyomaendrőd, Fő út 181/ l .

1. A pályázat célj a : A város középtávú (1998-tól 2002-ig) fejlesztés i
tervének elkész ítése

2. Pályázati felt ételek: A komplex programnak feltétle nül tartalmaznia
kell a térség gazdasá gi életének, intézményrendszerének, idegenforgalmi
fejlesztésének 2002. decem ber 31-ig megval ósítható lehe t ős é ge i t .

3. A pályázat részei :
- a pályázó és a pályázat rövid bemutatása
- távlati meg valósításra váró tervek
- referencia

4. A pályázatok beny újt ásának határidej e: 1997. október 3 1.
Cún: 5500 Gyomaendrőd, Polgármes teri Hivatal Szabadság tér l .
A pályázatra vonatkozó segédan yag á t vehe t ő a Polgárrnsteri Hivatal

Ti tkárságán 5500 Gyomaendrőd, Szabads ág tér I., illetve felvilágosítás
kérhető a 386- 122, vagy a 386-320-as tel fo ámon .

0. ' ::: Jo. .
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
.- .-

PALYAZATOT HIRDET
A VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT

(5502 Gyomaendrőd, Fő út 66.)

INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA.
Pály ázati felt ételek:
- Szakirányú felsőfokú végzettség /a módosított 2/1994. (1.30.) NM rend. 2.

sz ámu mellékletc szerintI.
- Szociális el látás, irányítás területén szerzett legalább 5 éves szakmai

gyakorlat.
- Csatolandó: a legfontosabb személyi adatokat tartalmazó szalanai önéletrajz.
- Vezetói program.
- A pályázat elbírálásához szü kséges okiratok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Juttatások , egyéb információk :
- Bérezés: Kjt., valamint a vonatkozó rendeletek alapján.
- A rnunkakört a pályázat elbírálását követően lehet betölteni.
- A pályázat benyújtásának határideje: a Népjóléti Közlönyben való megje-

lenést követő 30 napon belül.
A pályázat benyújtása: Gyomaendrőd Váras Polgármestere, 5500 Gyoma

eudr ód , Szabadság tér 1.

~~"""""~~""-':'''~~7''''''''''''~~

~ LOMTALANITA5

i A Gyomaszolg Kft.
értesíti a Tisztelt

Lakosságót. hogy az
őszi lomtalanítási

akciónkat

1997. OKTÓBER l3-ÁN.. ..
VEGEZZUK.

Kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy

feles legessé vált dolgaikat
ezen a n apon szilárd

útburkolat m ellé
kitenni sziveskedjenek.
Későbbi időpontban

kirakott dolgokat
nem szállítjuk el.



Őszi, téli ajánlatunk:
Kockás, sima szövetek 1280-1600 Ft-ig
Kabát szövetek 1750-2050 Ft-ig
Termovelur 1150 Ft
Buxlipolár 1150 Ft

Goblenek folyamatosan akár megrendelésre is!
Selyem-vászon sötételók!

Bútorvásznak, bélésselymek!
Alkalmi anyagok, flanelok!

Gyermek kordok nagy választékban!

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.

IfAXVASARI
~

IIIII~ 11IIII 1111G
; ;sz MPROG Kft-nel.

PANASONIC DIGITÁLIS
TELEFAXOK

#

EV
#

HAZ

é~ eg!, ör~ögt ötlet...
Ajándékba egyszerűautós készletet adunk

(headset + tartó) vagy 10.000 Ft-ért be
számítjuk használt készülékét a fogyasztói árba!

~ hivatalos forgalmazó:

TUNERTEL Szaküzlet
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 45. (Stop Butiksor)

Tel: 20/223-110

ERICSSON GA 628 mobiltelefon - belépési dG
ló,OOO Ft 500 Ft/hó

NOKIA 2110 l mobi'ltelefon - belépési dG
24,000 Ft 500 Ft/hó

ERICSSON GH 688 mobiltelefon - belépési dG
10,000 Ft 49.600 Ft

'okolían tó ajánlat

Villtech MűszakiBolt Westel akció!
Siemens S6-os rádiótelefon W900
előfizetésse1: most nettó 19.900 Ft

Alcatel Easy + kártya: nettó 23.900 Ft
* Amíg a készlet tart!*

~ Üzletünkben széles
lIIJIIIIJIlIIiI választékban és akciós

áron megtalálja
a magyar Tv2 vételére alkalmas

mííholdvevő antennakai ís.
Tévékészülékek. videók, rádiók, walkmanek,

GSM tartozékok. vezetékes
és rádiótelefonok. fényképezőgépekszéles

választékban.
FILMELÓHÍVÁS RÖVID HATÁRIDÓVEL.

Gyomaendrőd, Fő út 149.
Telefon: 66/386-457/30/476-624

- normál papír
- 360 x 360 felbontás
- memória szolgáltatás
Ára: 99.000 Ft + áfa

- 3 hangpostaláda
- autómatikus papírvágás
- magyar szövegú kijező

Ára: 68.000 Ft + áfa-tól

CANON B - 100 TELEFAX

CANON C-30 MULTIPASS

RICON TELEFAX
- telefon + fax
Ára: 46.00 Ft + áfa
5.000 Ft + áfa
árengedménYtől

- színes nyomtató
- normál papír
- PC-fax
-Iapolvasó
- másológép
Ára: 149.000 Ft + áfa

@.---------------
~

I
I SZÁMPROG SZAKÜZLET
~
~ Békéscsaba, Szabadság tér 12-14,I Tel,: 66/321-824, 325-824 @.
~ e-maii: szamprog@moha.szikszi.hu ~
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Szolgáltató Iroda ingatlanajánlatai:

GYÖNGY

Vásároljon olcsóbban
AZ EZ+AZ MOSZAKI BIZOMÁNYI BOLTBAN!

Használt hűtőszekrények. színes tévék, videók,
telefonok hifitomyok, kerékpárok babakocsik porszívók.

Egyes cikkekgoroncióvol történőórusJfása.
Bizományos értékesítésre átveszünk termékeket!

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.
Tel.: 20/376-376, 66/386-522/16 mellék

FIGYELEMl
, Cúniillklllegváilowttl

Erdek.Jődril lehet: a Német
Pékségben vagy a 284-068 illetve

esténként a 386-293-as tdefonszámon.

- A Siratóban 2 szintes faház. 400
négyszögöles telekkel eladó.

- A Siratóban műszak,ilag igényes
ki vi te1ezésű faház332 111- földterület
tel eladó.

- Műút mellett 3 szobás, komfor
tos, viUanyfűtéses régi típusú ház el
adó.

-Felújított parasztház - víz. gáz.
szennyvíz. telefon van - eladó.
Szoc. pol. lehetőség gel csere is érde
kel.

- 2 szobás. étkezős. füdőszobás.

1963-ban épült ház nyugodt helyen
eladó.

Keresünk:
Tanyás ingatlant nagy földterület

tel CI 0-14 hektár) egyben vagy külön.

Eladó:
- Radnóti utcában - ikerházban 

kétszobás. étkezős, központi fűtéses

lakás eladó k.::dvező áron (azonnal
beköltözhetó).

- A Gárdonyi úton 3 szoba + nap
palis, fürdőszobús. központi fűtéses

családi ház. beépíthet6 tetőtérrel,

gazdasági épületekkel eladó. Lakóte
lepi csere lehetőség is érdekel.

- Kétszintes. lapostetűs családi
ház. gazdasági épüktekkel. nagy al
sóépülettel eladó.

- Bontásra alkalmas régi vályog
ház. 332 négyszögöles kerttel. jó ál
lapotban lévő gazdasági épületekkel.

Az 1975. évi II. törvény és
annak többször módosított
8911990. (VOl.)NM r. vég
rehajtási rendelete értelmé
ben a fogmegtartó és
protetikai szolgáltatásokra
"a biztosított 1998. január
Ol. napját követőencsak ab
ban az esetben jogosult, ha
az előzőévben szűrővizsgá

laton részt vett és az erról
szóló igazolást bemutatja."

Továbbá a 103/1995. (VI
II.25.) Korm.r.-et módosító
96/1997.(VI.l1.) Korm.r.
IMA (13) bek. kimondja,
hogy: "Az OEP által fU1an
szírozott fogá<;zati alapellá
tási szolgálatok orvosai és
körzetükhöz tilltozó lakosok
részére - a különjogszaháJy
előfrásai szerint - kötelesek
fogászati szűrővizsgálatot

végezrú a szakmai előírá

soknak: megfelelően és ar
ról igazolást adni."

Tájékoztató

Nyilva:
hétköznap 8-12
és 13-17,30-ig

szombatoll 8-12-ig

Gyoma,
Petőfi u. 2.

Tapétavásár
10 %

árengedménnyel
A COLOR SHOP
Papír-írószer
Játékboltban!

Papírtapéfák
492 Ft helyett
443 Ft/l Om

Habosífoff fapéfák
930 Ft helyett
837 Ft/l Om
Raufhauser

894 Ft helyett
805 Ft/30 m
Filmelőhívás!

Bélyegzőkészítés!

A Csárdaszállási Petőfi Mg.
Termelőszövetkezet k.<>!iw.

li 1997. október IS-étól ~
~ I
~ ." . ~~
~.~~". BERBE ADJA ~~~« ..:~i , • .,.. II r __.........~
~1~ • .~~ .-~ i:'~f ~++~d a Mezóberény, Gyomai út mellet!i 2 hektár területű I
~ TELEPHELYET ~
i~ (volt Mezőépferr Kft. telephely). ~~il i$ ••+mA telephely együttesen vagy területrészenként is bérbe vehető. tt.:
~I~ eIM"u··NK·. ~1+ ~

• 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 13. ~
Telefon: 66/426-022 és 426-036.

Telefax: 66/426-056.
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AnteIUla átalakítás I RTL
Klub vételéhez, parabola
átalakítás MTV2-höz.
Tel.: 20/535-391, 30/582
357

Villanytűzhely sütővel és 4
db kárpitozott szék eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 15.
Tel.: 386-405

Marco Billy 2 funkciós baba
kocsi 4000 forintért eladó. Érd.:
Dékány Ferencné, Gyomaend
rőd, Ady u. 34.

Gyomaendrőd, Bartók B. u. 11. szám alatt
(a volt End mellettj utcában)

AUTÓSZERVÍZ
bővült szolgáltatásokkal vár minden

Kedves Autótulajdonosf!
- személygépkocsik teljeskörűjavitása.
- műszaki vizsgára való felkészítés,
- benzin üzemű motorok műszeres vizsgálata.
- karosszériajavitás,
- alvázvédelem,
- autófényezés.

Nyitva: hétf6t6I péntekig: 8-l 7-ig, szombaton: 8-12-ig

Meghibásodott aufójáva/ forduljon hozzám
biza/ommall

Kurilla Zoltán, autószerelő
Tel: 661285-164

~ÚJ G~~t~~~~:?n~~SOKt9
gépjármúllöz, valamint targoncához.

Továbbá vállalom: személy-, teher-, mg.-i
gépjármű és targonca gumiköpeny gépi

szerelését, javítását, celltírozását.
TÉLI GUMIK NAGY VÁLASZTÉKA!

Katona György gumijavító
550) Gyomaendr6d, Bajcsy-Zs. út 107. Tel: 66/285-127
Nyitva: hétf6t61 péntekig 8-l 7-ig, szombaton 8-l 2-ig

\//Kéri Híradástechnika ~tb Gyomaendrőd, Fő ú1224. *.:r-~
~ > Telefon: 20/669-866 .+J-te

I *
Akciós a Tv2 vételére is alkalmas parabolaszettek

25.400 Ft-tól I

Meglévő parabolái< átalakítása a Tv2 vételére
7.000 Ft-os ároni

Kézi- és motoros forgatók és VHF antennál<
az RTL Klub vételére.

2 db 80 literes boroshordó el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Se
lyem u. 28.

Új árukészlet a használtcikk
kereskedésben: kerékpár akció,
ülőgarnitúrák, szekrénysorok.
Gyomaendrőd,Kiss B. 4. (volt
Dimitrov utca.).

Whirpool beépíthetőhűtő-fa
gyasztőszekrény, mosó-szárí
tógép: ülőgarnitúra, Siesta
gázpalack, előszobafal, ven
déglátóegységbe használható
boxrendszer és italpolc eladó.
Erd.: 285-907.

y...
<
y. .,
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EGYÉB

Eladó egy 220 V-os cirokfé
stí, 380-as új háromlépcsős szi
vattyú, 220/2 KW -os
áramfejlesztő (Briggs moto
ros). Erd.: Dávid Miklósné,
Gyomaendrőd,Szabadság u. 9.

GÉP

IFA 3,5 t fixpaltós tehergép
kocsi üzemképes állapotban,
lejárt műszakival eladó ,,;agy
munkagépre cserélhető. Erd.:
Gyoma, Lehel út 15/1. Tel.:
286-926

300--500 kg-os használt után
futót vennélc. Érd.: Putnoki
Sándor, Gyomaendrőd, Hősök
u. 73/1. Tel.: 386-172

Simson Star és egy Pannónia
motoros kistraktor eladó. End
rőd, Baross u. 24. (Az esti órák
ban.)

Polski Fiat 126 eladó. Tel.:
284-238

Renault 5 l, I öt sebessé,ges.
1984-es évjáratú eladó. Erd.:
Gyoma, Fő út 210. 386-220

Suzuki Eko motorkerékpár
eldó. 30/451-965 vagy 18 óra
után 284-539

Új állapotú Suzuki Eko se
gédmotor eladó. 386-747 (es
te).

1974-es kiadású egy éves
műszakival rendelkező Wart
burg és Wartburg szélvédő el
adó. 284-851

Eladó 2 db wattos hangfal
centerhez, esetleg hit/hez. Ara:
6000 Ft. Érd.: Gyomaendrőd,
Sugár u. 57.

Latin és standard női táncru
ha eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Tompa út 14. Tel.: 386-186

Eladó két, asztalra szerelhető

etetőszékés két kétfunkciós ba
bakocsi ikrek részére, de külön
is. Érd.: Gyoma, Jókai u. 7/1.
Sürgősen~ladó 30q kukorica

1000 Ft/q. Erd.: Endrőd, Kini
zsi u. 9.

100-150 cm m~gas tuják el
adók 200 Ft/db. Erd.: Gyoma
endrőd, Zrínyi M. 4911. Tel.:
284-793

Eladó rekamié. mosógép,
centri fuga, kerékpár, párnás
székek, fotelok. Érd.: Gyoma,
Árpád u. 2/A.
Újszerű állapotban lévő

(kék-fehér pettyes) háromfunk
ciós babakocsi eladó. Tel.: 285
503,60/488-311

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Malamut kiskutyák törzs
könyvezett szül6kt61 eladók.
Telefon: 66/386-292 (17 óra
után).

Szívesen elfogadnánk egy
vörös és egy fekete kiscicát.
Tel.: 661285-881

Keresem fehér palotapincsi
kiskutyámal. Elveszett január
28-án. A nyomravezetó' 1000 Ft
jlllalomban részesül. Kiss Ist
ván, Gyoma, Munkácsi út 5.

Arany cocker spániel kisku
tyák törzskönyvvel eladók.
Tel.: 284-341. 284-297 (este).

JÁRMŰ

Horgásztanya 800 m2-es te
leken eladó a gyomai Sirató
ban. Érd.: 201247-016 (l7 óra
után).

3561 m2 szántó eladó vagy
kiadó. Érd.: 285-440 (este,
vagy hétvégén).
Közművesített porta eladó.

Érd.: Somogyi B. 3.

KERT, TELEK

5 éves YAMAHA CUrE ro
bogó eladó. Érdeklődni a 284
788-as telefonon lehet.

Eladó I db MF-5 sz. kerti
traktor tartozéka i val. Érd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9.

'85-ös évjáratú Wartburg
353-as és egy SUZUKI robogó
eladó. Érd.: 283-858.

FIAT tehergépkocsi h~tős

térrel reális áron eladó. Erd.:
30/670-018.

126-os POLSKI FIAT érvé
nyes műszakiva! eladó. Érd.:
386-692 (l7 óra után).

Történelemb61 korrepetálást
vállalok. Telefon: 285-039

Vizes házak bontás nélkiUi szi
getelése. Tel.: 283-536 (este ).
Szappanfőzést és magánház

nál takarítást vállalok. Tel.:
285-252

Három szálas interlock és
ipari gyorsvarrógéppel munkát
keresek. Tel.: 284-778.60/470
078

Matemalikábó/ középiskolá
sokfelzcírkózuúását. korrepetá
tását válla/om. Érd.: Kovács
Edil, Gyoflwendróc/. Kölcsey u.
21. Tel.: 285-853

ÁLLAT



Érdeklődni: ..

Feladó neve: .

Címe: .

PVC, padlósz6nyeg, tapé
ta nagy választékban kap
ható! Gellai Miklósné,
Gyomaendr6d, Fő út 29.
Telefon: 661285-392

1(öszönetnyi[vánítás

Köszönetünket fejez
zük ki mindazoknak,
akik férjem, édesapánk,
Buza Sándortemetésén
megjelentek és részvé
tükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Fiatal nő munkát keres. Bár
milyen megoldás érdekel. Ke
resztesi Szilvia Telefon: 66/
284-760

Hirdetésfelvétel: 66/386
479, 20/669-855

Az apróhirdetés szövege: ..

eladó. A folyó 200 méterre.
Érd.: Gyomaendrőd, Ady u. 34.

4 szobás, fürdőszobás ház el
adó. Irányár: 3.5 millió. Érd.:
Gyomaendrőd, Bethlen G. u.
43. Tel.: 385-673

Gyomán az Arany J. u. 5. sz.
alatt sürgősen eladó 3 szobás,
összkomfortos családi ház nagy
1.!dvarral, garázzsal reális áron.
Erd.: Nemesné, Gyoma, Vásár
téri ltp. 27. A. II/6.

Gyomán, a sportpálya mel
lett, a fürdőhöz közel a Radnóti
u. 4. szám alatt családi ház el
adó. Érd.: a Gyöngy Szolgáltató
Irodába.n, Gyomaendrőd, Kos
suth u. 18. Tel.: 386-479.
Endrődön aDeák u. 32. szám

alatt 3 szobás családi ház ga
rázzsal, melléképületekkel el
adó. Érd.: 386-977

Kicsi ház, egy szoba" egy
konyha olcsón eladó. Erd.:
Gyomaendrőd,Mikszáth u. 16.

Családi ház eladó a Hősök u.
68. szám alatt. Érd.: Gyoma,
Rákóczi u. 2411. egész nap.

Kétszobás, gázfűtésesház el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Zalka
M. u. 31., 16 óra után.

Gyömrá'n. a jó'városhoz kö
zel. zöld övezetben,foldszintes.
telefanos, kétszobás 56 m2-es
öröklakás eladó. Irányár: 2,6
millió forint. Gyonwi csere rá
fizetéssel érdekel. Telefon:
29/332-915

r------------------------------------------,
I I
I I

l IngY,enes az apró! !
I I
, A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva- I

: sóknak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen :
küldik be megjelentetés céljából. A $zelvényen megjelölt :
helyre kell beírni a kíV{Ult szövegel, és a szelvényt levelező- :
lapon vagy borítékba.n kell elküldeni a következő címre: Szó- I

Beszéd 5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért :
felelősséget nem vállalunk' Egy apróhirdetés szövege lehető- :
leg ne tartalmazzon tizenöt (lS) szónál többet! :

I
I
I
I
I
I
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I
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Nagycsaládos részére is
megfelelőtet6térbeépítéses ház
eladó Gyomán, a Katona u. 211.
alatt. Irányár: 3,5 millió forint.
Érd.: Dr. Kulcsár Lászlónál és a
helyszínen. Békéscsabai csere,
valamint bármilyen ajánlat ér
dekel.

Gyomán a Rákóczi u. 32.
szám alatti családi ház eladó.
Tel.: 66/386-645
Mezőtúron egyszerű közpo

nifútéses családi ház eladó.
Érd.: Mezőtúr, Csalogány u. 4.
Gyomaendrődön 2 és fél szo

bás, komfortos, egyedi vízórás
lakás garázzsal eladó. Szalai,
Gyomaendrőd, I(júsági ltp. 6.
IL/6. Tel.: 284-951

Gyomán a Torzsásban 864
m2 kert, 30m2-es nyaralóépü
lettel eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Jókai u. 10/1. tel.:
66/285-665

Két generáció részére alkal
mas komfortos családi ház el
adó. 66/285-489

GyomáIl, a Dobó u. 8. sz.
alatti gáz-központi fűtéses ház
2,1 millió forintért eladó vagy
lakótelepire cserélhető. Érd.:
Gyomaendrőd, Kiss B. u. 2/1.

Gyomán, aKisréti u. 25.
szám alatti családi ház eladó.
Érd.: a helyszínen.
Gyomaendrőd, Selyem u.

5211. szám alatti két és félszo
bás, összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Szélmalom u. 6. Tel.: 284-474
Gyomaendrőd, Mikszáth u.

11. alatt központi fűtéses, í'ür
dőszobás, telefonos, régi kertes
ház eladó. Érd.: este vagy hét
végén 66/285-440, Gyomaend
rőd, Fő út 1911. vagy
Gyomaendrőd,Kisfaludy u. 2.
Endrődön két és fél szobás

egyedi vízórás, parabolás, tele
fonos, villany és gázfűtéses

(öldszinti lakás garázzsal eladó.
Erd.: a helyszínen. Tel.: 386
347

Ház eladó Gyomaendrőd,

Petőfi u. 51. szám alatt. Érd.:
Gyomaendrőd, Kiss B. u. 20.

Kétszobás, konvektoros, te
lefonos ház eladó. Ipari áram,
garázs és alsóépületek l Érd.:
Gyomaendrőd, Gárdonyi u. 53.
Mezőtúron, a piac terül,etén

36 m2-es üzlet eladó. Erd.:
661284-103 vagy GyomáIl aKí
nai Diszkontban.

70 százalékban kész családi
h{lZ 1083 m2 területtel, lakható
áJJapotban sürgősen áron alul

HÁZ, LAKÁS
Kétszobás, közművesített

kertes ház és egy 7 darabos mo
dern, barna konyhabútor eladó.
Érd.: 66/386-569

Négy szobás, komfortos csa
ládi ház eladó. Víz, villany, gáz
bent van. Irányár: 2 millió fo
rint. Érd.: Gyomaendrőd, To
ronyi u. 5. Délután 2-6 óra
között.
Endrődön-Kocsorhegy V.

ker. 31. sz. alatt, gát mellett la
kóház, jószág tartására ~lkal

mas épülettel eladó. Erd.:
Endrőd, Selyem u. 95.
Endrőd, Sugár u. 101. szám

illatti h{lZ eladó. Érd.: 66/284
098, az esti örákban.

Három és fél szobás, gázos,
egyedi vízórás lakás eladó ,:agy
elcserélhető kertes házra. Erd.:
telefonon 66/284-132 du. 5 óra
után.

Endr6dön, a Liliom u. 6.
szám alatti összkomfortos, gáz
fűtéses családi ház eladó. Tele
fon: 66/386-289

Két család részére is alkal
mas gázfűtéses családi ház mel
Iéképületekkel , a Petőti u. 26.
szám alatt eladó. Érd.: Endrőd,
Mohácsi u. 14. Tel.: 284-042

Családi ház sürgősen eladó
Gyoma, Nagy Sándor u. 8.
szám alatt. Érd.: 66/284-103, az
esti órákban.

GyomálL a Hunyadi u. 61.
szám alatt kertes családi ház el
adó. Érd.: Gyoma, Kálvin II 16.

Gyoma, H6sök u. 53. szám
alatt garázs kiadó. Érd.: a hely
színen, vagy 66/386-595

Kétszobás, összkomfortos,
gázfűtésescsaládi ház eladó, la
kótelepit is beszámítok. Érd.:
Gyoma, Bajcsy u. 13.

Gyomán, Bethlen u. 49. szám
al atti kétszobás, kertes ház,
gázcsonk van, sürgősen eladó
vagy értékkülönbözettel ~mele
ti lakásra cserélhető. Erd.: a
helyszínen egész nap.

68 m2-es g{lZ-központifűté

ses, fürdőszobás családi ház el
adó Endrődön, a Gábor Á. u. 9.
sz. alatt. Érd.: a helyszínen.

Elcserélném kétszobás, össz
komfortos, gázos családi háza
mat Vásártéri lakótelepire, első
emeleten, értékkülÖnbÖzettel.
Gyomaendrőd, Ady u. 23. sz.
alatt, 17 óra után.

Két;>zobás, g{lZfűtéses ház ki
adó. Erd.: Gyomaendrőd, Kiss
B. u. 211.



Emberrabló pedagógus?

:-:-:.:.:-:::::-:.
................................................................................................;. ..:..................•. :.:.:-:.:-:.>:.:.'

. ~alJapság már nem kelJ i.skolaköpenyt viselni, a gyerek akár fillhevalóval, vagy orrkarikával
•... IS ucsoroghet a padhan, s nezhet értelmes tekintettel a tanárra, akinek természetesen niucs joga

beleszóll11 a taJlUl,Ó magánéletéhe. MostaJJság odáig fajult a dolog, hogy a diák akár meg ~is
választhatja tanárat, vagy ha pedagógusa szakmai munkája nem tetszik, akár ki is rugathatja a
taJJtestületbol. (10. oldal)
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GYOMA· S O'
ENDRŐDI Z •,
BESZED

FÜGGETlEN VÁROSI LAP

KÖZMEGHALLGATÁS
December 3-án 17 órától az Endrődi Közösségi Házhan,

másnap december 4-én ugyancsak 17 órától GyomáJJ a Katona
József Városi Mlívelődési Központban rendeznek közmeg
hallgatást. A város vezetői tájékoztatják a lakosságot a - la
punkhan is közzétett - helyi adókról szóló rendelet
módosításáról, s ezzel kapcsolatban az Önök véleményére is
kíváncsiak. Tájékoztatót hallhatnak az ivóvíz-heruházás hely
zetéről és a közműfejlesztési lehetőségekról. Minden érdeklő

dő polgár részvételére számít az önkonnányzat.

,.1956 forradalma az igaz
ság és a becsület forradalma
volt. Az igazságérzer lázadása
a tengernyi igazságtalanság,
a csalárdság, s a hazugság ön
kényuralma ellen. A világoL
megrengető tizenkét októberi
nap el nem évülhető és el nem
árulhaló eszménvünk, szem
öröksér;ünk. ler;nár;vobb nem
zeti lóiénk" - !~lOn~ita oklóber
23-án ünnepi beszédében a
gyomai szülelésű Szilágyi Fe
renc. a Károlyi Gáspár Refor
málus Egyetem
Bölcsészettudományi Kará
nak dékánja. Gyomán a Sza
badság léren canol!
megemlékezésen a Kner Imre
gimnázium diákjai zenés. ver
ses műsorral tisztelegtek '56
emléke előtt. majd a Szabad
ság szobornál koszorúztak a
város és apártok vezetó'i.

