
I Az RTL Klub filmet forgatna az oltárképról

Elmaradt cl képmutatás. Mármint
Gyomaendrőd egyik nevezetessége,
az elhíresült oltárkép bemutatása az
RTL Klub tévécsatorna Fókusz című
közéleíi magazin míísorában.

Az RTL Klub stábja riportmíísort
akartforgatni az 1996. október 5-én
felszentelt oltárkép történetéről. Bi
zonyára emlékeznek még rá, hogy az
eset annak idején nagy port vert fel,
s az akkori polgármester lemondásá
hoz vezetett. A közpénzbó7ji.zetett és
az egyházi iskolának ajándékozott
festmény középpontjában dr. Frankó
Károly látható, amint a tenyerére he
lyezett katolikus iskola makettjét át
nyújtja a népnek.

Az RTL Klub riporterét azon an az
ügy kétfőszereplője Iványi László plé
bános és az ex-polgánnester is eluta
sította, sőt az iskola kápolnájába sem
engedték volna be a stábot. Pedig azt
gondolhatnánk, hogyaközpénzen ké
szült mííalkotás ma is büszkesége az
intézménynek, s bárki kiilönösebb en
gedély nélkül elgyönyörködhet benne.

Bára volt polgármester unokatest
vére általfestett mííbírálói közül töb
ben mikrofon elé álltak volna, ám a
főszerepláJ< - a másik oldal - ellenke
zése miatt aforgatás végül elmaradt.
Pedig a katolikus iskola és városunk
egyik nevezetességén végre ország
világ elmerenghetett volna... -oke-

7. ÉVF. l. SZÁM 1998. JANUÁR ÁRA: 69 Ft
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. Döntött a bíróság -

Az önkortnányzaté
az 1700 hektár föld
Három évi huzavona után végre döntés szüle

tett ~ 3ékés Megyei Bíróságon a vitatott földügy
ben, amely a gyomaendrődi önkormányzat és a
Békés Megye: Kárrendezési Hivatal között zaj
lott a tulajdonjog megállapítása miatt.

(2. oldal)

A választások éve

Leendö jelöltek
"Atadták a Franciska díjakat

December 20-án, szom
baton délután a Tourinform
irodában a Franciska-díj
alapítója, a Virágos Gyo
maendrődértakció meghir
de tőj e Stipsicz-Bethlen
Károly adta át a díjazottak
nakjáró elismeréseket.

Stipsicz-Bethlen Károly
megköszönte a kitüntetettek
munkáját, s mint mondta az
akciót idén is meghirdeti.
Képünkön néhányan a díja
zottak közül.

Megnyílt
a Penny Market

Négykézláb is
bemásznak

Alig három hónap alatt felépült és
múlt év december végén megnyílt az
egykori gépállomás területén az olcsó
árairól híres Penny Market áruház, a
vásárlók legnagyobb örömére, s a kis
keresked6k legnagyobb bánatára.

(8. oldal)
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Parlamenti választások

Leendő

jelöltek

Döntött a bíróság

Az önkormányzaté
az 1700 hektár föld!

25-én válik jogerőssé, amennyiben
az alperes, a Békés Megyei Kárren
dezési Hivatal nem nyújt be fellebt.·
zést a Legfelsóbb Bírósághoz.

Dr. Csorba Csaba Gyomaendrőd

jegyzője a Szó-Beszédnek elmondta,
hogy a jogerős ítélet után a földek
hasznosításáról az önkormányzatnak
kell döntenie. Vagy értékesítik a föl
deket, vagy bérbeadás útján haszno
sítják, esetleg egy részéből

úgynevezett szociális földalapot hoz
nak létre, esetleg az említett lehetősé
gek kombinációja mellett dönt majd
a képviselő-testület.

A jegyző elmondta azt is, hogya
földek mai forgalmi értéke lényege
sen magasabb az említett perértéknél.
Megtudtuk, hogy ezeket a területeket
évek óta használják valakik. Egy ré
szük bérleti szerződéssel fizeti a föl
dek bérleti díját az önkormányzatnak,
többen viszont jogosulatlanul hasz
nosítják a földeket.

H.E.

TELEFAXOT, TELEFONKOZPONTOT
vásároljon Békéscsabán a Számprog Szaküzletben!

TELEFAXOK:
* Ricoh 110 42.000 Ft
* Ricoh 12052.000 Ft
* Panasonic 62.400 Ft-tól 69.600 Ft-ig
* Canon B100 (normálpapiros) 89.100 Ft
* Multipass C30 (többfunkciós) 139.800 Ft

_._---_.._--------~._._--_ __ _---_.__._.__.._----_ _ _._ _._-_.._-•...__.._ __.._-_._-_.-_..-----_.._ __ _.__ __._._-_.._.j
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KÉRJE TÁJÉKOZTATÓNKATI
Számprog Szaküzlet

Békéscsaba, Szabadság tér 12-14.
Telefon: 66/321-824,325-824

r -_.- ..." ''i) Áraink az áfát nem tartalmazzák!

Három évi huzavona után végre döntés született a Békés
Megyei Bíróságon a vitatott földügyben, amely a gyomaend
rődi önkormányzat és a Békés Megyei Kárrendezési Hivatal
között zajlott a tulajdonjog megállapítása miatt.

TELEFONKÖZPONTOK:

:~~~~~~~:~ ~~ ~g~~~~'í ~ ~~ii5~1~~~OF~t ~ 1;~;.:;1~~~~~1_~,--,:~-
* Központi készülék 19.600 Ft - I

* Automata
vonalbeválasztó (3 fővonalig) 58.900 Ft

Mint ismeretes, az önkormányzat
igényt támasztott a korábban az Al
kotmány és a Lenin Termelőszövet

kezetek használatában lévő

területekre, amelyek a kárpótlás so
rán 1994. május 31-ig nem kerültek
árverésre.

A majdnem három évig húzódó vi
ta arról folyt, hogy a vitatott mintegy
1700 hektárnyi terület az önkor
mányzaté legyen - az 1992. évi II.
törvény alapján -, vagy kárpótlás so
rán árverezésre bocsássák. A problé
ma abból adódott, hogy évekkel
ezelőtt 1000 Ft/aranykorona ár figye
lembe vételével különítették el a föl
deket kárpótlásra, ám jelentős részük
féláron kelt el, s így az elkülönített
földek nem lettek elegendőek.

A földek ügyében december 5-án
született meg a Békés Megyei Bíró
ság ítélete, mely szerint az önkor
mányzatot illeti meg a vitatott,
összesen 67 millió forint perértékű

földek tulajdonjoga. Az ítélet január

Az idei esztendő a választások éve lesz
Magyarországon. Tavasszal a parlamen
ti választásokon szavazhatunk ajelöltek
re, majd ősszel a helyhatósági
választásokon a helyi önkormányzat
képviselőit és a polgármestert választ
hatjuk ki a jelöltek közül. A pártok már
mozgolódnak, s igyekeznek nyerőjelöl
tet állítani a tavaszi, parlamenti válasz
tásra. A pártoktól kapott információk
alapján most január közepén az alábbi
leendő jelöltekról számulhatunk be.

A jelenlegi országgyúlési képviselő

Szöllősi Istvánné továbbra is képviselője

kíván maradni az 5. számú választókör
zetnek. A szocialisták továbbra is őt tá
mogatják.

A helyi szabaddemokratáknak egyenlő

re nincs jelöltjük. Szerették volna az end
rődi származású Dinya Lászlót a
Művelődési és Közoktatásügyi Miniszté
rium helyettes államtitkárát megnyerni,
ám Dinya egyenlőre nemet mondott, állí
tólag Magyar Bálint miniszter kérésének
eleget téve.

A FIDESZ az 5. számú vá!asztókörzet
ben Domokos Lászlót, a FIDESZ Békés
megyei szervezetének elnökét indítja. De
zső Zoltán a FIDESZ helyi vezetője el
mondta, hogy Domokos jelölése a párt
döntése volt. - Személy szerint termé
szetesen jobban örülnék egy gyomaendrő

di jelölt indulásának, aki helybéliként
jobban képviselné a parlamentben váro
sunk és a régió érdekeit.

Gellai Imrétól a kisgazdapárt helyi ve
zetőjétól megtudtuk, hogy három szar
vasi jelölt neve került szóba: dr.
Kepenyes János, aki négy évvel ezelőtt

is indult a választáscn, Mészáros Lajos,
gépésztechnikus és dr. Galambos Imre,
endrődi születésű agrármérnök közü I ja
nuár végén döntik el, ki lesz az induló.

A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt - információink szerint - dr. Kutas
Ferenc szarvasi tanárt kérte fel, hogy
induljon a parlamenti választásokon, ám
Kutas nem vállalta a jelöltséget. Jenei
Bálinttól a párt megyei szervezétének
elnökétól tudtuk meg, hogya szociálde
mokraták csak két körzetben, az oroshá
ziban és a békéscsabaiban nem indítanak
jelöltet. Az mi választókörzetünkben, az
5-ösben még nem árulhatja el a jelölt
nevét, mert erről majd csakjanuár köze
pén születik döntés. Jenei Bálint kérdé
sünkre elmondta, hogy ő is kapott
felkérést, de hogy vállalja-e a megméret
tetést, arról még nem döntött...
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SvédországiadoDlány

-'

Megszűnta TITASZ
helyi kirendeltsége

A gyomai származású, Svédors~gbanélő Kruchió Endre és
felesége Dona karácsonyi ajándékként négy tolószékkel, ugyan
ennyi járókerettel és egy a reumatikus fájdalmakat enyhítő

műszerrel örvendeztette meg a gyomaendrődi idősek otthoná
nak lakóit. A házaspár már nem először segíti adományokkal a
várost. Néhány évvel ezelőtt már konyhai berendezésekkel,
egészségügyi felszerelésekkel és ruhaneműkkel tárnogatták az
időseket, sőt I994-ben az ő segítségükkel utazhatott svédországi
szereplésre a Körösmenti Néptáncegyüttes.

Kruclúó Endre és Ilona Kruchió, dr. Dávid Imre polgár
mester és Cellai Józsefné, a gondozási központ vezetője

jelenlétében december 29-én délután a Mirhóháti idősek ott
honában nyújtotta át a Svédországból hozott adományt.

Gesztenyefák
A békési Rovért Kártevőmentesítő Kft. növényvédő

szakmérnökei megállapították, hogy a városban található
gesztenyefák védelme érdekében szükség lenne idén az
aknázó molyok elleni vegyszeres védekezésre és egy lemo
só permetezésre. A város képviselő-testülete is javasolta a
város közterületein és intézmények területein lévő geszte
nyefák növényvédelmét, s elfogadta a kft. 270 ezer forintos
árajánlatát.

Ajándék
A gyomaendrődi önkormányzat múlt év vegen kará

csonyi ajándékcsomaggallepte meg a város 80 éven felüli
lakosait. Az egyenként mintegy 800 forint értékű csoma
gokban többek között cukrot. kakaót, teát, csokoládét és
narancsot is találtak a megajándékozottak.

Az év pedagógusa
Gyomaendrőd város képviselő-testülete 1998-tól 2004-ig

a pedagógus-napon ,,Az év kiváló pdagógusa" címet adomá
nyozza, elismerve ezzel azokat a pedagógusokat, akik külö
nösen sokat tesznek az oktató-nevelő munkájuk területén. A
kitüntetés minden évben csak egy főnek adható, s bruttó
70.000 Ft pénzjutalommal jár. A cím odaítélésére javaslatot
tehet az oktatási intézmény szülői munkaközössége, diákön
kormányzata és az iskola vezetője.

A nyertes
A gyomaendrődi MOL benzinkútnál két alkalommal

tankolt a gyomaendrődi Koloh Béla, s a MOL akciójában
ezért két darab "Aranyérmes" csokoládét kapott. A sorso
lásra beküldött csokipapírok közül az övét húzták ki, s így
megnyerte a tűzpiros Seat Toledó személygépkocsit. Az
igazi karácsonyi ajándékot december elején Békéscsabán
vehette át Koloh Béla.

Csökken a lakosság
Gyomaendrőd lakóinak száma évról évre csökken. Az

elmúlt öt évben 60 l fővel csökkent a lakosok száma. Míg
1992 január elsején l 6.864 lakója volt a városnak, addig múlt
év januárjában 16.263 fő lakott a városban. Az évenkénti
születések számát vizsgálva a csökkenés mértéke még na
gyobb. 1982 és 1992 között évente átlagosan 191 gyermek
született. 1992 és 1996 között évente átlagosan 155 gyoma
endrődi látta meg a napvi:-igot. Míg 1991-ben Gyomaendrő

dön összesen 204-en születtek, addig 1993-ban már csak
160-an, 1995-ben 146-an, 1996-ban pedig 125-en.

"Ujabb pályázat
Mivel a múlt év őszén, az önkormányzat által meghirde

tett szennyvízszippantási-pályázatra senki sem jelentke
zett, ezért a képviselő-testület aGyomaszolg Kit-t bízta
meg e szolgáltatás elvégzésével. A városházán kapott in
formáció szerint az önkormányzat most mégis újabb pályá
zat kiírását tervezi. A szennyvízszippantást és szállítást a
törvény szerint ugyanis csak az végezheti, aki pályázat
útján nyeri a megbízást. Hogy egy, vagy több cég nyeri-e
a szolgáltatás elvégzését, az a pályázati kiírásból fog kide
rülni. A pályázat sikeres elbírálását követően csak és kizá
rólag a nyertes, vagy nyertesek végezhetik ezt a munkát a
városban.

, ;' ;
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volt, hogy 40 km-es körzetben
két kirendeltség nem mú1<öd
het. Az átszervezés során a ko
rábbi 40 kirendeltségból 29
üzemvezetőséget hoztak létre a
TITÁSZ területén. Így lett Me
zőtúron az üzemvezetőség, il
letve ezért szűnt meg a
gyomaendrődi kirendeltség.

Kiss Lajos arra nem tudott
pontos választ adni, vajon mi
alapján döntöttek Mezőtúrmel
lett. Azt mondja ennek techni
kai okai voltak: Mezőtúr

mellett szólt ajobb megközelít
hetősége, a jobb fekvése ...

Hogy a volt gyomaendrődi ki
rendeltség épületének sorsa mi
lesz, még nem döntötték el. A
TITÁSZ vagy értékesíti ezeket,
de az is elképzelhető, hogy vala
miképpen hasznosítani fogják.
Gyomaendrőd tehát a mezőtúri

üzemegységhez tartozik 1998. ja
nuárelsejétó1. Az üzemegység ve
zetője: Kelemen Zoltán.
Hibabejelentést és kérdéseket az
56/350-0 IS-ös telefonszámon fo
gadnak. Aki pedig személyesen
kíván látogatást tenni, az a Mező

túr Szabadság tér 16. szám alatt
keresse az áramszolgáltatót.

Múlt év december 31-ével
megszűnt Gyomaendrődön 
az idó1<özben német tul~don
ba került - Tiszántúli Aram
szolgáltató Vállalat
(TITÁSZ) helyi kirendeltsé
ge. Az új tulajdonos nem tar
totta fontosnak, hogy erról
tájékoztassa a fogyasztó:{at,
városunk lakosságát.

Homok Tamás. a megszünte
tett kirendeltség vezetője kér
désünkre elmondta. hogy tóle
három hónappal ezelőtt meg
vonták a nyilatkozat jogát, s kö
zölték vele, nem az ő dolga,
hogy a cég miként tájékoztatja
a lakosságot és az önkormány
zatot az átszervezésekról.

Telefonon felhívtuk a TI
TÁSZ debreceni központját.
ahol az ügyfélkapcsolatokkal is
foglal kozó PR. azaz publ ic rela
tions iroda vezetőjével Kiss La
jossal sikerült szót váltani. Az
irodavezető elmagyarázta,
hogy az új tulajdonos kérésére
már korábban megtörtént a cég
átvilágítása. Mivel soknak ta
lálták'á TITÁSZ 40 kirendeltsé
gét, ezért ezek csökkentését
határozták el. Döntő szempont
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Mit vár az új évtől?
Év eleji körkérdésünkben gazdasági szakemberektól

arra igyekeztünk választ kapni, milyen reményekkel néznek
az 1998-as esztendő elé.

1998. január

DR. DÁVID IMRE
polgármester:

- Kiegyensúlyozott időjá

rásra számítok, mert ez nem
csak a mezőgazdaságból é
ló1cnek lesz jó, hanem váro
sunk idegenforgalmának, s
Gyomaendrőd minden lakó
jának. Mivel 1998 a válasz
tások éve lesz, arra számítok,
hogy sikerül az S. számú vá
lasztókörzetben azt aparlamenti
képviselőt megválasztani, aki
Gyomaendrődért hajlandó és
képes is sokat tenni. Mivel
helyhatósági választások is
lesznek, ezért arra is számí
tok, hogy olyan új képviselő
testület alakul, melynek
tagjai képesek lesznek váro
sunk hosszútávú fejlődését

segíteni úgy, hogya képvise
ló1c ezt a feladatot fontos köz
szolgálati funkciónak
tekintik. Egyszóval, az egész
városban fejlődést és előre

haladást kívánok, s én mint
polgármester ezért fogok
dolgozni.

PAPP LAJOS,
a Gyomai Kner Nyomda
Rt. vezérigazgatója:

- A Gyomai Kner Nyomda
Rt. sikeresen zárta az elmúlt
esztendőt. Bár igazán sikeres
akkor lett volna, ha a tervezett
fejlesztésünk - egy digitális
nyomdagép megvásárlása - is
megvalósul. Amennyiben
idén az első negyedévben si
kerüJ ezt a gépet megvásárol
ni, akkor elmondhatjuk, hogy
a nyomda a digitális technoló
gia beveztésével egy olyan
fejlesztést hajtott végre,
amellyel a tennelés egy része
nyugat-európai színvonalra
került - tájékoztatta lapunkat
Papp Lajos.

A vezérigazgató elmondta,
hogy a nyomda árbevétele az
elmúlt öt év alatt dinamiku
san emelkedett, ám az emel
kedés mértéke 1997-ben
csökkent.

- Amennyiben a piacon
nem tudjuk lényeges mérték
ben erősíteni pozíciónkat,
akkor ez a folyamat stagnálni
fog, azaz nem leszünk képe
sek több árbevételt, s ezzel
arányosan több nyereséget
produkálni. Bár a gazdaságe
lemzó1c pozitívan nyilatkoz
nak a hazai gazdasági
változásokról, ám ezt itt a
nyomdász szakmában a kul
túrához, a könyvgyártáshoz
kötődve nem érzékeljük.
Ezért nem tudom azt jósolni,
hogy idén lényegesebb jobb
körülmények között és jobb
áron tudjuk majd értékesíteni
termékeinket - mondta a ve
zérigazgató, aki a tervezett
fejlesztésekkel kapcsolatban
megjegyezte:

- Sajnos a mai hitelkonst
rukciók mellett a nyomda nem
képes megfelelő nagyságren
dű fejlesztéseket végrehajtani.
A négyszúmyomtatás terüle
tén is szükség lenne új, mo
dern gépekre, ám ezek
300-400 millió forintba kerül
nek. Ha a digitális nyomtatást
sikerülne beindítani, ez már
komoly fejlesztést jelentene.
Mindezek ellenére optimista
vagyok, s bízom abban, hogy
a következő időszakban is si
kerül megvalósítani elképze
léseinket úgy, hogy
megtartjuk a jelenlegi 200
dolgozó munkahelyét. A tu
lajdonos ígérete szerint több
mint IS %-os bérfejlesztéstkí
vánunk végrehajtani 1998
ban. Ezzel biztos megélhetést
tuduk nyújtani kétszáz ember
nek, s a mai körülmények kö
zött, ez sem kevés 
tájékoztatta a Szó-Beszédet
Papp Lajos.