A gyomai ünnepség előtt

Endrődön is a szokásosforga
tókönyv szerint zajlott a meg-

emlékezés. Elrfbb ünnepi mise
volt, majd a Rózsahegyi Álta
lános Iskola tanulóinak mííso
ra után koszorúzás zárta az
endró'di eseménYl.

Gyomán a Szabadság téren
Szilágyi Ferenc

mondott beszédet

Hepatitis járvány GyoIDaendrődön!
Békés megye több településén köztük Gyomaendr6dön re

gisztráltak az elmúlt hónapokban a szokásosnál több fert6z6
májgyulladásos beteget. A Hepatitis A vírussal április 20 és
okt6ber 10. között Gyomaendr6dön összesen 34, leginkább
fiatal felnt'5tt jelent meg orvosnál.

Dr. Gedei Margit városi főorvos szerint valószínúleg a fert6
zésen ennél j6val többen estek át, de viszonylag tül1etmentesen
- emésztési panaszokkal, rossz közérzettel- vészelték át a beteg
séget. A 34 beteg közül nyolc IS év alatti iskolás korú, s a 34
beteg fele cigány volt. Az endródi részen a Táncsics, a Halász,
a Kárász, a Bányász, a Körös utcákban ll-en, Oregsz616oen
7-en betegedtek meg. Jelentkezett fertőzött beteg az Itjúsági
lakótelepr()J, a Bocskai, a Bajcsy és a Fegyvernek utcából.

A ferWzés terjedését megakadályozand6 450 fertőzésnekki
tett személyt, családokat, iskolai osztályokat, pedagógusokat
oltottak be véd6anyaggal. A főorvos asszony elmondta, hogy aki
átesik a betegségen, az egy életre védetté válik a Hepatitis A
ellen. Maga a betegség viszonylag enyhe lefolyású, maradandó
károsodást nem okoz.

- A fertCízés általában rossz higiénés viszonyok között követ
kezik be. Mosatlan gyümölccsel, nem ke1l6 tisztaságú étellel,
esetleg az ivóvízzel terjed. Az iv6vízhen azonban nem találtunk
erre utal6 nyomot. Sajnos sok helyen a szeooyvizet kivezetik az
utcai árkokba, ahol másnap a gyerekek ját~zanak, s fert6ződhet

nek - tájékoztatta lapunkat dr. Gedei Margit. Október 10-e után
megbetegedés nem történt.

Hepatitis ABC
Hepatitis A: Fertőzött éte.! vagy ivóvíz okozhatja a fertőzést.

A vírus a széklettel kerül ki a szervezetból. A betegség az

influenzálloz hasonló lefolyású, és általában sárgasággal jár.
Nyomtalanul elmúlik, krónikus forma nem alakul ki. A fert()zöt
tek családtagjait védőoltássalmeg lehet védeni a betegségtól.

Hepatitis B: Vérrel, vérkészítményekkel vagy szexuális úton
terjed. A felnőttkori fertőzések 5, a gyermekkoriak 90 százaléka
alakul krónikus májgyulladássá, és évtizedek alatt májzsugort
vagy májrákot okozhat. A védőoltás tökéletes védelmet biztosít.

Hepatitis C: Magyarországon a B-nél gyakoribb VlruS: a
lakosság 1,3 százaléka hordozza. Vérrel, vérkészítményekkel
terjed, szexuális úton aligha.nem kisebb a kockázat. A fertözöt
tek núndössze 25 százalékánál jelelmek meg a Il1ájgyulladi~

tünetei, miközben 70-80 százalékuk válik krónikus beteggé. A
krónikus vírushordoz6k 20-25 éven belül 30 százalékos valószí
nűséggel betegszenek meg májzsugorban, gyakori a májrák is.

r------------------------------------------,
SZÓ-BESZÉD

Karácsonyi nyereményszelvény
Név:

Cím:
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Részletek az újság 13. oldalán! I
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Nemcsak számos, je
les, legendás személyi
ségünk iskolájává, de
az erdélyi magyarság
egyik alapintézményé
vé, létének és élniaka
rásának jelképévé vált
a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium
mondta az egyik szó
nok október IS-án Na
gyenyeden a kollégium
375 éves évfordulója
alkalmából rendezett
ünnepségen.

Az erdélyi fejedelem,
Bethlen Gábor által 1622
ben alapított iskola ünnepsé
gén a testvérváros
Gyomaendrőd II tagú kül
döttsége is résztvett Dr. Dá
vid Imre polgármester
vezetésével. A ma is több
mint ezer diákot oktató intéz
mény múltját, jelenét és jö
vöjét az ünnepségen az
egykori diákok mellett poli
tikusok, köztük Markó Béla
a RMDSZ elnöke méltatta.

Tabajdi Csaba politikai ál
lamtitkár Magyarorszáról
küldött üzenetében kifejtet
te: ,.Számomra is, mint vala
mennyi magyar számára a
nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium nem egyszeruen
egy iskola, hanem a hűség, a
töretlen hit, az örök újrakez-

TESTVÉRVÁROSUNK

A Bethlen Gábor Kollégium a vártemplommal

1997. november

dés, a magyarságot egy
évezred óta megtartó szel
lem szimbóluma... "

A délelőtti ünnepség vé
gén a diákok több ezer színes
léggömböt engedtek a ma
gasba. Mindegyikre rákö
tözték az enyedi iskola nevét
és címét, hogy a színes bal
lonok így vigyék hírét a
majd' négy évszázados in
tézménynek.

Délután a nagyenyedi vár
templom udvarán Bethlen
Gábor korabeli vásárt ren
deztek a diákok, ahol pecse
nyét, pogácsát, könyveket, s
népművészeti dolgokat vá
sárolhatott a közönség, akik
nek mulaltatásáról cirkuszi
mutalványosok és zenészek
gondoskodtak.

Másnap él vártemplom
ban az ünnepi istentisztele
tet követően a kollégium
kórusainak ünnepi műsora

kezdCSdött, majd a kollégi
um udvarán Apafi Mihály
fejedelemre emlékeztek.
Felavatták a fejedelem
szobrát, melynek elkészíté
sét gyomaendrődi magán
személyek és vállakozók
100 ezer forinttal támo2:at
ták. Az összeget és az e7:ról
szóló adománylevelet Gu
bucz József, a gyomaendrC5
di Bethlen Gábor
Mez6gazdasági és Ipari
Szakképz6 Iskola igazgató
ja adta át Krizbai Jen/fllek,

Ünnepség az iskola udvarán Színes léggömbök viszik az iskola hírét
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az enyedi iskola igazgatójá
nak.

A gyomaendrődi küldött
ség elutazása előtti fOQ"adá
son dr. Dávid Imre
polgármester adományozó
levelet adott át Hora tili Mi
Iwi Joson-nak, Enyed pol
gármesterének.
Gyomaendrőd városa eGy
. , b

llllmar használaton kívüli
de üzemképes és jó állapot~
ban lév6 Skoda típusú ku
káskocsit ajándékoz
Nagyenyed városának.

H.E.

TESTVÉRVÁROSUNK

Adományozók
A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium

375. évfordulójának ülIDepségén Gubucz Jó
zsef a gyomae?drődi Bethlen iskola igazgatója
szólt az enyedI pedagógusokhoz és diákokhoz.

- Engem ért az a megtiszteltetés, hogy Gyo
maendrőd város lakossága, alIDak vezetése.
valamint a gyomaendrödi Bethlen Gábor is~
kola tanulói, nevel6testülete és doloozói ne
vében köszöntsem Önöket, kös;öntselek
Bennetek ezen nevezetes évforduló alkalmá
~ÓI.!..Mi lninden alkalommal örömmel jöttünk
es JOvünk Nagyenyedre, mert ez számunkra
nlindig különleges élményt jelentett, lnin-

denkor érezzük azt a szetlenliséget, ami az ősi

falakból és az itt élő emberekb61. Most. ami
kor gratulálunk az enyedi iskola 375 éves
évfordulója alkalmából és további sikeres év
századokat kívánunk, engedjék meg, hogy
!elolvassak egy adományozó levelet, am~y
Igy szól: A nagyenyedi Bethlen Kollégium
37.5. évfordulóján felavatott Apafi Mihály
feJedelem szobrának elkészítéséhez az alábbi
gyomaendrődi magánszemélyek összesen
százezer forinttal járultak hozzá: dr. Dávid
Imre, Gubucz Józse! Hornok Ernó', Dinva
László. Németh Dezső. Vodova János. Dei.ső
Zoltán. Tímár András. Borsi Lajos, Roszik
János. Kovács Károly. Vá/1i András.

3

Vendéglátóink, középen az enyedi polgármester balról
Fülöp Simon vállalkozó '

jobbról Coltor Oktavian tan~csos

Vásár az enyedi vártemplom udvarán
Eladó a sültmalac...

dr. Dávid Imre átadja a teherautó adománJ'~~velét

S, LL..(M- ~ ....... ~

Csemege
Ct.: Thnár VInCe )

Gyomaendrőd, Blaha u. 27.

Bevásárló hétvége!
Minden pénteken SO/o-kal olcsóbban

vásárolhat
minden egyes termékeinkből.

Karácsonyi
nyereményakció!
November 15. és december 15. között,

ha 2000 Ft fölött vásárol sorsjegyet kap,
melynek sorsolását december 23-én

.. 15 órakor rendezzük meg
az uzletben, vásárlóink jelenlétében.

NÉZZEN BE! ÉRDEMES!



4 HÍREK 1997. novemher

Új öltözöt épít a Barátság SE

Dávid képviselőnek nem
tetszik a faház

Dávid István képviselő a testület
október 22-i ülésén a város sport
koncepciójának tárgyalásakor vá
ratlanul szót kért. Dávid képviselő

mielőtt a tárgyra tért volna, elölj á
róban elmondta, hogy részint mint
állampolgárnak, részint mint kép
viselőnek kötelessége felemelni a
szavát

- Hat millió forintos támogatást szavaz
tunk meg a Barátság SE csapatának egy új
öltöző felépítésére. Most pedig azt látom,
hogy valahOIman - gondoion olcsón vett 
használt, korhadt faházelemek érkeztek a
pálya szélére. Úgy érzem, hogy a testület
ki lettjátszva, mert nem az fog épülni amire
a Barátság SE a pénzt kérte a várostól 
figyelmeztetett Dávid István.

Dr. Valach Béla elmondta, hogy a kézi
labda pályán valóban egy bontott faház ele
mei vannak letakarva nejlOIUlal, ám hogy
ebból mi fog készülni, aztŐsem tudja. - Erről
egyeztetni kell az egyesület vezetésével!
. Czibulka György szerint is az egyesület
megvezette a képviselő-testületet, hiszen az
általuk benyújtott tervrajzon lévő szép öltö
ző épület helyett egy fabarakk fog épülni.

KalOna Lajos a gazdasági bizottság el
nöke szerint valószínú1eg az egyesület
nek az a szándéka, hogy a kapott
támogatási pénzt megspórolják, a mú1<ö
désükre költsék, talán ezért vettek olcsó,
bontott faházat. - Ellenőrizni kell, hogya

Barátság SE arra használja-e a kapott
pénzt, amire kérte.

A polgármester elmondta, hogy ő tud a
dologról, s nem zárkózott el attól, hogy
faház épüljön öltöző céljaira. Dr. Dávid
Imre kérte az egyesület vezetését, hogy
ezzel kapcsolatban a városháza műszaki

csopoI1iával egyeztessenek, hiszen az épí
tési engedélyt is e csoportnak kell kiadnia.

A képviselők egy négytagú bizottságot
hoztak létre, melynek feladata lesz meg
vizsgálni a város által adott 6 millió fo
rintos támogatás felhasználását.

A bizottság október végén a helyszínen
megtekintette a faház elemit és elégedet
ten távoztak. Mindezt Kovács Lajostól a
Barátság SE elnökétől tudtuk meg.

- Kifogástalan minőségű,új állapotban
lévőfaházat sikerült vásárolnunk 1,5 mil
lió forintért. A két darab faház felépítésé
vel összesen 320 négyzetméteres

helyiségei nk lesznek, s ehhez építünk
még téglából, egy 80 négyzennéteres vi
zesblokkot. Igy kétszer akkora területű

épületünk lesz, mint amit eredetileg ter
veztünk. Hat millió forintot mindehhez a
városod, s a klub ugyanennyit tesz hozzá.
Azt hiszem senkinek nem lehet az ellen
kifogása, hogy az olcsóbb megoldást ke
ressük. A megtakarított pénzt pályafel
újításra, pályavilágításra szánjuk.
Egyébként a városháza is csak tételes
elszámolás követően, számlák ellenében
utalja a támogatást - tájékoztatta lapunkat
Kovács Lajos. H. E.

A tulajdonosé
a halászati jog?
A képvisel6-testület javasolja,

hogya város tulajdonában II holtág
halászati jogát kérje az önkormány
zat az illetékes minisztériumtól. Je
lenleg a tulajdonosi kötelezettségek
a várost terhelik, !lúg a halászati jo
got az állam a Körösi Halászati Szö
vetkezetnek adta, ez alapján a
gazdálkodás haszna a szövetkezetet
illeti .

A holtágakat a képviselő-testü

let kérésére a megyei vagyonátadó
bizottság 1992-ben adta át. Az Ön
kormányzat ez ideig hiába próbál
kozott a kormánynál a halászati
jog megszerzésével. Most az új ha
lászati törvény kimondja. hogya
halászati jog a tulajdonjog elvá
laszthatatl an része, ki vétel t csu
pán a holtágak. a bányatavak és a
víztározók képezenek. E három
esetben a tulajdonos önkormány
zatoknak igényelniük kell a halá
szati jogot. Erre a haszonbérletre
vonatkozó szabályokat lehet alkal
mazni. Tehát vízhez kapcsolódó
ár- és belvízvédelmi feladatok el
látására a haszonbérleti díj fordít
ható. A törvény értelmében a
halászati jogot a gyomaendrődi

önkormányzat 1999-tól kérheti.
M.L.

Békés Megyei Nap,
1997. okróher 29.

Elöljárók emlékműve

Múlt év őszén nyílt kiáJlítás a Kato
na József művelődési központban a
gyomai és endró'di nemesi családok
címereiból, melyek másolatai a kiállí
tást követően az önkormányzat tulaj
donába kerültek. A képvise16-testület
még múlt év decemberében döntött
arról, hogy a nemesi címereket a vá
rosháza nagytermének falán helyezik
el.

Homokné Németh Eszter könyv
táros összeírta Gyoma és Endrőd tele
pülések előljáróinaknevét az 1700-as
évektö1 napjainkig. Ezek neveit réz
táblába vésik, s az emlékművet szin
tén a városháza nagytemlének falára
helyezik.

Minderre a képviselők 550 ezer fo
rintot szavaztak meg. Az indoklás
szerint a címerek hozzátartoznak a te
lepülés történelméhez, és az utókor
nak kötelessége a helytörténet, a
hagyományok ismerete, ápolása.



Százezer a szívműtétre

Kisgazdák kéreime

Az önkormányzat
ragaszkodik a földhöz

1997. november

A Független Kisgazdapárt
gyo maendrődi szervezete
nevében Tótka Sándor és
Gellai Imre kérelemmel for
dult a város képviselő-testü

letéhez, hogy az állam
tulajdonát képező 1700 hek
táros föld ügyében - amely
nek tulajdonjogáról jelenleg
peres eljárás folyik a megyei
bíróságon - vonják vissza az
1995 6szén hozott határoza
tukat, amely a peres eljárás
megszüntetését jelentené.
Kérelmükben leírják, hogya
városban sokan várnak kár
pótlásra. A bírósági eljárás
során félő, hogy a vitatott
föld sem a városé, sem a kár
pótlásra váró állampolgáro
ké nem lesz, viszont ha a
képviselő-testület vissza
vonná határozatát, a megyei
biróság befejezettnek tekin
(ené az ügyet, és azonnal
megkezdhetőlenne a kárpót
lás. A testület előtt Tótka
Sándor kifejtette, hogy
1994-ben vetődött fel, hogy
földet kap a település, mert
egy 1992-es törvény szerint
a terület a város tulajdonában
marad, ha arról nem mond le.
Ekkor igényüket bejelentet
ték a földhi vataIhoz. Ennek
ellenére a földkiadó bizott
ság 1995 augusztusában azt
közölte, hogya kárrendezési
hivatal a szóban forgó terüle
tet kijelölte a kettes számú
kárpötlási földalapba. A vá
ros azt kérte Suchmann Ta
más pri va ti záci ós
minisztertól, hogy az 1700
hektárt vonja ki a földalap
ból. Mivel kérésük válasz
nélkül maradt, szeptember
végén a testület úgy döntött,

ADélalföldi Ifjúságért Ala
pítvány azzal a kéréssel keres
te meg a polgármestert, hogy
a város támogassa Papp Ta
más (7 éves) gyomaendrődi

kisgyennek amerikai gyógy
kezelését Bár a szívműtétet

ingyenesen elvégzik, ám a

HÍREK

bíróság elé viszi az ügyet.
Ennek már több mint két esz
tendeje, és a biróság szerin
tük csak húzza az időt.

Katona Lajos, a pénzügyi és
gazdasági bizottság elnöke a
vitában hangoztatta, két évvel
ezelőtt azért támogatta, hogy
a területet lehetóleg szerezze
meg a város, mert igy vala
mennyi lakó érdekeit szolgál
ná, mig ha kárpótlásra kerül,
akkor csak kevesebbét. A 300
millió forint körüli földva
gyon annyira jelent6s, hogy
arról nem lehet lemondani.
Katona Lajos azon a vélemé
nyen volt, hogy járják végig a
jogi utat. Hanyecz Margit
megfogalmazta, a testület je
lentse ki, hogy a földről le
mond a kárpótoltak javára,
hiszen azt a földet valamikor
elvették t6lük, ellenkez6
esetben győz a nevet6 har
maruk, és a bírösági huzavo
na eredményeként esetleg
külföldiek kezébe kerül a
föld.

Dr. Dávid Imre polgár
mester elmondta, hogy az
önkonnányzatot valójában a
terület 80 százaléka illette
meg, ezkörülbelül1400hek
tár, kárpötlás esetén erre a
nyolcvan százalékra licitál
hattak volna a helybéliek.
Próbáltak már egyezségre
jutni a privatizációs minisz
tériummal, de a miniszetr
nem áll szóba velük.

Végül a testület II igen
szavazattal három ellenében
és egy tartózkodással úgy
határozott, hogy tovább foly
tatják a pert.

Molnár Lajos
Békés Megyei Nap

gyemlek és az édesnyja uta
zási és a több, mint egy hó
napos kinttartózkodási
költségeit a családnak kel1e
ne fedezni. A testület Tamás
szivműtétjének támogatásá
hoz 100 ezer forintot utalt át
az alapítvány számlájára.

~ ~ ~

SZO-BESZED HIREK
,

Ujra kétirányú
Mint ismeretes az önkormányzat a közelmúltban visz

szaállította az új piactér mellett, a Pásztor János utcán a
kétirányú forgalmi rendet. Ezt követ6en a Zrínyi utca
lakossága kérelemmel fordult a polgánnesteri hivatalhoz,
hogy utcájukban is állítsák vissza a kétirányú forgaImat. A
képviselő-testület egyetértett a Zrínyi utca lakóinak kéré
sével.

Csökkenőpéldányszám
Az elmúlt években sem sikerült önfelmtartóvá tenni a

Gyomaendr6di Híradó elnevezésű önkormányzati lapot, an
nak ellenére, hogya felel6s szerkeszt6 mindent elkövetett a
kiadási költségek leszorítására - olvashatjuk Bíró Károly
szerkeszt6 értékelésében. A szerkeszt6 szerint "a lap gazda
sági pozíciója viszonylag stabiJlá vált az elmúlt 4 évben 
ténykedésem alatt." Ugyanakkor a lap példányszáma folya
matosan csökkent: jelenleg 1600 példányt nyomtatnak.

A képvisel6'k meghallgatták a újságról szóló értékelést,
s a szerkeszt6 kérésére az eddigi 48 forintról 55 forintra
emelték a Gyomaendr6di Híradó árát. A szerkeszt6 alap
bérét 10 százalékkal emelték, amit ugyan Bíró Károly
kevesellt, de a képvisel6'ket ez nem hatotta meg.

Több pénz
az utcatársulásoknak

Az öner6s lakossági közműépítések támogatási arányát
emelte a képvisel6-teslület Az útépítésre társult lakók a
beruházás tervezett kivitelezési összegének minimum 20,
maximum 40 százalékát kaphatják támogatásként, anlermyi
ben az utcában már megépült a víz-, a szennyvíz- és a
gázvezeték. Amennyiben az utca nem teUesen közművesített,

úgy az útépítés költségének 20 százalékát álUa a város.

Kotrás
A Gyomaendr6di Holtági és Horgász Egyesületek Szö

vetsége a Soczó- és a Templom-zugi holtágakon iszapkot
rást végeztetett. Az elvégzett munka 10 millió 172 ezer
forintba került, s ez 2,8 forinttal több, mint amennyit a
szövetség erre össze tudott gyűjteni. A képvisel6-teslÜle(
úgy döntött, hogy az eddigi 2 millió forinton felül újabb
500 ezer forint támogatást ad, de csak abban az esetben, ha
a szövetség az érintett telektulajdonosoktól összegyújt 800
ezer forintot, valamint ha a szövetség pályázat útján 1,5
millió forintot nyer.

Támogatás
az egyházi iskolának

A képvisel6-testüJet a Szeged-Csanádi Püspökséggel
kötött közoktatási megállapodásban az önkonnányzat vál
lalta, hogy a finanszírozás szempontjából a katolikus isko
lának azonos feltételeket biztosít az önkormányzati
intézményekkel. Ennek értelmében a város 99 ezer forint
támogatást ad az egyházi iskolának az 1997/98. tanévben
indult napközis csoport mú1cödéséhez.
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Gera Zoltán jutalomjátéka
Közönségtalálkozó az Apolló Moziban

Sztárvendégeket láthatott az
Apolló Mozi közönsége októ
ber 16-án este a Retúr círnű új
magyar film vetítését követő
en. Paláslhy György rendező

mellett a neves főszereplők

közül Gera Zoilán (74 éves)
Érdemes Művész is ellátoga
tott Gyomaendrődre. Gera
Zoltánnal a vetítés előtt a Hol
ler Pizzériában beszélgettünk.

- (jn az elmúlt év/hedekben
számlalan filmben játSZOl!. EZ
a mosUlni, (l Retúr miben kü
lönbözik a.z eló'zőekl61:;

- Amikor a film forgató
könyvét elol vastarn, akkor azt
fedeztem fel, hogy a Retur a
lélek belső mozgásáról szól, s
nem a külsőre kíváncsi. Ez
nem akciófilm, itt nincs szik
láról való leugrás, nincs autós
üldözés, nincs géppisztoly és
agresszió. Ez a film az emberi
méltóságról, az emberi méltó
ság semmibevételér61, a meg
alázottságról, a nyugdíjba
került és szerepét vesztett em
ber fájda!máról szól. Ezeknek
a nyugdíjas és perifériára szo
rított embereknek szükségük
V,Ul arra, bogy valaki figyeljen
rájuk. Ingyen utazhatnak, s
nap mint nap összejönnek egy
vasúti kocsiban, s beszélget
nek a múltról és jelenr61. Ők
figyelnek egymásra, s ráéb
rednek sorsuk közösségére.

Tagadhatatlanul veszélyes
vállalkozás egy ilyen sok pár
beszéddel tarkitott film, amely
egy vonatfülkében játszódik
hatnégyzetméteren. Hiszen az
emberek többsége azért ül mo
ziba, hogy távoli tájakat, akci
ót, cselekményt lásson. Ennek
ellenére nekem azonnal szim
patikus volt a szerep, afU1ál is
inkább, mert az elmúlt évek
ben sokat foglalkozom az em
beri lélekkel.

- Igazán Testre SWbOll sze
repel kaplak afilmfőszereplői

márcsak a koruknálfogva is...
- Nem csak koromat illetően

volt rokonszenves a szerep. Sin
kovics Imrével, Agárdy Gábor
ra!, Bárdy Györggyel, Lohillizki

Lóránttal, Kibédi ErviIUlel 
aki sajnos a filmforgatás után
nem sokkal meghalt - Sztankai
Istvánnal együtt játszani
majdnemhogy jutalomjáték
számomra. Ritkán adatik meg
az ember számára, hogy ilyen
minőségi színészekkel mér
hesse össze tudását.

- Az áll a filmlexikonhan.
hogy On Szegeden Szülelell.
fOl!5sinaskénl kezdle, majdegy
vándorszínész lársulmban kó
rislaként dolgozot!. 1964-ben
államellenes izgmásén 10 hó
napnyi btJrlönbüYllelésre ítél
ték. Mit csin(ill valójában /

- A hatvanas évek elején
megnyertem egy angliai ösz
töndíj pályázatot. Ennek kö-

szönhet6en elutazhattam vol
na Londonba, egy nemzetközi
színészkurzusra. Mchcttem
volna, ám nem engedtek ki.
Levelet írtam Londonba s a
levélben kemény szavakkal
illettem azokat, akik nem en
gedtek ki Londonba továbbta
nulni. Megírtam, hogy nem
kapok útlevelet, s így nem
utaz.hatok. A súlyos kitételű

kifejezés - amelyb61 bírósági
ügy lett - pedig az volt, hogy
"ezek a tetű kommunisták
nem engednek ki". A levelet
persze felbontották és azonnal
vádat emeltek ellenem írás
ban elkövetett államellenes
izgatás címén. Persze volt egy
ügyvédi ellenvetés védelmen
ben, lehet hogy izgatni akart
ez a Gera, de az izgatás ténye
nem valósult meg, hiszen il

levél nem jutott el a célzott
személyekhez. Az ügyész vi
szont ezt nem vette figyelem
be, így bevollultam a
börtönbe. El6zóleg készültem
a börtönbéli Mnapokra, s a
rögtönzött kabaré el6adása
immal a politikai rahok között
nagy sikerem voll. Ezzel a bu
Mckodással sikerült sz,ímuk
ra és számomra is
el viselhetCíbbé tenni a börtönt.
Hát London helyett ez volt az
én börtönkurzusom... H.E.

Gyomaendrőd,Hősök tere 7.

Télikabátok, dzsekik, pulóverek, melegítők, bakancsok,
hótaposó csizmák.
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Juhász Sándor kiállítása

Endrődi Közösségi Ház

25 éves a Rumba Táncsport Klub

Jubileumi gálamüsor

Juhász Sáudor 1909. november 27-~n született Petro
zsényben, gyomai parasztcsalád leszálmazottjakénl.
Műv~szinasvolt Wagner Géza festőmú'v~szmellett, dol
gozott kőfaragóként Budakalászon, majd Papp Zsig
mond gyomai képzőművészn~l. Sok éven keresztül
formakészítő-tervezCí VOll egy mezőtúri népművészeti

vállalatnál.
Jelenleg visszavonultan, de tevékenyeo él. folyamato

san készíti szobrai t. alkot. Gazdag és telmékeny műv~

szetének kis keresztmetszete ez a mostani kiállítás.
A kiállítást 1997. november 7-én 16 lÍra 30-kor Cs.

Nagy Lajos tanár nyitja meg. Rendezte: Hewsi-Nagy
Anikó festőművész.

Katona József
Művelődési

Központ
November 7-17.: Juhász Sán

dor szobrászművész kiállítása.
Megynyitó: 1997. november 7-én
16,30-ko1'. Megnyitó beszédet
mond: Cs. Nagy Lajos tanár. A
.kiállitás megte.kinthet() hérköznap
8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

November 8. 9 óra: Nyugd(ja
sok Területi (Békés és Szolnok me
gye) Vers- és Prózamondó
Versenye. A belépés díjtalan~ Min
den érdek.l6d6t szeretettel válUnk I

November 17. 10 óra: "A vén
halász és a zsémbes felesége" né
met népmese feldolgozása. Zenés
mesejáték gyerekeknek a Bibuczi
együttes feldolgozásában. Belé
pő: 180,- Ft.

November 20.: A Nyugdíjas
Klub Erzsébet napi rendezvénye.

November 22.: A Rumba Tsk
25 éves jubileurrti rendezvénye.
Kiállitás megnyitó a műve16dési

központban l7,30-kor. A kiállitás
megtekinthet6 november 25-ig.
Jubileumi estély a spoltcsarnok
ban 19 órától. Jubileumi műsor a
táncklub valamennyi tagja közre
működésével. A zenét a Bibuczi
zenekar szolgáltatja. Belépő és
vacsorajegy ára: 1700 Ft. Belépő
vacsora nélkül 21 órától csak a
bemutatóra: 500 Ft.

November 28-29.: A Körös
menti Néptáncegyüttes 30 éves
jubileumi rendezvényei. Novem
ber 28-án 17 órakor: Kiállitás
megnyitó, ezt követően a balkán
táncegyüttes műsora, majd tánc
ház. A kiállitás december 2-ig te
kinthet6meg. A belépés ingyenes.
November 29-én 16 órától: Jubi
leumi műsor a mLível6dési köz
pontban. Belép6: 250 Ft. 20
órától: Vacsorával egybekötött
bál a Városi Sportcsamokban. Be
lép6 és vacsorajegyek a városi
mLívelCídési központban igényel
het61.< eló'vételben. /Gyomaend
rőd, Kossuth u. 9. Tel: 386-777/

* Szilveszterezzen a MLívelő

dési Központban a Dreher Sörö
ző vendégeként! B6vebb
felvilágosítás a 386-777-es teJe
fonszámon.

December 1. 18 óra: Gyógyda
December 6. 9-Il-ig: Szemvizsgálat
December 13. 17 óra: A Keresz-

ténydemokrata Szövetség karácsonyi
ünnepsége

December 20-21. 9 óra: Galambkiál
litás

November 29. 18 óra: Batyus-bál a
Magányosok klubjában

'" * *

lyezést ért el. Másnap Békéscsabán Megyeri
Csaba - Tímár Anita D standard táncokból
ötödik)1elyezést ért el, míg Farkas Tamás
Jenei Eva páros az előző napi nál népesebb és
erősehh mezőnyhen egy fokkal magasabb, a
2. helyezést érte el. A Füzesabonyba látoga
tott Pelle András - Kurilla Enikő szintén javí
tott előző napi teljesítrnényén az aranyérmet
jeleutő első hel yezéssel.

Úgy gondolom, hogy a párok legutóbbi
teljesítményénél nem is lehet szebb szüle
tésnapi ajándék. Akaratuk, küzdeni tudásuk
példa lehet mindenki számára és méltó a nagy
elődök által megalapozott jó hírnévhez.

Mindazokat akik valaha a kluh tagj,u vol
tak. akilGJek tetszik ez a műfaj, szeretnék látni
a Rumba Táncsport Klub táncosait és velünk
együtt ünnepelni, szeretettel várjuk novem
ber 22-én. Az ünnepi estélyre asztalt foglalni
és belépőjegyet vásárolni a Katona József
Művelődési Központban lehet.

Megyeri László
klubvez.etó' táncpedagógus

A művelődési központ Rumba Táncsport
Klubja az 1972-es megalakulása óta eltelt
negyedszázadról emlékezik meg 1997. no
vember 22-én szombaton tartandó rendez
vénysorozat keretéhen. Az ünnepség 17,30
órakor a kluh eddigi tevékenységét dokumen
táló kiállítás megnyitójával kezdődik majd
ezt követően 19 órától a Városi Sportcsarnok
han ünnepi estélyre kerül sor. Az estély a
köszöntöket követően vacsorával és ünnepi
gálával folytatódik. A gálamüsor keretében
fellépnek a klub volt és valamennyi mai pá
rosa rormációs táncokkal és egyéni hemuta
tókkal. Az estély a népszerű Bihuczi zenekar
közreműködésével hajnalig tartó bállal zimrI.
A vendéglátásról a Dreher Sörözőgondosko
dik.

A nagy eseményre nyár óta lázasan készü
lődő táncosok emellett nem tétlenkednek, S
mindent megtesznek a táncos sikerek halmo
zásával a kluh hírnevének öregbítéséért.

Október ll-én Szarvason és Kiskunhala
son megrendezett versenyeken E osztályban
Bohrát Miklós - Solymosi Edit 5., GombkiM'
Frigyes - Schwalrn Anikó 2. és ,-----------------------,
Tóth Krisz.tián - Szabó Szilvia l.,
D osztályban Megyeri Csaba 
Tímár Anita 3., Pelle András 
Kurilla Enikő l. helyezést ért el.
AKiskunhalason járt Kiss Viktor
- Grilla Diana pilroS D st,wdard
tiUlcokból4. C latin tiUlcokból 6.
helyezést. a Comhkötő Imre 
Kokaverz Kinga páros ugyan
ezekből a táncágakb6l az 5. he
lyen végzett.