FARKASINSZKI
SÁNDOR,
a Bútoripari
Szövetkezet elnöke:

A múlt év augusztus végén
megválasztott új elnök el-

mondta, hogy a szövetkezet
életében az 1997 a nagy
megpróbáltatások éve volt.
Az elmúlt esztendő rosszul
indult, mert bár jelentős

összegű előleget fizettek,
mégis az orosz szállító a ha
táridő után más alapanyagot
hozott.

- Kényszervállalásokat
kellett teljesítenünk, hogy a
borovi fenyőhelyett leszállí
tott lucfenyőt felhasználjuk.
Az ebbó1 készült termékeket
alacsonyabb áron tudtuk ér
tékesíteni a külföldi megren
delőnek. Sajnos az
alapanyag szállítása az első

negyedévben sem volt folya
matos, ezért az áprilisi ter
melés a negyedére csökkent.
A tavaszi szállítások során
vizes faanyagot kaptunk, s a
jelentős szárítási költségek is
a nyereségünket is csökken
tették - említi az elmúlt év
problémáit a szövetkezet el
nöke.

Már a tavaly márciusi köz
gyú1ésen döntés született ar
ról, hogy a szövetkezetet
kft-vé alakítják. Az augusz
tusi közgyú1és is ezt támo
gatta, s ekkor történt meg a
szövetkezet igazgatóságá
nak megválasztása, amely
személycseréket okozott a
szövetkezet élén. A volt el
nök Gonda Károly helyét
Farkasinszki Sándor foglalta
el.

- A november végi köz
gyú1és a gazdasági eredmé
nyek ismeretében, amelyek
egyértelmű veszteségeket
mutattak, a szövetkezet kft
vé alakulásának időpontját

fél évvel meghosszabbította
azzal a feltétellel, hogya szö
vetkezet gazdálkodását ez
idő alatt nyereségessé kell
tenni - mondta az elnök.

A Bútoripari Szövetkezet
veszteséggel zárta az elmúlt
évet. A szövetkezetnek 90
napon túli tartozása nincsen,

kivétel a társada
lombiztosítás, amellyel rész
letfizetési megállapodást
kötöttek.

- Így a híresztelésekkel el
lentétben csődeljárást senki
sem kezdeményezett a szö
vetkezet ellen. Az idei évet is
alapanyag gondokkal kezd
tük, ám ez most január köze
pén megoldódni látszik.
Továbbra is létszámhiá
nyunk van, 1S dolgozó hi
ányzik a termelésból. Idén
átalakítjuk a termékszerke
zetet, csökkentjük a belföld
re történő termelés arányát, s
növeljük az exportot. Fej
leszteni kívánjuk a műszaki

színvonalat újabb gépek be
szerzésével és pályázatot
írunk ki felsőfokú végzett
séggel műszaki vezetői ál
lásra. Takarékosabb
gazdákodással a nem terme
lő állomány létszámának
csökkentésével is próbáljuk
gazdaságosabbá tenni a ter
melést, s ezzel a szövetkezet
kft-vé való átalakulása biz
tosítva lesz - tájékoztatta la
punkat Farkasinszki Sándor.

NÉMETH DEZSŐ,
a Németh Nyílászáró
gyártó és Forgalmazó
Kft. ügyvezetője:

A műanyag nyílászárók
gyártásával foglalkozó vál
lalkozás 1994 óta mú1cödik,
s az elmúlt év őszén alakult
kft-vé az addigi magánvál
lalkozás. Három éven át a
német gyártmányú Rehau
cég műanyagprofiljaiból ké
szítették az ajtókat, ablako
kat. Ez évelejétól a belga
Deceuninck (ejtsd: dekőnig)
műanyag elemeit használ
ják.

Németh Dezső elmondta,
hogy a belga cég komplet
tebb rendszert nyújt, s erre
szükség is van, hiszen ma
már a hazai piac is egyre igé
nyesebb.
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Mezőőri szolgálat alakul
A múlt hónap 28-án Gyomaendrődváros vezetése és
a nagyobb róldtulajdonnal rendelkezőgazdák jelen
tősebb része egy megbeszélésen vett részt, melynek
témája a gazdálkodókat segítő mezőőri szolgálat
megszervezése volt. Ennek lényege, hogy a város
határa, és az ott létrehozott termék is vigyázva le
gyen. Több község és város már létrehozta a mezőőri

szolgálatot - helyi önkormányzati irányítássaI.

Az ügyvezetőtő1 megtud
tuk, hogy megrendelőik fele
közintézmény , másik részük
magánmegrendelő. Nem
csak új épületekhez, hanem
felújításokhoz is egyre töb
ben keresik a műanyag nyí
lászárókat, mert ezek
hőszigetelésetökéletes, nem
igényelnek festést, karban
tartást. A belga műanyagpro
fil többféle színben is
rendelhető, s anyagában fes
tett. A Deceuninck egyedi
profilrendszere alkalmas
műemlékjellegű épületek
felújításához is.

A gyomaendrődi cég húsz
dolgozója tavaly mintegy
145 millió forintos árbevételt
produkált, s idén 200 milliós
bevételt terveznek. H. E.

Hirdetés
felvétel:

66/386-479
20/669-855

Ezt támogatta az a közösség is,
amely jelen volt a megbeszélé
sen, és szeretnélétrehozni a többi
földtulajdonos egyetértésével a
szolgálatot. Anyagi feltételét a
vadászati jog bérbeadásából
származó jövedelem - mely a
földtulajdonosokat illeti (100,
Ft/ha) - összeadása, az önkor
mányzat támogatása és a két
összeggel egyező nagyságrendű

állami hozzájárulás biztosítha~a.

Ez várhatóan mintegy S millió Ft,
- amiből az őrszolgálatot el tudja
indítani, (tervezve: 4 fő személyi
állomány, az előírásoknak meg
felelőminimális technikai és sze
mélyi eszközök) majd erre
alapozva e területen tovább tudja

fejleszteni avagyonvédelmet
az önkormányzat.

Természetesen azt nem lehet
elvárni, hogyamezőőri szolgá
lat megalakulásával már min
den külterületi jogtalan
eltulajdonítás megszűnik, - de
minden tulajdonos, termelő bi
zakodhat, hogy a határra, a ter
mékre lesz aki felügyel, jelzi,
óvja, számonkéri a más jogos
tulajdonát dézsmálók tettét 
ami ma még sajnos nincs meg.

E célból tesszük közzé a szol
gálat felállítását -jogi létrejötté
nek lehetőségét -, de csak abban
az esetben, ha a tulajdonosok e
feltételek mellett ezt tény leg
akarják, szükségét érzik.

Ezért kérjük a tulajdonoso
kat, hogy 1998. február IS-ig
észrevételüket (ha ennek nem
látják szükségszerűségét)jelez
zék az önkormányzat jegyzője
felé, mert csak olyan szolgálta
tást szabd létrehozni, ehhez ön
kormányzati segítséget
megadni, melyet a gazdák tény
leg igényelnek is.

Mint gazdajegyző, - nem ta
gadom - ennek kezdeményező

je és szószólója voltam és
vagyok minden mezőgazda

sággal bíró fórumon. A gazdák
többségének véleményét tol
mácsoltam az önkormányzat
felé és tolmácsolom ma is 
amikor ennek a mezőőri szol
gálatnak a létrehozását kezde
ményezem.

Összegezve javaso1om a me
zőőri szervezet létrehozását a
gazdák, s minden érintett fel
ügyelete mellett - a pályázati
úton való jelentkezési feltételek
előírásával.

Kertes Imre
gazdajegyzó'

A HI-TO-MO-VILL
bérbe veszi a mozit

Számítás- és
Irodatechnika
SZÁMÍTÓGÉPEK
ADÁS-VÉTELE!

Monitor, színes Tv
. és videó

JAVÍTÁS!
Nyomtató, festék

patronok és szalagok!

!~~m\

Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.
66/284-559

ONLINEA

ÉPKERSZOLG KFT.

1998-ban is
teljeskörű

építőipari

szolgáltatással
áll megrendelői
rendelkezésére.
Gyomaendrőd,

Kőrösi Csoma S. u. 15.
Tel/fax: 66/386-844,
Mobil: 30/384-102

Gázolót keres a rendőrség
Január 12-én S óra so perc körüli idóben Sz. D. gyomaendrődi lakos

kerékpárjával haladt vagy állt a 46-os főútvonalon Nagylaposnál,
amikor Gyomaendrőd felál Mezőtúr irányába a 37-es kilóméterkőnél

egy ismeretlen gyártmányú és típusúj~~ elütöt~~. A 46,é~es fé,rfi,a
baleset következtében meghalt. A Jarmu vezetoje segltsegnyuJtas
nélkül a helyszínról eltávozott. A rendőrség kéri a lakosságo!' hogy
aki a balesettel kapcsolatban információval tud szolgálni, az hivja a
Gyomaendrődi Rendőr6rsöt a 66/386-633-as telefonon, vagy a Szar
vasi Rendőrkapitányságot a 661313-71 l-es számon.

Ezt még az Aranylakodalomban •
is emlegetni fogják! J.~.

Vigyen új színt ~

a lakodalomba! iN

r•

Mint arról már lapunkban olvashattak, a képviselő

testület úgy döntött, hogy bérbe adja az Apolló Mozit.
A december l2-i határidőre három pályázat érkezett.
Ezek közül a bizottságok a békési HI-TO-MO-VILL
Kft. pályázatát támogatták. Információink szerint az
egykori megyei moziüzemi vállalat néhány dolgozója
által nemrég alapított cég 350 ezer forint bérleti díjat
fizetne az önkormányzatnak évente. A kft. vállalta to
vábbá, hogy korszerűsítia hangtechnikát, videóboxokat
alakít ki, s Endrődön kísérleti vetítést indít be. A szer
ződés szerint hetente minimum két alkalommal köteles
filmvetítést tartani az Apolló Moziban.

1998. március 7-tól megkezdi
mQ1<.ö,dését az 0

VOFELYDUO!
A kettős egyik tagja hölgy!

Profi kettős, fergeteges műsor,

garantált siker!
Hívja a 66/386-42S-ös telefonszámot hétköznap 9-11 óráig!

HÁT ILYEN MÉG NEM VOLT!
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100 éves a magyarfoci

20 volt magyar válogatott
játszott a gyomaendrődi

sportcsarnokban.
A játékvezetői szerepet

Németh Lajos volt FIFA já
tékvezetőés segítőtársaDaj
ka József, ma is aktív NB-s
játékvezető látta el. Az em
léktorna résztvevőités a kö
zönséget dr. Dávid Imre
polgánnester köszöntötte.

A verseny végeredménye:
1. Kispest Hon véd
2. Debreceni VSC
3. Békéscsabai Előre SC
4. Szegedi SC
Külön értékelték a legjobb

egyéni teljesítményeket.
Legjobb kapus: Szabó Józse!
(Debreceni SC), legjobb me
zőnyjátékos:Somogyi János

idős játékosok, akik először

juttatták be a város csapatát
az NB III-ba az SO-es évek
elején: dr. Kertész Tibor,
Csalah Imre, Putnoki Ele
mér és id. Zöld László. Az
emléktorna így egyben a kü
lönbözőkorosztályok labda
rúgóinak, sportbarátainak is
találkozója volt.

A Békéscsabai Előre SC, a
Debreceni VSC, a Kispest
Honvéd SC és a Szeged SC
old boys csapatai vettek részt
a tomán. A csapatok tagjai
között olyan hírességeket
láthattunk, mint Pásztor Jó
zsef, Kutasi László, Lukács
Sándor, Tussinger Antal,
MezőLászló, dr. Birinyi Ist
ván. A négy csapataból közel

A békéscsabai öregfiúk

Iszer Károly Centenáriumi
Labdarúgó Emléktorna

December 13-án Iszer Károly Centenáriumi Labdarúgó Emléktorl1lát rendeztek
a sportcsarnokban az alkalomból, hogy száz évvel ezelőtt rendezték meg Ma
gyarországon az elsőnemzetközi labdarúgó mérkőzésta BTC (Budapesti Torna
Club) és a Bécsi Vienna csapatai között. Ezt a mérkőzést az Iszer Károly által
létrehozott Millenáris pályán 1897. október 31-én játszották.

lalt Halász István testnevelő

tanár, aki 8 hónapos szervező
munkával megszállottsággal
és szakmai hozzáértéssel si
keres és nagyszabású prog
ramot szervezett. A
rendezésben segítségére volt
a múlt év elején megalakult
Iszer Károly Baráti Társaság
az alábbi tagokkal: Szendrei
László, GondaKároly, Feke
te Elemér és Bene Imre, Ha
lász István.

A december l3-án zsúfolá
sig megtelt sportcsamokban
Buzánszky Jenőt, a 47 -sze
res magyar válogatottat, az
olimpiai bajnokot, az
"Aranycsapat" legendás tag
ját, az MLSZ alelnökét kö
szönthette a közönség.
Tudomása szerint vidéken ez
volt az egyetlen országos
szintű megemlékezés a 100
éves magyar labdarúgásról.
Dícsérte a szervezést, s igen
jó véleménnyel távozott az
emléktorna végén városunk
ból. Díszvendég volt továb
bá Tóth Márton a megyei
labdarúgó szövetség főtitká

ra is. A meghívott vendégek
között szerepeltek azok az

Buzánszky Jenő,

az esemény díszvendége

Legendás hírű focistákat láthatott a közönség

I zer Károly nevével 1885
tól közel három évtized
portmozgalma kapcsoló

dik össze. Húsz különféle sze
repben szolgálta a sportot.
Alapító tagja volt a Budapesti
Torna Clubnak. Az 1880-as
évek végén felbecsülhetetlen
szolgálatot tett az országos kö
zépiskolai tornaversenyek
népszerűsítésével.Fáradhatat
lan, lelkes segítője volt a Mille
náris-pálya építésének.
Athénban, az elsőújkori olim
piára kiküldött versenyzőmket
Iszer saját költségén kísérte el.
A Nemzetközi Olimpiai Bi
zogtság Coubertin elnöklete
alatt megtartott ottani ülésén ő

vezette a jegyzó1<:önyvet, kap
csolatokat épített ki a görög
sportegyesületekkel. Kezde
ményezésére megalakult egye
sületének focicsapata,
amelynek vezetOje és egyben
amatőr edzOje is volt.

Az emléktorna megszer
vezésében oroszlánrészt vál-
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SPORT

Napos
és előnevelt

CSIRKE
folyamatosan
előjegyezhető.

Nemes Tibor,
Gyomaendrőd,

Sugár u, 4,
Tel: 66/284-392

..
Uj

gumiabroncsok
árusítása

I
mindenféle gépjárműhöz,

valamint targoncához.
Továbbá vállalom:

személy-, teher-, mező
gazdasági gépjármű és
targonca gumiköpeny

gépi szerelését,
javítását, centírozását.
TÉLI GUMIK NAGY

VÁLASZTÉKA!

Katona György
gumijavító

5500 Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. út 107.
Tel: 661285-127

Nyitva:
hétfőtől péntekig

8-1 7-ig,
szombaton 8-1 2-ig

Gyomán
a Vásártéri

lakótelep sarkán
lévő

újságospavilon
eladó.

Érdeklődni:
Békési Mihály,
Gyomaendrőd,

Gyóni G, u, 24,
66/285-491

1998.jamiár

Az esemény
támogatói

Az Iszer Károly Cente
náriumi Labdarúgó Torna
szponzorai: Biafolpressy,
ifj. Bencsik László, Pro
minent Bt, Vilma Cipő,

Németh Kft., Balázs De
zső, Zöld Endre, ifj. Zöld
László, Katona László,
Gschwindt Mihály, Sikér
Gmk., ifj. Kokauczki Já
nos, Gyomai Kner Nyom
da Rt., Körösladányi Sütő
Kft., Gyarmati Kenyér
Kft., Sebők Sándor,
Ágoston Lajos, Kéri Béla,
Kéri István, Tímár Lajos,
ifj. Putnoki Sándor, Mu
csi Lajos, Fülöp Jószef,
Kurucz József, Turul Ci
pő Kft., Raichle Sport
Kft., Szó-Beszéd Szerk.,
Gyefa Kft., Gyomaend
rőd és Vidéke ÁFÉSZ,
GyomaendrődVáros Ön
kormányzata, Bútoripari
Szövetkezet, Széchenyi
István Vadásztársaság,
Endrőd és Vidéke Taka
rékszövetkezet, Buti
László, Rácz Imre, Varjú
Imre, Palicska István, Al
lami Ménesbirtok Mező

hegyes, Körös Bútoripari
Kft., Corvo Bianco, Dinya
Zoltán, Szerető Béla, Oro
vecz József, Ugor István,
Molnár Jánosné, Várfi
András, Varga Mihály,
Varjú István, Majtényi
Sándor, Titász Rt., Roszik
János, Pajer Sándor, Laka
tos Gyula, Hunya Elekné,
Poharelecz László.

(Békéscsabai Előre SC), gól
király: dr. Birinyi István
(Kispest Honvéd Sc.

- Ezt a rendezvényt, mely
egy hangulatos közös vacso
rával fejeződött be a Haller
ban, nem tudtuk volna
megvalósítani, ha a váro
sunkban nincs ennyi segítő

kész vállalkozó és volt
tanítvány, akik minden áldo
zatot vállaltak a siker érdeké
ben. Az érdeklődés akkora
volt, hogy már affeló1 érdek
lődik a sportszeretó1<: tábora,
hogy mikor és milyen ren
dezvény lesz a közeljövóoen,
mely ilyen érdeklődésre tart
hat számot - mondta Halász
István.
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KEPES SZO-BESZED HIREK

Négykézláb is bemásznak Ciberés mikulás

Vendéglő lesz a volt
orvosi rendelőből

Aranylakodalom

Pintér Gyula és felesége Lapatinszki Aranka 1998. január
3-án ünnepelte házasságkötésük 50. évfordulóját. A házaspár
1948. január 3-án kötött házasságot Gyomán az evangélikus
templomban. Ajó egészségnek örvendő71 éves Gyula bácsit
és a 71 éves Aranka nénit családja köszöntötte a jeles évfor
duló alkalmából.