Október 25-én és 26-án három
helyen Mezőtúron, Békéscsahán
és Füzesabonyban álltak rajthoz
párosaink. Mind a három hely
színen a döntő eredményhirdeté
sekor és az érmek átnyújtásakor
a párok nevét követőell el hang- """""""""';",'",',',,'';.,.,., ,.,.,.,.,.,.,.,.,,',',',"~"~o"~"~"~ ""',',','" ,.,.",.,.,.,.;.,.,.,.,.,."""""""""",:"""",".,.,.,.,........ ,.,.,.,.,

~~~~~l~~}:]j~~~~j i1;;I•••
Bo1zrál Miklós - Solymosi Edit E.:.·:·:.. :;06.f6.0.l'305s6S4 ............; .:'.
st,Uldard táncokbóIharmadik he- .'..,',',','.,','::::::::.,:::.::,:.,:::::,:.::::.::::.,:::.::::.::::.::::.::,:,::::.::::.::::.::::.::::.::,:..::::.::.:..::.:..,:.:., :.:.:.;.;.:.:.:.,.:.:.:.:.,.,,: :::'':;:':;:'::::::::::'::::::) <':':::':'/:::':'::::,'/:':','::"."" , ,.>:::::':':::':':ttt>~«::::::: , :-..:.. -:-:-: :.>.•:.:.:-:.:-:.>:-:-:-:-:-:-:-:.:.:-:-~:::.:-:

November 12. 16 óra: Cukorbetegek
klubj II - Dr. Gyimesi András diabetológus
fCíorvos eló'adása a cukorbetegségró1

November 12. 18 óra: A Magányo
sok klubja zenés estje

November 15. 17 óra: A Nyugdíjas
klub vacsor~ia

November 17.18 óra: Gyógyda
November 22. 18 óra: A Gazdakör

vacsorája
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Tájékoztató a helyi adóztatásban
1998. január l-tol várható változásokról

Tisztelt adófizetőpolgárok!
Gyomaendr6d Város Önkormányzatának KépviseI6-testü

lete az 1997. október hó 22-én megtartott ülésén tárgyalta a
helyi adórendelettel kapcsolatos 1998. évre várható változta
tásokat. amelyról az alábbiakban kívánom Önöket röviden
tájékoztatni.

Szeretném felhivni a figyelmet arra, hogy e tájékoztató még
nem a végleges rendeletmódosítás, csupán egy váz, amire
majd a végleges rendelet épülni fog. A rendelet tervezetet a
tisztelt érdekl6dóK a decemberben megtartásra kerül6 köz
meghallgatáson megismerhetik, ahol elmondhatják az azzal
kapcsolatos véleményüket, j avaslataikat. .

Bizonyára sokukban felmerül a kérdés, hogy miért is van
szükség n1inden évben a helyi adórendelet módosítására, az
adótételek megváltoztatására. Erre a kérdésre az alábbiak
közzétételével próbálok meg válaszolni.

A helyi adórendelet - ezen belül az adómértékek - me!:!váJ-
tlEtatásának több oka is van. ~

Egyrészról a cél az, hogy az adó mértékek megváltoztatásá
val (emelésével) legalább az infláció mértékének megfelelő

nagyságrenddel igyekezzünk értékállóvá tenni a helyi adóbe
vételt. Másrészról tekintettel kelJ lenni az arányosabb közte
herviselés elvének a betartására is.

Ez utóbbi cél elérése érdekében született meg az ajavaslat,
mely szerint például

-a magánszemélyek kommunális adójánál a túlzottan egy
séges adótételek helyett differenciált adótételek kerülnének
bevezetésre, a lakás nagyságától, hasznos alapterüJetétól füg
g6en: vagy az építményadónál az üdülésre, pihenésre hasz
nált építmények esetében az adó mértékek attól függ6en
kerülnének további differenciálásra, hogy az építmény a tele
pülés bel- vagy külteriiletén található-e; továbbá a különféle
mentességek, kedvezmények biztosításával próbáUuk ösztö
nözni az adózókat arra, hogy a települési infrastruktúra továb
bi fejlesztéséhez, környezetük építéséhez, szépítéséhez,
továbbá munkahelyek létesítéséhez - természetesen lehet6sé
geikhez mérten - minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá.
Bizonyos esetekben pedig azért van szükség változtatásokra,
mert az alkalmazás során kiderült, hogy a rendelet szabálya
inak végrehajtása nehézkes és emiatt esetenként az adózás
alóli kibúvásra ad lehet6séget.

E rövid bevezetés után lássuk, hol, milyen változások vár
hatók. Összességében elmondható, hogy valamennyi adó
nemnél várható kisebb - nagyobb horderej változás, ami
egyrészt a fentebb ismertetett célok és okok elérése érdeké
hen, másrészt pedig magának az adótörvénynek a megválto
zása miatt szükséges.

Építményadó
A jelenleg hatályos adórendeletben az üdülésre, pihenésre

használt építményeknél az adó mértéke az építmény hasvlOs
alapteriilete figyelembe vételével került megállapításra (30
négyzetméterig; 31-45 négyzetméter közöttés45 négyzetmé
ter felett.). A jelenlegi javaslatban is megmaradt ez a felosz
tás, de ezen túl még további differenciálásra is sor keriilt
mégpedig aszerint, hogy az építmény a település belteriiletén
vagy a külterületén helyezkedik-e el, illetve a külterületi épít-

mények esetében milyen a terület kövnűvesítettsége, van e
kiépített út és/vagy elektromos vezeték, illetve teljesen köz
mű nélküli területen helyezkedik el.

A fenti ekre tekintettel a javaslat szerint az adótábla az
alábbiak szerint alakul:

A B C D
Belterület Külterület Külterület Külterület

Ftlm2 Kiépittrt út Vagy ul Nincs
Meghatározás és vagy közmü

elektromos elektromos FUm'
vezeték van vezeték van

Ft/m2 Ftlm'

a.) ha az épitmény teljes alap-
területe a 30 m'-t nem haladja 280.- 240.- 200.- 160.-
meg, akkor az adó mértéke a
hasznos alaoterulet után:
b.) ha az építmény teljes
alapterülete 3 [ és 45 m' közön 340.- 290.- 240.- 190.-
van.. akkor az adó mértéke a
hasznos alanterulet ut.1n:
c.) ha az építmény ha..'znos
alapterülete 45 m' felett van. 420.- 360.- 300.- 240.-
akkor az adó mértéke a hasznos
alaoterüJet után:

Az egyéb adóköteles építmények esetében a terWLc:1 :-./":
rint az adótétel ajetenlegi 60.- forint heJyett magánszemélyek
esetében 100 forint, jogi személyek esetében 300 forint lenne
négyzetméterenként.

Az építményadónál megmarad az a kedvezményi elem,
hogy a Környezetvédelmi Egyesületbe befizetett vagyoni
hozzájárulást az építményadóval szemben el lehet számolni.

Változás várható viszont az egyéb adóköteles építmé
nyeknél. Ugyanis azok az adóalanyok, akik adóköteles
építmény tulajdonosai és az építményben gazdasági tevé
kenységet folytatnak, a jelenlegi adórendelet szerint men
tesítve voltak az építményadó megfizetése alól, mert
iparűzési adót fizettek. A javaslat szerint a fenti építmény
tulajdonosok abban az esetben, ha az iparűzési adójuk
számitott mértéke nem éri el az építményadó összegét.
építményadót is fognak fizetni.

Telekadó
A jelenlegi szabályozáshoz képest itt kisebb mértéktí

változtatásra lehet számítani. A beépítetlen lakótelkek vo
natkozásában az adó mértékében nem lesz változás, vi
szont mentesítve lesz az a telektulajdonos a telekadó
megfizetése alól, aki lakóház építésére joger6s építési en
gedéllyel rendelkezik, a használatbavételi engedély meg
szerzéséig, legfeljebb azonban az engedély kiadásától
számított négy évig, azzal a megszorítással, hogy ha négy
éven belül nem szerez használatbavételi engedélyt, akkor
az egyébként évente j áró esedékes adót visszamen61egesen
meg kell fizetnie.

Annak a telektulajdonosnak viszont, akinek a vásárlástól,
illetve a telekosztástól számított négyéves id6tartam már
lejárt és nem rendelkezik joger6s építési engedéllyel, az
egyébként járó telekadót 10 o/c-kal emelt mértékben kell
megfizetnie.

Mentesül a javaslat szerint a telekadó megfizetése
alól az a telekadó fizetésére kötelezett személy, aki
rendszeres szociális segélyben vagy jövedelemp6t16
támogatásban részesül és egyéb jövedelemmel nem
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rendelkezik valamint vele közös háztartásban élő nagykorú,
kereső családtagja nincs.
Jelentős mértékíí emelkedés várható a beépítetlen üdü

iőtelkek vonatkozásában. Az eddigi 30 forintos tétel a
javaslar szerint 150 forintra emelkedik négyzetméteren
ként. (Ez a szigorítás a Kiss Lajos üdülőtelepen, a Körös
soron és Hantoskerti úton található beépítetlen
üdül6telkekre vonatkozik)

Az egyéb beépítetlen belterületi földek esetében az adó
mértékek kismértékű emelkedése várható. ( A javaslat sze
riIlt az adótétel 1,80 FtJm2-ró12.- Ft/m2-re, 2.- FUm2-ről2,30
Ft/m2-re, 0,40 FtJm2-rm 0,50 Ft/m2-re emelkedne).

Magánszemélyek kommunális adója
Ermél az adónemnél több mentességi és kedvezményi elem

kerül beépítésre.
Úgy például mentesül az adó megfizetése alól az az egye

düI élő, hetven éven felüli adóalany, aki a lakásnak kizáróla
gos tulajdonosa, a lakásának alapterülete nem haladja meg a
72 m2-t és a lakásban más személy sem tartózkodási helyet,
sem állandó lakhelyet nem létesített, továbbá az adóalanynak
a jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi
nyugd~i összegét.

Az egyébként járó adónak az 50 %-át kell csak megfizetnie
annak az adózónak, aki igazolja, hogy háztartásában három
vagy ezt meghaladó számú kiskorú, vagy nappali tagozaton
tanuló gyermek eltartásáról gondoskodik, rendszeres gyer
mekvédelrni támogatást kap és az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg a nlindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
80 %-át.

Szintén 50 %-os adókedvezményrejogosultaz az adóalany,
aki rendszeres szociális segélyben, vagy jövedelempótló tá
mogatásban részesül, más jövedelemmel nem rendelkezik és
vele közös háztartásban élő nagykorú, kerese) családtagja
nincs.

Hosszabb-rövidebb idejű adómentességet vehetnek
igénybe majd azok az adóalanyok, akik a településen
megvalósítandó közműépítésekhez anyagilag hozzájá
rulnak.

Így például azok, akik a társulati formában megvalósuló
szennyvízcsatorna építéséhez anyagilag hozzájárulnak és az
elkészült rendszerre rá is kötnek, a közmű átadását követ6
évtől négy éves időtartamra;

- azok akik társulati formában szilárdburkolatú utat építe
nek kett6tól négy évig terjedő időtartamra;

- azok akik a kábeltévé hálózat megvalósításához anyagilag
hozzájárulnak egy éves időtartamra mentesülnek a magán
személyek kommunális adój ának megfizetése alól.

Adó emelkedésre számíthatnak viszont azok a lakás
tulajdonosok, akik olyan lakással rendelkeznek. ame
lyet nem használnak, nem hasZllosítanak. Ők az egyéb
ként járó adó kétszeresének a megfizetésére lesznek
majd kötelezve.

Az adómértékekben is jelentős változás várható.
A javaslat szerint változatlan formában megmarad az a

differenciáló elv, amit a jelenleg hatályos rendelet is alkal
maz, tehát más az adótétel abelterületen, Öregszől6ben,

Nagylaposon és a Bánomkerti területen valamint a külterü
letell.

Ezen túlmentően azonban az egyes telületekre vonatkozó
adótételek függeni fognak a lakás nagyságától, hasznos alap
területétö1 is.

Ennek megfelelőenaz adótábla az alábbiak szerint alakul:

A B C
Bellen:ilel Oregszölö Küllerület,

Meghatározás forint/ev Nagylapos. tanya
Banomkert forint/ev
forint/év

a.) 60 m'-t meg nem haladó
3.600.- 3.000.- 1.500.-hasznos alapterületű lakás

eset~n

b.) 60 m'-t meghaladó hasznos
4.000.- 3.300.- 1.700.-alapterületiL de 120 m'-nel

nem nagyobb lakas eseten
c.) 120 m'-t meghaladó hasznos

4.500.- 3.600.- 1.900.-alapterületű. de 180 m'-nél
nem nagyobb lak<is esetén
d,) 180 m'-t meghaladó hasznos

4.000.- 2.100.-alapterületű lakas esetén 5.500.-

A beszedett idegenforgalmi adó
vonatkozásában az adötételek emelkedésére lehet számíta

ni. A javaslat szerint a jelenlegi 120 forintról 150 forintra,
illetve 60 forintról 70 vagy 100 forintra fog emelkedni az
adótétel.

Helyi iparűzési adó
Ebben az adónemben több szempontból is várható válto

zás. Egyrészt jelenleg van módosítás alan az adótörvény is,
amely alapján 1998-töl megváltozik az adóalap számításának
a módja, másrészt megemelkedik az adó mértéke is.

Mivel a törvényjavaslatot a parlament még nem fogadta
el, így a helyi javaslatban sem tudunk erról részletes ismer
tetöt adni.

Lényeges eleme ugyanakkor a helyi változtatásnak az a ked
vezményi elem, amellyel hosszabb- rövidebb idejű adókedvez
ményt szere)nénk biztosítani azoknak cl vál/nlkozólowk, akik
munkahely teremt/! beruházást hajtanak végre és huzamosabb
időn keresztül meghatározott létszámot foglalkoztatnak.

Úgy például öt éves adómentességet kap az a teljesen
újonnan induló vállalkozás, amely új munkahelyet hoz 1étre
és legalább öt évig legkevesebb 30 fő;

- három éves mentességet kap az a teljesen újonnan induló
vállalkozás, amely új rnunkahelyet hoz létre és legalább
három évig legkevesebb 20 fő;

- két éves mentességet kap az a teljesen újonnan induló
vállalkozás, amely új munkahelyet hoz létre és legalább kél
évig legkevesebb 10 fő foglalkoztatását biztosítja.

Ugyanezek a mentességek megilletik a már műkődő vál
lalkozásokat is, ha a már meglévő vállalkozást a fentiek
szerint b6vítik.

Másik lényeges eleme a változtatásnak az, ami az építmé
nyadönál már ismertetésre került.

Gépjárműadó

A javaslat szerint a helyben alkalmazandó adótételekben
valószínleg nem lesz változás, azonban törvényi szinten a
tehergépjárműveknél az adóalap szánútásánál változtatás
várható, amely természetesen a végleges rendelet módosítás
ban átvezetésre fog kerülni.

Tisztelt Adózók!
Ezúton is kérem, hogy a közmeghallgatáson nlinél na

gyobb számban vegyenek részt és a tervezettel kapcsolatos
véleményüket szíveskedjenek elmondani.

dr. Dávid Imre polgármester
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VITASSUK MEGI
Alábbi írásunkat egyfajta gondolatébresztő,vitára indító anyagnak is szántuk.

Kérjük mindazokat a pedagógusokat, szüló'ket, diákokat, s más érintetteket, akiknek
iskolaügyekben, diákjogokban, va,gy jogtalanságokban közlendője, véleménye van,

azok vessék papírra gondolataikat! Irásaiknak szívesen adunk helyet a Szó-Beszédben.

Előadás a diákjogokról

A tanuló tanárt választhat
Emberrabló pedagógus?

~ ~ ~ ~

SZAMITOGEPET
NOVEMBERRE!

v~nykönyv szerint l-3 ~vig bün
tethető. Vagy a másik példa: ha
valamelyik diák óráról ki szeret
ne menni. akkor a tanárnak fel
kellbívnia a figyelmét an'a, hogy
ha távozik, akkor igazolatlan bi
ányzása lesz és ezért osztályfő

nöki intőt is kaphat. De a diákot
abban nem Jehet meggátolni,
bogy elhagyja a terme!.
Amennyiben a tanár mégis ezt
teszi, úgy ez emberrablás lenne.
s ez 2-S év szabadságvesztéssel
sújtható ... A pedagógusok ma
még kissé félve tekintenek a
diákjogokra, egyrészt mert ez új
dolog, másrészt mert őket is érin
ti - mondta lapunknak Záborszki
lslvál)' H.E.

-'

Ara:
-'

91.900,-ft + Afa
SZÁMPROG SZA:<ÜZLET

Békéscsaba, Szabadság tér 12-14.
Tel.: 66/321-824

E-maii: szamprog@moha.szikszi.hu

diákoknak az iskolán belüli életét
leszabályozhassák, de ez nem
mehet a tanulás rovására. Az el
sődleges cél, jog és kötelesség a
tanulás. Mindennek ezt kell szol
gálni aZ iskolarendszeren belül.
Hogy ezt milyen módszerekkel
valósítjuk meg, az innentól az ál
lampolgáriságra, a demokráciára
való nevelés kádése.

- Milyen tapasztalatokat szer
zel/ eddigi előadásai során? Ho
gyan fogadják a diákjogokat a
lanulók és a pedagógusok?

- A tanulóknak persze nagyon
tetszik. Ha például egy tanár fel
bontja egy diák levelél, az mun
kakörben végrehajtott levéltitok
megsértés, amely a Büntető Tör-

,.

IIAm
PR1111111

- Pentium VX 75/200 PCI alaplap
+ 256 kB Cache

- Pentium 133 Mhz INTEL CPU
+ ventilátor

-16 MB RAM
- 1.44 MB FDD
- l GB HDD (Quantum)
- VGA kártya, S3 Trio 64 + l MB RAM
- Mini torony + 200 W tápfeszültség
- 14" Mono SVGA monitor,
- Magyar klaviatüra

- Mindezt tudFa az emher már
csak ezért is szeretne újra diák
lenni' Mi alapján fog a diák pél
dául matektanárt választani?

- R~szben valószínűleg a hÚ'e
alapján, részben pedig az is megha
tározza a választást, hogy alap-,
vagy emelt szinten szerelne a di
ák matematikát tanulni és hogy
melyik tanár mit vállal.

- Gyanítom, apedagógusoknak
ez az öllet nemfogtetszeni, de talún
a szüló1:. mindegyike sem őrii! an
nak, ha gyennekük fog szimpátia
alapján tanárt választani. ..

- Mi sem értünk mindennel
egyet. Amikor diákjogokról be
szélnek, akkor a jogaIkOlók leg
főbb szándéka az, hogya

A szocialista
demokráciában
kitanult emberi elme
ma még vajmi kevesett
tud a diákjogokról. Az
elmaradottabbak is
csak azt gondolhatják,
hogy a diáknak
egyetlen joga, s egyben
kötelessége a tanulás.
Manapság már nem
kell iskolaköpenyt
viselni, a gyerek akár
füIbevalóval, vagy
orrkarikával is
ücsöröghet a padban, s
nézhet értelmes
tekintettel a tanárra,
akinek természetesen
nincs joga beleszólni a
tanuló magánéletébe.
Mostanság odáig fajult
a dolog, hogy a diák
akár meg is
választhatja tanárát,
vagy ha pedagógusa
szakmai munkája nem
tetszik, akár ki is
rugathatja a tan
testületból. A diákjogokról
tartott előadást október
16-án délután a Kner
Gimnázium diák
önkormányzatának
szervezésében ZáborszJá
Istváll. A 19 éves fiatal
ember, aki az Országos
Diák Uniónál
foglalkozik a témával, a
diákok érdekkép
viseletével, s "civilben"
jogi egyetemre jár.
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Bethlen Gábor Mező~azdasági
és Ipari Szakképzo Iskola

Kedves pálvavúlaszfás elóú álló nyolradikos ranulók' Kedves
Szii/óV

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni iskolánkról és az
l 998/99-es tanévre általunk kínált továbbtanulási lehetőségekro1.

Iskolánk megnevezése: Bethlen Gábor Mezö"gazdasági és Ipari
Szakképzö" Iskola, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. Teld"on:
66/386-028,66/386-616, Fax: 66/386-028. Igazgató: Gubucz Jó
zsef. Pályaválasztúsi felelős: Kovács Károly, Roósz Ádám, Já
novszky György

ftuLirandó Okfalások:
1. SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS, 60 fő

Képzési idő 4 év - általános műveltséget adó. A ll. 12. évfolya
mon szakmai alapismeretek oktatására is sor kerül, melyek közül a
ta.nulók választhatnak: mezőgazdasági, élelmiszeripari, könnyw
pari. A 4 éves képzés érettségivel zárul. Ezt követő további lehető

ségek: technikus képesítés megszerzése helyben. tOvábbta.nulás
tdsólo kú intézményben. A jelentkezőknek fel vételi elbeszél getést
tanunk'

2. SZAKKÉPZÉS, 90 t'ő
Képzési idő 4 év (2+2).
A 9., 10. évfolyamon pályaorientációs alapképzés folyik, a ll.,

12. évfol yamon szakmai irá.nyul tságú oktatás valósul meg a tanulók
képessége és alkalmassága szerint. Felvételi követelmény az ál ta
[,inos iskola sikeres befejezése.
Lehetőségek az alúbbi szakterületek szerint:
a.) Mezőgazdasági: baromfi- és kisállattenyésző, halász, állatte

nyésztő, gazda - mezőgazdasági szakmunkás
b.) Élelmiszeripari: baromfit'eldolgozó ipari szakmunkás, pék

cukrász
c.) Ipari: ruhakészítő, cipóKészítő, bőrdíszműves, könyvkötő,

gépmester, asztalos, kőműves, géplakatos, szerkezetlakatos, mec
hanikai műszerész. számítógépkezelő

d.) Szolgáltatás, vendéglátás: falusi vendéglátó, vendéglátó 
eladó, szakács. élelmiszer és vegyiáru kereskedő

Pályaorientációs tárgyak:
a.) A mezőgazdasági szakmák előkészítéséhez: számítástechni

kai alapismerelek, biológia
b.) Az ipari szakmák elóKészítéséhez: súunítástechnikai alapis

meretek, a l11űsz,L!<.i rajz alapjai
c.) Élelmiszeripar, szolgáltatás, vendéglátás szakrnáit előkészítő

tárgyak: kémia, idegen nyelv (angol, német)

3. SZAKl\!IUNKÁSOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, 30 fő
Intenzív nappali tagozat - képzési idő 2 év. Felvételi követel

mény: eredményes szakmunkásvizsga.

4. MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS KÉPZÉS, 30 fő
Képzési idő 1 év. Felvételi követelmény: szakiráuyú érettségi.

Az imézmény útra! kíncíLl egyéb lehefó'ségek:
Idegennyelvek oktatása: német, a.ngol, francia, orosz. Kollégiu

mi elhelyezés lányoknak, fiúknak egyaránt, továbbá menzai ellátást
biztosítunk.

Aképzés son\11 mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítv{my meg
szerzése, val,m1int számítógépkezelői alapismeretek elsajátítására
nyíl ik lehetősége a jelentkező t'illuIÓk.nak.

Nyílt napok: 1997. november 07. de. 9 ól'a, 1998. január 09.
de. 9 óra.

~

Uj középiskola indul
Dévaványán

Kedves Szüló7<! Kedves nyolcadikos IOvóbbLanuló Diákok'
Örönunel értesítjük a kedves érdekl6d6ket, hogy a Dévaványa

Nagyközség Önkormányzatának képviseJ()-testülete 1997.
szeptember 18-án döntött a helyi önálló középfokú iskola léte
sítéséról.

Az új középiskola: Eötvös József Gimnázium és Ipari Szak
képz6 Iskola - 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. - Telefon:
66/484-243

Az 1998. szeptember l-én induló középiskolánkba szeretettel
várjuk a továbbtanuló nyolcadikos diákokat.

A.! GIMNÁZIUMUNK: 4 éves általános tantervű - emelt
óraszámban angol illetve német idegen nyelvvel.

Tervezett fakultációk: /a ll. osztálytól/ szánútástechnikai,
idegennyelvi, drámapedagógiai, környezetvédelmi, gyors- és
gépírói, közigazgatási, kedvezményes térítés mellett személy
gépkocsi-vezet6i.

Tanulmányi igény: 3,5 feletti átlageredmény.
Felvételi nincs. Az általános fel vételi eljárás keretében elbe

széIgetés lesz. Tervezett létszám: 30 fő. EIs6 osztályos ginma
zista tanulóink részére - ingyenesell biztosítjuk a tankönyveket
és a munkafüzeteket.

B.! SZAKKÉPZÉS TERÜLETÉN: a NAT-ra építve a 4
éves /2+2 éves/ szakképzésre térünk át. Itt el6ször a 9-10.
osztályban a közismereti tantárgyakon túl tanul6ink heti 4 6rá
ban szakmaorientáci6s gyakorlaton vesznek részt. A 10. osztály
sikeres elvégzését követően aut6matikusan kerülnek be a szak
képzésre. Ez a második 2 éves szakasz - a tényleges szakképzés.

Iskolánk az 1998/99-es tanévre - a 9. osztályaiba - az alábbi
szakmákat hirdeti meg:

Lányok részére: nŐiruha-készítő10-18 m, élelmiszer- és ve
gyiáru keresked6l 0-12 fú, gép- és gyorsíró 10-15 f(i.

Fiúk részére: asztalos 10-15 m, villanyszerel6 10-15 [ó, szo
bafest6-mázoI6-tapétáz6 10-15 fő.

Tanulmányi igény: a gép- és gyorsíró, valamint az élelmiszer
és vegyiáru kereskedő szakmában a közepes vagy eIméI jobb
tanulmányi eredmény. A többi szakmánál - a választott tanul
mányok a 8. osztály eredményes elvégzésével elkezdhetóK.
Felvételi vizsgát nem tartunk.

Választható idegen nyelv (9-10. osztályban) angoL német.

Szakmai gyakorlat: iskolánk tanmúl1elyeiben, oktató hely-
ségeiben, a Sütőipari Kft. boltjaiban.

Kollégiumi elhelyezésl biztositani nem ludunk.
Nyílt napok: 1997. november 21. (péntek) 8-12 óráig,
1997. november 28. (péntek) 8-12 óráig

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Telefon: 66/484-243

Felvételi: a ginmáziumba jelentkeZÓK esetében elbeszélgetés
- az általános felvételi eljárás keretében 1998. március 2. (hétfój
8 órakor

Minden érdekl6d6t szeretettel várunk iskolánkban.
Dr. Ágoston Sándor, tagozatvezető

Pap Tibor, polgármester



89.600 Ft

9.600 Ft

49.600 Ft

79.600 Ft

124.600 Ft

500 Ft/hó
bérleti dij

500 Ft/hó
bérleti dij

15.000 Ft

SZOFTVER-HARDVER
ALKATRÉSZ
ADÁS-VÉTEL

Monitor-, színes tv
videójaVÍtás!

Számítás- és Irodatechnikai Üzlet
Gyomaendr6d, Fő út 181/1. Tel: 60/453-311

Nyi1va: hétf6től péntekig 9-17 óráig,
szombaton 9-12 óráig

Ajándékba egyszeríf autós készletet adunk
(headset+tartó) vagy 10.000 Ft-ért beszámítjuk

használt készülékét afogyasztói árba!

1997. október 30-tól november 24-ig
CSomag (Áta nélkül) Belépési dij Készülék ára

Pannon GSM előfizetés 15.000 Ft

Pannon GSM el6fizetés+ 20.0ooFt
Ericsson GA 628 típusú készülék
bérlete

Pannon GSM előfizetés+ 25.000 Ft
Nokia 211 Oi típusú készülék bérlete

Pannon GSM el6fizetés+
Motorola d 160 típusú készülék 15.000 Ft

Pannon Gsm el6fizetés+ 15.000 Ft
Ericsson GH 688 típusú

Pannon GSM előfizetés+

Ericsson Gf 788 típusú készülék

Pannon GSM elófizetés+ 15.000 Ft
Motorola Star Tac 70 típusú készülék

Pannon GSM el6fizetés+ 15.000 Ft
Motorola Star Tac 85 típusú készülék

AZ IMPORT HASZNÁLTRUHA BOLT
továbbra is kilós és válogatott ruházattal várja kedves vásárlóit.

Gyoma, Petőfi u. 2. Gyoma, Hősök u. 44.

NOVEMBER 15-TŐLAKCIÓK!
Érdemes benézni a Hősök u. 44. szóm alatti boltunkba, ahol új

ruházat is kapható!

* Melltartók
750-2980 Ft-ig

* Női alsók 150-850 Ft-ig
* Pulóverek, zoknik.
harisnyanadrágok,

trikók, stb.

Tunertel Híradástechnikai Szaküzlet
....... Gyomaendrőd, Bajcsy u, 45. ......

litWWJyata Tel: 201223-110,201230-146 Vnm~~fl.&m

NŐI
téli és alkalmi
CIPŐK

bő választéka.
Különleges
modellek
a Linda

Sportban!
Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.
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Mit érnek a
SMART pontok?

Hogyan gyűjthet

pontokat?

A Városi Családsegítő Szolgálat Gyomaendrőd,
Fő út 2., pályázatot hirdet egy fő

LOGOPÉDUS
álláshely betöltésére.