A gyennekek legnagyobb örömére december 6-án szombaton
délelőtt a város showman-je, Cibere szervezésében a Holler
éttermében rendezték meg az immáron hagyományos Mikulás
napot, a zenés, műsoros délelőtt fénypontja volt a Mikulás
megérkezése, aki természetesen ajándékokat osztott szét a gye
rekek között.

-oke-

tól, s így alkudhat ki alacso
nyabb árakat. Bár januárban
rendszerint kicsi a forgalom az
üzletekben, a boltosok máris ér
zik a Penny hatását: náluk jóval
kevesebb a vevő a megszokott
nál. A falusi szatócsboltokhoz
szokott öregasszonyok eleinte
sokat panaszkodtak, s nem ér
tették, vajon miért kell hétrét
gömyedve, a bevásárló kocsit
maguk előtt tolva bebújni a
boltba. Ma már tudják, hogy mi
re való a forgókapu ...

A Szabadság téren lévő, egykori SZTK orvosi rendelő épülete
megüresedett, ruszen az ottani orvosok a Fürst Sándor utcai rende
lőbe költöztek át. Az 1900-ben épült Szabadság téri polgári házat
értékesíteni kívánja az önkormányzat. Az épület becsült forgalmi
értéke 8 millió forint körül van. Az önkormányzat kereskedelem,
vendéglátás, szolgáltatás és idegenforgalom profilkötöttséggel hir
dette meg értékesítésre az ingatlant.

Alig három hónap alatt felépült
és múlt év december végén meg
nyílt az egykori gépállomás terü
letén az olcsó árairóllúres Penny
Market áruház, a vásárlók legna
gyobb örömére, s a kiskereske
dól< legnagyobb bánatára. Van
aki Endrőd végé ból is átbicikli
zik egy kenyér és egy liter tej
kedvéért. Nem csoda, hiszen
míg másho! 102 forintért adják
a kenyér kjlóját, addig a Penny
79-ért kínálja azt. A Penny Mar
ket egyre bővülő üzlethálózata
nagy tételben vásárol a gyártók-
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Karácsony Kupa '97

A Bethlen focicsapata

Első lett a röplabdacsapat

A Bethlen iskola kézilabda-bajnokcsapata

December l6-án a sport
csarnokban rendezték meg
középiskolás tanulók részére
a Karácsony Kupa '97 elneve
zésű meghívásos sportver
senyt. A Karácsony Kupa
versenyek néhány évvel eze
lőtt az ipari iskola testnevelő

tanárának, Lukács Sándornak
a kezdeményezésére indultak,
s most a mezőgazdasági és
ipari iskolák összevonásával e
hagyomány tovább él.

A mostani versenyen a két
gyomaendrődi középiskolán
kívül az Eleki Mezőgazdasági
és Ipari Szakközépiskola
diákjai vettek részt. A több
mint 150 tanuló erőpróbáján

négy sportágban mérték össze
erejüket a fiatalok.

Röplabdában első lett a
Bethlen szakképző iskola,
második a Kner gimnázium.
Kosárlabdában a gimnazisták
végeztek az első helyen, a
Bethlen a második lett. Kézi
labdában viszont a Bethlen ta
nulói jeleskedtek, második
lett az elekiek csapata, a har
madik helyen a Kner gimná
zium végzett. Ez utóbbi
sorrend alakult ki a kispályás
fociban is. Kosárlabdában a
legtöbb pontot Toldi Balázs
(Kner) szerezte, kézilabdában
Szakálos Ágnes (Bethlen)
dobta a legtöbb gólt, a leg
technikásabb játékos pedig
Vaszkó Csilla (Bethlen) volt.
Fociban Séllei Lajos (Beth
len) lett a gólkirály, a legjobb
kapus elismerést pedig Ha
nyecz András (Kner) kapta.

A szervezők nevében
Kohn Sándor ezúton is meg
köszöni a játékvezetó'k köz
reműködését, akik
tiszteletdíj nélkül vállalták a
játékok levezetését. (Bátori
Gyuláné, Kovács Attila, Po
csaji Zsolt, Domján István,
Hanyecz István, Levente
György, Patai István)

A rendezó'k szándéka szerint
idéntól havonta rendszeresen
szerveznek versenyeket a két
helybéli középiskola diákjai
részére ezekból a labdajáté
kokból, illetve asztalitenisz
és sakk sportágakban.

Középiskolások versenye

A tizedik
A X. oJimpián 1932-ben Los

AngeJesben olimpiai gárdánk
teljesítménye felülmúlta leg
vérmesebb reményeinket is, 6
első helyezést ért el a csapat:
Piller az egyéni kardvívásban,
Pelle István két tornaszámban,
Énekes a légsúlyú ökölvívás
ban, csapatunk akardvívásban
és a vízilabdában. E mellett 5
második és 6 harmadik helyünk
és végeredményben hatodik he
lyezésünk az egész világ bámu
latát kivívta. Az olimpiai
gondolat jelképe. az egymásba
fonódó öt színű karika azt akar
ta kifejezni, hogy az öt világrész
testvéri szeretetben olvad össze
az olimpiai gondolatban. Az
olimpiai eszme még egyre ter
jed, s bizonyára nincs már
messze az idő amikor már
egyetlen kultúrnemzet sem hi
ányzik az olimpiai közösségből
- vallonák a sportvezetés akkori
óriásai 1932-ben. Fél évszázad
sem kellett a megvalósuláshoz.

Dr. Mező Ferenc élete leg
hőbb vágya ment teljesedébe
ebben az időben. EJzarándokoJ
hatott Olimpia szent földjére.
Alkonyattájban ért oda, s termé
szetesen elsőútja a szent ligetbe
vezetett. Mohó kíváncsisággal
rohant végig a romutcákon, az
tán megtelepedett az egyik
évezredes kövön és ott hosszan
elmerengett a hely dicsőmúltjá
nak emlékein. Abban a bűbájos

hangulatban fogant meg lelké
ben ez a kis epigramma:

"Hajdan idők hírét suttogja az
alkonyi szellő,

Drága maradványait fák sűrű

lombja fedi.
Nézem a szent ligetet s sóhaj

száll fel kebleimből.

Miért fakul el, mi ragyog?
Miért múlik el, mi dicső?"

Az ókori olimpia fénye elfa
kult, aztán maga maga is elmúlt,
de az emberiség örömére, bol
dogságára újra életre kelt és bi
zonyított. Halász István
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Ismét az ivóvízről...
Az önkormányzat 1997. december 10-i ülésén döntött az

1988. évi vízdíjak emeléséról.
A vízmű jelen lévő képviselője természetesen megindo

koita az ihatatlan, szennyezett ivóvíz díjemelésének szük
ségességét. Azt a költségek emelkedésének mértékével
indokolta, szerintem annak figyelmen kívül hagyásával,
hogy a költségek az energiaárakon kívül a helyi üzemmér
nökségen lényegesen nem emelkedhettek, hiszen a kutak
ból bejövő vízzel az előtárojásonés a fertőtlenítésen kívül
(klórozás) mást nem végeznek el. Nem tudom bizonyítani,
de a személyes észrevételem alapján a rendszeres vezeték
mosatások is rendre elmaradnak, valószínú1eg a költségek
csökkentése érdekében. Ez pedig nagyban befolyásolja a
vezetékek tisztaságát. Az előtároló és fóleg a víztorony
tiszítása is valószínú1eg hiányosságot mutat, mivel ha a
vezetékek és tárolók tiszták, baktériummentesek akkor a
víznek kis eltéréssel legalább olyannak kell lennie, mint
amilyen vizet akutakból kiszivattyúznak. Sajnos ez még
sem így relizálódik a valóságban. Ami a valóságban törté
nik, az az, hogy a kútban lévő megfelelő vizet nem hogy
javít~nák, hanem érzékszervileg és minőségileg is elront
ják. Es mi ezért fizetünk többet. Ez olyan, mintha a lejárt
szavatosságú élelmiszert drágábban adnák, mint a friss, jó
és egészséges élelmiszert. Ehhez adta áldását a T. képvise
lő-testület, bár nem ellenvélemény és észrevétel nélkül.

Hosszú Szilárd a Vízmű Vállalat igazgatója, mint az
áremelés javaslója ígéretet tett arra, ha az új, Mezőberény
felól jövő vezeték megépül akkor a víz minősége kiváló
lesz. Csak azt nem tudom, mitól lesz kiválóbb, mivel
jelenleg a kutakban lévő víz minőségével sincs olyan baj,
ami ihatatlanná, felhasználhatatlanná tenné...

Az új vezeték kiépítésével nagy a valószínűsége annak,
hogy a víz minősége csak annyi val lesz jobb, amennyivel
többet rádolgoznak a minőségjavítás és a belső városi
vezetékek állapotánakjavítására. Meggyőződésem,hogya
mostani víz sem lenne rosszabb, ha a szükséges teend6ket
a Vízmű Vállalat most is elvégezné. A belső vezetékek az
új víz esetében is ugyanazok maradnak, és ha azzal nem
csinálnak semmit, akkor a vízminőség nem fog változni.

Megítélésem szerint itt a megyében mú1cödő, és a vízü
gyekkeJ és vízművekkel foglalkozó vállalatok érdeke volt,
hogy ez a több száz milliós beruházás megvalósuljon,
hiszen így ők munkához jytnak, függetlenül attól, hogy ez
szükséges-e, vagy sem. Oket ez legkevésbé érdekli. Még
olyan előny is származik belóle, hogy a Vízmű Vállalat
örökre magához köti a rákapcsolt helységeket, monopóli
umot alakít ki és így a késóbbiekben, az árak vonatkozásá
ban az önkormányzatoknak véleményük sem lehet.
Megvalósíthatják ivóvíz ügyben a megyei globalizációt és
ők. fognak diktálni, annál is inkább, mert az önkormányza
tok most sem képesek ellent mondani a megalapozatlan
kérései kre. Példa erre a mostani döntésük.

Borsod megyében ezt már belátták az értelmesebb veze
tó1c és sorra alakulnak a helyi városi, községi vízművek,

ezzel a lépésükkel sokkal olcsóbbá téve a vízellátást...
Varju Elek, Gyomaendrőd

Száz esztendőtörténete
Szabó Sándorral beszélgettem életéről. 1897-ben szüle

tett, 1998-ban már 101. életévét tölti be. Testileg elnyűtt

ugyan, de szellemileg jó emlékezettel bír. Az apjának End
rődön szárazmalma volt. Egy kétvitorlás szélmalom volt,
amely 1849-1852 között épült. A malmot 1952-ben bontot
ták le, ekkor márcsak saját részükre őrölt vele. Ferenc József
császár uralkodása idején volt ifjú. Jó világ volt akkor 
emlékezik vissza Sándor bácsi. Mindenki aki dolgozott, volt
vagyonaés jól élhetett. Tízen voltak testvérek, az apjának 50
kh földje volt, s fiait mind tanította. A tanulás azt jelentette,
hogy valamilyeniparos szakmát tanultak ki. Testvérei között
volt mozdonyvezető, szabó és koporsós is. Sándor bácsi a
géplakatos szakmát tanulta ki.

Az első világháborúba apja helyett ment el kocsival és
lóval. A fronton az olaszok a háború vége felé elfogták és
agyon akarták lőni. De végülis eltekintettek a kivégzéstől így
megmenekült.

A Horthy rendszer mindenkinek nehezebb volt. Az ország
kétharmada elyeszett, s vele együtt szinte minden nyers
anyagunk is. Ozönlöttek a menekültek, nyakunkon volt a
hadisarc. A románok kirabolták az országot, aztán pedigjött
a világválság. Horthy Miklós ebból a nehéz helyzetból ve
zette ki az országot. A lázító országpusztítókat bebörtönözte,
gazdaságilag és politikailag megszilárdította az országban a
rendszert. Azután megkezdődöttújra a háborúra való készü
lődés. A nehéz viszonyok ellenére ő jól elhaladt a cséplőgép
pel, amit az apja vett neki, amikor az első háború után
megnősült. A második világháborút is túlélte, csak Észak
Erdélyben a bevonulásban vett részt. A cséplőgéppel úgy
összeszedte magát, hogy a második háború után vagyona
miatt üldözni kezdték. Kulák lett. Hogy el ne intemálják a
földjét és a gépjét, önként leadta az államnak. Csak az éjet
maradjon meg - mondta. Amin nem lehet segíteni, abba bele
kell nyugodni. Munkás lett.
, A mai világot egyre rosszabbnak és bonyolultabbnak látja.
Eletútja azt mutatja, hogy mindig alkalmazkodott a fennálló
rendszerekhez... Dr. Weigert József,

Gyomaendrőd

A TIinom Gmk. meghírdeti eladásra a
Kossuth út 45. szám alatt lévő

r ÜZLETHELYISÉGEIT r
a hozzátartozó

RAKTÁRAKKAL.
esetleg árukészlettel együtt.

- ugyanitt eladó: -
- bolti berendezések, - mózsa, mérleg,
- fogyasztó, - pénztórgépek,
- vitrines hűtő, - béka hidraulikus emelő.

Érdeklődni hétköznap naponta
7-17 óráig lehet a helyszínen.

Telefon: 66/386-095

5500
Szó-Beszéd Szerkesztősége

Gyomaendrőd, Kossuth u. 1.8. Pf.: 48.
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Katona József Művelődési Központ

Pénzkiállítás
A magyar látogatók szemé

nek szokatlan motívumok gar
madjával találkozhatunk az
egyes államok pénzein. A CÍ

meráJlatok mellett az illető

földrészre, országra jellemző

állatok is megjelennek az érmé
ken. Hasonlóképpen találkoz
hatunk jellegzetes
növényekkel, esetleg hajókkal,
épületekkel az államok fizető

eszközein. Természetesen
meglehetősengyakran tekinte
nek ránk híres politikusok, tu
dósok, orvosok, költó1<., írók,
tanárok stb. a pénzérmék egyik
oldaláról.

Megfigyelhetjük néhány or
szág pénzénél a nálunk szokat
lan formák használatát.
Meglepőbőségben találhatók a
világ pénzei között négyszög és
sokszög alakú pénzek. Előfor

dulnak hullámos körvonalúak
vagy Jyukasak.

Jelenleg 187 hivatalos or
szág van, ebből 165 olyan ál
lamot tartanak nyilván,
melynek külön hivatalos pén
ze létezik. Kiállításunk anya
gát úgy állítottuk össze, hogy
az hűen tükrözze az 1996-os
forgalmi pénzviszonyokat. A
pénzsorozatok újak, verdefé
nyesek, hiszen azokat az illető

ország hivatalos bankjától,
pénzverdéjétól, illetve numiz
matikai cégeitól szereztük be.

A műsorban közremú1<öd
nek: Koós János, valamint
Havassy Viktor, Pálfi Péter,
Bánki Péter. Belépő: 1. hely
ár 480 Ft, II. helyár 400 Ft.

CÉGTÁBLÁK
REKLÁMTÁBLÁK
SZÓRÓlAPOK
PROSPEKTUSOK
készítéseI
Rekline Stúdió
20/669-855

Takarékszövetkezet, Hő

technikai és Gépipari Kft.,
Csárdaszállási Petőfi

MGTSZ, Gyomai Kner
Nyomda Rt., Polgárőrség

Gyomaendrőd.

Február 7.: Koós Show!

Társastánc tanfolyamosok
félévzáró rendezvénye. Mű

sorral közremú1<ödik a Rum
ba TSK valamennyi párosa.
Belépő: 300 Ft.

Január 20-február 6-ig:

A világ összes országának
forgalomban lévőfémpénze

Gyomaendrődön.' Jelenleg
187 ország van, ebból 165
olyan államot tartanak nyil
ván, melynek külön hivata
los pénze létezik. A kiállítás
anyagát úgy állították össze,
hogy az hűen tükrözze az
1997-98-as pénzviszonyo
kat. Nyitva: hétköznap 8-18
óráig, szombat-vasárnap 9
14 óráig. Belépő: diákoknak,
nyugdíjasoknak 100 Ft, fel
nőtt jegy 140 Ft, csoportos
jegy (20 főtól) 70 Ft. A kiál
lítás megrendezését támo
gatták: Endrőd és Vidéke

Január 17.16 óra:

Állásajánlatok
10fő cipőfelsőrész-készítő

- Szigeti Topánka Bt. Déva
ványa, Szigeti major,
60/307-980

7főgyógymasszőr munka
körre - Parkfürdő Bt. Nagy
szénás, Semenyei Norbert
keres dévaványai munka
helyre szakképzett vagy át
képzést vállaló középfokú
végzettségűeket,68/443-255

l fő logopédus, 2 fő csa
ládgondozó (l fő középfokú
végzettségű, l fő diplomás) 
Városi CsaládsegítőSzolgá
lat Gyomaendrőd, Fő út 2.
Pál Jánosné, 66/386-230

l fő állatgondozó - Laposi
Bt. Szarvas (Rózsási kertilet)
V. K.K. 231. Márton László,
661312-866

3 fő asztalos - Krausz Jó
zsef vállalkozó, Sárszentmi
hály, Május 1. út 4.
22/445-018

Jfővagyonőr- Bank Secu
rity Vagyon védelmi Rt. ke
res gyomaendrődi

munkahelyre, érdeklődni a
munkaügyi kirendeltségen

l fő vendéglátói eladó
vagyfelszolgáló - Paróczainé
Feuerwerker Zsuzsanna
Gyomaendrőd, Pavilon Fo
gadó,30/439-576

3főértékesítési munkatárs
Providencia Életvonal Bé
késcsaba, Teleki út 6.
66/454-411

Rendezvények,
bálak,

összejövetelek

ZENEI
szolgáltatását

vállalom
kedvező áron!
Megyeri ~yörgy

zenesz
66/284-799

ÉpíTKEZZEN TERVEZÉSTŐl A KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSÉIG

A Varju és Társa TervezőKereskedelmi
és Szolgáltató Kft. előnyös

szolgáltatást nyújt önöknek.
SZOLGÁLTATÁSAINK:

l. Tervezés: magasépítés, mélyépítés, t.:tak, víz
és szennyvízcsatornák tervezése, műszakivezetése,
műszaki ellenőrzése.

2. Kivitelezés: kulcsátadásig,
anyagbiztosítással.
Dijszabásunk: az Építész Kamarai
Dijszámítási Táblázat alapján.

VARJU ÉS TÁRSA KFT.
Gyomaendrőd, Tanács u. 17.

Tel:66/284-510



A Legeza család ajándéka
a gyomai katolikus

templomnak
v AWATTGMK. Z

vi Ilomosság i sza küzletei ben

1998-ban is szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat.

Folyamatosan bővülő árukészlet!
IZZÓK, FÉNYCSÖVEK, ELEMEK,

VEZETÉKEK, KÁBELEK, VILLAMOS
SZERELVÉNYEK, HÁZTARTÁSI GÉPEK

ÉS AZOK ALKATRÉSZEI.
Háztartási gépek javítása, épületek villany
szerelése és érintésvédelmi felülvizsgálata.

Gyoma, Fő út 214., Endrőd, Fő út 10.
Érdeklődni: 66/386-358

,. ,. ", ,
POLAROID FENYKEPEZOGEP AKCIOI

Hirdetés
felvétel:

66/386-479
20/669-855

LlONNE
SHOP

- Polaroid Irnpulse fényképezőgép14.700 Ft helyett 8.370 Ft
- Polaroid CloseUp 7990 Ft
- Polaroid High Definition 9300 Ft

Ha két doboz filmet vesz Polaroid gé:eéhez" egy
Polaroid 180 videokazettát adunk AJANDEKBA.

AGFA SZíNESFILMAKCIÓ!
Kettőt fizet hármat kap!

* Zsebszámológépek nagy választékban, már 673 Ft-tól.
* Videókazetták, képkeretek, fotóalbumok, kar- és

faliórák nagy választékban!
* BIüNET termékek!

Lionne Shop Gyomaendrőd, Hősök útja 46.

lád elhunyt tagj aiért aj ánlotta
fel. A szentmise után Réthy
István apátplébános áldotta
meg a szobrot.

A Gyulán élő Legeza csa
lád a gyomai katolikus teme
tőben nyugvó szeretteik
sírját díszítő Jézus Szíve
márványszobrot a gyomai
katolikus templomnak ado
mányozta. A szobrot a temp
lomkertben helyezték el, s ez
alkalomból december 20-án
ünnepi szentmisét tartottak a
gyomai templomban. A mi
sét Rélhy István szarvasi
apátplébános a Legeza csa-

Vállalkozók
figyelem!

Gyoma
központjában

frekventált
helyen

a régi piactér
területén

építéSi
telkek
beépítési

kötelezettséggel

eladók!
Érdeklődni

a szerkesztőségben

vagy a 20/669-855-ös
telefonon lehet.

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

: A MÁGUS-COMP :
• d·• meglepetése az új eszten őre •
• •
: $zÍUJJÍrróc;j" B~~Z"f'U lJlJ lJ :
•• h. ••

S€ • Számítógépek szervizelése
• •• • Ingyenes szaktanácsadás •
: • Irodai szolgáltatások :
• • Internet előfizetés '.• •• • CD írás •
: Továbbra is kedvező árakkal, 1+2 év garanciával váIjuk kedves ügyfeleinket. :

: A részletekről érdeklődjön üzletünkben személyesen vagy telefonon. :
• •
: Cím: 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. Tel/fax: 66/386-774 :
• E-maiI: magus-comp@nap-szam.hu •
• •. ~ .
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Hirdetés
felvétet

66/386-479
20/669-855

gyártással foglalkozik, vala
mint fa nyílászárók készíté
sét vállalja, A Tisza
Bútoripari Rt. részére pedig
tölgy bútorléceket készíte
nek. A cég tervei között sze
repel egy faszárító
berendezés üzembe helyezé
se, s ezzel, valamint a már
meglévőmodem gépparkkal
a cég 15 dolgozója igénye
sebb, magasabb megmun
káltsági fokozatú termékek
gyártására lesz képes.

Gyomaendrőd, Fő

út 181/l.
661386-025

MUSTANG
FARMERHÁZ

MU5TANG,
RODI,

FIORUCCI
farmerek,

ingek,
dzsekik!

MUSTANG

Matyi József ,
Gyomaendrőd,

Zrínyi u. l.
Telefon:

30/584-631,
66/284-790

Endrődi Fások néven
faipari kft. alakult

i'-",_I~~
I Vlz-gaz~

~, központi- .
fűtés •

S SZ~~~;ÉS ,
határidővel

Z. mindenfajta
csővel!

EndrődiFások Faipari Kft.
néven idén új cég alakult a
volt ENCI egyik üzemcsar
nokában. Tövisháti József
ügyvezetőelmondta, hogya
kft. a rönkfeldolgozás mel
lett hajópadló- és 1ambéria-

1-

--iliiA HUNGÁRIA
BIZTOSÍTÓ RT.

képviseletében
megnyitottam

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODÁMAT

Gyomaendrődön,a Kossuth u. 18.
szám alatt! (a volt DYWA Kft.

épületében)
Ügyfélfogadás: hétfőn,szerdán

és pénteken 8.3ü-15.3ü-ig.

SZOLGÁLTATÁSOK:
* tájékoztatás,
* üzletkötések
* kötelező gépjármű

felelősségbiztosítás

* lakásbiztosítás
* élet- és nyugdijbiztosítás
* magán-nyugdijpénztár
* utasbiztosítások

Tisztelettel várja ügyfeleit: Ökrös Csabáné
Telefon: 66/386-479, 66/421-921

ELADÓ HASZNÁLT.. ..
ESZKOZOK

Bolti berendezés - bolti polcrend
szer - konyhai robotgép segédgépek
kel - burgonyahámozógép - étel
melegentartó pult (elektromos) - Fri
ton 30 literes virslifőző - belker mér
leg - 350 literes üveges hűtőszekrény

- Lilla tükrős hűtők - alufazekak 70
90 literig - 50 literes boroshordók 
fali gázbojler.

3 részes öltözőszekrények -' fegy
vertároló lemezszekrények - fémvá
zas tárgyalóasztalok - fémvázas
kertiszékek - fapadok - állópultok 
olajkályhák - Flamex lángszórók 
(gáz+olajfűtéses) - hőlégbefúvó cső

30 cm-es - ipari olajkazán égőfej 
bontott redőnytokos ablakok.

Íróasztalok - stencilgépek.
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).

--

--



A Velvet
Bútorbolt
ajánlata!
Gyomaendrőd, Fő út 202.

Nyitva: hétköznap 9-12,
13,30-17,30 óráig,
szombaton 9-12 óráig.

Aranyozott fémbútorok nagy választékban
Franciaágyak, asztalok, kiegészítÓK

Konyhabútorok
készítése

egyedi méretre is

Ulőgarnitúrák~~~~~~

Dohányzóasztalok
egyéb kiegészítő

bútorok

Cégtáblák
reklámtáblák

készítése
5 év

garanciával

STUDIÓ

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
66/386-479
20/669-855

Gépkocsik
feliratozása

/magnes-
fóliára

is!
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NGYENES APROHIRDETESEK

Címe: " .. ,",."." ,., " ..

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

Feladóneve: .. , ,', , , , ,.

xps.zönetn!:Jirvánítds
Köszönetünket fejezzük

ki mindazoknak, akik éde
sapánk,

Kulik István
temetésén megjelentek

és részvétükkel fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek I

A gyászoló család

Olcsón eladó kerékpár, video, biz
tonsági gyerekülés, fekete-fehér tv és
számítógép monitor. Érd.: Gyomaend
rőd, Kulich u. 13/1. Tel: 20/585-339

Kedves Anyukákl Gondoljanak
továbbtanuló gyermekeikre I Meg
kímélt állapotban lévő, alig hasz
nált matróz,blúz eladó. Irányár:
2200 Ft. Erd.: 17 óra után,
Tel:66/283-702

Eladó parabola-antenna, baba
kocsi, gyerekágy, hálós járóka,
~suzsi-kézikötőgép és olajsütó.
Erd.: 66/283-246
Működő hátárolós villanykáJyha,

használt húsos és tejes ládák és hűtő

kamra eladó. Érd.: 06 30/670-018
Telefonhoz csatlakozó vezeték

készítés (hosszapbítás) minden
mértben azonnal. Erd.: Gyomaend
rőd, Bartók u. 10. Mraucsik. Tel.:
285-149

Terra kistraktor P9tkocsival és
tartozékai val eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Jókai u. 5.

Ingyenes az apró!

Az apróhirdetés szövege: ..

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
beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelez61apon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősségetnem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon
tizenöt (lS) szónál többet!

ÁLLAT

EGYÉB
Seprűkötőgép eladó. Érd.:

661386-297, 60/482-106
Jó állapotban lévő Marco King,

lila színű babakocsi eladó. Érd.:
661282-092

Jó állapotban lévő román kály
ha, 200 kg-os mázsa, két g~zpa

lack, 150-es MZ eladó. Erd.:
Gyomaendrőd,Selyem u. 36. Tel:
66/283-745

Kerékpárra előre szerelhetőgye
rekülés eladó. Erd.: 66/284-959

Bármilyen állapotú fék nélküli
utánfutót vennék 3-3,5 q. Érd.: esti
órákban a 66/282-201, nappal a
66/386-172-es telefonszámon.

Használt, 4 személyes, kihúzha
tó heverő doháilyzóasztallal, vala
mint két modern kivitelű, elemes
szekrény eladó. Érd.: egész nap,
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 9/1.

Műtrágyaszóró eladó. Telefon:
284-445

két pótkerékkel, friss műszaki vizs
gával felújítva eladó. Irányár: 93
ezer forint. Érd.: Gyoma, Csokonai
u.30.

Honda MTX-80 enduró motor
kerékpár és 250 mázsa búza tároló
ból eladó. 66/284-204, vagy
Polányi u. 25.

Simson S-51-es motoromat el
cserélném ,Simson N-51-re, vagy
eladnám. Erd.: Gyoma, Mikszáth
u. 23. Tel: 66/284-993

Palotapincsi kiskutyák eladók.
Érd.: Gyomaendrőd, Széchenyi u.
12. Tel: 283-782

r------------------------------------------,
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JÁRMŰ

126-os Polski Fiat érvényes mű
szakival eladó. Érd.. 66/284-615

Simson S-51 eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Tompa u. 9. Tel:
66/386-350

250-es szürke ETZ eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Kenderáztató u. 7.
282-449.

Utánfutó 5 mázsás 1,6 m x 2,5 m,
kétféle vasból készült magasítóval.

KERT, TELEK
Gyomán a Hantoskertben a Hár

mas- Köröst61 150 méterre, a Falualji
holtágtól 100 méterre lévő 450 négy
s,zögöles bel területi ingatlan eladó.
Erd.: 66/386-297,60/482-106

Gyomán a Révlaposon belterü
leti, vízparti 450 négyszögöl gyü
mölcsös, szőlő és veteményes
részes művelésre igen előnyös fel
tételekkel kiadó. Erd.: Mészáros
Gábor, Gyomaendrőd,Fáy u. 30.

Kecsegés zugban bekerített 260
négyszögöl vízparti tylek termő gyü
mölcsfákkal eladó. Erd.: Cselei Já
nos, Gyomaendrőd, Tompa M. u. 21.

A Templom-zug mellett vízpari
gyümölcsös hétvégi házzal eladó.
Erd.: 06 66/282-102, 06 60/451-436.
Gyomaendrőd, Toronyi u. 31.

szám alatti beépíthető telek, bon
tásra váró épüleqel sürgősen eladó
(közmű van). Erd.: Tari Lajos,
Gyomaendrőd,Toronyi u. 7.
Gyomaendrődön a Dobó l. úti

üdülős0:l:0n eladó 50 m2-es faház,
1004 m -es bekerített telken. Víz,
villany, van. Irányár: 350 ezer fo
rint. Erd.: Monor, Szélmalom u.
223. Tel: 29/412-008

A Torzsásban 800 m2 kert kis
házzal eladó. Tel.: 285-665
Endrődön a Harcsás-zugban 500

négyszögöl telek eladó. Erd .. Far
kas László, Gyomaendrőd, Fő út
40. Tel: 66/386-743

Két család részére alkalmas
komfortos családi ház eladó. Érd.:
66/285-489

Endrődön két és fél szobás egye
di vízórás, parabolás, telefonos,
villany és gázfűtéses földszinti la
kás eladó garázzsal. Érd.: 386-347

Három szobás, összkomfortos,
konvektoros, telefonos családi ház
ealdó Gyomaendrőd, Fazekas u.
11. szám alatt. Érd.: a helyszínen,
Tel: 66/285-361

Kétszobás, összkomfortos. gáz
fűtéses családi ház eladó. Erd.:
Gyoma. Bajcsy u. 13.

Két család részére is alkalmas
gázfűtéses ház melléképületekkel
eladó Gyoma, Petőfi u. 26. szám
alatt. Érd.: 66/284-042

Budapesti lakás eladó Dohány u.
és jat. sarok, 71 m2, első emeleti,
déli fekvés, két szoba és személy
zeti. Lift, telefon, pince van.
66/285-296, reggel 6-7 óra között.

HÁZ,LAKÁS
Gyomán, Mátyás kir. u. 7. szám

alatti ikerház egyik fele eladó.
Összkomfortos, 150 m2-es lakás,
melléképülettel, garázzsal. Érd.: a
helyszínen vagy az esti órákban a
386-297-es telefonszámon.

Gyomán két generáció részére
alkalmas kétszobás, komfortos ház
eladó. Érd.: 66/285-489

Gyomaendrőd, József A. u. 20.
szám alatti kétszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 30/359-307

Endrődön aToronyi u. 8. szám alatt
400 négyszögöl poruí,val komfort nél
küli kockaház eladó. Erd.: Gyomaend
rőd, Toronyi u. 21. Tel: 661284-538

Endrődön, Zsák u. 3. szám alatt
összkomfortos családi ház eladó
vagy kiadó. Telefon: Tóth Gyöngyi
66/284-796

Gyomaendrőd, Kossuth u. 21/1.
szám alatti társasházban három szo
bás lakás eladó. Érd.: szombaton és
vasárnap 9-12 óráig a helyszínen,
vagy Gyoma. Tamási Áron u. 35.

Kicsi ház (1 szoba, 1 konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Mikszáth K. u. 16.

Öregszől6ben összkomfortos
ház eladó azonnal beköltözhetően.

Érd.. 661283-682
Régi parasztház nagy portával ol

csón, sürgősen eladó Gyomaendrő

<:jön a Fegyvernek u. 12. sz. alatt.
Erd.: Gyomaendrőd. Bocskai u. 1/3.

Kétszobás, összkomfortos, gázfű
téses családi ház eladó vagy elcserél
hető a Mező Imre lakótelepen 4
lakásos földszinti lakásra. Ipari áram,
melléképületek, garázs van! Érd.: az
esti órákban, Gyoma, Gárdonyi u.
53. Tel: 66/284-190

Összkomfortos, 98 négyzetmé
teres. központifűtéses két és f~lszo

bás kertes ház eladó. Erd.:
Gyomaendrőd. Könyves K. u. 9..
vagy munkaidőben: Vinkovics At
til ánál 386-915
Gyomaendrőd, Bethlen u. 43.

szám alatti ház eladó. Irányár: 3,5
millió Ft. Telefon: 26/385-673

Gyomán a Mátyás u. 7. szám
alatti ikerház egyik fele eladó. 135
m2 terület, kerttel , melléképülettel ,
gáz-központifűtéssel. Érd.: munka
időben 66/283-386

Tanya eladóHunya közpon~ához l
km-re, kövesút mellett, központirutés
sej, ipari árammal, vezetékes ivóvízzel,
30AK termőfölddel, 8sertésólIal, istál
lóval. Érd.: 661282-105

Endrődön eladó kétszobás, köz
pontifű~éses. családi ház, nagy
kerttel. Erd.: 661283-676

Endrőd, Nap u. 2. szám alatti 3 szo
bás kertes családi ház reális áron eladó.
Érd.: az esti órákban a helyszÚ1en.

Három szobás, összkomfortos, gáz
fűtéses, telefonos. csatornás ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Balassi u. 34.

Három szobás, összkomfortos
elsőemeleti lakás eladó. Érd.: Gyo
maendrőd. Okt. 6. ltp. C/l2.



- Növényvédőszerek,
- műtrágyák,

- vetőmagvak,
- kerti eszközök

nagy válasz/ékban
kapha/ók.

MINDEN SZERDÁN
14-17 óráig"ingyen~s

SZAKTANACSADAS.

Várfiné Szmola Ildikó,
Várfi András

1998. február 2-ától
várjuk kedves
vásárlóinkat.

"Ujra megnyílik

~ a piac mellett a ~.,

MG,AZDA;R
---KISARUHAZI·--

.•••it/!

Hírlappavilon, Hősök u., Bak Julianna,
MÁ V-pályaudvar, Piactér, Szilágyi trafik,

Szabadság tér, Shell-töltőállomás,

Fő u. 133/A, Rózsa presszó, Fő u. 33.

;4 7JasáJ'nal'l "Bikis ftteu'tel +-tiJ'lal'
lHl!(JoásáJ'~l/'até q't~lHaen~J'u;"n:

VASÁRNAPI

Kidöntötte
a villanykarót

"SE SZO
SE BESZÉD

Hét végén sem kell már
nélkülöznie kedvenc napilapját,

a .EÉKÉS MOOfEJ HíRLAp-ot.

mB,ÉKÉs M~~Y~I HÍRLAp

Szerencsésnek mondható közúti baleset történt december 24
én a reggeli órákban. A Sikér Gmk. áruszállító gépkocsija a
csúszós, latyakos Bajcsy úton megcsúszott és a Pájer Étkező
előtti beton viJlanykarónak ütközött. A sofőr különösebb baj
nélkül megúszta a dolgot. A villany karó eltört, s az úttestre esett,
ahol éppen akkor nem közlekedett senki.

~ I I """"""~ I'~~""'"

BBEKES MEGY,EJ HIRLAp
- MINDENNAPI

Ó
FUGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studio

GYOMA- SZ Felelós szerkesztó: Felel~s kiadó: Homok Emő
,., _ Homok Ernő Keszult:

ENDROOl , Szerkesztöség: Gyo.mai Kner Nyomda Rt.

BESZED
5500 Gyomaendrőd. ve'erig"gat~

Kossuth u. 18. Papp LaJos

TeIiFax.: 386-479 ISSN: 1417-1872
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PARLAMENTI VALASZTASOK 1998. MAJUS 10.

Az iskolában több gyerek is elmondta a rendőröknek, hogy már
történt velük ilyen eset az utcán... (16. oldal)

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

7. ÉVF. 2. SZÁM 1998. FEBRUÁR ÁRA: 69 Ft

dik a vál asztási
kampány, jönnek a
szórólapok a posta
ládákba, okos és ke
vésbé okos tekintetű

jelöltek néznek
majd ránk a plaká
tokról, s esténként
választási gyúlése-

Az ügyvédnőa parla ntbe
k ~ ··1 Ö7..SAHEGYI ~Ö~f -eszu ~YO tL~ Jj :

n)élendröd Blal"1o.lj·~
ken ,- atjuk az
ígéreteket. A jelölte
ket bemutató inter
júsorozatunkban az
eddig egyetlen gyo
maendrődit, dr.
Szenderei Évát mu
tatjuk be olvasóink
nak. (4. oldal)

Több mint másfél milliár ot
költenek a szennyvízberuházásra
Az önkormányzat azt tervezi, hogy 2001-ig Gyomaendrődegész területén

megoldja a szennyvízelvezetést. Először azt az összesen 21 kilométer hosszú
csatornahálózatot építik meg, amelynek a tervei már elkészültek. Ennek
megvalósításával1600 lakást lehet majd rákötni a hálózatra. (2. oldal)

Idegenek szólítanak le
gyerekeket az utcán

T-BOY NONSTOP CLUB
fEBRUÁR 15-TŐLO-24 ÓRÁIG VÁRJU4<
5ZÓRA4<OZNI VÁGYÓ VE DÉGEIN4<ET!