Feltétel: Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskola logopédia szakán szerzett diploma.

Bérezés: Kjt. szerint.

Egyéb juttatás: szolgálati lakás.
Az állás azonnal elfoglalható.

Beadási határidő: a Művelődési Közlönyhen
való megjelenéstó1 számított 30 nap.
Érdeklődni lehet: Pál Jánosné intézményveze

lőnél a fenti CÍmen, vagy a 386-230-as telefonszá
mon.

Ahányszor valamelyik
Shell töltőállomáson vásá
rol, tankol vagy autót mo
sat, pontokat kap. Minden
levásárolt 150 forintért
egyet. Fizetésnél csupán át
kell adnia a kártyáját, és
frissc:n szerzett pontjait au
tómatikusan rávezetik.

A pontok gyűjtői a
SMART Katalógusban 8
kategória, közel 180 terffi(~

kéb61 és azonnal átvehető

ajándékok széles skálájából
válogathatnak.
Bőveúb információ a

Shell TöllőfÍllomfÍs()l1.

~ ~ ~i1~~~:;~g~ ~
~ ~ boltjai ~

Shell ajándékok továbbra is várják a kedves vásárlóiti

a vásárlóknakf Ajánlatunk:
A She!! a SMART Kár- - vezetékek, kábelek,

tyával hálálja m.:g vásárló- - kábelsaruk, sorozatkapcsok,
inak a hozzá való bűséget. _ elektromos szerelvények,
Onnek lehetősége vall arra,
hogy ingyen.:s SMART -mennyezeti és kültéri lámpák,
Kártyáján pontokat gyú)t- - hőtárolós kályhaalkatrészek
sön, melykért cserébe (fűt(fuetét,héíkorlátozó,
nagyszerű ajándékokhoz h6fokszabályzó, ventillátor motor),
juthat a Shell töltőállomá- . _ háztartási gépek (ETA és Elin),
sokon. dc: számos más he-
lyen is levásárolhatja őket. - centrifuga, mosógép és alkatrészeik.

Továbbra is vállaljuk épületek villany
szerelését, háztartási gépek javítását!

Érdeklődni o 66/386-358-os
telefonoszámon!
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·i.. ,··,··,··.. A gyomaendr6di vállakoz6k, cégek húsz ajándéktárgyat ajánlottak fel a Sz6-Beszéd ....··1 ~:~..,.
_...'-.s-:~":,. karácsonyi nyereményjátékára. Azok az olvasóink, akik az 1. oldalon található nye- L>~ ,... .

.... reményszelvényt kitöltik és levelezólapra felragasztva beküldik a Szó-Beszéd Szer- N .::i;'-.:,
keszt6sége címére: 5500 Gyomaendr6d, Pf. 48, j6 eséllyel pályázhatnak a felsorolt
nyeremények valamelyikére. Beküldési határidt'í: 1997. december l. Kérjük, hogy
fénymásolt szelvényt ne küldjenek, mert ezek a játékban nem vesznek részt. A
nyertesek nevét a Szó-Beszéd decemberi számában tesszük közzé, így szerencsés
olvasóink még karácsony előtt átvehetik nyereményeiket az ajándékokat felajánló
üzletekben. Íme a nyeremények listája: .

". ...•.•._~ ~ * Zffi MING Kft. Endr6di Kínai Boltja egy női táskát ajánlott fel 2600 Ft értékben.
* Velvet Bútorbolt ajándéka egy virágtartó állvány 3900 Ft értékben

.-:!( . * A Color Shop Papírbolt egy bőr-hátizsákot ajándékoz egy szerencsés olvasÓllk- ~
..... nak 3990 Ft értékben. I ..

··'~~"."'I."I·.I··· '~", '... .....'..'.•'...'..""t.;I • •• • * A Jutka Használtruha Bolt ajándéka egy 2000 Ft értékű vásárlási utalvány N
·i " " " .... ('. I _••' "1 " '"i'· .* A Lionne Shop 1OOO Ft értékű vásárlási utalványát veheti át egy olvasónk. •

i+l~+':'•...J_"'~.~...••i~.,~~.. :i * A Papír-játék-Ajándék Bolt ajándéka egyajándékcsomag 1500 Ft értékben. t.~). ~(jr'::~·~~... 1I.,) l * A Hami Kutyashop 1000 Ft értékű kutyaeledelt ajánlott fel. ~i·~;" ..: L
é."-'" ..'1 ~.. * A Kéri Híradásteehnikátöl két db Fuji 180 videokazettát vehet át egy nyertes '~I •••1--4~'.~

,..... 1080 Ft értékben. -
, ..1 ~.. I~.I ". 1......1...1...1..1.* A Mustang Farmerház egy 1200 forintos Wranglersporttáskávallepi meg egyik • I

.. J' szere"ncsés olvas6nkat. ,I F·. ·.,·,,~,W,,,,.' '" ..

~.
.=xo..:,................... ....... ~'~., * A Watt GInk karácsonyi meglepetése egy Tungsram energiatakarékos kom- ~ ,·)......-N:..:

i:~ pakt fénycső2300Ft értékben. i~
* Az Online Számítástechnikai Szaküzlet ajándéka egy Power Mouse egy egéra

látéttel1300 forintért.

* A Linda Sportban egy 1000 Ft értékű vásárlási utalványt válthat be a nyertes.

"' A Villtech Műszaki Bolt ajándéka egy Samsung 240 videokazetta és két tekercs
Agfa színes film összesen 1200 Ft értékben.

'. . ",- * A Metál Stop Vas-MűszakiBoltegy 2500 forintos PhilipshaJ'szárítóvallepi meg I.. -, '''. ~" ~" , '..• !'Ik:; egyik o!vasónkat. t~ .:: .
...;:- ~..:, * Gombkötő Frigyesné Nyomtatványboltja egy 1000 darabos Puzzle-játékot :.~ •••• .>!--:'**:>1.. ~~:i ajándékoz 2000 Ft értékben. \ ••••: ••;', "

!;:-'1 * A Tunertel Híradástechnikai Szaküzlettól egy General Electric falitelefont nyer- I.... . .
( ... het egy szerencsés olvasónk 3500 Ft értékben.

crj:.'~.~~I ;...;,.;..... * Borsi Lajos Piktor Bol~iában egy 276x198 cm méretű faliposztert vebet át a N'·.... (i',~ "~., h' nyertes 2095 Ft értékben. , I '•.:......~
~ * A Turul Cipóbolt egy pár bioszandált ajánlott fel nyereményjátékunkra. A lábbeli ····.1 ~:..: L

~ ~~ '~~1 értéke: 2000 Ft. .... ri..l--4;;'t·~I
, , * A Shell Töltőállomás üzemeltetője, a Kiss és Társa Bt. aJ'ándéka egy 5 literes ~'I -" -.' '."1

.J '. '. '. .... '~"..." " I ..• Alaska szélvédőmosófolyadék 1300 Ft értékben. N··.. .....
* Az EZ+AZ Műszaki Bizományi Bolt meglepetése egy 1650 forintot érő tetlonos .)

'-(" 'pároJÓserpenyő. ~

j~.~ ~ ....~
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Halász István

és valóra váltani segítő hű

barátja, Hajós Alfréd.
Érdemei~ek elismeréséül

megkapta a ferenc József
rend lovagkeresztjét. Iszer
az egész életét a magyar
sportnak szenteló puritán jel
lem, elszegényedve,. millt
"régi tüzek, fekete üszke"
hunyt el hosszú évekig tartó
beregség után llJ29-ben.
Sporttörténeri.inl<. joggal rarl
ja őt kora egyik legnagyobb
koncepciójú sportvezéré
nek.

Ötven éves
házassági évforduló

SV1lola János Ol ~ves) és neje Farkas Magdolna (68 éves)
EndrCidön kötött házasságot ötven évvel eze16tt 1947. október
25-~n. Egy gyermekük, 2 unokájuk és családjaik október 26-án.
vasárnap köszö!1tött~k az idős házaspárt, akik jó eg~szségben

fogadták a családtagok jókívánságait. A többfogásl1s ünnepi
ebédet a lJalfőzés nagymestere Kovács László (Höki) készítette
el a veodégseregnek.

ször az igazi diszkoszt,
mellyel bemutatót is tartott
(mindkét stílust oktatta:
amerikai és görög). Ő tanit
ványa volt a Baner Rudolf, a
következő olimpiai játékok
bajnoka.

Igazi sportdiplomata volt,
beutazta az egész kontinest és
Angliát és építette a kapcsola
tokat ,"Vagyonát, jövójét tette
kovkára, hogy meginduljon
fejl<5dése útján a magyar
sport" - írta róla életet útján
hűséges kísér6je, korát meg
e16z6, merész terveit megérL6

....................••......•...•.•...•••:.:::.:: ","

Emlékezés Iszer Károlyra
A magyar sporttörténelmet kutatva nevével találkozhatunk

a korszerű versenysport, de többnyire a magyar futballsport
születéséról emlékezve.

1885-tó1 három évtizeden
keresztül húsz külöm'éle sze
repben szolgálta a sportot.
Kenyérkereső pályája az
Osztrák-magyar Államvasút
Társaság vezető beosztású
tisztviselőjevolt. Iszer a Mil
lenáris pálya megteremt(~ie,

a BTC ezerkezű elnöke:
Iszer a magyar resnevelés és
sport mindenese.... kapra a
dics<5ít6 jelz6ket a korabeli
újságokban, Iszer Károly
maga is kiváló tornász volt,
de megállta helyét a vizen is.

A millenium közeledtével
egyre követel őbben lépett
fel, hogy legyen egy korsze
rű, befogadó képességénél
fogva országos rendezvé
nyekre alkalmas központi
versenypálya. Kilincselt,
tárgyalt, vitázott, harcolt ér
te. Iszer oroszlánrészt vállalt
a pálya létrehozásában. A
NOB Athénban megrartott
ülésén ő vezette a jegyző

könyvet. Saját költségén uta
zott ki és építette a
kapcsolatot a görög egyesü
letekkel. Ő hozta haza el<5-

ben csak hárman játszottak.
Másnap folytatódott lábtenisz
mérkőzéssel a verseny.

A közönség nem győzött tap
solni a remek játék láttím. A kora
beli sajtó pedig így ír az
eseményről: ,,Ilyen tenisz mérkő

zést még nem Iáttlmk Budapes
ten !" A magyar játékos rev,lIlsot
vett a bécsiek futtbalgyőzelméén.

Október 31-e utáI) a labdarúgás
vonzereje már rohamosan nőtt.

Novemberben edzésbe kezdtek a
pesti és budai egyetemek csapatai
(BBTE, MAC). A külvárosokball
pedig rájöttek arra, hogy ntiként
lehet ócska harisnyát kitömve,
,úllgylahdát csinálni ...

Ez történt száz éve Budapes
ten. Ez volt a nyitánya a magyar
labdarúgás nagyszeru színjáté
kának. Azóta már kétszer is le
győztük tanítómestereinket.

Bízzunk henne, hogy lesz
még fellendülés, ha helyes kö
vetkeztetésekre jutunk és úgy
szeretjük a labdarúgást, ahogy
Iszer Károly és társai szerették.

Halász István

Száz éves
a magyar

labdarúgás
1897. október 31-én rendez

ték hazánkban az első nemzet
közi labdarúgó mérkőzést.

Kétezren szorongtak a Millená
ris tribünjén és állóhelyein. A
mérkőzés részleteit már sokszor
felelevenítették. Tehát egész rö
viden, amit mégis nekünk is ej
kelJ mondani. Az ellenfél a Bécsi
Kriketerek voltak. A hazai csapat
a Budai TC volt. Az önáJlításból
kiderül, hogya magyar egyete
mes sport kiváló egyéniségei
mind játszottak a csapatban. A
magyar csapat így állt fel: Stob
be-Harsády, Asthon-Iszer,
Pesky, KJebersberg-Ray, B Yol
land, Hajós A, Ramaszéder,
Lindner. Csupa nagy név. Hajós
Alfréd olimpiai b,~nok, a többiek
zömmel alapítói a nemzeti labda
rúgásnak, majd később pedig a
Magyar Labdarúgó Szövetség
nek. Érdekességként említem
meg, hogy abban az idoDen nem
csak bíró és partjelző kettős mű

ködött közre, hanem g6lbírók is
voltak a kapuknál. Ugyanis ab
b,Ul az időben még a kapukon
nem volt hájó.

A játék nagy részében a ma
gyarak védekeztek, hogy meg
akadályozzák a sokkal
gyakorlottab b ellen fél nagy
arányú győzelmét. A bécsi ka
usnak kevés dolga akadt mivel
már hűvös volt október végén 
kihozatták lódenkabát ját és fel
vette. SŐt ,Ulgol gyökérpipáját
is fogai közé szorította, bár 
dícséretére legyen mondva 
nem gyújtott rá. A második fé!
idő közepén azután újra neki
vetkezett és a pipát is letette az
egyik kapufa mellé, mert a ma
gyar jobhszárny egyre vesze
delmesebben rohamozott.

A Kriketerek 2:0-ra győztek,

de aBTC lelkes, lendületes játék;a
mindenkit magával ragadott. A
vereséget nem érezte senki fáj
dalmasnak a bécsi csapat tele volt
,Ulgol játékosokk:al, míg a BTC-



Címe: ..

Érdeklődni: " , .

Feladó neve: .

Az apróhirdetés szövege: , .

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Pedagógusnő gyermekfel ü
gyeletet vállal. Érd.: 66/386-558

Jó tárgyalókészséggel és szer
vezóKészséggel rendelkező mun
katársakat keresünk pénz~gyi-.

befektetési tanácsadónak. Erd.: 9
óráig a 66/285-874-es telefon
számon

Egyetemi hallgató (ELTE
BTK) hétvégenként. korrekt ~ron
német nyelvtallítást vállal. Erd.:
284-636

eladó. Érd .. Gyoma, B. Molnáru.
23.

Használtcikkek eladók: ülő

garnitúrák, íróasztal, kl)nyba
szekrény. bicikli, gumiasztaL stb.
Érd.: Gyoma. Kiss B. u. 4.

Középkorú, gyermektelen.
mozgáskorlátozott hölgy házzal.
kocsival megismerkedne hasonló
adottságokkal rendelkező káros
szenvedélyektól menetes férfi
val. Cím a szerkesztőségben.

Pálma eladó. Érd.: 284-785-ös
te\efonszámon (este).

Ingatlanok közvetítése 600
6000~ezer Ft közötti áron. Érd.:
Gyomaendrőd, Endrődi u J l.

COMMODORE 64-es számí
tógép, floppy. 32 lemez, kazeuás
magnó eladó. 386-523

Kétfunkciós bahakocsi jó álla
potban, gyermekágy baldacbin
nal, valamint halványzöld
bundazsák (overállá alakítható)
eladó. Érd.: Endrőd. Honvéd u. 7.
285-527

Ingyenes az apró!

EGYÉB

Egy tengelyes, vizsgázott, bil
lenős pótkocsi. ráfu tófékes el
adó. Ugyanitt Multicar 2
bengeres motor dadó. Érd.. Gyo
maendrőd, Kisréti u. 3I! l. Tel:
285-742

10 mázsa kétéves fúszerkö
mény eladó. Érd.: 661311-011

Emeletes gyerekágyat vennék.
Tel: 386-644

Tüzifa eladási Tölgyfa tüzifa
felvágva, házhozszállítva ?OO
950 Ft/g fu varral együtt. Erd ..
Domokos Mibály, 30/554-700

Új Totya SAO és S-SS-ös, ve
gyestüzelésű kazán eladó. Erd.:
60/473-439

Nappali szekrénysor, kerék
pár, 175 literes hűtő eladó. Érd.:
Gyoma. Kiss B. u. 4.

Házi készítésű tészta eladó 320
Ftlkg áron. Érd.: Gyomaendrőd,
Selyem u. 25/1.

Újszerű állapotban lévő há
romfunkciós babakocsi, vala
mint újszerű állapotban lévő lila
~yermek~gy baldachinnal ela~ó.

erd.: egesz nap, Gyomaendrod,
Gárdonyi u. 2. Tel.: 285-503,
60/488-311

Vegyestüzelésű kazán, ~ala

mint Pocosban kert eladó. Erd.:
Gyoma, Hunyadi u. 25/1. Tel.:
285-533

Keveset használt Erika írógép
eladó. Érd.: Bocskai u. 48/1.

80 mázsa húza eladó. Érd.:
661284-258, 16 óra után

Kéménytégla, 40x30x25-ös
szi likát, asztalsparhelt, Babetta

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olva
sók.nak: a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen
küldik be megjeJentetés céljából. A szelvényen megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelező

lapon vagy borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért
felelősségetnem vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehettí'
leg ne tartalmazzon tizenöt (l5) szónál többet'
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Angol szetter kiskutyák angol
vérvonalból, díjnyertes szülőktől

oltva, törzskönyvezve eladók.
Érd.: 62/423-550

Keresem fehér palotapincsi
kiskutyámat. Elveszettjanuár 28
án. A nyolIU'avezető 1000 Ft ju
talomban részesül. Érd.: Kiss
István Gyoma, Munkácsy u. 5.

Speciálisan kitenyésztett órz6
védő munkára kiválóan alkalmas
2 hónapos Bulldog kiskutyák el
adók. Érd.: 66/283-339. esti
órákban.

Arany Cocker Spániel ki~ku

tyák törzskönyvvel eladók Erd.:
EndrCíd, Selyem u. 22. Tel.: dél
után 284-341, este 284-297

Német dog eladó (8 hetes kan,
acélkék). Érd.: Pelle Andrásné,
Gyoma, Bánomkerti u. 16/1.
Tel.: 60/388-920

A Danzugi holtágnál zárt kert
eladó. Érd.: 66/455-701. 66/448
348/Ln

65 négyszögöl felszántott föld
~998-ra veteményesnek kiadó.
Erd.: Gyoma, Vörösmarty u. 28.
Tel.: 284-.596

Vízparti telket veszek köves út
mellett. 285-669

KERT, TELEK

JÁRMŰ

ÁLLAT

és kétszobás ház eladó. Érd.:
66/285-489

Elcserélem 3 szobás összkom
fortos családi házam (folyó 200
méterre) hasonló nagy portásra.
Érd.: Gyomaendrőd, Könyves K.
u. 20. Tel.: 30/353-615

Kétszobás, összkomfortos csa
tádi ház eladó Gyoma, Hunyadi
u. 32/1. szám alatt. Érd.: a hely
színen, vagy a 283-419-es tele
fonszámon.

Terra kist.raktor pótJsocsival és
tartozékaival eladó. Erd.: Gyo
ma, Jókai u. 5.

na-as GL-es Skoda 2 év mű

szakival és pótmotor alkatrész el
adó. 283-682

Eladó egy 1992-es, ötajtós, ka
talizátoros LadaSamara Erd.: 66
388-142.

IFA W-50, fixplatós tg\\..
üzemképesen, lejárt műszakival
eladó. vagy munkagépre cs~rél

hető. Irányár: 170 ezer Ft. Erd.:
66/285-926, 19 óra után.

Skoda 120 L eladó. Érd.: este
5 óra után, 661284-433

Jó áll,apotban lévő IlS fmgon
eladó. Erd.: OregszólCí, Ugari u.
8. Tel.: 386-952

Szürke 250-es ETZ eladó.
Érd.: Endrőd (Ridegváros), Ken
deráztató u. 7. Gyebnár.

HÁZ, LAKÁS
Gyömrőn, a fővároshoz közeL

zöld övezetben, földszintes, tele
fonos, kétszob<1s 56 m2-es örök
lakás eladó. Irányár: 2,6 millió
forint. Gyomai csere ráfizetéssel
érdekeL Tel.: 29/332-915
Gyomaendrőd központjában

(Attila u. 2/1.) 3 szoba, kony
ha+étkezős családi ház, nagy
melléképülettel, ipari árammal,
frissen meszel ve és mázolva
azonnal eladó. Vásártéri lakóte
lepi lakást beszámítok. Tel.:
30/289-950.66/284-792.

Tetőtérheépítéses családi ház
Ikét család részére is elegendő/

eladó Gyomán, a Katona J. u. 2/ l.
szám alatt. Irányár: 3.5 millió fo
Jint. Minden ajánlat, illetve Bé
késcsabaj cseremegoldás ismét
érdekel. Erd .. Dr. Kulcsár László
ügyvédnél és a helyszínen.

Endrőd, Dózsa Gy. u. 33. s,zám
alatti ház olcsón eladó. Erd.:
60/384-722

Vállalkozásra alkalmas, 3 szo
bás, étkezős, gázfűtéses családi
ház gazdasági épületekkel (ga
rázs, szín, hűtőkamra, tárolóhe
lyiségek) eladó. Telefon:
386-671.

Gyoma, Hősök u. ,53. szám
alatti garázs kiadó. Erd.: 386
595. vagy személyesen
Gyomaendrődön. Ady u. 34.

szám alat! 70 százalékban kész
családi ház lakható állapotban, fi
zetési könnyítéssel eladó. Esetleg
y ásártéri IIp-i lakásra cserélhető.

Erd.: a helyszínen egész nap
Gyomán. a Fő úton üzlethelyi

ség eladó vagy kiadó. Érd.:
30/580-347

Gyomán, Gárdonyi u. 23. szám
alatti báz eladó vagy eJcserélhető

Vásártéri lakótelepire. Erd.: a
helyszínen, vagy a 284-l 90-es te
lefonszámoJl.

Kicsi ház (egy szoba, egy
konyila) olcsón eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Mikszáth K. u. 16.
Endrődön a Deák u. 32. szám

alatti 3 szobás családi ház eladó.
Két család részére is megfelelő.

Érd.: 386-977
Kétszobás gáz-központi fűté

ses családi ház eladó. Lakótelepi
lakást heszámítok. Gyoma,
Bajcsy Zs. 13

Két család részére is alkalmas
gázfűtéses családi ház mellék
épületekkel a Petőfi u. 26. sz.
alatt eladó. Érd.: Endrőd, Mohá
csi u. 14. Tel.: 284-042

Thermoton téglából épült 5
éves padlásszobás ház sürgősen

eladó. Kisebb gyomai vagy be
senyszegi házat beszárnítok.
Minden megoldás érdekeL Érd.:
283-787,16 óra után.

Gyomán két generáció részére
alkalmas kétszobis, komfortos,



Gyomaendrőd, Bartók B. u. ll. szám alatt
(a volt Enci melletti utcában)

AUTÓSZERVÍZ
bővült szolgáltatásokkal vár minden

Kedves Autótulajdonost!
- személygépkocsik teljeskörűjavítása,
- műszaki vizsgára való felkészítés,
- benzin űzemű motorok műszeres vizsgálata.
- karosszériajavítás,
- alvázvédelem,
- autófényezés.

Nyitva: hétfötöI péntekig: 8-l 7-ig, szombaton: 8-l 2-ig

MeghIbásodott autó/óval forduljon hozzám
bizalomm011

Kurilla Zoltán, autószerelő
Tel: 66/285-164

f9ÚJ G~t~~~~~I~SOK.~
gépjármúllöz, valamint targoncához.

Továbbá vállalom: személy-, teher-, mg.-i
gépjármű és targonca gumiköpeny gépi

szerelését, javítását, celltírozását.
TÉLI GUMIK NAGY VÁLASZTÉKA!

Katona György gumijavító
55cű Gyomaendröd, Bajcsy-Zs. út 107. Tel: 66/285-127
Nyitva: hétfötöl péntekig 8-l 7-ig, szombaton 8-12-ig

..
<
~~K6~~~66~~ő6~~6b~K~~XY46~Yőb~Y6~~~66~Yő6~Y66~~66~V6~~Y6h~~~~

Bő áruválasztékkal várja kedves vásárlóit a
Mustang Farmerház!
omaendrőd, Fő út 181/1.

üü fl ü~f!J

MllSTANG
lAl1M!l1HÁI

BO'J Ön i. jó 'orma".n le.,enl
Férfi, női télikabátok ® pulóverek ® bársony

és flanelingek ® bársonynadrágok ®
farmernadrágok ® dzsekik ® téli zoknik ®

sapkák ® sálak ® kesztyűk

Csípőfazonú, egyenes szabású
farmernadrágok már

4900 Ft- tóll
Női szövetszoknyák, nadrágok

és blézerek az UNICON-tól!

VELVET "BUTORBOLT
Gyomaendrőd, Fő út 202. Nyitva: hétköznap 9-12-ig, 13.30-17.30, szombaton 9-12-ig

Renáta szekrénysor Óceán ülőgarnitúra3-2-1

Irodabútorok
méretre való
elkészítését
vállaljuk

Konyhák
méretre való
elkészítését
vállaljuk

r
g

I
~

~r
~ --------------.
~

~
~

~ Szekrénysorok 50.200,-tóL íróasztalok 8.300,-tóL fotelógyak 15.1 OO,-tól és egyéb kiegészítő bútorok!
r.
§ Ülőgarnitúrók megrendelésre!
~

~ A november 20-ig felvett megrendelésekre 5% kedvezményt adunk!
L";--."''-.F.l'~~",,«~///nH/''-n9'n'''~ff/.n?'/n?'r.?V/n?'X.'99'T~~'.7fl.n.»»»..;on'''.''''''''''~n'YnflTh~~/~.r.."'Xl';"'n....,;;~/~~~~"NT."Y~""'X~oI'."~~



Ünnepeltek a gyomae drő · táncos

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Azt mondják, hogy Gyo
maendrődön nincs olyan
család, akiknek tagjai kö
zött nyomdász, vagy cipész
ne lenne. Talán igaz ez a
kijelentés, ám az is bizo
nyos, hogy kevés az olyan
család, ahol az elmúlt 25
30 évben ne táncolt volna
valaki a társastánc klub
ban, vagy a néptáncegyüt-
tesben.

Megkez ődöt á té T"

kiép"tése
Szűcs Imre mezőberényi vállakozó, a gyomaendrő

di kábeltévé-hálózat kiépítője lapunknak elmondta,
hogya vezeték kiépítését december közepén elkezdték
a Kolmann-telep és a Vásártéri lakótelep közötti ré
szen. Az elsőlakások bekapcsolása a hálózatbajanu
ár közepén várható. Eddig mintegy hétszázanjelezték
igényüket. Jelentkezni Dusek Andrásnállehet szemé
lyesen, vagy Szűcs Imrét hívják a 30/217-346-os tele
fonszámon. A hálózat kiépítése egyébként
folyamatosan történik.

Ez év májusában Stipsicz-Bethlen
Károly meghirdette a Virágos Gyo
maendrődért akciót, s megalapította
a Franciska-díjat. A hagyományte
remtő díj céljául tűzte ki a színes és
ápolt városkép kialakítását, jórészt
számítva ebben a város polgáraira is.
Ez év augusztusában az e célra ösz
szejött zsűrivel körbejárták a várost,
s a rendezett, gondozott, virágos por
tákat, épületeket pontozták. Megszü
letett a végeredmény, mely szerint
négy fődíjat ítélt oda a zsűri.

Húsz-húsz ezer forintot kap: Nagy
Pál (Ugari utca 26.), Zrubecz Zoltán
(Vásártéri ltp. 32. Nb.), Burai Piros
ka (Táncsics u. 38.), valamint az Hjú
sági ltp. I. és II. épületének lakói.

Tíz-tíz ezer forinttal jutalmazzák a
következő polgárokat: Uhrin Lász-

lóné (Szélmalom u. ll.), Kukla Ist
ván (Kálvin u. 37.), Liziczai And
rásné (Kossuth u. 52.).

Öt-öt ezer forintos elismerésben
részesül: Lapatinszki Lajosné
(Hídfő u. 9.), Zelenák Andrásné
(Mikszáth u. 52.), Kovács Gábor
(Pásztor u. 35/1.), Haibach Már
ton (Fegyvernek u. 27.), Csath La
jos (Fegyvernek u. 3.), Kiss Imre
(Hámán u. 4.), Dógi Jenő (Kilián
tér 19.).

A pénzdíjakat december 20-án,
szombaton 16 és 17 óra között a To
urinfonn irodában (Fő út .173-179.)
vehetik át a díjazottak Stipsicz-Beth
len Károlytól, a Franciska-díj alapí
tójától.

A jutalmazottaknak szerkesztősé

giink is gratulál!

Drágább lett. , ,
az IVOVIZ

4. olC:al
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Ünnepeltek a gyomaendrődi
táncosok

Harminc éves a Körösmenti, huszonöt éves a Rumba

A társastáncosok bálján Megyeri Lászlót és feleségét Ildikót köszöntik a táncosok a jubileum
alkalmából

Azt mondják, hogy Gyoma
endrődön nincs olyan család,
akiknek tagjai között nyom
dász, vagy cipész ne lenne. Ta
lán igaz ez a kijelentés, ám az is
bizonyos, hogy kevés az olyan
család, ahol az elmúlt 25-30 év
ben ne táncolt volna valaki a
társastánc klubban, vagy a nép
táncegyüttesben. Mindenesetre
tény, hogya megalakulásukju
bileumát köszöntőtáncosoktelt
ház előtt ünnepelhettek. Mind
két táncegyüttes sokat tett a fi
talság nevelése érdekében, s az
elmúlt évtizedek alatt öregbí
tették városunk hírnevér. Ezt is
elismerte az önkormányzat az
zal, hogyaKörösmenti Néptán
cegyüttes és a Rumba
Táncsport Klub is megkapta a
Gyomaendrődért Kitüntető

Emlékplakettet.
November 22-én szombaton

délután a Katona JózsefVárosi
Művelődési Központban Váifi.
András alpolgármester nyitotta
meg az elmúlt 25 év társastán
cos relikviáit bemutató kiállí
tást. A Rumba Táncsport Klub
l992-ben jött létre, s a békés
csabai Nyíri Lajos táncpedagó
gus évekig irányította sikeresen
a lelkes csoport munkáját. Je
lenleg Megyeri László és fele
sége Megyeriné Csapó Ildikó
tanítja táncra, mozgás- és visel
kedéskultúrára a fiatalokat.

Este a sportcsarnokban ren
dezett ünnepi estélyen Megyeri
László klubvezető táncpedagó- A vacsora utáni táncbemutató A társastáncosok könyve

Dr. Szendrei Éva egykori táncos a gyomai művelődési ház
volt igazgatójával Putnoki Elemérrel és feleségével

Tímár Krisztián és Pólus Rita a klub legeredményesebb
táncosai
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Az egykori táncosok jobbról balra: Juhász Erika, Lévai Éva, Záv<?gyán Jutka,
Roncsek Gabriella, Gyalog Irén, Zelenák Erzsébet, Karbiner Ildikó, Agoston Katalin,

Brandt Márta, Kárpáti Andrea és Demeter Mária

30 éves
a Körösmenti

Balról jobbra: ifj. Putnoki Elemér, Vasas György,
Botos József és Kun Lajos

Dezsőné Rau Katalin, Pappné Szilágyi
Rozália és Dezső Linda a fellépés előtt

Gyalog László, Kovács Sándor, Balogh
Zoltán és Farkas János

gus idézte fel az elmúlt negyed
századot. Betegsége miatt az
eseményen nem tudott jelen
lenni a klub egykori vezetője

Nyíri Lajos. Az idős táncpeda
gógus magnószalagon küldött
üzenetét hallhatta a közönség.
Köszöntötték a klubot amegye
táncpedagógusai és Szilágyi
Menyhért, a megyei közgyúlés
művelődésibizottságának elnö
ke is. Több mint hétszáz vendég
vett részt a hajnalig tartó bálon,
ahol a vacsora után a táncklub
egykori, "öreg" táncosai, vala
mint a jelenlegi versenyzők, a
fiatalok mutatták be tánctudá
sukat.

Egy héttel késóbb, november
29-én a Körösmenti Néptánce
gyüttes ünnepelte fennállása
30. évfordulóját. A művelődési

központ zsúfolásig telt színház