AJÁNLATUNK NYERŐGÉPEKVIDEÓJÁTÉ:~OKPOOL-BILlÁRD.
FLIPPER ZENEGÉP...

Május 10. a parla
menti választások
napja. Gyomaend
rődön az elmúlt he
tekben újjáéledtek a
pártok helyi szerve·
zetei, s folyik a lehet
séges jelöltek lázas
keresgélése. Kezdő-

Köszönet az olvasóinknak
és a hirdetőinknek, hogya
Szó -Beszédet választották!
Szerkesztőségünkúj helyre

költözött! Új címünk:
Gyomaendrőd,Fő út 173 -179. L..- ------l

Dr. Dávid Imre
inkább

polgármester
akar maradni
Május IO-én parlamenti válasz

tások lesznek hazánkban. Február
elejéig már három leendőképvise
lőjelölt nevét isme/jük. Újra indul
a jelenlegi képviselő, Szöllősi Ist
vánné (MSZP), aki négy évvel eze
lőtt a választások 2. fordulójában
9985 szavazattal utasította maga
mögé a 5979 voksot szerzett dr.
Kepenyes Jánost (FKGP) és Bődi

Jánost (SZDSZ, Köztársaság Párt),
akire 5494-en szavaztak az 5. számú
választóke rületben. (I 994-ben
egyébként I2 jelölt próbálkozott el
nyemi a polgárok kegyeit.)

A Fidesz Békés Megyei Szerveze
tének elnöke, a békéscsabai köz
gazdász Domokos László is az 5.
számú választókörzetben próbál
kozik. A szabaddemokraták dr.
Szendrei Éva gyomaendrődi ügy
védet indítják. (A dr. Szendrei Évá
val készült interjút lapunk 4.
oldalán olvashatják! )

A kósza hírek szerint dr. Dávid
Imre polgármester is a parlamentbe
készül. Megkérdeztük igaz-e a hír?

- Én csak az ősszel esedékes pol
gánnester-választáson indulok.
Alig egy éve választottak polgár
mesterré. A kampány során han
goztatott terveim most
megvalósulni látszanak. Ezzel egy
hosszú, évekig tartó fejlődési fo
lyamat kezdődött el. Ezt a munkát
sz.eretném segíteni a következőcik
lusban is, ha a lakosságtól újra
bizalmat kapok. Megtisztelő, hogy
néhányan gondoltak rám, de jelen
leg nemfoglalkoztat a gondolat.

- S, ha mégis felkéri valamelyik
párt vagy szervezet?

- Úgy gondolom, hogy polgár
mesterként a következő években
többet tudok tenni, mint parlamen
ti képviseló,,/(ént. Még egyszer mon
dom, nem kívánok indulni a
mostani parlamenti választáson 
mondta dr. Dávid Imre.

H.E.



Több mint másfél milliárdot költenek
a szennyvízberuházásra

Negyvennyolc kilométernyi
vezeték épül négy év alatt

2
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Díjemelés
A Gyomaszolg Kft. emeli a szemétszállítási díjakat. Igaz, ez

közvetlenül nem érinti a lakosságot, hiszen a kommunális adó
ként befizetett összeg aszemétszállítási költségeket is magában
tartalmazza. Egyébként a kertes ingatlanok esetében eddig éven
te 1478 forintba került a szemét elszállítása, ez évtól ez az összeg
1744 forintra nőtt. Lakótelepi ingatlanok esetében az eddigi 1747
forint helyett 2062 forintot kelJ fizetni évente a városnak a
beszedett kommunális adók összegéból. Idén egyébként össze
sen mintegy 14 millió forintba kerül a szemét elszállítása, a
hulladék kezelése, valamint a két alkalommal végzett lomtalaní
tás is.

Gyámhivatal
A gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásról szóló

törvény értelmében múlt év novemberétőlmódosult a gyámügyi
igazgatás szervezeti rendszere és hatásköre. A törvényben meg
határozott gyámügyi feladatok, a hivatásos pártfogói feladatok
ellátása és irányítása állami feladat. A január 5-e óta mú'ködő

GyomaendrődiVárosi Gyámbivatal Dévaványa, Ecsegfalva és
Hunya községekre is kiterjedően látja el feladatait.

Információ a turistáknak
Az eddig non-profit jelleggel mú1<:ödőún. tourinfonn irodát vál

lalkozásba adta az önkormányzat. Határidőre egyetlen pályázat
érkezett, s így lapunk kiadójával a Rekline Studió Egyéni Céggel
kötöttek szerződést. Az iroda továbbra is vállalja a helyi idegenfor
galmi lehetőségek feltárását és népszerűsítését, valanünt informáci
ókkal és kiadványokkal segíti az idelátogatókat. A tUlisztikai
információs iroda az OTP melletti irodahelyiségben fogadja az
érdeklődó1<:et, telefonszámaik: 661386-851 és 20/669-855.

Mesemondó
A békécsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános

Iskolában rendezték meg január 24-én öt katolikus általános
iskola magyar tantárgyi területi versenyét. Négy kategóriában
versenyeztek a diákok. s a legjobbak az országos döntőn is
bemutathatják tudásukat. Mesemondásban az l-3. osztályosok
versenyében a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola 3. osztályos tanul6ja, Roncsek Nóra lett az első, megelőz

ve egy gyulai és egy szentesi kisdiákot.

Telefonok: 3.600 Ft-tól

Telefaxok: 42.000 Ft-tól

Telefonközpontok: 16.000 Ft-tól
,

JZAm
IIII~ Illllltllll"lII
Békéscsaba,
Szabadság
tér 12-14.

66/321 -824,
66/325-824

HÍREK

Az önkormányzat azt
tervezi, hogy 2001-ig
Gyomaendrőd egész te
rületén megoldj a a
szennyvízelvezetést. Elő
ször azt az összesen 21
kilométer hosszú csator
nahálózatot építik meg,
amelynek a tervei már
elkészültek. Ennek meg
valósításával1600 lakást
lehet majd rákötni a há
lózatra.

A következő ütemben 27
kilométernyi vezeték épülne,
ennek tervei most készülnek.
Ezzel a beruházással újabb
1500 lakás csatlakozhat a
szennyvízcsatornára. Dr.
Dávid Imre polgármester la
punknak elmondta, hogy
idén a beruházás 5 százalé
kát, jövőre a 35 százalékát,
2000-ben a 40 százalékát,
2001-ben a maradék 20 szá
zalékát tervezik megvalósí
tani. Minden évben több
helyen, több utcában kezdik
majd el a munkát, s ahol el
kezdték a csatornaépítést, ott
be is fejezik, félkész állapot
ban sehol sem hagyják a
munkát.

A 4 évig tartó beruházás
összesen l milliárd 648 mil
lió forintba kerül. Az összeg
30 százalékát pályázat útján
állami támogatásból lehetne
megszerezni, Ha nyer a vá
ros, akkor további összege
ket remélhet a
környezetvédelmi alaptól, a
vízügyi alaptól, a megyei
vízműtól, valamint a terület
fejlesztési alaptól. A remélt
támogatások mellett szükség
lesz a város és a lakosság
pénzére is. Az önkonnányzat
az összeg 10-15 százalékával
támogatná a beruházást. A
lakosságtól ugyanilyen ará
nyú hozzájárulást várnak.

- Jó lehetőség van a tervek
megvalósítására, de csak
azokban az utcákban, ahol a
lakosságnak legalább 60 szá-

1998. február

zaléka vállalja az megépült
szennyvízcsatornára való rá
kötést - mondta a polgánnes
ter, aki szerint 80-100 ezer
forintnyi összegbe kerülne
lakásonként ez a beruházás.

- A közműfejlesztésben

partner lesz az Endrőd és Vi
déke Takarékszövetkezet is.
Az e célra felvett hitel kama
tainak 70 százalékát az állam
megtéríti, továbbá a város
maximum 5 évig kommuná
lis adókedvezmény t nyújt
mindazoknak, akik aszenny
vízvezetékre rákötnek - tájé
koztatta lapunkat dr. Dávid
Imre.

A képviselő-testület janu
ár 29-i ülésén elfogadta a bé
késcsabai Békés Mérnök
Kft. terveit, s a csatornaháló
zat fejlesztésével a képvise
lól< egyetértettek. Megbízták
a polgármestert, hogya
szükséges pénz előteremtése

érdekében a megfelelő pá
lyázatokat nyújtsa be.

H.E.

Ruhagyüjtés
A Magyar Vöröskereszt

1998. február 19-én és 20-án
ruhagyjűtési akciót hirdet
idős kisnyugdíjasok megse
gítésére. A gyűjtés helyszíne:
Gyomaendrőd,Főút 2. (a Vö
sökereszt helyisége). Gyo
maendrőd. Fő út 210.
(gyógyszertár). Az adomá
nyok kiosztása 1998. február
24-én 8-16 óra között történik
Gyomaendrőd,Fő út 2. szám
alatt, nyugdíjas igazolvány és
szelvény felmutatása ellené
ben. Kérem alakosságot,
hogy jó állapotú, tiszta ruha
nemú'k adományozásával se
gítsék az időskorúakat.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt

Területi Szervezete 1998.
február 16-án és 23-án 8- 12
óra között a Katona József
Városi MűvelődésiKözpont
ban városi véradónapot
szervez, melyre szeretettel
várja régi és új véradói t.
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Az egyiket eladták, a másikat nem

Minicoop Diszkont
a Vásártéri lakótelepen

Átköltözött a lakótelepi áfész diszkont áruház az Üvegház mel
letti élelmiszer bolt kibővített helyiségébe. Az árukészlet kibővült
kenyérrel, péksüteményekkel, tejjel és tejtermékekkel, valamint
felvágottakkal és előhűtött baromfi val

Kozmetikai cikkek, háztartásvegyipari termékek bő választékát,
gyermekpelenkák, mosószerek nagy választékát kínálják.

A MINICOOP DISZKONT mintegy 2700 árucikket kínál to
vábbra is diszkontárakon. Havonta, folyamatos COOP akcióval,
több száz árucikket 10-30 százalékkalolcsóbban vásárolhatja meg.
Várják a kedves vásárlókat hétköznap reggel fél 7-tól este 18 óráig,
szombaton pedig fél héttól 12 óráig. Továbbra is készítenek az
üzletben ajándékcsomagokat, alkalmi ajándékkosarakat a vevő kí
vánságainak megfelelően. Az üzletben bankkártyával is fizethet
nek.

Szeretettel várják vásárlóikat az üzlet dolgozói: Kovács Gyuláné,
Kurilla Jánosné, Porubcsánszki Györgyné, Fülöp Edéné, Kónyáné
Turnár Mariann, Rácz Julianna. (x)

Bérbe vették a mozit

Kulturális
egyesület lak It

A Magyar Kulrúra Napján,
január 22-én megalah.1I1t Gyo
maendrődön a helyi kulturális
egyesület, melynek célja töb
bek közön a város kullurális
életének gazdagítása, a helyi
szellemi élet kibonrakoztatása
és az ifjúság nevelése. Az
egyesület elnöke a kezdemé
nyező Hajdú László, a könyv
tár igazgatója lett.

forintba, a tanuló- és nyugdíjas
bérlet pedig 390 forintba kerül

Tímár Lajos a Villámturs
ügyvezetője elmondta, hogya
kormány által bevezetett rende
let értelmében a helyi járatú au
tóbuszokon is ingyen
utazhatnak a 65 éven felüliek.
Mivel városunkban sok az idős

polgár, ezért a bevezetett ren
delkezés - Tímár Lajos szerint
5 -7 százalékos bevételkiesést
jelent a társaságnak.

- Sajnos sem a kormány, sem
az önkormányzat nem fizeti
meg ezt a bevételkiesést. Tipi
kus esete ez annak, amikor más
zsebére akarunk jótékonykodni
- mondta lapunknak a társaság
vezetője.

Ingyenes utazás a
helyijáraton is

Fő út és Bocskai út sarkán.
Az öreg házat pedig hárman
is megvették volna, s fizettek
volna úgy 1 millió forint kö
rül. Az alacsony árajánlatok
miatt a pályázatokat elbíráló
bizottság eredménytelennek
nyilvánította az ajánlatokat,
s az épületet egy késóbbi
időpontban újra meghirde
tik.

Mint arról már lapunk januári számában olvashattak, a
gyomaendrődi Apolló Mozit bérbeadásra hirdette meg az
önkormányzat. A három pályázat közül a képviselő-testület

bizottságai a békési HI-TO-MO-WILL Kft. pályázatát támo
gatták, ám a társaság határidőre nem írta alá a szerződést, .
annak ellenére, hogy a bérleti díj előre történő befizetésére
haladékot is kaptak.

Ezek után a második legjobb ajánlatot tevő pályázónak a
békéscsabai Békésiné Boldizsár Ellának adták bérbe a mozit.
A nyertes az egykori Békés Megyei Moziüzemi Vállalatnál
dolgozott, majd 6 éve nyerte el a békési Korona Mozi, tavaly
pedig a mezóberényi Király Mozi üzemeltetését.

Békésiné bérleti dfjat ugyan nem fizet a városnak, de költ
ségvetési támogatást sem kért az üzemeltetéshez. Vállalta,
hogy a keletkező haszonból költeni fog az épület felújítására,
és a gépek korszerűsítésére.Továbbra is folytatni kívánja az
óvoda- és iskolamozit, s hétfőnként művészfilmeket vetítene.
Terveik közt szerepel egy irodalmi kávéház létrehozása, ahol
pódiumszínpad mú1<ödne, s továbbra is alkalmat kínálna a
művészek és az érdeklődó1< találkozására.

Mint arról decemberi szá
munkban hírt adtunk, a Villám
turs Közhasznú Társaság, a
helyi járatú autóbuszok üze
meltetője 50 forintról 60-ra
emelte a menetjegy árát. Az ár
emelés mértékével a képviselő

testület is egyetértett, ám a
pénzügyminisztérium nem. A
minisztérium szerint "a makro
gazdasági számítások a közle
kedés i ágazatra 1998. évre
vonatkozóan 14-15 százalékos
díjemelést tesznek lehetővé."

Ennek alapján a Villámturs
Kht. módosította az árakat, s így
a buszjegy ára 5 forinttal csök
kent, így az egy útra szóló vo
naljegyért 55 forintot kell
fizetni. A dolgozói bérlet 1350

forintba kerül majd. Mások
nevetségesen alacsonynak
találták a 400 ezres vételárat,
s inkább bérbe adták volna az
ingatlant.

Gyoma legrégebbi épüle
téért, a Szabadság téren lévő

volt SZTK rendelőért vi
szont a képviseló1< kevesell
ték az 1,5 millió forintos
felajánlott vételárat. Tímár
András vendéglátós ennyit
adott volna az épületért, s
vállalta volna az épület hely
reállítását, s az önkormány
zat által előírt

vendéglátóipari tevékenysé
get is. Az ingatlant újra meg
hirdetik, s remélik, hogy
valaki majd többet ad érte.

Nem talált gazdára a volt
MEDOSZ székház épülete a

Négyszáz ezer forintért ta
lált gazdára a volt endrődi

községháza nyugati épület
része, amely állítólag End
rőd legrégebbi építménye. A
rossz állapotban lévő épüle
tet a békéscsabai Anipharma
Kft. és gyomaendrődi Kisréti
Vadásztársaság vásárolhatta
meg azzal a feltétellel, hogy
1999. december végéig fel
kell újítaniuk az ingatlant és
a külső homlokzati részt ere
deti állapotában állítják
vissza. Ellenkező esetben az
önkormányzatot visszavá
sárlási jog illeti meg.

Egyesek szerint. célszerúbb
lett volna ledúmi a lerobbant
épületet, s helYé~e újat emelni.
Hiszen a 357 m--es építmény
felújítása körülbelül 20 millió
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~,:~.,..'." ." Parlamenti választások ·1998. május 10.
Május tO-én parlamenti választások lesznek hazánk
ban. Az elmúlt hetekben újjáéledtek a pártok helyi
szervezetei, s folyik a lehetséges jelöltek lázas keres
gélése. Kezdődik a ·választási kampány, jönnek a
szórólapok a postaládákba, okos és kevésbé okos

tekintetű jelöltek néznek majd ránk a plakátokról, s
esténként választási gyúléseken hallgathatjuk az ígé
reteket. Ajelölteket bemutató interjúsorozatunkban
~z eddig egyetlen gyomaendrődit, dr. Szendrei
Evát mutatjuk be olvasóinknak.

;

dr. Szendrei Eva a szabaddemokraták jelöltje

Az ügyvédnö a parlamentbe készül

Dr. Szendrei Éva ügyvéd és önkormányzati képviselő

A Szabad Demokraták
Szövetsége az 5. számú
egyéni választókerületben
is megtalálta képvisellJje
Iöltjét dr. Szenderei Eva
(34 éves) gyomaendrődi

ügyvédnő személyében 
adta hírül a megyei lap feb
ruár elején. Dr. Szendrei
Évát közéleti munkájáról
és terveiról kérdeztük.

- Felkértékvagy Önjelent
kezett?

- Nagy Béla az SZDSZ
megyei elnöke, és Magyar
Bálint miniszter, az SZDSZ
egyik ügyvivője keresett
meg január végén azzal ké
réssel, hogy induljak a párt
színeiben a májusi parlamen
ti választáson. Néhány nap
gondolkodási idő után igent
mondtam a felkérésre.

- Várta már a felkérést,
vagy magától is indult volna
a választáson?

- Az SZDSZ szarvasi alap
szervezetének tagjai már de
cemberben fel vetették a
jelöltséget, de akkor még
több név is szóba Került. Bár
akkor nemet mondtam, de ja
nuár végén mégis elfogad
tam a felkérést.

- Miért vállalkozik a meg
mérettetésre?

- Ügyvédként és önkor
mányzati képviselőként sem
ismeretlen számomra a közé
Leti munka. Hivatásomnál
fogva a jogaikotás és a tör
vényhozó feladat is közel áll
hozzám. Egyébként a sza
baddemo:craták parlamenti
képviselőcsoportjától az el
múlt négy évben rend
szeresen megkaptam a
törvénytervezeteket, melye
ket véleményeznem kellett.
Mindemeiíett remélem,

hogy helybéliként eredmé
nyesebben képviselhetném
Gyomaendrődés a régió ér
dekeit.

- Ön tagja az SZDSZ gyo
maendrődi szervezetének.
Mióta politizál?

- 1989 óta vagyok tagja a
pártnak, ahol egyszerű tag
ként veszek részt a munká
ban. Négy évvel ezelőtt a
helyhatósági választásokon a
pártlista első helyéról egye
düli szabaddemokrataként
kerültem a képviselő-testü

letbe, ahol az ügyrendi és jo
gi bizottságot vezetem.

- Gyomaendrődön néhány
nap alatt híre ment, hogy Ön
is indul a választáson. Mit
szól a családja, s milyen vé
leményeket hallott az embe
rektől?