termében a közönség vastapssal
jutalmazta a színpadra lépett
táncosokat. Nemcsak a régi és
jelenlegi táncosok, hanem a
legifjabbak is színpadra léptek.
A műsort egyébként a televÍzi
óból is ismert koreográfus, Vá
sárhelyi Lász.ló vezette.

A gálaműsor után dr. Dávid
Imre polgármester köszöntötte
az együttest, s köszönetet mon
dott a néptáncegyüttes egykori
vezetőinek: Nagy Albertnek,
Gyalog Lászlónak, Sára Fe
rencnek és Gál Lászlónak, vala
mint a jelenlegi művészeti

vezetőnek: Weigert Lászlónak.
Az 1967-ben alakult együttes
eJsőalkalommaI1977-benkap
ta meg a Kiváló Együttes címet,
majd 1982-ben második alka
lommal, s ezzel véglegesen el
nyerték a kiváló cÍmet.

Este a sportcsarnokban várta
terített asztal avendégsereget,
akik vilTadatig ropták a táncot.

RE.

Az együttes harminc évét
bemutató könyv címlapja

Körösmellti
30 ér'e
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"Utépítés lakossági tátnogatással
Öt év takarékoskodás után aszfaltozás

Szennyvízszállítás
Az önkormányzat január elsejétől a GyomaszolO' Kft-t

bízta meg a lakossági folyékony hulladék begyűjtés6vel és
elszállításával. Ezentúl tehát csak a kft. foglalkozhat a
szennyvízszippantással és a szennyvÍztelepre való elszállítá
sával.

&
~~1't.,.1'
I: I'
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Szennyvíz

Még ötven
kilométernyi
vezeték épül
Az elkövetkezendőidőszak

ban jelentős állami támogatásra
szemÍthatnak azok a települé
sek, ahol a szennyvÍzelvezetés
re áldozni kívánnak.
Gyomaendrőd városában 29,5

km működőképes szennyvÍzveze
ték van, melyre eddig 731 lakást
kötöttek be, s még 606 beköthető

lenne. Mintegy 50 kilométernyi
vezetéket kellene még építeni.
25,3 kilométernyi szennyvÍzveze
ték tervei már elkészültek, ennek
megépítése 1572 lakást érintene.
További 25 kilométer tervezésre
váró csatomahossz megépítése
még 1800 lakás csatlakozását ten
ne lehetővé. A beruházás l milli
árd 280 millió forintba kerülne.

A beruházáshoz jelenleg 40
százalékos állami támogatás kap
ható. Emellett lehetőség van tá- .
mogatást szerezni a vízügyi, a
környezetvédelmi, és a területfej
lesztési alapoktól, valamint váro
si és lakossági pénzekre is számít
az önkormányzat. A számitások
szerint házanként 100 ezer forint
terhel né a lakót. Az összegre a
takarékszövetkezet kedvező hi
tellehetőséget nyújt, s aki vállalja
az anyagi áldozatot, annak az ön
kormányzat 5 évre elengedi a
kommunális adóját.

I
NYEREMÉNYAKCIÓ

december l. és 23. között!

~ ~

Elelmiszer Aruház

1000 Ft vásárlás felett minden vásárlánk
sorsjegyet kap.

A következő dijakat sorsoljuk ki közöttük:
1. díj - hűtőszekrény, 2. díj - kerékpár,

3. díj - CD-s rádiósmagnó, 4. díj - konyhai robotgép,
5. díj - gőzölős vasaló, 6. díj - pléd,

valamint egyéb értékes nyeremények.

J<j.[[emes I(arácsonyi ünnepel(et és 6o[áog új es.ztenáőt kjván
minden f:!.áves vásárú5jánal(aZsort 'ÉMmiszerJÍrufiáz

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 35/2.

napon át havonta fizetnék az
utca lakói és a város. Új út
esetében havonta 1000 forin
tot tenne be a város, s 1450
forintot fizetne a lakó öt éven
át. Erre évi 30 százalék álla
mi támogatás jár, s pályázati
pénzekból újabb harminc
százaléknyi összegre lehetne
szert tenni. Öt éves takaré
kosság után, amikor az utat
építik, már nem kellene sen
kinek semmit fizetnie.

- A teljes útépítési program
megvalósulása esetén az ön
kormányzatnak évente 50
millió forintot kellene e célra
aFundamenta bankjába, a ta
karékszövetkezetbe befizet
ni. Tapasztalataink szerint a
program 70 százalékos meg
valósulására van lehetőség, s
ez évi 35 milló forint városi
támogatást jelentene - tájé
koztatta lapunkat dr. Dávid
Imre polgármester.

Amennyiben a képviselő

testület jövő év februárjában
az 1998-as városi költségve
tés tárgyalásakor a fenti ter
vet elfogadja, úgy az Endrőd
és Vidéke Takarékszövetke
zet és a városháza elkezdi a
szervezést. H.E.

A szárrútások szerint, ahol
most földút van, ott portán
ként 240 ezer forintba kerülne
2003 táján az útépítés. Ahol az
útalap már megvan, ott 110
ezer forintot kellene fizetni
portánként az aszfaltozásra.

Az említett Fundamenta
előtakarékossági lehetőség

igénybevételével havonta
történő lakossági és önkor
mányzati befizetéssel a ki
adás 5 évre eloszlana. A
Fundamenta előtakarékos

ság minimum 51 havi futa
midejű. Az útépítés
költségének részleteit 51 hó-

Közmunkára pályáznak
Az idei közmunka-program pályázaton az önkormányzat

támogatást nyert, s a pénzből - helyi munkanélküliek alkal
mazásával - a város csapadékvÍz csatornarendszerének felét
felújították, kitakarÍtották. A további munkákhoz ez év véO'én
újabb pályázatot nyújt be az önkormányzat. A pályázat"'el
nyerése esetén kapott mintegy 50 millió forintos támoO'atás
hoz 13 millió forint önerőt kell a városnak biztosíta;ia. A
csatornák további felújítási munkái jövő év áprilisától fél
éven át mintegy 140 embernek biztosítanának munkát.

Emelték a vízdíjat
A Békés Megyei VízművekVállalatjavaslatára a képvise

lő-testület december lO-i ülésén emelte a lakossági és a
hatósági vÍzdíjakat, valamint a csatornadíjakat. A lakossáO' az
eddigi 100 forint 50 fillér helyett január l-től 118 fori~tot
fizet a vízért köbméterenként. A hatósági vízdíj az idei nettó
116,8 forintról 137,2 forintra·emelkedik. A lakossági csator
nadíj a mostani köbméterenkénti 76 forintról 89 forintra nő

jövőévtől. A képviselő-testületi ülésen több panasz is elhanO'-. o
zott egyrészt az Ivóvíz minőségével kapcsolatban, másrészt
a vízművek helyi üzemmérnökségének munkájával kapcso
latban. Hosszu Szilárd, a vízművek igazgatója Ígéretet tett a
panaszok kivizsgálására.

Városunk 123 km úthálózattal rendelkezik, melynek
fele burkolt út, ám ennek egy része is felújításra
szorul. Az önkormányzat távlati tervei között szere
pel a jó minőségűúthálózat kiépítése is. A beruhá
záshoz szükséges anyagiak előteremtésében

számítanak a lakosság anyagi áldozatvál1alására is.

A város belterületén 30 ki
lométernyi út szorul felújítás
ra, illetve több helyen az
aszfaltréteg hiányzik: Emel~

lett mintegy harminc kilomé
ternyi új utat terveznek
építeni. A beruházás összkölt
sége mintegy I milliárd forint.
Az összeg harminc százalékát
állami tárnogatásbóllehet biz
tosítani, a fennmaradó mint
egy 670 millió forintot az
önkormányzat és a lakosság
30-70 százalékban finanszí
rozná a Fundamenta lakás
előtakarékossági pénztár
segítségéve!.
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Lebontani vagy
felújítani

Az endrődi volt községháza épületét ez év őszén

újította fel a város. Az épület nyugati része azon
ban igen leromlott állapotban van. A felmérések
szerint az épületrész életveszély-elhárítási mun
káinak költsége 2 millió forint lenne, a teljes fel
újítás pedig összesen 7,8 millió forintba kerülne.
Felvetődött az épület le- Katona Lajos, a gazdasági

bontása, s a viszonylagjó he- bizottság elnöke azon a véle
lyen lévő telek értékesítése. ményen volt, hogy nosztal
Az ötlet azonban a már meg- giából nem lehet megélni.
szokott indulatos elutasítást - Megérteném az óvatossá
váltotta ki az endrődi képvi- got, ha ez az épület magas
selők köréból. Ebben élen építészeti értéketképviselne.
járt Dávid István, aki szerint Sajnos a város tele van olyan
az összeomlás határán lévő középületekkel, amelyeknek
építmény a város szívében nincs funkciója és ezeket vá
igen patináns helyen van. rosi pénzbó1 felújítani kész
- Ha eladják, akkor az egyen- öngyilkosság - mondta Kato
lő Endrőd elsorvasztásával, na.
ha elbontják, akkor építse- A képviseló1<. végül arra az
nek helyette másikat... elhatározásra jutottak, hogy

Az épület egyébként állító- eladják az épületet, de az új
lag Endrőd legrégibb épít- tulajdonosnak két év alatt az
ménye. Annak idején a falu épületet fel kell újítania. Egy
börtöneként mú1cödött. évig ingyen használhatná az

Dr. Kovács Béla szerint el- épületet a Vöröskereszt és a
bontani nem kellene az épüle- régészeti múzeum. Sőt az
tet, mert az nagyon szép. Dr. épület lakás, valamint ipari
Kovács szerint oda kellene ad- és mezőgazdasági üzemként
ni valakinek az épületet egy nem hasznosítható. Ezek
jelképes összegért, azzal a fel- után már csak vevőt kellene
tétellel, hogy eredeti állapotá- találni ...
ban helyreállítsa. H.E.

December 25-én szállítják el a szemetet azokból a
kukákból, amelyekbó1 egyébként pénteki napon, azaz
másnap vinnék el a hulladékot. Január elsején nem lesz
kukaürítés, helyette másnap, január 2-án indul körútra a
kukáskocsi -közölte lapunkkal a Gyomaszolg Kft.

A Villámturs Közhasznú Társaság, a helyi járatú au
tóbuszok üzemeltetőjea képviselő-testület hozzájárulá
sával a jelenlegi 50 forintról 60 forintra emelte az egy
útra szóló vonaUegy árát. A dolgozói bérlet 1440 forint
lesz, a tanuló- és nyugdíjas bérletért pedig 420 forintot
kell fizetni. Az új árak január l-tó1lépnek érvénybe.

Kukaürítési napok

Drágul az utazás

Támogatás fiataloknak

Három pályázó közül Hajdú Lászlót, az ipari iskola
tanárát nevezte ki a képviselő-testület a városi könyvtár
igazgatójának. A képviseló1<. értékelték, hogy Hajdu
László színes rendezvényekkel akarja népszerűsíteni a
könyvtárat. A magyartanári végzettségű igazgató kine
vezése december ll-étól öt évre szól.

SZÓ-BESZÉD HíREK

Fásítás

Megbízott vezető

/

Uj könyvtárigazgató

A gondozási központ megüresedett vezetői állására
Czikkely Imréné, az intézmény megbízott vezetője és
Gellai Józsefné, a református szeretetotthon vezetője

pályázott. A pályázati feltételeknekegyikőjüksem felelt
meg, mivel felsőfokú szakmai képesítéssel nem rendel
keznek. A képviselő-testület úgy döntött, hogy új pályá
zatot írnak ki, ám addig is Gellai Józsefnét bízzák meg
a gondozási központ vezetésével.

A város jövőre 1,3 millió forintot kíván költeni a
Kossuth utca fásítására. A fásítási terv most készül, s az
elöregedett gömbakácok helyett új fákat ül tetnek. Mind
ehhez az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet és a
Gyomai Kner Nyomda Rt. ígért anyagi segítséget.

Fiatalok első lakáshoz jutásához utoljára 1995-ben
.nyújtott támogatást a város. A múlt évben és idén a
költségvetés hiánya miatt e célra nem szánt pénzt az
önkormányzat. A következő évben 6 millió forintot
használnának fel, melynek egy részét kölcsön formájá
ban, másik részét pedig vissza nem térítendőtámogatás
ként adná a fiataloknak a város.

Karácsonyi
HALVÁSÁR
ahalboltban

Élő és
tisztított hol!

Ponty, busa,
süllő, csuka,

balin, keszeg,
kórósz.

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 27.

ZENEI
szolgáltatását

vállalom
kedvező áron!

Megyeri ~yörgy
zenesz

66/284-799

Rendezvények,
bálak,

összejövetelek
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Az 1997-es esztendőeseményei
Január

A március 9-i id6közi pol
gármester-választásra négy
jelölt, Czibulka György, dr.
Dávid Imre, Jenei Bálint és
Kiszely István jelemtkezett.

Tourinform Irodát mú1<.öd
tet az önkormányzat január
tól. Az iroda múködésétól a
turizmus fellendülését és a
városunkba látogatók tájé
koztatását várja a képvisel6
testület.

Február
A város képvisel6-testülete

február 6-i ülésén elfogadta a
város l 997-es költségvetését.
A város bevételei és kiadásai
között hatvanhat millió forint
különbség mutatkozik. Ez a
költségvetési hiány azonban a
hivatal szakemberei szerint
kezelhető.

Február 27-én a városi mű
velődési központban rende
zett fórumon mutatkoztak be
a polgármesterjelöltek.

Március
Március 9-én Gyomaend

rőd új polgármestert válasz
tott. A város 12858
szavazópolgárából 5641-en
(43,9 %) voksoltak, sebból
5594 volt érvényes szavazat.
A gy6ztes dr. Dávid Imre
2857 szavazattal, Czibulka
Györgyre 1502-en voksol
tak, Jenei Bálint 1137, Ki
szely István pedig 97
szavazatot kapott.

Március 13-án tette le a
polgármesteri esküt dr. Dá
vid Imre. Czibulka György
alpolgármester március 26
án írásban jelentette be le
mondását. Helyére a
képviseló1< Várfi Andrást vá
lasztották.

A Kner Nyomdaipari Mú
zeum és a Gyomai Kner
Nyomda Rt. rendezésében
március 27-én nyílt meg a
száz éves születésnapját ün-

nepl6, Amerikában él6 Kner
Erzsébet könyvkötőéletútját
bemutató kiállítás a gyomai
múzeumban.

Április
Új térségfejlesztési társulást

hozott létre Hármas-Körös
Területfejlesztési Önkor
mányzati Társulás néven
Gyomaendr6d képviselő-tes

tülete Hunya és Csárdaszállás
településekkel közösen.

Április 16-án a pekingi
központú Soung Ching Ling
Nemzetközi Gyermekbarát,
Alapítvány 12 tagú kínai ok
tatási delegációja érkezett
Gyomaendr6dre.

Május

Szűcs József alezredest, a
Gyomaendrődi Rend6r6rs
parancsnokát május l-tól új
beosztásba helyezték: a
Szarvasi Rendőrkapitányság
hivatalvezet6je lett. Helyére
a Dévaványai Rendőr6rs ve
zet6je Tóth Bálint került.

Május 3-án rendezték meg
a sportcsarnokban az I. Kö
rös Kupa Nemzetközi Férfi
és Fiú Tornaversenyt, ahol
neves hazai tornászokat is
láthattak az érdekI6dó1<.

A Bethlen Alapítvány és a
Rekline Studió üzletember
találkozót rendezett Gyoma
endrőd testvérvárosában, a
romániai Nagyenyeden. Az
eseményen 18 vállalkozó és
cégvezet6 vett részt váro
sunkból.

Rózsahegyi Napokat ren
deztek május 23-án Endrő

dön. Bemutatták a Xénia
Kiadó gondozásában megje
lent könyvet, melyet Márton
Gábor írt az endrődi szüle
tésű színészról, Rózsahegyi
Kálmánról.

Június
A képvisel6-testületjúnius

26-án döntött arról, hogy

idén "Gyomaendrődért Ki
tüntetőEmlékplakettet" ado
mányoz Hornokné Németh
Eszternek, a városi könyvtár
igazgatójának, a Bethlen Gá
bor mezőgazdasági iskolá
nak, az idén 25 éves Rumba
Táncsport Klubnak és a meg
alakulásának 30. évforduló
j át ünneplő Körösmenti
Néptáncegyüttesnek.

Július
Július 6-án, vasárnap

Endrődön, az Eurocros Rin
gen rendezték meg a Hun
gária Trophy országos
motorcross-bajnokság ha
todik futamát, ahol a senior
125 köbcentis kategóriában
induló pályatulajdonos, a
helybéli Balázs Dezsőnyer
te a versenyt.

Július IS-ére, határidőre

elkészült a megszüntetett
szülőotthonépületéból kiala
kított új, központi rendelőin
tézet,. A beruházás 28 millió
forintba került.

Július 22-én nyílt meg az
immáron hagyományosnak
számító IV. Gyomaendrődi

Nemzetközi Művésztábor a
Bethlen Alapítvány szerve
zésében.

Augusztus

A gyomai katolikus plébá
nos, Horváth János betegsé
ge miatt a szeged-csanádi
püspök augusztus l-tól Ti
szaszigetról Mag Lajost he
lyezte Gyomára.

Augusztus 2-án este újra
benépesült a nagylapos iPop
farm. A házigazda Erd6si
Istvánnak köszönhet6en is
mét népszerű énekeseknek
és együtteseknek tapsolha
tott a közönség.

Augusztus 9-én, szomba
ton ötven év után újra NB
III-as találkozón játszhatott
az endrődi csapat. A sze
zonnyitó mérk6zésen több
mint hatszáz néz6 el6tt 5-0-

ra verte a Barátség SE a tót
komlósi együttest.

Augusztus 9-l O-én a helyi
tourinform iroda és a Ma
gyar Turisztikai Egyesület
helyi tagozata rendezte meg
I. Gyomaendrődi Nemzet
közi Volkswagen Bogárta
lálkozót, melyre harminc
járműérkezett.

Augusztus ll-én adták át
a Bethlen Gábor Mezőgaz

dasági és Ipari SzakképzőIs
kola felújított Fő úti
kollégiumát.

Augusztus 29-én a Bethlen
Napok keretében a földműve
lésügyi miniszter nyitotta
meg a Vita Agri-colae Mező
gazdasági, Ipari Kiállítást a
Sportcsamokban.

Augusztus 30-án a Hal
termeló1<. Országos Szövet
ségének rendezésében a
Liget Kempingben rendez
ték meg a 23. Országos
Half6ző Versenyt, melyet
dr. Orosz Sándor, az Or
szággyűlés Mezőgazdasági

B izottságának elnöke nyi
tott meg.

Szeptember

Folytatódik a fürdő felújí
tása. A több mint húsz millió
forintos beruházás során
vízforgató berendezéssel
látják el a nagymedencét és
a pancsolót.

Szeptember elsején nyílt
meg a Hősök útja 56. szám
alatt a Békés Megyéért Vál
lalkozásfejlesztési Alapít
vány alirodája, melynek
vezet6je Molnárné Vaj ó Ka
ta�in lett.

Október

Október 3-án 13 település,
köztük Gyomaendrőd mu
tatkozhatott be Szarvason az
Európa Napon. Ugyanezen a
napon Kökény Mihály nép
jóléti miniszter adta át a már
augusztus végén megnyitott
új városi rendel6intézetet.
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Szétvert helyi KDNP

ÉpíTKEZZEN TERVEZÉSTŐl A KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSÉIG
A Varju és Társa TervezőKereskedelmi

és Szolgáltató Kft. előnyös
szolgáltatást nyújt önöknek.

SZOLGÁL ATÁSAINK:

Sok helyi lakossal együtt én is szívesen
olvasom a Városunk egy-egy cikkét, hely
történetiinket bemutató írásait, azonban
sokunk véleménye, hogy ez az újság nem
ezért, meg a versekért, mesékért jött létre.
Ebben bizony - csak úgy, mellékesen - kam
pányolnak, politizálnak. És a r. kat. temp
lomban terjesztik! (Így pártsemleges az
egyház?) Természetesen annyi politikus
ság, a híveit felvilágosító beszéd elvárható
(lenne) a papságtól, hogy tudatosítsák, hol
a mai keresztény ember helye! Jelenlegi
országvezetésünk szociális-liberális, sze
replőik többsége ateista. Az évek óra meg
jelenő ingyenes lappal megtévesztik a
tájékozatlan, főleg idős, vallásos embere
ket. Ennek a liberális befolyásoltságnak
nincs helye a templomban.

A Városunk címlapján nagyon szép ez a
felírás: A keresztény nemzeti gondolat hírnö
ke. Az elmúlt évtizedekjelmondata ez volt az
újságokon: Világ proletárjai egyesüljetek!
Egy-két jobboldali laptól eltekintve a mai
újságok címlapjára ez illene: Liberálisok,
pártjukat elhagyók, ingázók egyesüljetek!

Kiknek áll érdekében ajobboldali pártok
folyamatos darabolása? Közeledik a vá
lasztás és valakiknek az a célja - s ebben
múl<.ödnek közre -, hogy minél több darab
ban álljon a valódi ellenzék? Ennek része
sei a pártárulók?

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
címkével tehát létrejött egy helyi liberális
társulás. Ehhez már csak egy fél lépés kell és
együtt lesznek a politika színpadán Pető fvá
nékkal - keresztény köntösben.

Hanyecz Margit, Gyomaendőd

Olvashatjuk a gyomaendrődi Városunk cí
mű lap novemberi számában (Véháné Szed
lák Ildikó cikke, felelős szerkesztő Császár
Ferenc), hogy a KDNP vezetése a politikai
paletta legszélére sodródott, zsákutcába ju
tott, és ezt ól<. nem vállalják.

Kedves volt párttagok, nem kell sen1Jnit vál
lalniuk! A pártból kilépve szövetséget alakítot
tak, vágyakozva a liberálisok egymásra
taMlására. Részesei lettek a KDNP szétbontá
sának, aMagyar Demokrata Fórum mintójára.

Elhagyott pártjuknak ártottak ugyan, hely
ben szét is verték, de nem országosan, hiszen a
19 megyében élő tagság nagy része hűnU/radt
a l1úndig újraválasztott, talpig becsületes, ra
gyogó képességíí, igazi keresztény Giczy
György pártelnökhöz, s a pártprogramhoz.

Azok távoztak, vagy kerültek kizárásra,
akiknek nem sikerült a párt egészét liberális
sá fazonírozni és ellentétben álltak a KDNP
szellemiségével, alapelveivel, amely keresz
tény, magyar érdekeket képviselő, népi nem
zeti elkötelezettségű.

A mai SZDSZ-es liberaliZ/nus nem té
veszthető össze Kossuth és Széchenyi libe
ralizmusá al. Ők nemzeti alapokon álltak
és népükért tettek, akartak tenni sokat, na
gyon nemeset. A mai szabadelvííek? Elad
ják az országot, hódolnak a nyugati
pénzvilág - a Nemzetközi Valutalap és a
Világbank - előtt. Térdelve. Népellenesen.
Hazugsággal. AI11Lígy szocliberálisan. Tál
cán kínálva pénzmágnásoknak az ezer év
alatt létrehozott nemzeti kincseket, amelyet
keserves 111Llnkával szerzett meg ez a szor
galmas, becsületes, nagyon tehetséges ma
gyar nép.

l. Tervezés: magasépítés, mélyépítés, utak, víz
és szennyvízcsatornák tervezése, műszaki vezetése,
műszaki ellenőrzése.

2. Kivitelezés: kulcsátadásig,
anyagbizt sítással.
Dfjszabásunk: az Építész Kamarai
Dfjszámítási Táblázat alapján.

VARJU ÉS TÁRSA KFT.
Gyomaendrőd, Tanács u. 17.

Te1:66/284-510

J'L város mináen
(a/(ójána/( /(effemes

/(arácsonyi ünnepekgt
és ereáménye/(fJen

gazáagJ

6ofáog új es-Z,tenáőt

fjván a

December 3-án Endrődön,

másnap Gyomán rendeztek
közmeghallgatást, ahol a vá
ros vezetői - többek között 
a jövőre bevezetendő helyi
adók változásairól tájékoz
tatták a lakosságot.

November

December

T
MAGYAR,

SZOCIALISTA PART
Gyomaendrődi

Szervezete

November 22-én a városi
sportcsarnokban rendezett
bállal ünnepelte megalakulá
sának negyedszázados év
fordulóját a Rumba
Társastánc Klub.

Egy héttel késóbb a Körös
menti Néptáncegyüttes ün
nepelte megalakulása 30.
évfordulóját.

Corini Margit, Gyomán el
hunyt festőművész szüle
tésének 100. évfordulójára
emlékeztek október 3-án a
városi képtárban.

Október 23-án az 1956-os
forradalomra emlékezett ün
nepi beszédében a gyomai
születésű Szilágyi Ferenc, a
Károlyi Gáspár Református
Egyetem dékánja.

Dr. Dávid Imre polgármes
ter vezetésével II tagú gyo
maendrődi delegáció járt
N agyenyeden, az ottani
Bethlen Kollégium 375 éves
évfordulója alkalmából ren
dezett ünnepségen.
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WESTEl
RÁDIÓTELEFON KFT

5621 Csárdaszállás,
Kossuth u. 13.

Telefon: 66/426-022
Telefax: 66/426-056

Szövetkezetünk 1998. évben is az egyéni
és társas vállalkozások, valamint

a földtulajdonosok rendelkezésére
áll földbérlettel és mezőgazdasági

szolgáltatásaival.

A csárdaszállási
Petőfi Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet

~[femes karácsonyi
ünnepe~t

és 6oü{og új évet
kiván

minden agjána~

do{gozójának
és üzfetipartneréne~

Gyomaendrőd, Fő út 149.
(a Vadász Bisztró mellett)

Telefon: 66/386-457, 30/476-624

Karácsonyi meglepetésekkel várjuk
kedves vásárlóinkat!

Karácsonyi
AJÁNDÉKSORSOLÁS!

Minden 10000 Ft feletti vásárlás
esetén sorsjegyet adunk.

Sorsolás 1997. december 31-én,
A nyertes szelvények számát

a boltban helyezzük el.

KÍNÁLATUNKBÓL:
TELEVÍZIÓK
- Daewoo 51 cm TV 49.900 Ft
- Daewoo 51 cm TXT 53,500 Ft
- Philips 51 cm TV 55.900 Ft
- Philips 51 cm TXT 59.900 Ft
- Philips 55 cm TV 65,900 Ft
- Philips 55 cm TXT 67.500 Ft
- Goldstar 55 cm TV 55.900 Ft
- Samsung 51 cm TXT 56.900 Ft
- Grundig 55 cm TXT 67,500 Ft.

VIDEÓK
- Philips VR 37543.900 Ft
- Sony 2 fejes 46.900 Ft
- Aiwa 2 fejes 37.900 Ft
- Grundig 2 fejes 39.900 Ft
- Panasonic 4 fejes 59.000 Ft

Minden televízióhozfényképezőgépet

, adunk ajándékba!

Minden videóhoz videókazettát
adunk ajándékba!

Rádiómagnók, rádiók, vezetékes
telefonok, fényképezőgépek,filmek,

kazetták, walkmanok
széles választékban.

Üzletünkben megtalálja
továbbá
a Westel900 Rt.
és a Westel
Rádiótelefon Kft.
kínált akciós
készülékeket is.

H' Kar~cs~nyi
- ASAR

c a
illtech üszaki Boltban.



Néhány tipp az
ajándékozáshoz:

A Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola felvételi tájékoztatója

13oÜ[og i(arácsonyt
kjvánunkJ

ELADÓ HASZNÁLT
ESZKÖZÖK

SZÁMPROGSZAKÜZLET
Békéscsaba, Szabadság tér 12-14.

Telefon: 66/321-824, 325-824
E-mail:szamprog@moha.szikszi.hu

Ha nálunk vásárol, meglepetés
vár Önre!

Egy település csak addig él, amíg van fiatalsága. A gyermekek
neveltetéséért a legtöbbet a család tehet. Iskolánk azt a lehetőséget

kínálja Önöknek, hogy gyermeküket a család biztonságos
melegében tartva részesüljenek olyan oktatásban, amely

megteremti a sokirányú továbbtanulás lehetőségét.

Már lassan fél évszázada az itt végzett diákok mindig a megyei és az
országos átlag felett jutottak be fólskolákra, egyetemekre.
Erre most is garancia hagyománytiszteletünk, az itt tanító

nevelóK felkészültsége. Az ismeretszerzés nem elhanyagolható
hátterét adják a jól felszerelt szertárak, szaktantermek,

számítógépterem, tornaterem, stb.
Kérjük, hogy tanulmányozza át ajánlatunkat és válasszon minket!

KÉPZÉSI FÜR.t\1ÁINK:
1. Hat osztályos gimnázium

Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik már megtanul tak tanulni és mindenképpen tovább
akarnak tanulni.
Eló'nyei: Ha egy diák igen fogékony korban kerül be középiskolába, akkor ismeretei
mélyebbek lesznek. Már 7. osztály tól magasabb óraszámban tanulhatja a nyelvet, így
nagyobb az esélye a sikeres nyelvvizsgára.

2. Négyosztályos gimnázium
Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik 8. osztály után szeretnének dönteni.
Eló'nyei: késó'bbi pályaválasztás, hiszen a gyerekek egy részének hoszabb időre van