- A családom nem fogadta
kitörő örömmel döntésemet.
De természetesen minden
ben segítenek a kampány so
rán. Akikkel eddig
beszéltem, úgy vélekedtek,
hogy végre egy helybéli in-

dulót támogathatnak a szava
záson.

- Kit tart legnagyobb ellen
felének?

- Természetesen Szöllősi

Istvánnét, a jelenlegi képvi
selőt, mert profi, ismert poli
tikus, akinek újra jó esélye
lesz, ha indul a körzetünk
ben. De bárkik is szállnak
ringbe, mindegyikőjüketko
moly vetélytársnak fogom
tartani.

- Hogyan értékeli Szöllősi

Istvánné négy éves képvise
lői munkáját?

- El kellene döntenie, hogy
képviselő vagy szakszerve
zeti vezető akar lenni, mert a
két feladat nem egyeztethető

össze. Másrészt mivel du
nántúli és a fővárosban él
nem ismerheti a régió gond
jait, ezért igazán képviselni
sem tudja érdekeinket.

- Mi a véleménye az elmúlt
négy év szocialista-szabad
demokrata koalíciós kor
mányzásról? Erősödött e
pártja pozíciója?

- Szükséges volt a koalició,
mert ezzel a lépéssel az
SZDSZ a kormányon belül
tudta féken tartaniaszocialistá
kat. Tény azonban, hogy ezzel
az SZDSZ nagyon sokat vesz
tett korábbi népszeruségébó1.

- Nem igazán voltak sike
resek az SZDSZ-es minisze
rek sem...

- Az SZDSZ a két legnehe
zebb tárca, a belügy és az
oktatásügy vezetését vállal
ta. Ezeken a területeken rö
vid idő alatt igen nehéz
látványos eredményeket el
érni. De hát a szocialista mi
niszterek sem álltak mindig
a helyzet magaslatán ...

- Milyen ígéretekkel kíván
ja maga mellé állítani a vá
lasztópolgárokat?

- A február 28-i országos
küldöttgyúléssel veszi kezde
tét az SZDSZ választási kam
pánya. A kampány során az S.
szárnú választókörzet minden
településén személyesen fo
gom tájékoztatni elképzelése
imról a polgárokat.

- Ön szerint milyen tulaj
donságokkal kell rendelkez
nie egy jó országgyűlési

képviselőnek?

- Legyen nyitott a válasz
tókerületében élő emberek
gondjai iránt, s legyen képes
ezeket kitartó munkával
eredményesen megoldani.
Emellett fel kell tudnia mér
ni az egyes parlamenti dön
tések helyi kihatásait...

- Ön ilyen képviselő lenne?
- Vállaltam ajelöltséget, a

kampány során igyekszem
megismertetni magamat és a
programomat. Május lO-én
a választópolgárokra bízom
a döntést! H.E.
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Családi pótlék és
gyermekgondozási segély

Új szabályok

A volt szolgáltatóházban
(Gyomaendrőd,Fő út 204.)

kialakítandó

•

különböző alapterületű.. ,
UZLETHELYISEGE K.

,
KIADOK

66/386-059

.. ,
UZLETHAZBAN

"
Erdeklődni munkanapokon

a helyszínen,
az 1. emeleten,
vagy telefonon

telefonnal,
riasztóberendezéssel,

az épület előtt parkolóval,
igény szerint

raktárhelyiséggekkel
vagy garázzsal!

családtagjuk adóbevallásra
nem kötelezettek, az egyszerű

sített jövedelemnyilatkozatot
töltik ki, amely 2 példányos és
az egyik példányt a folyósító
szervnek kell visszaküldeni.
Ugyancsak legkésőbb március
20-ig. A MEP-ek részéről

mindkét féle nyomtatvány ki
küldése azért szükséges, mert
nem tudhatjuk, hogy családi
pótlékban ill. GYES-ben része
sülőállampolgár vagy házastár
sa személyi jövedelemadó
bevallására kötelezett-e vagy
sem.

Mindkét nyomtatványon
részletes tájékoztató szerepel
a kitöJtéshez, melyet kérünk
figyelmesen elolvasni, mert
csak a hibátlanul visszaérke
zettjövedelemnyilatkozat bir
tokában tudjuk garantálni,
hogy 1998. május l-tól a csa
ládipótlék folyamatosan ki
utalásra kerüljön.

Azok az állampolgárok akik
nek akár a családi pótlék igé
nye, akár a gyermekgondozási
segély igénye 1998. január 20-a
és április 30-a között nyílik
meg, és az ellátásra a fenti tör
vény alapján jövedelemtől füg
gően jogosultak az említett két
jövedelemnyilatkozaton kívül
további jövede
lemnyilatkozatot is kézhez kap
nak, mert április 30-ig az 1996.
évi adóköteles jövedelmük
alapján, május l-tól pedig az
1997. évi jövedelmük alapján
kapják az ellátást. Ezért mind
két évről ki kell tölteni a jöve
delemnyilatkozatot, és azt a
folyósító szervhez visszakülde
nI.

Azok az állampolgárok, akik
az ellátásokat a munkáltatójuk
nál mú1cödő üzemi kifizetólhe
ly en, vagy a TÁKISZ-tól
kapják, a munkáltatónál ill. a
TAKISZ-nál fogják megkapni
a szükséges nyomtatványt. Ők
csak a 3 példányosat kapják
kézhez, hiszen esetükben szinte
teUesen biztos, hogy személyi
jövedelmeadó bevallására kö
telezettek.

Mikó Imre
Békés Megyei

Egészségbiztosítási Pénztár

A korábbi évekhez hasonló
an a családi pótlék 1998. má
jus l-tól az előző évben elért
egy főre eső jövedelemtól füg
gően illeti meg az egy és két
gyermek után családi pótlék
ban részesülő szüló'ket. Ezen
összeghatárok május l-tól
család esetén havi 26.000 Ft,
egyedülálló esetén havi 31.000
Ft nettó jövedelem.

A családi pótlékról és csalá
dok támogatásáról szóló 1990.
évi XXV. Törv. módosítása
alapján az 1998. május Ol-től

1999. április 30-ig terjedő csa
ládi pótlék évre, a korábbiaktól
eltérő formában kell az l és 2
gyermekes családi pótlékban
részesülőknek, valamint min
den GYES-ben részesülő szü
lőknek (kivétel aki beteg
gyermek után kap GYES-t) az
1997. évi jövedelméról nyilat
kozni.

Az ehhez szükséges nyomtat
ványokat a Megyei Egész
ségbiztosítási Pénztárak
megkapták, a nyomtatványok
eljuttatása az állampolgárokhoz
folyamatban van, a napokban
azt minden állampolgár meg
fogja kapni, aki az ellátásokra
jövedelem függvényében jogo
sult.

Azok az állampolgárok akik
a Megyei Pénztártól vagy Ki
rendeltségtól kapják a családi
pótlékot, vagy a GYES-t, a csa
ládi pótlékhoz is és a GYES-hez
is külön-külön kétféle nyomtat
ványt kapnak kézhez. Az egyik
a jövedelemnyilatkozat című

nyomtatvány, a másik az egy-
szerűsített jövede-
lemnyilatkozat című

nyomtat vány. A j övede
lemnyilatkozat 3 példányos, azt
azon állampolgároknak kell ki
töltenie, akik saját maguk, ill.
házastársuk vagy élettársuk
1998-ban személyi jövede
lemadó bevallás t is kötelesek
tenni. Ebben az esetben a nyilat
kozat l példányát pedig a folyó
sító szervhez kell eljuttatni,
legkésőbb 1998. március 20-ig.
Egy példányt pedig az igénylő

5 évig köteles megőrizni.

Azon állampolgárok eseté
ben akik sem saját maguk, sem
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A mai ifjúság!
Régi mondás, hogy ifjúságunk ajövőzáloga. Valóban. De nézzünk

egy kicsit körül, a mai ifjúságunk mit garantál ajövőmagyarságának.
Tudom, minden korban voltak követésre nem méltó rossz példák,

tragikus esetek gazdag és szegény családban, közéletben egya.ránt, de
ami a mai fiatalok körében tapasztalható, az nemzeti sorstragédia 
tisztelet a fogyatkozó kivételnek. Jól tudom változik a világ, a min
denkori új helyzethez alkalmazkodni kell, vagy kényszerül a nép a kor
adott vezetőihez, elképzeléseikhez.

Hol vanna.k már többségében a szülői tekintélyek, azok a nevelési
módszerek, ahol és ami által megtanulták a gyermekek a koruktól
elvárható illemet, tiszteletadást szüló1<nek, nagyszülőknek, öregek
nek, gyermektársaknak egyaránt?

A NAT (Nemzeti Alap Tanterv) anyagában van pl. erkölcsi nevelés
előírt tantárgykénr? Nincs. Miért nincs·? Alkotóik szerint ez nem
fontos') Gondolom minden tantestület saját elképzelése szerint házilag
állít össze kívánt erkölcsi és magatartásbeli normákat - figyelembe
véve a gyermekek sokféleségét - amit vagyelfogadnak vagy nem. Fő,
hogy a kötelező tananyagot tudják - minimális szinten. S ha a diák óra
alatt elhagyja a termet, oktatój ának tudomásul kell venni. Mi lesz, ha
az iskolát is elhagyja? Nem kell tömegével a kiművelt emberfő?

Hol vannak már a kisebb tanulóközösségek? Hol vannak a tanyasi
iskolák? Ahol a tanító a családdal, gyermekkel emberközeli kapcso
latba került és ennek ismeretében segítette őket. Szülői, nagyszülői

segítséggel, valláserkölcsi alapon nevelték a gyermekeket emberré, a
tananyag megtanításával együtt tiszteletre, becsületességre. A kiváló
képességűeknek akkor is volt lehetősége a továbbtanulásra, megbe
sülték ó1<et, voltak támogatóik.

Az 1945 utáni paraszti életforma, a megváltozott életkörülmények,
az ateista nevelés meghozta a mai "eredményeket". Ne feledjük, hogy
az igazi erkölcsi érték a vallásos nevelésben rejlik, a polgári erkölcs
fölött áll, mert ránevel i az embert arra, hogy akkor sem lop, csal,
hazudik, rágalmaz, üt, rabol, öl stb., ha az soha nem tudódna ki. Helyes
viselkedés formálja a jellemet, értékesebb embert formál a családban
és társadalomban egyaránt. Bár csak mindenki, fóleg a vezető birto
kolná ezeket a nemes tulajdonságokat!

Egy pillanatra sem állítom, hogy az ateista gazember. A vallásos
emberek között is voltak, vannak eltévelyedettek, de a valláserkölcsi
nevelés értéke vitathatatlan. Még az elmúlt 40 évben is volt valamiféle
szocialista erkölcsre nevelés. Nem sok sikerrel. A NAT mit garantál?
Félő, hogy negatív dolgok özönét zúdítja ránk. Ne feledjük azonban,
első számú nevelő a szülő.

A meghitt, egyéni emberformálás mindjobban háttérbe szorul.
Nincs rá idő, se igény, úgy a családokban, mint az iskolákban? Az
egyre "nehezebb" diákokkal bánni nem könnyű a mai pedagógusok
nak. Csoda, hogy többségben lelkesen, de túlhajszoltan látják el nehéz
feladataikat, méltatlanul kevés pénzért.

A régi emberközeli (kisgyermeknek pl.: az élő mese) személyes
kapcsolatok helyett belépett életünkbe a televízió, az egyéb elektro
nika, ami részben átvette az ember formálását, ugyanakkor rombolja
élő kapcsolatainkat.

Egyre több a fiatal bűnöző, a betöró1<, agyilkosok száma, s a törvény
is gyenge ellenük. Hogyan is formáina nemessé valakit a mai filmek
zöme, a brutalitás, a képernyő és a szennyirodalom? Terjed az AIDS,
a kábítószerezés. Rossz vágányra siklanak olykor rendes családokban
élő fiatalok is, mert a környezeti hatás olykor erősebb a szülői,

pedagógusi intelmektől. Vajon hová vezet ez a fajta szabadság, sza
badosság, szabadelvűség')

Óriási tiszteletem a helyesen, eredményesen nevelő szüló1< és pe
dagógusok iránt! Sajnos a rossz példa is ragadós. A szülő az iskolától,
az iskola a szülőtól várja az emberré formálásI. Vajon kiben bízha
tunk, kitől várható az egészséges gyermeknevelés? A jobb jövóben,
nemzetünkben, magyarságunkban gondolkodó és cselekvő, gazda
gabb, igényesebb és józanabb társadalomtól, ahol végre az EMBER
lesz a legnagyobb érték...

Hanyecz Margit
Gyomaendrőd

Családsegítő
Szolgálat

A V árasi Családsegítő szolgálat 1995. január l-tól
mú1<ödik. Jelenleg 3 fő szakterülete van: pedagógiai
szakszolgálat, családsegítés, gyermekjóJéti szolgálat. A
pedagógiai szakszolgálatnál dolgozikJánovszkyGyörgy
né főállású és GL/bL/ez Ildikó óradó logopédus, valamint
Benéné Rojik Gabriella fejlesztő pedagógus. Hozzájuk
lehet fordulni tanulási zavarral vagy beszédproblémával
küzdő gyermekek esetében. Nyugodtan jelezhet a szülő

is, előfordul, hogy a szülő bizonytalan, ilyenkor kérhet
felmérővizsgálatot, amellyel megnyugtatja magát, illet
ve ha szükséges, korán el lehet kezdeni a fej lesztést.

A családsegítő szakterületnél 1 fő dolgozik. Itt életve
zetési, gyermeknevelési tanácsokat kaphatnak a rászoru
lók. Várjuk mindazokat, akik a szenvedélybetegségekról
szeretnének többet tudni, várjuk pedagógusok jelentke
zését, akik szeretnék saját maguk vagy tanítványik isme
retanyagát bővíteni.

Harmadik főfeladatkörünkmég nagyon új, a gyermek
jóléti szolgálat 1998. január 16-án indult el. Itt két főt

dolgoztatunk, egy középfokú és egy felsőfokú végzettsé
gűt. A Népjóléti Minisztérium pályázatán nyel1ük el a két
fő egy évi bérét és annak járulékai t. Pályázatat írtunk ki
a betöltendő álláshelyekre, melyekre nagyon nagy volt az
érdeklődés. A középfokú családgondozói áJlásra 22, míg
a felsőfokúra 6 pályázat érkezett be. Végül középfokú
családgondozóvá Liziczai Ildikót, felsőfokúvá Nagyné
Simon Máriát neveztük ki. Hozzájuk fordulhatnak szü
ló1<, pedagógusok és minden gyermekkel foglalkozó
szerv vagy intézmény, mely a gyermekek érdekében
tevékenykedik. Ők különböző intézmények és magá
nemberek jelzései alapján gondozásba veszik a problé
más családokat, rendszeresen kijárnak csal ádlátogatásra,
nevelési és életvezetés i tanácsokat adnak, segítenek a
hivatalos ügyek intézésében. Igénybe lehet venni ezt a
szolgáltatást önkénetesen is, de szükség esetén a Gyám
hivatal kötelezheti a családokat a gyermekjóléti szolgá
lattal való együttmú1<:ödésre.

Ügyfélfogadási idő a családsegítőnél kedd és csütörtök
8-12 óráig. Ugyfélfogadás a gyermekjóléti szolgálatnál
hétfő, szerda 13- l 6 óráig, kedd, csütörtök és pénteken
8- 12 óráig.

Pál Jánosné, megbízott vezető

Küldemény
a tengerentúlra

Ausztráliában élő rokonom, német és amerikai
barátaim nagy köszönettel fogadták a Gyomaend
rődról küldött falinaptárt. A Rekline Studió által
készített, városunkat, annak természeti értékei t
színes képekkel bemutató ízléses és tetszetős fali
naptárnak mindannyian örültek a távoli országok
ban. Elküldtem külföldön élő rokonaimnak és
barátaimnak a 25 éves Rumba Táncsportklubról
szóló, ugyancsak színvonalas könyvet. Örülök,
hogy ezzel is hírét vihettem Gyomaendrődneka
tengeren túlra is.

H. M., Gyomaendrőd
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: Nem először közlünk lapunkban kérdőívet. Szeretnénk megtudni, vajon az alábbi kérdésekben .
: mi olvasóink véleménye. Kérjük Önöket, hogy ha kedvük van, úgy válaszoljanak a kérdésekre.
: Karikázzák be a helyesnek tartott választ, válaszokat, vagy töltsék ki a válaszok melletti
: kipontozott helyet. A IV. és V. kérdések válaszait Ön is kiegészítheti.
I
I
I

Kérjük, hogy a kitöltött lapot március 2-ig juttassák el a Szó-Beszéd Szerkesztőségébe(5500 Gyomaendrőd, Fő út
173-179. pf.: 48.) A borítékra írják rá: A köz véleménye. A beküldó1<: között 5 db 1000 forintos vásárlási utalványt
sorsolunk ki. Ha a sorsoláson részt kíván venni akkor legyen szíves névvel és címmel ellátni a kérdőÍvet. ( A kitöltött
kérdőíveket természetesen bizalmasan kezeljük, információt csak összesítve teszünk közzé.)

6. Lehet nem idevalósi is

4. Nem ismerem a tevékenységét

5. Csalás, szélhámosság

6. Nemi erőszak

9. Gyilkossági kísérlet

VIII. Ön szerint miként lehet
ne javítani a közbiztonságot?

l. Több pénzt kell adni

a rendőrségnek

2. Szigorúbb büntetésekkel

3. Több rendőrjárőrkellene

az utcákon

X. Május 10-én parlamenti vá
lasztások lesznek hazánkban.
Ön szerint milyen képviselő len
ne leginkább alkalmas Gyoma
endrőd számára? (Több választ
is jelölhet!)

1. Egy jó pártpolitikus, akinek

kapcsolatai vannak "odafenn"

2. Egy helybéli, rámenős fickó

3. Inkább nő legyen

4. Inkább férfi legyen

5. Lehetó1eg pártoktól

független legyen

IX. Az előző parlamenti vá
lasztáson Szöllősi Istvánné
szocialista politikus lett váro
sunk és 5. számú választókör
zet képviselője. Ön
elégedett-e eddigi tevékenysé
gévei?

l. Igen

2. Részben

3.Nem

l. Lakásbetörés

2. Átlagos

3. Rossz

2. Utcai rablás

3. Autófeltörés

4. Autólopás

4. Kritikus

V. Mit szégyell városában az
idelátogatók előtt? (Maximum
kettőt jelöljön az alábbiak közül!)

1. A szemetes várost

2. A sáros, poros utcákat

3. A szennyezett holtágakat

4. Az itteni emberek modorát,

igénytelenségét

5. A vendéglátás hiányosságait

6. A rossz közbiztonságot

7 .

VI. Milyennek ítéli meg a vá
ros közbiztonságát?

1. Jó

6 ..

IV. Városa mely értékeire a
legbüszkébb? (Maximum kettőt

jelöljön az alábbiak közül!)
l. A természeti értékekre

2. Astrandfürdőre

3. A világhírű és nagymúltú

Kner Nyomdára

4. A város történelmi múltjára

5. A város múzeumaira

VII. Ön mitólfélleginkább? (Ál
lítsa sorrendbe az alábbiakat!)

....Ft

....Ft

....Ft

....Ft

....Ft

....Ft

....Ft

....Ft

....Ft

6. Közbiztonság

7. Szervezetek, alapítványok

támogatása

8. Szociális támogatás

9. Munkahelyteremtés

2. Oktatásügy

3. Sportegyesületek

4. Diák- és tömegsport

5. Kultúra

I. Mivel elégedett leginkább, il
Ietve legkevésbé Gyomaendrő

dön. Állítsa sorrendbe az alábbi
felsorolást!

1. Szemétszállítás

2. Utak, járdák állapota

3. Telefonhálózat

4. Tömegközlekedés

5. Közbiztonság

6. Egészségügy

7. Helyi tömegtájékoztatás

8. Munkalehetőségek

II. Ha utcájában aszfaitutat
építenének, hozzájáruina e saját
pénzével a költségekhez?

1. Igen, akár 50 ezer forintot

is fizetnék.

2. Igen, akár 100 ezer forinttal is,

ha részletekben lehet fizetni.

3. Nem, fizesse a város, vagy

az állam.

III. Hogyan osztana fel 1000
forint összeget az alábbi terüle
tek támogatására.

l. Egészségügy

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
: Név: Lakcím: A válaszadó életkora:.............. I

L ~
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Fehémemük

Köntösök

Pólók, sztreccsnadrágok, ingek, hálóingek,
pizsamá:<!

Szeretettel várja vásárlóit Kéki Elekné
ZHI MING KFT. Kínai Bol~a

Endrőd, Hősök tere 7.

Karórák

Szabadidőruhák

Féfi- és női

bőrcipők

Sandic
papucsok

Széldzsekik

Tisztelt adózól

Tisztelt Polgárok!
Adója I százalékát továbbra

is válja a gyomaendr6di Beth
len Alapítvány. Az 1992-ben
létrehozott alapítvány céljai
között szerepel a szakem
berképzés, adiákok bel- és kül
fö.ldi tanulmányútjainak
támogatása, a határon túli ma
gyarsággal való kapcsolattar
tás és a nemzetközi l.'Ulturális
és sportkapcsolatok fejleszté
se. Számlaszárnunk: Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet
53200015-10000056

Köszönjük tavalyi támo
gatásaikat is I

Gubucz József
az alapítvány képviselője

Ön akár magánszemélyként,
akár vállakozóként adózik, ahogy
a tavalyi éveben, úgy az idén is
adója I százalékát felajánlhatja
az On által támogatásra érdemes
nek ítélt szociális vagy kulturális
célú egyesületeknek, alapítvá
nyoknak, intézményeknek.

Kérjük, éljen ezzel a jogával!
Támogassa adója 1 százalékával
a gyomaendrődi Vidovszky Béla
Helytörténeti Gyűjtemény - Vá
rosi Képtár működést biztosító
Gyomaendrőd Város Közgyűjte

ményeiért Alapítványt! Adószá
munk: 19058733 1 04

Amennyiben adója I százalékát
már elfgérte, de céljainkkal, tevé
kenységünkkel egyetért, a támoga
tásunkra szánt összeget befizetheti
az Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezeméI vezetett 53200125
10002089 számú számJánkra is.
Segítségételőre is köszöni az alapít
vány kuratóriuma nevében:

Dr. Kovács Béla elnök, Megye
riné Csapó Ildikó titkár és Bula
Teréz gyűjteménykezelő

Ezúttal szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik az
elmúlt évben támogatásukkal se
gítették munkánkat.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület
GyomaendrődiCsoportjának vezetősége meghívja tag
jait és hozzátartozóit 1998. március 14-én 18 órakor
kezdődő Nőnapi ünnepi vacsorájára, mely a Katona
József Városi Művelődési Központban lesz megtartva.
A vacsora tagoknak 200 Ft, a hozzátartozóknak 500 Ft.
Jelentkezni lehet minden kedden este március lO-ig a
művelődési házban, CsóKe János csoportvezetőnél.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Zene, tánc, tombola'
Minden kedves sorstársunknak békés boldog új évet

kívánunk! Vezetőség

Meghívó

Tisztelt
Szerkesztőség!

Tisztelettel és nagy biza
lommal fordulok Onökhöz
problémámmal. 1995 nyarán
költöztünk Gyomaendrődre.

Három gyermekünk van, s
abból a legidősebb - aki 23
éves - sajnos sérült. Nem
szellemi fogyatékos, ideg
rendszeri zavarokkal szüle
tett. Kicsi kora óta a neki
megfelelő közösségbe járt.
Sajnos mióta ide költöztünk
teljesen elveszett számára a
közösségbe való tartozás le
hetősége.

Próbálkozunk olyan i~téz

ményt találni, mely az O be
tegségének megfelelő lenne,
de a Gyomaendrődi Polgár
mesteri Hivatal csak Okányt
tudta ajánlani. Egy hónapot
kipróbáltunk, de annyira
megviselte a fiamat és a csa
ládot is a távolság, hogy in
kább elhoztuk onnan. O soha
nem volt az előzőekben sem
bentlakó, csak bejáró.

Próbáltam olyan embere
ket, családokat találni, ahol
szintén van sérült gyermek, s
szívesen barátkoznának a
gyerekek életének megszépí
tése érdekében. Sajnos ilyen
irányú erőfeszítésem is hiá
bavaló volt. Ebben az is köz
rejátszott, hogy bár két és fél
éve itt élünk már, szinte alig
ismerünk valakit.

Sokat segítene egy olyan
megoldás, hogy napközben
egy pár órára valahol össze
jöhetnének az ilyen fiatalok,
hiszen attól, hogy sérültek,
ugyanolyan joguk és igé
nyük van az élethez.

Tisztelettel:
Scherk Lászlóné

5500 Gyomaendrőd, Ap
ponyi út 30. Tel: 661285-033
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Csak amíg
a készlet

tart!
VI lTECH

Műsz ki Bolt
Gyomaendrőd,

Fő út 149.
66/386-457
60/486-333

NOKIA 3110 SL
készülék és kártya

nettó 19.600 Ft,
bruttó 24.500 Ft

Egyedülálló ár!

NOKIA 3110/SL:
Egyedülállóan sokat tud

egyedülállóan kedvezőáron!

06-60 Társ a társaigásbani .

Arra az esetre, ha Ön nem elérhető,

EZÉRT SOKAN EMLEGETIK.
Január 26-tól február 20-ig

Nokia 450 csak nettó 29.900 Ft-ért
(bruttó 37.375 Ft).
Ráadásul további nettó 6.000 Ft-ért
(bruttó 7.500 Ft) most
VEHET MELLÉ EGY MÁSIK
nagyteljesítményűkészüléket is.
A két telefon
EGYETLEN HAVIDÍJJAL
működtethető!

Ha most vásárot
a nettó 25.000 Ft-os rendszer
belépési díjat is ELENGEDJÜK!
Sőt, a készülékek vételár
50 %-ának befizetésével
12 HÓNAPOS RÉSZLETRE
IS KAPHATÓK.

VILLTECH MŰSZAKI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 149.

66/386-457,60/486-333

elszállítására

közszolgáltatás útján történő

összegyűjtésére

illetve annak ártalmatlanító helyre való

a város }<.özigazgatási területén végzendő,

az ingatlantulajdonosok által

KÖTELEZŐEN IGÉNYBE VEENDŐ

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY
HULLADÉK .

Pályázati feltételek:
- 16/l996. (VII. 15) BM-KTM együttes rendeletében előírt iskolai

végzettség, jogi személyesetén munkavégzési engedély, valamint
az undort keltő anyagok szállítására feljogosító vizsga igazolása,

- 411984. (IL 4.) ÉVM rendeletében szabályozott és előírt feltéte
lek megléte,

- érvényes vállalkozói igazolvány (egyéni vállalkozó) illetve cég
bírósági bejegyzést igazoló okirat,

- 30 napnál nem régebbi igazolás az adóhatóságoktól (TB, Vám
és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától, önkormányzati helyi
hatóság, APEH), hogyadótartozása nem áll fenn.

A pályázatnak tartalmaznia kell: ZÁRT BORÍTÉKBANI
-szakhatósági engedélyeket, műszaki feltételek meglétét igazoló

hatósági igazolványokat,
- a fenti igazolásokat a köztartozás mentességéröl,
- a pályázó ajánlatát, ajánlati kötöttségét, ami legalább 60 nap,
- nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy telephelyén munkanapokon

minimálisan kettő óra időtalLal11ban ügyfélszolgálati irodát működtet,
- elfogadó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatás

díjtételeinek megáUapítása (hatósági ár) a képviselő-testület hatás
körébe tartozik, mely minden év március hó 30. napjáig kerül
felülvizsgálatra.

Részletesen kidolgozott ajánlatot kell tenni az:
- alkalmazni kívánt hatósági árróI:
a) lakossági szennyvíz Ft/m3 + áfa
b) közületi szennyvíz Ft/m3 + áfa
c) árnyékszék, WC-tisztítás Ft/m3 + áfa
- garantált díj énéktanásának időtartamáról(minimum 12 hónap).
Az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító hely: Városi Szeny-

víztisztító telep Gyomaendrőd, (helyrajzi száma: 02238/2,02238/3).
Üzemeltető: Békés Megyei Vízművek Vállalat.
Közszolgáltatás kezdetének időpontja: 1998. április I.
Időtartama: 5 év.
Pályázat benyújtásának határideje: 1998. március 10.
Beérkezett pályázatok értékelésén jelen vannak pályázók, bíráló

bizottság.
Eredményhirdetés: a képviselő-testület márciusi ülésén, de leg

később 60 napon belül.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a helyi vállalkozások, több

pályázó esetén árversenyre kerül sor az induló ár vonatkozásában.
Az érintettek a pályázatok értékelésének, valamint az eredmény

hirdetés időpontjáról értesítést kapnak. A pályázatokat zárt boríték
ban "Telpülési folyékony hulladék" jeligével ellátva, 1998. március
10-ig kell a település polgármesteréhez benyújtani. A pályázattal
kapcsolatos kérdések megválaszolására Gurin László köztisztviselő

készséggel á)) rendelkezésükre.
GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

NYílT PÁlYÁZATOT HIRD T

PÁLYÁZATI KiíRÁS



Öt éve alakult az atlétika
szakosztály

mint mindazok, akik kitartot
tak mellettünk, s elismerték
munkánkat.

A régi és új tagj ainknak, tá
mogatóinknak további sok si
kert kívánunk e rohanó
világban a következő sorokkal:

"A béke vagy te, Sport!
a népeket egymáshoz fűző

szép szalag:
és testvérré lesznek mind ál

talad,
önuralomban, rendben és

erőben.

Mert önbecsülést tanulnak az
ifjak

tőled, s más népekjellemét is
éppúgy

megértik s nagyra tartják,
hogyha te

tanítod őket túlszárnyalni
egymást:

mert versenyed a béke verse
nye. "

Pierre de Coubertin: Óda a
sporthoz (részlet)

Sporttársi üdvözlettel:
Kruchió Ilona

10

1993. február l-én a
Spartacus Testnevelési
Körön belül megalakult
az atlétikai szakosztály.
A Spartacus Testnevelé
si Kör felbomlása után a
GYESTK Testépítő és
Erőemelő szakosztály
baráti körének voltunk
az atlétika szakosztálya.
1997-ben alapítottuk
meg önálló egyesületÜD
ket, Gyomaendrődi

Kner Imre Sport
egyesület (GYEKISE)
néven, melynek elnöke
Kiss Lajos, ügyvezetője

az atlétika szakosztály
edzője, Kruchió Ilona.

Célkitűzéseink - melyek a
kezdetek óta nem változtak -,
hogy minél több fiatal ismerje
meg az atlétika szépségeit, le
gyen a sport szerelmese, s nem
utolsó sorban, hogy a verse
nyeken eredményesen képvi
seljük Gyomaendrőd városát.

Visszatekintve az elmúlt 5
évre büszkék lehetünk a verse
nyeken való szerepléseinkre:
megyei versenykról soha nem
jövünk haza érmek nélkül. Az
országos versenyeken - Buda
pesten, Szegeden, Debrecen
ben - a szerény felkészülési
lehetőségeink ellenére is szé
pen helytállnak versenyzőink.

Kedves emlékek a közösen
szervezett programjaink is:
kerékpártúrák, szalonnasüté
sek, záró bulik, farsangok, ki
rándulások a mezőtúri

uszodába, és nem utolsó sor
ban edzőtáboraink, ahol a napi
három edzés mellett mindig
jutott idő vidámságra is. Tábo
roztunk Szanazugban, Sáros
patakon, Csongrádon,
Gyulán, Kazincbarcikán.

Jelenleg 19 fő versenyző

van, akik rendszeresen járnak
edzésre: Nyilas Erzsébet, Ök
rös Katalin, Kiss Emese, Hor
vá th Zsane ll, Iszla i Judil,
Iszlai Rozália, Sóczó Anita,
Kun Renáta, Kun Melinda, Er-

SPORT

5. születésnap

dős Éva, Vasas Mónika, Balázs
Anett, Kata Mónika, Porub
csánszki Piroska, Pataki János,
Juh.ász Csaba, Hanyecz Imre,
Fehér Csaba. Fehér Csaba a
versenyzés mellett az atlétikai
sportoktatói iskolát is végzi Bé
késcsabán és egyre jobban ki
veszi a részét az edzői és
szervezési munkákról. A jelen
legi tagok mellett vissza-vissza
járnak régi tagjaink is, bár ma
már nem a versenykért, hanem
a mozgás öröméért.

Ezúton szeretnék köszöne
tet mondani mindazoknak,
akik erkölcsileg vagy anyagi
lag támogatták szakosztá
lyunk létrejöttét,
fennmaradását, működését:

Ádám Gyöngyi, Cs. Nagy La
jos, Halász István, Nagy Péter,
Babos Lászlóne, Károlyi Ana
tal, Gyomaendrőd Város Pol
gármesteri Hivatala, Hőterm,

az atlétikai szakosztály régi és
új tagjai, végül de nem utolsó
sorban a tagok szülei, vala-

PÁLYÁZATI KiíRÁS
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete,. ". ". ".

ERTE KESITESRE
meghirdeti a tulajdonát képezőGyoma

endrődFőút 172. szám alatti társasház 140
m2 ingatlanrészét (2136/A/1-3 hrsz.),

VOLT MEDOSZ SZÉKHÁZ.
A pályázat elkészítéséhez szükséges

információk a Polgármesteri Hivatalban
átvehetők.

A pályázat benyújtásának határideje: a
pályázatot zárt borítékban 5 példányban
GyomaendrődVáros Polgármesterének
címezve kell "MEDOSZ Székház" jeli
gével ellátva

1998. február 27-én
12.00 óráig

kell benyújtani személyesen vagy elő

ző napon postai úton feladni 5500 Gyo
maendrőd,Szabadság tér l. címre.

Afenti határidőelmulasztásajogvesztő!

1998. február

Közgyúlés
Január 24-én, szombaton

tartotta éves közgyúlését a
Gyomaendrődi Barátság SE.
A meghívott vendégek között
voltak a Csongrád és a Békés
Megyei Labdarúgó Szövetség
tisztségviselői, városunk pol
gánnestere, valamint a Gyo
mai FC elnöke. Kovács Lajos
a klub elnöke elemezte az el
múlt idény eseményeit, majd
a következő szezon célkitűzé

seiró1 beszélt. Elhangzott az
is, hogy márciusban megkez
dődik a klubház és az új öltöző
építése.

Vállalkozók,
befektetóK
figyelem!
Gyomaendrőd

központjában
nagy alapterületű

ingatlan bérelhető

vagye[adó.
Érdeklődni:
Sublót Kft.

Gyomaendrőd.

Fő út 230.
Te[: 66/386-774

PÁLYÁZATI KiíRÁS
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

értékesítésre
meghirdeti a tulajdonát képező Gyomaend

rőd, Szabadság tér 5. szám alatti (hrsz.: 677)

ORVOSI RENDELŐK
INGATLANT

"kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás
és idegenforgalom"

profilkötöttséggel.
A pályázat elkészítéséhez szükséges infor

mációk a Polgármesteri Hivatalban átvehetők.

A pályázat benyújtásának határideje: a pá
Iyázatot zárt borítékban 5 példányban Gyoma
endrőd Város Polgármesterének cÚTIezve kell
"Orvosi rendelók" jeligével ellátva

1998. február 27-én
12.00 óráig

kell benyújtaril" személyesen vagy előző

napon postai úton feladni 5500 Gyomaend
rőd, Szabadság tér 1. címre.

A fenti határidőelmulasztása jog vesztő/



Gyomán a Vállakozók Há
zában, Hősök útja 56. Tel:
283-436
Endrődön az ügyvédi iro

dában, Endrődi u. ll. Tel:
386-436

Gyomán a Tourinform Iro
dában, Fő út 173-179.
Tel:386-851
Munkaidőután (16-20 óra

között): Róza Vendel, Gyo
ma, Hársfa u. 8/1. Tel/fax,
üz.rögzítő:386-736.

TOLMÁCSOLÁS, leve
lezés, fordítás (angol, német,
orosz, francia, román, ukrán,
arab, norvég, svéd nyelven).

FELVÉTELI NYELV·
VIZSGA előtt próbavizsga
(angol, német, orosz, francia
nyelvból).

IDEGENVEZETÉS,
nyelvi táborok, magántanár
közvetítés, korrepetálás.

Új
gumiabroncsok

árusítása
mindenféle gépjánnúhöz,

valamint targoncához.
Továbbá vál1a!om:

személy-, teher-, mező
gazdasági gépjármú és
targonca gumiköpeny

gépi szerelését,
javítását, centírozását.

Katona György
gumijavító

5500 Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. út 107.
Tel: 66/285-127

Nyitva:
hétfőtől péntekig

8-l 7-ig,
szombaton 8-12-ig

D
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5zámítás- és
Irodatechnika
SZÁMÍTÓGÉPEK
ADÁS-VÉTELE!

Monitor, nyomtató,
színes tv és videó

JAVÍTÁS!
Nyomtatók, festék

patronok és szalagok I

I

Gyomaendrőd,

Fő út 181/1 .
66/284-559

ONLINE

Gyomán többszintes
- ipari és kereskedelmi

tevékenységre
is alkalmas - 846 m2-es

ÜZEMÉPÜlET
jelenleg is működő
8 fős. megrendelői

háttérrel rendelkező.
göngyöleggyártó
faipari üzemmel,

vagy nélküle,
kedvező feltételekkel,
egészségügyi okok

miatt eladó.
Érdeklődni:

Gyomaendrőd,

Lévai út 4.
(Piros Malom)

Tel: 66/386-906
(délelőtt).

ELADÓ!