szüksége a döntéshez. Gimnáziumi osztályainkban a gyerekeknek két nyelvet kell
tanulniuk. Az első nyelvet csoportbontásban tanulják. Itt is igyekszünk figyelembe
venni az igényeket. A második nyelv választható és a választott nyelvet kis csoportban
oktatják. Választható nyelveink: angol, német. francia, orosz.
A számítástechnika a mai világ kulcsszava. Iskolánk gépparkJa lehetővé teszi, hogy
itt is megvalósítsuk a kiscsoportos oktatást.
Iskolánk tanárai jól képzettek, magas szintű tudás átadására képesek, ezt bizonyítják
diákjaink felvételi eredményei és az, hogy az országban 5. vagyunk a nyelvvizsgát tett
diákok számát tekintve.

3. Négyosztályos gimnázium, közbiztonsági-rendészeti osztály
Kiknek ajánljuk? Azoknak a fiataloknak, akik a tanulás mellett szeretnének sportolni
is. Természetesen itt felvételi követelmény az egészségügyi alkalmassági vizsga.
Eló'nyei, illetve plusz, amit ez az osztály nyújt, a fiatalok megszerzhetik a személy
gépkocsi vezetői jogosítványt (önkéntes alapon). Az érettségi mellett személy- és
vagyonőr képzettséget szerzhetnek. A heti 5 testnevelési óra, amelyból kettő judo.
olyan fizikai felkészítést ad, amely bizonyos főiskolákon alapkövetelmény.

4. Kereskedelmi szakközépiskola
Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik családjában már vannak vállalkozók, illetve akik
szeretnének komolyan bekapcsolódni a piacgazdaságba.
Eló'nyei: a diákok olyan fontos tantárgyakat tanulhatnak, amik a mai világban nélkü
lözhetetlenek: vállalkozói ismeretek, közgazdasági ismeretek, könyvvitel. A kereske
delmi szakközépiskolában a diákok egy általuk választott nyelvet tanulhatnak
kiscsoportban. Iskolánkban azon fáradozunk, hogy a diákok érettségi után megtalálják
helyüket a világban.
Milyen ((rakat kínálunk?
1.1ovábbtanulás egyetemen vagy fŐIskolán. Ez az út minden oktatási fonnában járható.
2. Erettségi utáni iskolarendszerű, nappali képzések, amelyek komoly szakmát adnak.
AJ Két éves kereskedelmi technikus képzés azoknak a diákoknak, akik érettségi Lilán
szeretnének szakmát szerezni.
BJ Két éves idegenforgalmi technikus képzés bármelyik középiskola elvégzése után
választható.
CI Egy éves kereskedelmi technikus képzés, ahol azok a diákok tanulhatnak tovább,
akik elvégezték a kereskedelmi szakközépiskolát.
DJ Másfél éves számítástechnikai programozó képzés. Felvételi tantárgyak: magyar,
matematika (írásbeli) mindegyik képzésben. A felvételi eredmény 50 % hozott pontból
áJJ, 5-6-7. osztály év végi és 8. félévi eredmény, 6. osztályosoknak 5. év végi és 6.
féléves eredmény számít. Felvételi elbeszélgetés az általános műveltség felmérésére.

Ké/jük, hogy látogassanak el hoz.zánk, nézzenek körül a nyílt nopol1. A nyílt nap
idó'pontja: 1997. december 13. 9 óra.

Ujdonság: A nyílt napon próbafelvételi vizsgán élhetik át az önként jelentkezóK
életük első ilyen irányú megmérettetését, ahol az eredményhirdetés tájékoztatja gye
reket és szülőt arról, hogy milyenek az itteni követelmények, kell-e félni a valódi
fel vételi tól.

"... nincs a jövó' életre hasznosabb, egészségesebb, eró'sebb és magasztosabb, 171Í11/

va[omijó emlék, kivált az, amely már a gyennekkorból. a szüló'i házból szárl710zik. Ho
az ember sok ilyen emléket visz magával, meg van mentve az egész életre. "
(Dosztojevszkij)

)-. "(
" .,. '()

számítógépek,
nyomtatók,

szakkönyvek,
egerek,

egérpadok,
lemezek, lemeztartó dobozok,

telefonok, telefaxok, számológépek,
kalkulátorok, GSM tartozékok,

CD-tartók

írható CD lemez óOO,-Ft-ért!
,-.ZAm

IIIII~ liliiiliililiIci

Bolti berendezés - bolti polcrendszer
- konyhai robotgép segédgépekkel 
burgonyahámozógép - étel melegen
tartó pult (elektromos) - Friton 30 lite
res virslifőző - belker mérleg - 350
literes üveges hűtőszekrény - Lilla tük
rős hűtők - alufazekak 70-90 literig 
50 literes boroshordók - fali gázbojler.

3 részes öltözőszekrények- fegyver
tároló lemezszekrények - fémvázas
tárgyalóasztalok - fémvázas kertiszé
kek - fapadok - álIópultok - olajkály-
hák Flamex lángszórók
(gáz+olajfűtéses)- hólégbefúvó cső30

cm-es - ipari olajkazán égőfej - bontott
redőnytokos ablakok.

Íróasztalok - stenci Igépek.
5 literes befőttesüvegek - műanyag

boroskannák 5-10 literes - új fehér
mélytányérok - gázpalackok (11-12
kg-os) - bojlerek 180-300 literes.

Érdeklődni: 8-12 óra között a
661386-906-os telefonon, illetve
Gyomaendrőd, Lévai u. 4. szám

alatt (Piros malom).

:: ... , .... '()
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Az akció 1997. december 4-től december 3 -ig tart!

AZ; ÜNNEP DÍ~Z;EI

Megszűnt

a
Virágzó Föld

Úgy tűnik végleg elhal az 1995.
március 19-én Endrődön megala
kult Virágzó Föld Mezőgazdasági

és Ipari Szövetkezet. A nagyremé
nyűcég néhány hónapnyi tevékeny
kedés után egyszeruen kimúlt. Ez
év április 24-én a 26 tag közül l 7-en
jöttek össze a szövetkezet közgyű
lésére, mert szerették volna meg
hallgatni vezetőiket, vajon miként
áll a szövetkezet sorsa, vagyon a?
Ezen a napon azonban sem Kovács
András elnök, sem pedig Dávid Ist
ván elnökhelyettes nem tudott el
jönni. Azelóbbi beteget jelentett, az
utóbbi Isztambulba utazott.

A tagság ügyvédük javaslatára
úgy döntött, hogy a két nejlonsza
tyornyi számlátés bizonylatot szak
emberrel lekönyvelteti, s talán
kiderül, hová tűnt el az összeadott
pénz, ki, kinek, miért és mennyit
fizetett a tagság pénzébó1.

A könyvelő elvégezte dolgát és
november 27-én egy újabb közgyű

l~sen számolt be tapasztalatairól.
Am mielőttmég erre sor került vol
na, Dávid István az időközben le
mondott elnökhelyettes elmondta,
hogy az ő keze tiszta, és összesen
csupán 20 ezer forintot vett fe! 5
ezer forintos címletekben telefon
és benzinköltségekre. Egyébként
pedig ő nem folyt bele semmibe,
mert feladata annyi volt, hogy pén
zeket szerezzen a szövetkezetnek ..

A könyvelő elmondta, hogy sok
olyan bizonylatot talált, amely ala
ki/ag nem felel meg, és így nem
lehet lekönyvelni. Sőt, a Dávid által
most bevallott és fel vett összegró1
sem talált a számlahalmazban sem
miféle iratot. A könyvelő szerint
megállapítható, hogy körülbelül
320 ezer forint mínusza van a szö
vetkezetnek és mintegy 200 ezer
forintnyi számlát illetve bizonylatot
nem lehet lekönyvelni különböző

hiányosságok miatt.
A tagság a könyvelő és ajogászuk

tanácsára úgy döntött, hogy novem
ber 30-al megszüntetik a Virágzó
Föld Szövetkezetet, s erró1 az adó
hatóságot és a cégbíróságot is érte
sítik. Aki pedig az elveszett pénzét
szeretné viszontlátni, az bírósághoz
fordulhat. H.E.

9600 Ft

58400 Ft

49600 Ft

34400 Ft

124400 Ft

Készülék

500 Fúhó
bérleti díj
500 Fúhó
bérleti díj
500 Fúhó
bérleti díj

Hiszen van aki fels6fokú
nyelvvizsgára készítene fel,
van aki inkább óvodásokkal
foglalkozna, s vannak akik
otthoni fordítást vállalná
nak.

- Ezután jelennénk meg
a piacon, fejkeresnénk azo
kat a lehetséges partnerein
ket, külföldi
kapcsolatokkal rendelkez6
vállalkozókat, akik az ide
gennyelvvel valamilyen
kapcsolatban lehetnek.
Egyenlőreegyéni vállalko
zásban mú1<ödne a nyelv
studió az én nevem alatt.
Remélhetóieg egy év alatt
kiderül, hogy életképes-e
ez a válJalkozás, s ha igen,
akkor b6vítjük, fejlesztjük.

A vállalkozó nyelvtanár
még a szervezés kelJ6s kö
zepén tart, s reméli, hogy ta
vaszra minden feltétel
meglesz ahhoz, hogy bein
duljon a gyomaendr6di
nyelvstudió. Örömmel ven
né nyelvtanárok, nyelvet be
szél6k, valamint tanulni
vágyók jelentkezését a Hő

sök úti Vállakozók Házában
délutánonként, vagy a 386
736-os telefonszámon.

la OOO Ft

la OOO Ft

11600 Ft

10 OOO Ft

10 OOO Ft

Belépési díj

10 OOO Ft

12800 Ft

24 OOO Ft

Nyelvstúdió alakul
Róza Vendel nyelvtanár

egy gyomaendr6di nyelv
studió létrehozását tervezi,
ahol nem csak nyelvokta
tással, hanem tolmácsolás
ra, fordításra,
idegennyelvű levelezésre
is vál1alkoznának a helybé
li pedagógusok, nyelvet
beszélől<.

Róza Vendel szerint len
ne igény ezekre a szolgálta
tásokra, s tapasztalatai
szerint a kolJégái is érdekl6
dést tanúsítanak e válJako
zásban mú1<öd6 nyelvstúdió
irán t.

- Vállalnánk nyelvi tu
dásszint felmérést is, tehát
próbavizsgát tehet bárki,
aki felvételi, vagy akár
nyelvvizsga el6tt áll. Álta
lános- és középiskolások
nak nyelvi felvételi
el6készít6t tartanánk,
nyel vi táborokat szervez
nénk, s bekapcsolódva az
idegenforgalomban, akár
idegenvezetést is vállal
nánk - beszélt terveiról la
punknak Róza Vendel, aki
a városban dolgozó 15-20
nyelvtanárt felkeresi, s fel
méri ki, mit tudna vállani.

Csomag

Pannon GSM előfizetés

Pannon GSM el6fizetés+Ericsson GA 628
típusú készülék bérlete
Pannon GSM előfiz;;tés+Nokia2110i típusú
készülék bérlete
Pannon GSM e!6fizetés+Pannon GSM
MX3000 típusú készülék bérlete
Pannon GSM előfizetés+Motorolad 160
típusú készülék
Pannon GSM előfizetés+No!úa 3110 típusú
készülék
Pannon GSM előfizetés+EricssonGH 688
típusú készülék
Pannon GSM előfizetés+EricssonGF 768
típusú készülék
Pannon GSM előfizetés+MotorolaStarTac85
típusú készülék 10 OOO Ff

Tunertel Híradástecgnikai Szaküzlet
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 45. (o Stop Butiksoron)

Telefon: 20/230-146, 20/223-110

~ Áraink az ÁFÁT nem tartalmazzák.~

A sícip6k bels6 részét gyártó,
osztrák tulajdonú gyomaendr6
di Raichle Sport Kft. Körösla
dányi úti üzeme idén nyáron
egy új 160 négyzetméteres csar
nokkal b6vült. Most, december
ben újabb 320 négyzetméter
területűüzemépületet emelnek.
A beruházást az osztrák cég
stratégiája követeli meg.

Vodova János, a kft. Ugyve
zet6je elmondta, hogy jöv6 év
tól a Raichle, a Dachstein és a
Dynafit márkájú sí- és snowbo
ard cip6k belső részeit - ame
lyek eddig Ausztriában és
Svájcban készültek - kizárólag
Gyomaendr6dön vanják, s ez
zel l998-tól évente 210 ezer pár
belsőcipőkészül majd a Körös
ladányi úti üzemben. Ez azt is
jelenti, hogy további 30 dolgozó
munkába álJítását tervezik már
ciustól, s ezzel egyUtt összesen
160 embernek ad biztos munkát
a Raichle Sport Kft., amely szo
kás szerint az l 997-es esztend6t
is komoly nyereséggel zárta.

H.E.

Raichle Sport Kft.

Bovülő

termelés



Família Üzletház
Gyomaendrőd, Bajcsy út 53.

Ezüst-és aranyvasárnap is nyitva 9-13 óráig

Karácsonyi vásár!
Hollóházi porcelánok

étkészletek #,,('

, kávéskészletek .•,J. ~~,
t" süteményestálak ~rW1,~~

vázák ~. /j.~II
... ....'1777'...

hamutalak -HOLLÓHÁZA
• J-ftIr\CARY

bonbonierek
nagy választékával várjuk vásárlóinkat!

'Boü[og új évet!

[!] ----~-__________,[IJ

D Karácsonyi ajándékok [J
a Lionne Shopban

í!ífl Színesfilm és fényképezőgép, valamint ífiifl
~ audio- és videokazetta vólaszték! lJilJ

Folyamatos AGFA akció!

Gyomaendrőd,Hősökútja 46. D
Tel: 66/386-424D

íTl
~

'Bofáog f;p.rrícsonIjt K,jvánnaf:...
minden vásárfónal(
az üzfet áo{gozói!

rövid
határidővel

mindenfajta
csővel!

Matyi József l
Gyomaendrőd,

Zrínyi u. 1.
Telefon:

30/584-631,
66/284-790

Karácsonyig minden nap, vasárnap is várjuk
kedves vásárlóinkat !

Gyomaendrőd, Fő út 181/l.

$, MUUANG ts

..
Unnepi vásár a

Mustang Farmerházban!

5000 Ft
feletti vásárlás esetén

AJÁNDÉKOT
adunk!

Árukészletünk RODI farmerekkel,
kabótokkoL pulóverekkel bővült!

Nálunk oM~~T~NG teljes áruválasztékót
megtolólja!

Férfi- és női kötött pulóverek
2700 Ft-tól!

#

Uj gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjárműhöz,valamint targoncához.

Továbbá vállalom: személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjármű és targonca gumiköpeny gépi szerelését,

javítását, centírozását.
TÉLI GUMIK NAGY VÁLA5ZTÉKA!

Katona György gumijavító ~
5500 Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. út 107. Tel: 66/285-127' TECH

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-l 7-ig, szombaton 8-12-ig

A Besenyszegi
ABC

KARÁCSONYI
NYEREMÉNY

AKCIÓJA
december 8-24-ig.

Mínden 1000Ft
fe/etfi vásárlás

esetén sorsjegyet
adunk.

Értékes
nyeremények:

porszívó, kávéfözö,
vasaló és vásárlási

utalványok
t

A

}'-"'. I"~~'
I Vlz-gaz- ,

1
központi- i

fütés ~

SZERELÉS

l
\
l
\
I
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A bajnok: Balázs Dezső

A sportcsarnok rendezvényei

J övőre is lesz verseny az
Eurocross Ringen

Motocross
bajnoki

futamok
Április 5. Monor
Április J 9. Jászberény
Május 3. Békéscsaba
Május 17. Gödöllő
Május 24. Kiskunlacháza
Június 7. Hárskút
Július 5. Gyomaendrőd
Augusztus 2. Kece!
Augusztus 23. Ajka

Július 5-án, vasáInap Gyo
maendrődön rendezik a 7. baj
noki futamot. Balázs Dezsőtó1

megtudtuk, hogy kategóriát
vált: a 125 köbcentis motorról
átnyergel egy 250 köbcentis
Yamahára., és szintén két kate
góriában indul a versenyeken.
Reméli, hogy 1998-ban is
megnyeri a seniorok verse
nyét, az I. osztályban pedig do
bogós helyezésre számít.

H.E.

Január 4. 10 óra: Vállal
kozók kupája

Január 10.8 óra: Gól-Suli

Január 10.10 óra: Vállal
kozók Kupája

Január 17.10 óra: Vállal
kozók Kupája

Január 18. 8 óra: Gól-Suli

Január 18. 10 óra: Vállal
kozók Kupája

Fiatal munkatársat keresünk önálló
INFORMATIKAI MŰSZERÉSZ

munkakörbe (telefonalközpont-rendszerek,
számítógéphálózatok építése, javítása).

Jelentkezés: Mostola Istvónné
66/386-479

Balázs Dezső elmondta,
hogy a versenypályát azóta
átalakította. A meglévő ug
ratók magasabbak és hosz
szabbak lettek, ami a
közönség számára még lát
ványosabbá teszi a motoro
zást. A pályát szélesítették és
ezzel biztonságosabbá is
vált.

- Összességében techniká
sabb lett a pálya, s a verseny
zó'k.nek is nehezebb lesz a
motorozás. Ezzel a pálya al
kalmassá vált komolyabb
nemzetközi versenyek meg
rendezésére is - modja Ba
lázs Dezső, akinek tervei
közt szerepel egy meghívá
sos amatőr Európa-bajnok
ság megrendezése is.

Az endrődi pályán március
20-21-én mintegy 150 ver
senyzővesz részt a közös fel
készítő edzésen , amely
szintén látványos motorozást
ígér a közönségnek, akik in
gyen látogathatják a pályát
ezen a két napon.

1998

December21.10óra: Vál
lalkozók Kupája - Kispályás
Labdarúgó torna

December 28. 10 óra: Vál
lalkozók Kupája - Kispályás
Labdarúgó Torna

Január 3. 10 óra: Vállal
kozók kupája

Január 4. 8 óra: Gól-Suli

December 13. 10-16 óra:
Iszer Károly Kupa

December 14. 8 óra: Gól
Suli

December 14. 10-17 óra:
Amatőr Kispályás Labdarú
gó Torna XII. forduló

December 16. 8-18 óra:
Karácsony Kupa - Meghívá
sos középiskolás verseny.
Sportágak: kézilabda leány,
kispályás labdarúgás, kosár
labda fiú.

December 17.17 óra: Vál
lalkozók Kupája technikai
értekezlet

December 20. 8 óra: Gól
Suli

December 20. 10-17 óra:
Amatőr kispályás Labdarú
gó Torna

A Hungária Trophy né
ven kilenc futamban lezaj
lott Országos Amatőr

Motorcross Bajnokság
végeredInénye gyomaend
rődi sikert is hozott.

A gyomaendrődi verseny
ző, Balázs Dezsőa 125 köb
centis senior kategóriában
első helyezett lett Yamaha
motorjával. Balázs Dezsőaz
1. osztályú kategóriában is
versenyzett, ahol az utolsó
futam előtt a harmadik he
lyen állt, ám az utolsó futam
sikertelensége miatt ötödik
helyen végzett a bajnokság
ban. Egyébként ő volt az
egyetlen, aki két kategóriá
ban is versenyzett. Testvére
Balázs Csaba a 250 köbcen
tis II. osztályú kategóriában
a hetedik lett.

A bajnokság hatodik futa
mát Gyomaendrődön,az Eu
rocross Ringen Balázs
Dezsőrendezte megjúlius 6
án. Sajnos a verseny második
felét elmosta a nyári zápor.

Amsterdam
"es

Los Angeles
A IX. olimpián Amszter

damban l928-ban immártest
véri szeretetben olvadt össze a
világ olimpiai társadalma. Né
metország is visszatérhetett az
olimpiai közösségbe. Ameri
ka, miként Párizsban, most is
az élen maradt, de keményen
meg kellett küzdenie minden
helyezésért. Új színt jelentett
az atlétikában a hölgy verseny
zól< megjelenése, de nem talált
osztatlan helyeslésre. Akik
látták a 800 méteres síkfutás
döntőjében résztvevól< eltor
zult arcát, inkább szánalmat
éreztek, mint csodálatot.

A magyar kard ismét régi fé
nyében ragyogott: kardcsapa
tunk ismét első lett az egyéniben
pedig vitéz Terstyánszky Ödön
csillogtatta képességeit. Rajtuk
kivül az olimpiai győztesek dísz
es sorába került még Keresztes
Lajos (könnyűsúlyú birkózás),
Kocsis Antal (légsúlyú box) és
dr. Mező Ferenc (az irodalmi
versenyek epikai ágában).

A X. olimpián 1932-ben is
mét tengerentúli város, Los
Angeles látta vendégü! a föld
kerekség olimpikonjait. Ame
rika nagyszerűen felkészült a
titáni küzdelemre: remekbe
szabott atlétikai és úszóstadi
ont, az idegenek elszállására
700 házból álló olimpiai falut
építtetett, versenyzőit a legra
gyogóbb formában indította.
Vissza is szerezték már-már
fakuló nevüket, Így az atlétikai
versenyeken 12 első és 14 má
sodik helyükkel több pontot
szereztek, mint a finn, angol,
kanadai és japán atléták ösz
szevéve i Az olimpiának a
sport fejlődésére gyakorolt
hatását 32 olimpiai, közte 20
új világrekord bizonyította.

Halász István



Értesítem kedves
vásárlóimat, hogy
1998. február 2-án
ÚJRA MEGNYÍLIK

a piac mellett

A GAZDA
KIsÁRuHÁZI

Kibővült áruválasztékkal
és szolid árakkal

várjuk kedves
vásárlóinkat, akiknek

ezúton kívánunk

~[[emes /(arácsJnyt
és 6o[áog

új esztenáőt!
VÁRFINÉ SZMOLA ILDIKÓ

ÉS VÁRFI ANDRÁS

co
/SFÉSZ
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A HUNGÁRIA
BIZTOSÍTÓ RT.

képviseletében
1997. december IS-tól megnyitom

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODÁMAT

Gyomaendrődön,a Kossuth u. 18.
szám alatt! (a volt DYWA Kft.

épületében)
Ügyfélfogadás: hétfőn,szerdán

és pénteken S.3ü-15.3ü-ig.

SZOLGÁLTATÁSOK:
* tájékoztatás,
* üzletkötések
* kötelező gépjármű

felelősségbiztosítás
* lakásbiztosítás
* élet- és nyugdObiztosítás
* magán-nyugdOpénztár
* utasbiztosítások

Tisztelettel várja ügyfeleit: Ökrös Csabáné
Telefon: 66/386-479,66/421-921

~~;i~~:~~!é~~~
karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kíván
tagjainak és vásárlóinak.

199B-ban is széles
áruválasztékkal,
szolid árakkal,

rendszeres árengedményes
akciókkal állunk

vásárlóink
rendelkezésére.

Miért ne fizetne kevesebbet?
Megéri, ha az áfész

üzleteiben
vásárOl!co

/SFÉsz

il
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Szöllősi Istvánné háborog. Én már régóta nem csodálkozom ezen, hiszen a Pedagógusok
Szakszervezetének főtitkár asszonyától már megszokhattuk a permanens felháborodást, ilyen a
természete. Amikor a napokban beléptem, háborgott, már csak hivatalból is. Ezúttal éppen azt

nehezményezte, hogy a sajtó nem foglalkozik a Pedagógusok Szakszervezetével súlyának
megfelelően. Ha pedig írnak is a pedagógusok és a szakszervezet gondjairól, nem a lényeget

írják, láttatják. Kézenfekvővolt, hogy erról kérdeztem.

A szakszervezeti tisztségviselő és a sajtó

Karanténba zártak...
- Hogyanfoglalkozik a sajtó a pedagógu

sokkal és édrekvédelmükkel?
- Azon múlik, hogy az újságíró vagy a

szerkesztőség által támogatott politikai párt
milyen helyzetben van. Ez áz írott sajtóra is
igaz. Nem az a lényeg, hogy ki van a poli
tikai hatalom birtokában, hanem hogy a
sajtónak milyen a viszonya a hatalomhoz.

- Vagyis a szerkesztőség, az újságíró vi
lágnézete, pártállása a döntő?

- Igen. A lényeg, hogy kivel szimpatizál
nak. Itt van például az augusztus 20-i tévé
híradó. Közvetíti röviden Göncz Árpád
beszédének egy kis részletét, és magát az
elnököt is mutatja a képernyő. Ezután idézi
Horn Gyulát, de nem mutatja, harmadszor
ra pedig Fodor Gábort mutatja, hosszú rész
leteket közöl beszédéből. De könyörgöm,
ki ez a Fodor Gábor? Miért kell egy bukott
minisztert képernyőre engedni. és ha enge
dik is, miért ennyi ideig? Ez jellemző a
tévére. A fordulópontot a Pedagógusok
Szakszervezete és a tévé viszonyában 1995.
november 15-e jelentette. Akkor, azon a
nevezetes pedagógus tüntetésen a Parla
ment előtt többek között Fodor Gábor le
mondását is követeltük. Ezt nem tudja
megbocsátani a magyar sajtónak az a része,
amely az akkor még miniszter Fodor Gábort
többet sztárolta, mint amennyit ért. Ezt kö
vette még sok ízléstelen húzása a sajtónak.
Többek között, hogy a lényeg helyett a tün
tetésen viselt bundámon szórakoztak. Rö
hej I Ez egy átalakított, anyámtól örökölt,
erősen használt panofixbunda volt. Soha az
életben az a nőszemély meg nem fordult a
szakszervezetben, aki akkor éppen a Nép
szavának, nem tudom kinek az óhajára írta
ezt az ízléstelen cikket. Még a 168 Óra is
odáig jutott, hogy az én bundámat tartotta a
legfontosabbnak, nem azt, miért vonultak a
pedagógusok az utcára. De hát a tévé is
kitett magáért. Amikor sztrájkoltunk, akkor
nem azt a 82 százalékot kérdezték, akik
beszüntették a munkát, hanem a maradékot,
amelyik nem értett egyet velünk. Mi ez, ha
nem félrevezetés?

- És most mennyire tükrözi a sajtó a pe
dagógusok gondjait?

- Most távolságtartás jellemző. A Peda
gógusok Szakszervezete rengeteg sajtótájé
koztatót tart. Van, amikor havonta többet.
De is jönnek az újságírók. Jönnek a tévések
is, aztán este egy filmkockát sem láthatunk
a híradóban. Ugy látszik, a híradósoknak
nem fontos, hogy milyen helyzetben van-

nak a pedagógusok, akik lehetséges, hogy
éppen az ő gyerekeiket nevelik. De talán a
tanárok szívesen hallották volna, hogy a
szakszervezetünknek mi a véleménye a
'98-as költségvetésról. Eh' Én már ezen
egyáltalán nem csodálkozom. Csak úgy ér
zem magam, mint akit karanténba zártak.

- Az írott sajtóval is furcsa a kapcsolata?
- Persze, mert nemigen bírják az egyenes

beszédet. Például a legnagyobb példány
számú országos napilap, a Népszabadság
rendkívül vigyáz arra, hogy ha meg is jele
nik valami hírecske a sajtótájékoztatónk
után, a közlemény ne a lényegről szóljon, és
ne tükrözze szakszervezetünk nézőpontját.

Másnap megjelenik egy fél- vagy egész ol
dalas cikk ugyanarról a témáról, amelyben
a miniszter vagy valamelyik munkatársa
leírja a véleményét. De hát nehogy azt
higgye, hogy csak a Népszabadság foglal
kozik enyhén szólva sajátosan a Pedagógu
sok Szakszervezetével. A Népszava sem
különb. Ez a Rózsadombra költözött lap
ráadásul még csúsztat is. A lényegről az itt
dolgozó újságírók is igyekeznek elterelni a
figyelmet.

-Valószínú7eg hozzá nem értés vagy előí

télet miatt van ez.
- Nem hiszem. Nem akaraják megérteni

a szakszervezet mondandójának lényegét.
- Nem minden újságíró csúsztat.
- Természetesen. Mint már mondtam,

függ az újságíró személyiségétől is. A Ma
gyar Hírlapban is volt egy időben némi
érdeklődés irántunk, de az utóbbi időben ez
is alábbhagyott, pedig a PSZ, ha lehet, még
keményebb küzdelmet folytat, mint az
MDF-es kormány idején.

- Talán éppen ezért csökkent az érdeklő

dés.
- Az MDF-es minisztérium sem volt le

ányálom, de ez az SZDSZ-es, ez mindent
alul múl.

- Az Új Magyarországról mi a véleménye?
- Nem tekintem újságnak, mert nem az a

céljuk, hogy korrektan közöljék a hírt. Ki
fejezetten azt írják, amit olvasóik hallani
szeretnének. Ha ne adj' isten megállapo
dunk a kultuszminisztériummal, pénzügy
minisztériummaI, akkor fanyalogva írnak
róla, vagy sehogy se.

- Magyar Nemzet?
- Őszintén sajnálom, hogy Török Katalin

távozása óta lényegesen kevesebbet írnak
rólunk.

- Ebbó7 megint csak az újságíró személyi
ségénekfontossága derül ki.

- Persze, hiszen mindenre ól< sem kapha
tók. Az újságírók jelentős része még akkor
sem szórakozott volna a bundámmal, ha
erre külön megkérik ól<et.

- Milyennek látja olvasóként a lapokat?
- Mint olvasó is azt látom, hogy az esemé-

nyek nem a súlyuknak megfelelően jelennek
meg. Sok az álprobléma, és a lényegrOl ritkán
vagy egyáltalán nem írnak. Mondvacsinált
ügyket fújnak fel sok esetben. Ezt elültetik az
olvasó agyában, és így aztán egy idő után azt
hiszik az olvasók, hogy az álprobléma a lé
nyeg. Elültetik a meg nem gondolt gondola
tokat az agyakban, és aztán otthagyják az
olvasót. Sok az álhír. Ez pedig nem más, mint
félretájékoztatás.

- Akkor ön szerint nem igen volt változás
a rendszerváltás előtti sajtóhoz képest?

- De, történt. Csakhogy most másképpen
tájékoztatják félre a közembert. Mert nem
az a szabadság ám, hogy a figyelmet a
lényegtelenre irányítjuk. Az is félretájékoz
tatás, hogy az utóbbi idóben az elhallgatás
taktikáját követik. Milyen dolog az, hogya
pedagógusok nem mondhatják el a Híradó
ban a véleményüket?

- Lehet, hogy nem is tudatosságról van
szó, hiszen egyre több a botcsinálta, képzet
len újságíró.

- Lehet. Embere válogatja. Vannak na
gyon felkészült, lelkiismeretes újságírók,
de egyre több a felkészületlen. A leglelki
ismeretesebbek a rádiósok, a krónikások.
Sokat segítenek a vidéki rádiósok is. Van
nak tehát erényei a sajtónak, de arról minek
beszéljek. A sértődöttség nem tesz vakká.
Természetesen együtt kell működnöm a
sajtóval, akármi a vélemnényem az újságí
rókról, a tévéról, az újságról. Márcsak csak
azért is mert mindig reménykedem. Még
akkor is, ha agresszívnak állítanak. be.

- De hát az is.
- Igen. Hát milyen legyek') Állandóan résen

kell lennem, mert több mint százezer pedagó
gus, a szülők. és a gyerekek érdekeit kell
védenem. Itt nem lehet hallgatni, udvarias
kodni. Gondjaink az egész magyar társada
lom ügye. Az oktatás ügye nem belterjes ügy.
Folyamatosan kell tehát tájékoztatni, mert ha
nem, az ország nem fog soha kijutni, a kátyú
ból, ha az oktatást továbbra is leépítik.

Udvarhelyi András
(Magyar Sajtó, 1997. 7. szám)
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Karácsonyi nyereményözön

Anyertesek
A gyomaendrődi vállakozók, cégek húsz ajándéktár
gyat ajánlottak fel a Szó-Beszéd karácsonyi nyere
ményjátékára. Azok az olvasóink, akik a novemberi
számunk 1. oldalán található nyereményszelvényt ki
töltötték és levelezólapra felragasztva beküldték a
Szó-Beszéd Szerkesztősége címére, jó eséllyel pályáz
hattak a nyeremények valamelyikére. A határidólg
beküldött 1227 szelvény közül szerkesztőségünkfelké
résére dr. Dávid,Imre pol~ármesterhúzta ki a szeren
csés nyertesek neveit. Ime a nyeremények és a
nyertesek listája:
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* A ZHI MING Kft. Endrőd Kínai Boltja egy női

táskát ajánlott fel 2600 Ft értékben. Nyerte Rávai
Lívia (Gyomaendrőd,Sallai u. 15/1.).

* A Velvet Bútorbolt ajándéka egy virágtartó áll
vány 3900 Ft értékben. Nyerte Schwalm Mártonné
(Gyomaendrőd,Hantoskerti 12.).

* A Color Shop Papírbolt egy bőr-hátizsákot aján
dékoz egy szerencsés olvasónknak 3990 Ft értékben.
Nyerte Matyelka József (Gyomaendrőd,Kondorosi
út. 21.).

* A Jutka Használtruha Bolt ajándéka egy 2000 Ft
értékű vásárlási utalvány. Nyerte Gellai Jánosné
(Gyomaendrőd,Mohácsi u. 14.).

* A Lionne Shop 1000 Ft értékű vásárlási utalványát
veheti át Mészáros Frigyes (Gyomaendrőd,Zrínyi 21.).

* A Papír-Játék-Ajándék Bolt ajándéka egy aján
dékcsomag 1500 Ft értékben. Nyerte Seprenyi Ist
vánné (Gyomaendrőd,Bethlen u. 24.).

* A Hami Kutyashop 1000 Ft értékű kutyaeledelt
ajánlott fel. Nyerte Bohák Lászlóné (Gyomaendrőd,

Köztársaság u. 3.).
* A Kéri Híradástechnikától két db Fuji 180 video

kazettát vehet át Kató József, (Gyomaendrőd,Bajcsy
u.40.) 1080 Ft értékben.

* A Mustang Farmerház egy 1200 forintos Wrang
ler sporttáskávallepi meg olvasónkat, Csapó Zsoltot
(Gyomaendrőd,Erkel u. 11.).

A Watt Gmk. karácsonyi meglepetése egy Tungsram
energiatakarékos kompakt fénycső 2300 Ft értékben.
Nyerte Kurilla bnréné (Gyomaendrőd,Pásztor u. 16.).

* Az Online Számítástechnikai Szaküzlet ajándéka
egy Power Mouse egyegéralátéttel 1300 forintért.
Nyerte Dobó Sándorné (Gyomaendrőd,Hársfa u. 21.).

* A Linda Sportban egy)OOO Ft értékű vásárlási
utalványt válthat be Bogár Eva (Gyomaendrőd,Mar
tos Flóra u. 7.).

* A Villtech Műszaki Bolt ajándéka egy Samsung
240 videokazetta és két tekercs Agfa színes film
összesen 1200 Ft értékben. Dröszler Anett (Gyoma
endrőd, Fő út 173-179.) nyerte.

* A Metál Stop Vas-Műszaki Bolt egy 2500 forintos
Philips hajszárítóval lepi meg Németh Ferencet
(Gyomaendrőd,Vörösmarthy u. 21.).
*Gombkötő Frigyesné Nyomtatványboltja egy

1000 darabos puzzle-játékot ajándékoz Somoskól
Andreának (Gyomaendrőd,Október 6. ltp.) 2000 Ft
értékben.

* A Tunertel Híradástechnikai szaküzlettól egy Ge
neral Electric falitelefont nyert Nagy Zsolt (Gyoma
endrőd, sebes György u. 46.) 3500 Ft értékben.

* Borsi Lajos Piktor Boltjában egy 276x198 cm
méretű faliposztert vehet át a nyertes, Balogh
Rita (Gyomaendrőd,Móra u. 22.) 2095 Ft érték
ben.

* A Turul Cipóoolt egy pár bioszandált ajánlott fel
nyereményjátékunkra. A lábbeli értéke: 2000 Ft. A
nyertes: Gózon Sándorné (Gyomaendrőd,Hősökút
ja 33.).

* A Shell Töltőállomás üzemeltetője, a Kiss és
Társa Bt. ajándéka egy 5 literes Alaska szélvédőmosó

folyadék 1300 Ft értékben. Nyerte Sárhegyi Nóra
(Gyomaendrőd,Ifjúsági ltp. 112.).

* Az EZ+AZ MűszakiBizományi Bolt meglepetése
egy 1650 forintot érő teflonos párolóserpenyő. Csiz
madia Zoltán viheti haza (Gyomaendrőd,Hősökútja
31.).

A nyerteseknek szerkesztőségünkis gratulál!
Nyereményeiket az ajándékokatfelajánló üzletekben vehetik át

1997. december 31-ig.
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Karácsonyi
áruválasztékkal

vár minden
anyukát, apukát,

nagymamát,
nagypapát

és gyermeket a
COLOR SHOP
PAPÍRB OLT.

Decemberben minden nap!
még vasárnap is nyitva vagyunk!

Cserepes és vágott virágok,
selyemvirágok, ajándéktárgyak,

alkalmi- és esküvői csokrok, élő- és
mÚKoszorúk, díszek.

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 69.
Gyomaendrőd, Fő u. 230.

(a Glória Bútorbolt mellett)

A WATT GMK. VILLAMOSSÁGI
SZAKÜZLETEINEK

karácsonyi ajánlata:
- Elin hajszárítók 1792-3584 Ft-ig
- Elin kézi-és állványos mixerek 3584-7112 Ft-ig
- Elin kenyérpiritók 3920-4312 Ft-ig
- Elin olajsütök (2,5-3,5 l) 8288-12432 Ft-ig
- Szarvasi (Espresso, Seherezádé. Kalifa)

kávéfőzők 8779-9870 Ft-ig
- Elin, Nile, Clatronic filteres kávé-teafőzők

3230-5278 Ft-ig
- Szarvasi, Eta. Elin száraz- és gözvasalók

2436-5320 Ft-ig
- Eta porszívók (800-1250 w) 9996-17024 Ft-ig
- Mikrohullámú sütők

- Eta l és 2 lapos villanyrezsók 4424-7168 Ft-ig
- Elin. Nile szendvics- és gofrisütők
- Eta hősugárzók.Nile olajradiátor
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Papír-Játék-Ajándék Bolt
(a gimnáziummal szemben)

Karácsonyi ajándékvásár!
1000 FT

feletti vásárlás esetén
10 % kedvezményt
és SORSJEGYET

adunk.

Sorsolás: 1997. december 23-án 12 órakor
Értékes nyeremények!

Kinálatunk CD-kel és műsoros kazettákkal
bővült!

Ajándéktárgyak! játékok! papír és írószer!

o o

o

[:] ri:] fi:::ir--OINYA--lbI G1 i::J
ffi· m Szeretettel váTjuk kedves
ri Dinya Imre Vas- Műszaki Boltja n vásárlóinkat üzleteinkben!
-: Karácsonyi ajánlatunk: :

i·..·~ --!] Gyoma, Főút 214., Endrőd, Fő út 10.n Nagyon kedvező áron kínálunk ajándék- n Érdeklődni: 66/386-358
• ~ tárgyakat, konyhai készleteket, háztartási :
_ ..._ gépeket, porszívókat, hütőszekrényeket! ~:... Kellemes karácsonyi
~!. Konvektorok, gáztűzhelyekmég :-.1 ünnepeket
t t a régi áron kaphatók! : i és sikerekben gazdag
i"::. Fürdőszobaiberendezések teljes kínálata! .::'.1 új esztendőtkiVánunk~i~< •:-;0; Igény szerint egyedi beszerzés t is váUalunk! !;!] minden vásárlóitknak! ':" _'

L:: Gyomaendrőd, Bajcsy u. 98. ~ '''--__~a-

::1·! t:J i ~i t q t 1-.:1 i r::i i r·::t ir:; II
t-: ...-. i...._ f.:... i ~_ ~_ .::J:.-t ttl:::================±:tJ



ZHI MING KFT.

Endrődi Kínai Boltja
December ID-től december 23-ig, , ,

KARACSONYI VASAR!

Minden vásárlánk sorsjegyet kapI
... ... ...

Erfekes nyeremenyekl

Fődíj: egy télikabát
6000 Ft értékben.

Sorsolás: 1997. december 23-án, délután 4 órakor az üzletben!

~±~~*.I ~o[cfog karácsonyt! ~±~~*.I
Sok szeretettel várja Vásárlóit Kéki Elekné üzletvezető

Nagykabátok,
kesztyük,
pulóverek,
mellények,
farmerok,
dzsekik,

bakancsok,
cipők,

karórák,
ll' táskák, sálak, lj

!)) . sportcipők. (p

@-5'=================-'G@
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük

ki mindazoknak, akik édes
anyánk, testvérünk, Andor
Jánosné (született Tímár
Teréz) temetésén megjelen
tek és részvétükkel fájdal
munkat enyhíteni
igyekeztek.

A gyászoló család

Újkertben l hektár szántót ven
nék. Levélben értesítsen a követ
kező címen: Fekete István,
Gyomaendrőd,Honvéd u. 5.
Fő úti két szobás parasztház

(gáz, víz, villany, telefon) sürgő

sen eladó vagy lakótelepire cse
rélhető. Érd.: 06/30/453-750.

Endrőd, Selyem u. 44. szám
alatti 3 szobás családi ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Micsurin u.
6/1., este 17 óra után.

1800 négyszögöl vízparti telek
a Templomzugban (fele gyü
mölcsös, fele szántó) eladó. Erd.:
66/285-987

Eladó MJ-5 kertitraktor után
futóval, eke, borona, kultivátor és
rotakapa. Ugyanitt eladó 2 db
föld a Harcsásban. Érd.: Endrőd,
Kinizsi u. 9.

300-as diesel Mercedes és 100
db-os keltetőgép eladó. Érd.:
66/285-033, este.

illEK IS" színes SVGA OSD
(képernyó1<.ijelzős) monitor el
adó. Érd.: este 17,30 után.
661284-370

Sütőipari gépek, berendezések
folyamatosan kap hatók. Érd.:
20/645-901.

Felújított Pannónia motor
blokk eladó. Balázs Tibor Gyo
maendrőd, Baross u. 24. (az esti
órákban)

Endrődön komfort néll'iili ker
tes ház nagy telekkel sürgősen

eladó. 66/284-538

Ingyenes aprók
Gyomán kövesút mellett telek

építési engedéllyel eladó. (Víz,
gáz, villany) Tel: 66/283-280

Gyomaendrőd, Attila u. 2/l.
szám alatti 3 szoba+étkezős,

összkomfortos családi ház
nagy melJéképülettel, ipari
árammal, frissen meszel ve,
mázolva, azonnal beköltözhe
tően eladó. Vásártéri lakótele
pi lakást beszámítok. Érd.:
66/284-792,301289-950

r 1//
~ _..- (~)

c:i)'
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
Tel: 20/376-376,

Használt hűtőszekrények,
színes tévék, videók,

telefonok, hifi tornyok,
kerékpárok,

babakocsik, porszívók.
Egyes cikkek

garanciával történő
árusítása.

Bizományos
értékesítésre átveszünk

termékeket!

Vásároljon
olcsóbban az

EZ+AZ
Műszaki

Bizományi
Boltban!

/

Ekszervásár karácsonyra!
* Karórák, ébresztő- és faliórák nagy választéka.

* Elemek, képkeretek változatos méretben!
* Sportruházat: kabátok, melegítők, alsók!

* Agyag ajándéktárgyak, stb a Lionne Shopban!

Gyoma, Hősök útja 46. Tel: 66/386-424

Aranylakodalom

-z.SAHEGYI I<ONYv! .
Q;0 LJ 1... '-1~ --1-))
G \.J\iJ.. "":vo", <.-

·',aendrÓd, Bla\",3 u·

HAMI KUTYASHOP
Karácsonyi akcióI

CHAPPY száraz kutyaeledel 15 kg 2200 Ft
üKÉ-KRüK száraz kutyaeledel 15 kg 2200 Ft

AMÍG A KÉSZLET TART!
Siessen, /epje meg kedvencéff

Gyoma, Fő út 185. Tel: 66/386-659
Minden kedves vásárlómnak és a Szó-Beszéd olvasóinak boldog

karácsonyt és szerencsés új évet kíván: Kovácsné Kósa Judit

SO éves házassági évfordulóját ünnepelte Baráth József(n éves)
és neje Lukács Róza (67 éves) 1997. november IS-én Gyomán a
Hatos Bisztróban rendezett családi vacsorán. Két gyermekük, 3
unokájuk, 2 dédunokájuk és családjaik, valamint barátaik köszön
tötték az idős házaspárt, akik 1947 november IS-én fogadtak örök
hűséget egymásnak a gyomai református templomban.
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INGYENES APROHIRDETESEK

Feladóneve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: 00 .

Ingyenes az apró!

időpont egyezt~téssel, ingyenes be
mutatót tartok. Erd.. 66/285-926

Használt gyerme,*erékpár, levehető
pótkerekú, eladó. Erd.: Gyoma, Vi
dovszky u. 6., Tel: 66/284-583, délután.

Színes gyermekheverők,ágybeté
tek, WC-k, mosdók. hűtőszekrények.
akciós gyerekbiciklik eladók. Erd.:
Gyoma. Kiss B. u. 4. szám alatt a
Használtcikk-ben.

Hordozható c~empekályhajóálla
potban eladó. Erd .. Gyomaendrőd.

Bocskai u. 46/ I.
Fűrészporos kályhát vennék. Érd ..

Pelléné. Gyoma, Bánomkerti u. 16/1.
Tel: 20/645-901

Két nagy senésvályú eladó. Érd.:
Endrőd. Táncsics u. 411.

Eladó 7 darabos modern. barna
konyhabútor. Érd.: 66/386-569

Hagyományos konybaszekrény és
két 3 ajtós szek.!:ény és egy vitrines
szekrény eladó. Erd.: 66/386-082

Bérautó. sofőrrel, utánfutóval: 25
Ftlkm. Érd.: 60/459-739

Megkezdtem a hús- és kolbászfüs
t$ilést. hidegfüstöléses eljárássa!.
Erd.: 661386-539

Jó állapotban lévőmélybabakocsi,
sportkocsi és forgótárcsás mosógép
eladó. Gyomaendrőd, Lehel u. 4.
66/285-929

Olcsón eladó kerékpár, videó, kocsiba
való gyelIDekü\és. kisképemyős színes
tévé, autómata mosógép. 60/487-071

Ela<;ló egy gyermek-íróaszlallapos
polc. Erd.: hétvégén. Gyomaendrőd,
Hámán u. 6/1

Főnix pálma 1,6 m eladó. Érd.:
66/283-682

Jó állaP9tban lévő, használt pianí
nó eladó. Erd.: 66/285-039

Tíz mázsa lucernaszéna eladó.
Érd.. Öregszőlő, Iskola u. 17.

Olcsón eladó egy Triad parabola,
egy JVC kétkazettás rádió~magnó és
egy szobai rokkantkocsi. Erd.: este a
283-008-as telefonszámon.

Ké,k színű Marco Billy babkocsi el
adó. Erd.: Gyomaendrőd, Ady u. 34.

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell
beí~n! a kívánt szövegel, és a szelvényt levelezőlapon vagy
bontekban kell elküldeni a következő CÍmre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szöveaéért felelősséaet nem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehe~őleg ne tartal~azzon
tizenöt (IS) szónál többet'

ÁLLAT

EGYÉB

30 ezer forint. Érd.: Körösladány,
Batthyány u. 38. Tel: 474-991

150Q-as Polski lejárt műszakival
eladó. Erd.: Gyoma, Bajcsy u. 4611.

Terra kistraktor pótkocsjval és tar
tozékaival együtt eladó. Erd.: Gyo
maendrőd, Jókai u. 5.

Bontásra eladó 1973-as 412-es
Moszkvics személygépkocsi. Tel:
66/285-881

Keresem fehér Palotapincsi kisku
tyámat. Elveszett január 28-án. A
nyomravezető. 1000 forint jutalom
ban részesül. Erd.: Kiss István, Gyo
ma, Munkácsy u. 5.

. Textima ipari varrógép eladó.
Erd.: Gyomaendrőd, Kálvin u. 67.
Tel: 66/285-899

Használt, öntöttvas fürdőkád és
fürdőszoba ~osdókagyló, csaptele
pek eladók. Erd. :30/558-931

Sertésbontást, vágást, házi feldol
gozást vállalok. Érd.: 60/487-536

10, ?5, 50 literes üvegbalonok el
adók. Erd.: Endrőd. Selyem u. 28.

Szárított, mo~zsolt kukorica nagy
tételben eladó. Erd.: 66/259-278

Fűrészelt akácfa kerítésoszlop és
650x 16-os gumiköpeny 50 %-os el
adó. Erd.: Gyomaendrőd. Jókai u. 5.

Eladó egy szőlőprés 20 literes. és
két 1500:as Polskihoz való új külső

küszöb. Erd.: Gyoma, Bajcsy u. 4611.
Műsoros videokazetták kiárusítását

kezdtük meg a Mini Videotékában.
Gyoma, Bajcsyu. 82. Nyitva: hétfőtől

pénekig l6-20-ig, szombaton 14-20-ig.
Ruhaipari technikus, kereskedő

boi tvezető végzettséggel, számító"é
pes ismerettel állást keres. Érd.: "'16
óra után, 66/284-722

Gyógyulni vágyók, mellékjöve
delmet keresőkI Kérésére előzetes
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Eladó két föld a Harcsásban, vala
mint egy MJ-5 kerti traktor utánfutó
val. Eke, borona, kultivátor és
rotakapa ugyanitt eladó. Érd.: End
rőd, Kinizsi u. 9.

Gyomán, Gárdonyi u. 41. szám
alatti 791 m2 építési tel,ek eladó.
Irányár: 600 ezer forint. Erd.: Gyo
ma. Gárdonyi u. 57. Tel: 66/285-515

Gyomán a gázcserete!eppel szem
ben építési telek eladó. Erd.: 75/313
491

Soczó-zugban ví!parti telek meg
munkálásra kiadó. Erd.: Endrőd, Bé
csi u. 10. Tel: 66/285-319

Fűzfás-zugban vásárolnék 150
négyszögöl kqrül i veteményes nek
való területet. Erd.: 66/284-042

Gyomaendrőd,Hősök u. 15. szám
alatt 470 négyszögöl építési telek el
adó. Erd.: 66/386-452

Gyomán az Újkertsoron I hold bú
zával bevetett szántóföld eladó. Érd.:
66/283-385

Gyomaendrődön a Pásztor János
úton építési telek eladó. Érd.: 06
23/454-583

KERT, TELEK

JÁRMŰ

Gyomaendrőd, Ady u. 34. szám
alatt családi házeladó. Folyó 200 mé
terre! Érd.: a helyszínen, egész nap.

Eladó Endrőd, Fő út 52. sz. alatti
ház. Víz, gáz háromfázis van. Érd.:
66/283-382

Endrődön, Öregszőlőben,az)sko
la u. 17. szám alatti ház eladó. Erd.: a
helyszínen.

Tanya eladó Hunya központjához
l km-re, központifűtéssel, ipari
árammal, vezet.ékes ivóvízzel, 30 AK
termőfölddel. Erd.: 66/282-l 05

Október 6 ltp-en négyszobás, má
sodik emeleti, konvektoros, vízórás,
parabolás lakás és garázs eladó. Érd.:
66/283-646

Földszinti, lakótelepi, kétszo
ba+hallos lakás azonnal beköltözhe
tően eladó. Ir9da és üzlethelység is
kialakitható. Erd.: Orovecz Ferenc,
Gyomaendrőd,Kisfaludy u. 5.

Háromszobás, furdőszobás, köz
pontifűtéses tanya telefonbekötési le
hetőséggel. kúttal, gazda~ági

épületekkel, 1,5 ha földdel eladó. Erd.:
Leventéné, Gyomaendrőd, Fő út 58.

Vállalkozásra alkalmas 3 szobás, ét
kezős, gázfútéses, telefonos családi
ház gazdasági épületekkel (garázs,
szín. hűtőkamra, táro!óhelységek) el
adó. Csere is érdekel. Erd.: 66/386-671

Gyomán, Mikszáth u. ll. szám
alatt ~özpontifútéses családi ház el
adó. Erd.: Gyomaendrőd. Főút 19/1.,
Tel: 66/285-440, vagy az Autósbolt
ban a Lila Butiksoron.

Jó állapotpan I~vő IZS furgon el
adó olcsón. Erd.: Oregszőlő, Ugari u.
8. Tel: 66/386-952

Eladó Lada Samara, 5 ajtós, 1992
es, katalizátoros. 66/388- 142

Suzuki Eco robogó eladó. Érd.:
66/284-959

126-os Polski Fiat eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Pásztor u. 16.

Felújított Jawa Babetta kitűnő ál
lapotban eladó. Érd.: Endrőd, Köztár
saság u. 3.

Eladó Yamaha RD-50-M tipusú sport
kismotor, csere is érdekel Enduróra. Ara:

HÁZ,LAKÁS
GyÖmrőn. a fővároshoz közel,

zöldövezetben földszintes, telefonos,
kétszobás. 56 négyzennéteres örökla
kás eladó. Irányár: 2,6 millió forint.
Gyomai csere hasonló alapterülettel.
értékegyeztetéssel érdeke!. Telefon:
29/332-846

Kétszobás, összkomfortos. gázfű

téses családi ház eladó vagy elcserél
hető a Mező Imre lakótelepen 4
lakásos földszinti lakásra. Ipariáfam.
melléképületek. garázs van' Erd.:
Gyoma, Gárdonyi u. 53. Tel: 66/284
190 esti órákban.
Gyomaendrődön kiadó kertes há

zat v'!gy kiadó lakótelepi lakást kere
sek. Erd.: 06-66/423-414

Azonnal eladó a régi lakótelepen
felújított, gázfűtéses, gar~sos, 2,5
szobás. földszintes lakás. Erd.: Gyo
ma, Vásártéri ltp. 9/1., Tel: 386-510

Mezőtúrona piacpn 36 m2-es üzlet
eladó vagy kiadó. Erd.: 66/284-103,
56/351-198. vagy a Kínai Diszkont
ban Gyomán.

Gyomán összkomfortos lakást, il
Ietve házat bérelnék. Érd.: 06
30/289-264

A VII. kerületben 2 szobás, ftirdő

szobás tanya melléképülettel, kertte]
eladó a Körösladányi úton. Érd.:
Gyomaendrőd.Vörösmarty u. 20. J6
18 óra között.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 2111.

szám alatti társashá!ban egy három
szobás lakás eladó. Erd.: a helyszínen
szombat-vasárnap 9-12 óráig, vagy a
Tamási u. 35. alatt.

Elcserélném 3 szoba. összkomfor
tos családi házamat (folyó 200 méter
r):) hasonlóra csak nagy portásra.
Erd.: Gyomaendrőd. Könyves K. u.
20. Tel: 30/353-615

Gyomán a Vásártéri lakótelepen a
21/B 10. számú lakás sürgősen eladó
áron alul, üzleti okok miatt. Érd.:
Vaszkó Katalinnál a helyszínen, vagy
az OTP-nél.

Eladó 2 szobás, összkomfortos
kerte~ ház. Gáz, szennyvíz, 3 fázis
van. Erd.: 66/386-569

Gyomán kétszobás, összkomfor
tos családi ház eladó. Érd.: 661283
419, Gyoma. Hunyadi u. 3211.

Endrődön a Fő út 52. szám alatti
~áz eladó. Háromfázis, gáz, víz van.
Erd.: 66/283-382

Első emeleti lakás eladó a Vásártéri
ltp. 21. B/3. szám alan. Érd.: a helyszínen.

Két család részére is megfelelő

gázfűtéses ház melléképületekkel el
adó Gyomaendrőd, Petőfi u. 26. szám
alatt. Erd.: 66/284-042

Ház eladó Gyo!T!aendrőd. Mirhói
u. 14. szám alatt. Erd.: Gyomaend
rőd, Mohácsi u. 9.

Kétszobás, összkomfortos, gázfű

téses családi ház eladg. Lakótelepi
lakást is beszámítok. Erd.: Gyoma.
Bajcsy u. 13.

Bérelnék Gyomaendrőd központ
jában összkomfortos házat, melyben
üzlethelyiség adott,.vagy kialakítha
tó. (Hosszú távra!) Erd.: 60/305-884

Gyoma, Martos Flóra u. 7. szám
alatt másfél szobás, összkomfortos
ház eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Mar
tos F. u. 7. Tel: 661285-969

Régi parasztház nagy portával el
adó Gyom~endrődön a Budai u. 21.
szám alatt. Erd.: Gyoma, Mirhóháti u.
20/1. Tel: 661284-027
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METAL-STOP

Vas-Műszaki Bolt

Kolbász to lvajok
Betörtek az egyik Fő úti

ügyvédi irodába is, ahon
nan az írógépet és a tele
font vitték el. November
24-án a vasútállomás res
tijébe törtek be, s vitték a
cigarettát és a csokoládét.
November 27-én éjjel a
munkaügyi központ gyo
maendrődi kirendeltségé
be törtek be, ahonnan egy
videomagnót és egy dikta
font loptak el. A Mustang
Farmerházba a tetőt meg
bontva próbált bejutni egy
szeghalmi férfi, akit azon
ban - a risztóberendezés
nek köszönhetően - a
rendőrök elkaptak.

fiBÉKÉS MEGfEJ HÍRLAP
AMEGY[ LEGNÉPSZERŰBB NAPILAPJA

ELŐrlZEM OLCSÓBB!·. "

A betöró1< nem pihentek az
elmúlt hetekben sem. Sze
zonja van a nyaraló feltöré
seknek. A Torzsásban egy
házikó tetőjét megbontvaju
tott be a betörő az épületbe,
ahonnan 150 ezer forint érté
kű holmit vitt el. Betöró1<jár
tak a Templom-, a Sóczó- és
a Fűzfás-zug több hétvégi
házában.

Hasznos szajré ezekben a
hónapokban az élelmiszer is.
November 19-én az egyik ház
udvarából 18 tyúk tűnt el,
másnap egy másik ház alsóé
pületébó1- a disznóvágás után
néhány nappal - húst, szalon
nát és kolbászt loptak el.

Drótosok

A rendőr éppen közúti ellen
őrzést tartott és egy közeledő

kispolszkinak intett, hogy hú
zódjon az út szélére. A jármű

azonban alig lassított, s a ren
dőrnek bizony el kellett ugrania
az autó elól, amely jó 50 méter
rel odébb tudott csak megállni.
Kiderült, hogy a fék nem mú1<ö
dött a lengyel járművön, ezért a
rendőr leszereltette a rendszá
mot és a kocsi forgalmi engedé
lyét is bevonta.

* * *

Mostanság a telefonfejleszté
sek időszakában divat lett a ká
bellopás. A közelmúltban
Nagylaposon 122 méternyi le
fektetett telefonkábelt húztak ki
a földból, valamilyen erőgép se
gítségéve!. Dévaványán egy
színesfémkereskedőnél a ren
dőrök 46 mázsa egy méteres da
rabokra szeletelt lopott
rézkábelt foglaltak le.

Orvvadász
November 29-én a Csejti

Vadásztársaság területén
három vadász egy terepjá
róra lett figyelmes, amely a
bozótosba húzódva járó
motorral várta gazdáját. A
kocsitól nem messze egy
férfi ácsorgott, egyik kezé
ben egy hangtompítóval fel
szerelt távcsöves kispuska,
a másik kezében egy lelőtt

fácánkakas. A vadászok
körbefogták a helybéli orv
vadászt és bekísérték a
rendőrőrsre, ahol a fegyve
rét lead ta és elismerte, hogy
vadászott. A fácán elejtése
lopásnak minősül és az en
gedély nélkül tartott fegy
ver miatt lőfegyverrel és
lőszerrel való visszaélés
ügyében indul eljárás elle
ne.

;-

ME AL- TOP

Minden kedves vásárlónknak
békés karácsonyt

és eredményekben gazdag, boldog
új esztendőtkívánnak

a gyomaendrődi Iparcikk Bt.
és a Metál-Stop Vas-Műszaki

Bolt dolgozói.

Ha Ön 1998. januárban előfizetője a Hírlapnak,

karácsonyi ajándékként egy

~BÉKÉS MEGfEJ HÍRLAP
,/ ......

KALENDARIUMOT KULDUNK ONNEK!

FIZESSE ELŐ ÉS OLVASSA A~~E~P·OT!

Cím: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.
Telefon: kiadó és szerkesztőség (66) 450-450,

terjesztés (66) 453-710, hirdetés (66) 446-552.

IPARCIKK BT.

i/,.--------------------...Ó
FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- SZ Felelós szerkesztó: Felel~s kiadó: Hornok Erné
ENDRŐDI - Hornok Erno Keszult:

, Slerkesrtöség: Gyomai Kner Nyomda Rt.

BESZED
5500 Gyomaendréd. ve,e,;g.,gal~

Kossuth u. 18. Papp laJos

TeUFax.: 386·479 ISSN: 1417-1872

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 44.
Telefon: 66/386-909

KARÁCSONYI VÁSÁR!
Minden kedves vásárlónknak, aki 5000 Ft
felett vásárol, ajándéksorsjegyet adunk.

Kisorsolunk:
l db Schwinn-Csepel női kerékpárt

l db RTL-Klub TV antennót
l db telefonkészüléket

Sorsolós: december 31-én délelőtt 10 órakor
o Metól-Shop Vos-MűszakiBoltban

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 44. szóm alatti
üzlethelyiségünkben.

Karácsonykor és máskor is vásároljon nálunk: kerékpárt
és aJl<atrészeit, háztartási kisgépeket, kávéf6z6t, porszívót,

vasalót, televíziót, videómagnót, rádiót, rádiósmagnót, n6i- és
férfi borotvát, hajszárítót, télefont, gázkazánt, gázkonvektort,
gáz- és villanybojlert, hűt6- és fagyasztószekrényeket, mosdót

és egyéb szaniter árut, mosógépet, centrifugát és sok egyéb
készüléket, alkatrészt.

December 31-ig gáztűzhely akció!
Most 10 % -kal olcsóbb!

Vásároljon nálunk! Legyen szerencsés!
Legyen szerencsénk!
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