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

1 WATT 1
I I
I I

: GMK :
I I
I

: Üzleteink
kínálata:

- Perion, Maxell
és Duracell

elemek,
- Hajdú mosógép,

centrifuga,
villanyboyler

és azok
alkotórészei,
- Tungsram,

Philips izzók és
fénycsövek,
- vezetékek,

kábelek,
- Elin és Eta

háztartási gépek,•Ri.I
- Demokratikus

és SKF
gyártmányú
csapágyak.

Vállaljuk háztartási
gépek javítását.

épületek
villanyszerelését és

értintésvédelmi
felülvizsgálatát.

Érdeklődni o
66/386-358-os
telefonszámon.

I IL ~

Óvodásoknak, általános
iskolásoknak, középiskolá
soknak, felnőtteknek: fiata
loknak és nem annyira
fiataloknak. Nyelvvizsgára,
felvételire készüló1<.nek és
azoknak akik nem vizsgára
készülnek, "csak":

- hasznos lenne idegen
nyelvet ismerniük, mert a
vendéglátásban, kereskede
lemben, idegenforgalomban
dolgoznak (számlát termé
szetesen tudunk adni), vagy

- segíteni szeretnének
gyermeküknek, unokájuk
nak anyelvtanulásban,

- munka nélkül vannak és
növeIni szeretnék esélyeiket
(munkaügyi támogatás le
hetséges), vagy

- külföldön akarnak dol
gozni, vagy

- nyaralni készülnek, vagy
- kedvtelésból tanulnának

nyelvet.
6-10 fős csoportok.
Csoportbeosztás szintfel

mérés alapján.
Jelentkezés, bővebb felvi

lágosítás:

munkaidóoen (8-16 óra
között):

Egy nyelvet már megtanult!
Egy másikat is - nem könnyen, nem gyorsan

de - képes lesz elsajátítani.
Segítünk!

30,50 órás

NYELVTANFOLYAMOKAT
INDíT FEBRUÁR 23-ÁVAL
Gyomoendrőd,9n az Inter Nyelvstúdió

ANGOL, NEMET, FRANCIA,
OROSZ ,ARAB
nyelvekből.

Kezdőknek~rakezdőknek

és haladóknak.



IRODABÚTORÁTIGÉNY
SZERINT MÉRETRE ELKÉSZÍTJÜK!

Szekrénysorok,

franciaágyak,

ülőgarnitúrák,

konyhabútorok,

fémbútorok!

VELVET BÚTORBOLT
Gyomaendrőd,Fő út 206.

íróasztalok, számítógépasztalok, irod székek
Referenciáink:

Endrőd- és Vidéke Takarékszövetkezet,
Vállalkozók Háza Gyomaendrőd,Microfox Kft., Gyomaendrőd,

Szó-Beszéd Szerkesztősége

"" JJ apol> árusítása
".' A UTAN.

.,-,~

agaszfókf fugázóanyag f

- 'önterülő aljzatkiegyenlítő.

Gyomán, a Kossuth u. 18.
szám alatt (a volt Dy-wa kft.

épületében)

ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK

KIADÓK.
Érdeklődni: Szerető Endrénél,
vagy Pintér Lászlánállehet a

66j386-211-es telefonszámon.

ELADÓ
használt eszközök

Bolti berendezés - bolti pult
és polcrendszer - konyhai ro
botgép segédgépekkel - étel
melegen tartó pult (elektro
mos) - 350 literes üveges hű

tőszekrény- Lilla tükrös hűtól<.

- alufazekak 70-90 literig - 50
literes boroshordók - vízmele
gítő (12 li teres).

Fémvázas kertiszékek - fa
padok - oIajkályhák - Flamex
Iángszórók (gáz+olajfűtéses)
30 cm-es hólégbefúvó cső 
ipari oJajkazán égőfej - bontott
redőnytokos ablakok.

Íróasztal - stencilgépek.
5 literes befőttesüvegek - 5

literes műanyag boroskannák
- 12 kg-os gázpalackok.

Érdeklődni: 8- J2 óra között
a 661386-906-os telefonon, il
letve Gyomaendrőd, Lévai u.
4. szám alatt (Piros malom).

SZÁMÍTÓGÉPEK
Új konfigurációk összeállítása

l +2 év garanciával,
DTK gépek 3+8 év garanciával.

Használt és új alkatrészek,
kiegészítőkértékesítése.
Oktató szoftverek: Kémia,
Lang Master interaktív
angol nyelvész
kurzus és pakk.
Játék szoftverek: Red Alert,
Carmageddon, Consrtuctor,
FIFA '98, stb.
Felhasználói szoftverek:
Windows '95, MS-DOS,
l\Jorton Commander,
Office 4.2, Word '95 stb.

MagépPC
Számítástechnikai Studió

5500 Gyomaendrőd,

Bajcsy Zs. u. 47.
(a Stop Butiksoron)

06-30/509-848

90 esztendő

A közelmúltban ünnepelte 90. szüle
tésnapját Jenei Bálint, aki 1907. december
19-én született Gyomán. A 83 éves felesége,
két fia, öt unokája és öt dédunokája valamint
családjaik köszöntötték Bálint bácsit a Hatos
Bisztróban rendezett ünnepi ebéden. (A fel
vételen az idős házaspár és két fiuk.)

Szerkesztőségünk

új telefonszáma: 66/386-851



Előadás a TB és adóváltozásokról Pályázati kiírás
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szarvasi területi irodája konzultá

cióval egybekötött előadást rendez 1998. február 25-én 14 órától az 1998, évi TB
és adóváltozások támájában,
Előadó: Koczka Ferencné, VáJlakozók és Vendéglátók Könyvelő Irodája, Bé

késcsaba
Az előadás helye: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal nagyterme, Az

előadás kamarai tagok részére ingyenes, nem tagok részére 2500 Ft.

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete

értékesítésre meghirdeti
a tulajdonát képezőO1140/4-5-6-7

hrsz-ú, 99.748 ml felhagyott

vasúti pályatestet

Import használt- és új ruházati bolt
továbbra is kedvező árakkal

várja kedves vásárlóit.

Kilós és válogatott ruházat!
Gyoma Petőfi'u. 2
BŐRRUHÁZAT FESTÉSE!
A Hősök út 44. szám

alatti üzletünkben válogatott
és extra használtruhát kínálunk!

Új fehérneműk, felnőtt és gyermek
ruházat széles választéka!

a rekultivációs kötelezettségek
ellenében.

A pályázat elkészítéséhez szükséges
információk, a Polgármesteri

Hivatalban átvehetők.

A pályázat benyújtásának határideje:
a pályázatot zárt borítékban 5 példány
ban GyomaendrődVáros Polgármeste
rének címezve kell "Rekultiváció"
jeligével ellátva 1998. február IS-én
12.00 óráig benyújtani személyesen
vagy előző napon postai úton feladni
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér l.
címre. A fenti határidő elmulasztása
jogvesztől

/

FEBRUARI
DUPLA

Ericsson GA 628
mobiltelefon 560 H/hó
Motorola d160
mobiltelefon 4.800 H
Nokia 3110
mobiltelefon 19.600 H
További akciós
készülékek!

"ENDRODI GAZDABOLT
Tavaszi szezonkezdet a gazdaboltban!

* Kerti, kistasakos vetőmagvak * Kis és nagy kiszerelésű

nagy választékban magyar (l0 és 50 kg) műtrágyák

és holland termékek' * Kerti szerszámok, fűnyírók
* Virágmagvak és fűmagok * Szegek, facsavarok,
* Kiskun és martonvásári darálóalkan-észek

kukorica vetőmagvak '" * Kutya és macskaeledelek
* Tavaszi lemosóvegyszerek, * Egér és patkánymérgek l

rovar- és gombaölőszerek

Várja vásárlóit: Farkas Máté vállalkozó

lDgyees
szaktanácsadás

Számítógépek, ~ Részletre is!!!
alkatrészek adás-
vétele 1+2 év gar.

haternet
előfizetés

Számítógép vagy alkatrész
vásárlása esetén használt
alkatrészei t beszámí~uJ<!
(Az ár megegyezés szerint!)

CDirú

MÁGU5-COMP
Számítás.:. és irodatechnika

SSOO Gyomaendr6d F4I 6t 230.
g/far. 661386-774

E-mail;magus~mp@nap-szam.hu

Irodai
szolgáltaüsok

Számftógépek
szervizelése,

b6vitése

Áraink a 25 %-os áfát
nem tartalmazzák'

Akciós készülék bérlet és vásá rlás
csak új előfizetéssel együtt lehetséges.

Készülékvásárlási konstrukció
csak 10.000 Ft + 5.000 Ft-os
kártya esetén lehetséges!

Extra aj ándék: 10.000 H értékű

telefonhasználat 5.000 H-ért.

TUNERTEL Híradástechnikai
Szaküzlet

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 45.
(Stop Butiksor)

20/1223-110,20/230-146
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INGYENES APROHIRDETESEK

Érdeklődni: , .

Címe: , , , ..

Feladóneve: ".,., .

Az apróhirdetés szövege: .

KERT, ':':SLEK

. Háztartási varrógépek eladók.
Erd.: J8 óra után, 66/283-864

4 LE kertitrakto~pótkocsival, tar
rozékokkal eladó. Erd.: 66/386-170

2 db 50 literes kuktafazék. rota
kapa,. Commodore számítógép el
adó. Erd.: 66/283-962

IH-6200 vetőgéphez eladó: 2db
munkahenger, 1 db transzportke
rék kiemelő szerkezettel, vetőgép

vonórúd. Tel: 66/388-395
Eladó: 2kW-os 220 V-os áram

fejlesztő, 220-as betonkeverő,220
as cirokfésű. Tel: 66/284-426

Eladó I db Terra kertitraktor tarto
zékaival együtt. 2 db föld a Harcsás
zugban. Érd.: Endrőd, Kinizsi u. 9.

ÁLLAT

1993-as Fiat Ducato törött karos
szériával eladó. Érd.: 30/633-124

Lada 1300-as személygépkocsi
vonóhoroggal eladó és fekete-fehér
nagyképernyős tv, grillsütő ugyan
itt eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Hársfa u. 29.

Lada 2101 személygépkocsi
friss műszakival, zöldkártyával,
vonóhoroggal, tetőablakos eladó.
Érd.: 66/285-250

I26-os Polski Fiat érvényes mű
szaki val megkímélt állapotban
68.000 Ft-ért eladó. Érd.: 284-615.

Eladó 12 éves 120-as Skoda és
egy kerti traktor utánfutóval. Érd.:
este 661285-364

Skoda JO~-ös 1999-ig vizsgáz
tatva eladó. Erd.: 66/283-739

Honda 125-ös eladó. Irányár:
130 ezer forint. Érd.: Pelle András
Gyoma, Bánomkerti u. J61l. Tel:
20/645-901

JÁRMŰ

GÉP

Eladó ivarérett Black and fan
Cocker Spániel kan törzskönyv vel.
Érd.. Gyomaendrőd, Selyem u. 22.
Tel: délután 66/284-341, este 284
297

Január l-én elveszett egy ma
gyar vizsla szuka, 2 éves, nyakörv
vel. A megtaláló értesítsen a
66/285-849-es telefonszámon.

Gyomán a Hantoskertben a Hár
mas-Köröstól 150 méterre, a Falu
alji holtágtól 100 méterre lévő 450
négysz~göles belterüleli ingatlan
eladó. Erd.: 661386-297. 60/482
106

A Fűzfás-zugban 300 négyszö
göl kert eladó. Erd.: Gyomaendrőd,
Rácz L. u 3. 284-262

Beépítetlen telek bontásra váró
éyülettel eladó. Összközmű van.
Erd.: Tari Lajos, Gyomaendrőd,

Toronyi u. 7. Tel: 66/284-540

Gyomaendrőd, Október 6. ltp.
C/216. szám alatti másfél szo
bás, összkomfortos lakás el·
adó. Érd.: az esti órákban a
284-1 64-es telefonon.

Endrődön, Ridegvárosban, Vas
vári u. 7. szám alatt 3 szobás, tele
fonos, régi típusú parasztház,
beépíthető portával eladó. Gáz
csonk az udvarban. Érd.: Gyoma
endrőd, Szélmalom u. 24. Tel:
66/284-463,284-578

Endrődön, Fazekas u. ll. szám
alatti összkomfortos, három szobás
+ nappali, konvektoros, telefonos
családi ház melléképüJettel eladó.
Érd.: a helyszínen vagy a 66/285
361-es telefonon.

Gyomaendrőd, Okt. 6. lakótele
pen 3 és féJszobás földszinti lakás
eladó. Érd.: 66/283-027, 18 óra
után.

Öregszólőben összkomfortos
ház eladó azonnal beköltözhetően.

Érd.: 66/283·682
Összkomfortos, 98 m2-es köz

pontifűtéses két és félszobás kertes
ház eladó. Érd.: Gyomaendrőd,

Könyves K. u. 9. vagy munkaidő

ben Vinkovics AttillánáJ a 386
9 J5-ös telefonszámon.

Kétszobás, összkomfortos, gáz
fűtéses családi ház eladó. Erd.:
Gyoma, Bajcsy u. 13.

Endrődön, Gábor Á. u. 9. szám
alatt családi ház eladó. Érd.: dél
után fél 6 után, 661283·746

Háromszobás + nappali, gázfű.

téses lakás telefonnal, két garázs·
zsal, rendezett környezettel eladó.
Érd.: Gyomaendrőd,Gárdonyi u. 2.
Tel: 66/285-503

Háromszobás, fürdőszobás, köz
pontifútéses tanya melléképülettel,
1,5 ha földdel eladó vagy elcserélhe
tő. Érd.: Levente Györgyné, Gyoma
endrőd, Fő út 58

Gyomán, Hősök u. 74/2. szám
alatt kétszobás ház eladó. Érd.:
66/285-054,386-170

Gyomaendrőd,Okt. 6. lakótele
pen 85 m2-es. 3 szobás elsőemeleti
lakás eladó. Érd.: 17 óra után, Gyo
maendrőd, Okt. 6. ltp. 7. 1/4., Tel:
661283-012

Kétszobás, összkomfortos csaJá
di házeladó (sátortetős).Érd.: Gyo·
ma, Hunyadi út 3211. vagy
66/283-419

Gyomán a Hősök u. 5. szám alat
ti ház eladó. Érd.: a helyszínen.

Komfortos családi ház, két kü
lönálló ~pületteI3,5 millió forintért
eladó. Erd.: 66/285-489

Gyomaendrőd, József A. u. 20.
szám alatti kétszobás, összkomfor
tos családi ház eladó. Érd .. 06
30/359-307

Kertes családi házat bérelnék.
Ajánlatokat a 66/386-633-as tele·
fonszámra kérek.

léképülettel, ipari árammal, frissen
meszelve, mázolva azonnal beköl
tözhetően eladó. Vásártéri lakóte
lepi lakást beszámítok. Érd.:
661282-792,30/289-950

Kétszobás, gáz-központifűtéses

ház eladó, vagy értékegyeztetéssel
lakótelepire cserélhető. Érd.: Gyo
ma, Kiss B. u. 211., Tel: 66/386-707
Endrődön gázfűt~ses kis ház

rendben tartva eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Toronyi u. 15.

Gyomán Vörösmarthy út 25/1.
szám alatti 120 m2 alapterületű te
tőtérbeépítéses, gáz-központifúté
ses ház eladó nagyalsóépülettel.
Érd.: Tímár Istvánné, Anna ABC,
Gyoma, Rákóczi u. I.

Gyoma, Gárdonyi u. 71. szám
alatti kétszobás, küzpontifűtéses

ház eladó. Érd.: a helyszínen
Gyomaendrődön a Sallai u. 18.

szám alatti 3 szobás, összkomfor
tos kertes ház melléképületekkel
eladó. Érd.: Gyoma, Attila u. 9.

Gyomaendrőd, Ady E. u. 34.
szám alatt 80 %-ban kész családi
ház lakható állapotban sürgősen

áron alul eladó költözés miatt.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 15.

sz. alatti összkomfortos 3 szobás
családi ház 573 m2-es telekkel, va
lfmjnt 2086 m2 pocosi kert eladó.
Erd.: a helyszínen 17 óra után. Tel.:
386-405.

Gyomán, Petőfi u. 26. szám alatt
két családnak is megfelelő, külön
bejáratú, gázfűtéses családi ház
melléképületekkel eladó. Érd.:
661284-042

Gyomaendrőd, Budai Nagy An
tal u. 21. szám alatt ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 20/1.
Tel.: 66/284-027

HÁZ,LAKÁS
Gyomán, Somogyi B. u. 15.

szám alatti családi ház eladó.
Ugyanitt építési telek is eladó. Érd.:
66/386-297

Ikerház egyben vagy külön is el
adó Gyoma, Mátyás kir. u. 7. szám
alan. Erd.: esti órákban a 386-297
es, vagy munkaidőben a 283·386
os telefonszámon.

Földszintes lakás, kétszo
bás+hall a Vásártéri ltp-en eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Kisfaludy u.
5. Tel: 285-730

Kicsi ház (1 szoba, 1 konyha)
olcsón eladó. Érd.: Gyoma, Mik
száth u. 16.

Kétszobás, összkomfortos, gáz
fűtéses családi ház eladó vagy el
cserélhető a Mező Imre
lakótelepen 4 lakásos földszinti Ja
kásra. Ipari áram, melléképületek,
garázs van I Érd .. az esti órákban
Gyoma, Gárdonyi u. 53. Tel:
66/284-190

Gyomaendrőd. Balassi B. u. 34.
szám alan 3 szobás komfortos, gáz
fűtéses, csatornás, telefonos csalá
di ház eladó. Érd.: a helyszínen.

Gyomaendrőd, VI. kerületben
tanya eladó 4 hektár földdel. Gyo
ma, Bocskai u. 21. Tel: 285-215

Régi parasztház nagy portával
műút mellett sürgősen, olcsón el
adó Gyomaendrőd, Fegyvernek u.
12. szám alatt. Érd.. Gyomaendrőd,
Bocskai u. J/3. egész nap.

Békéscsabán Lencsési lakótele
pen másfél szobás lakás eladó.
Érd.: 18 óra után, 66/457-802
Gyomaendrőd, Attila út 211.

szám ajatti 3 szobás, étkezős, össz
komfortos családi ház nagy mel-
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i Ingyenes az apró! i
: A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasók- :
: nak a lakossági apróhirdetéseit akik az alábbi szelvényen kül-
I dik be megjelentetés céljából. 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 szövegéértfe/e/ősségernem
válla/unk/ Egy apróhirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon
tizenöt (lS) szónál többet!



műtrágya

telepéröl,
ahol a műtrá

gyák
széles
választéká
val várjuk
vásárlóinkat.
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Keresse fel a
csárdaszállási
vasútállomás
melletti
telep
helyünket!

Telefon:
66/426-042
Telefax:
66/426-056

CSÁRDASZÁLLÁSI
AGROKÉMIA KF
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Mezőgazdasági termelők

figyelem!

Tavaszi
MŰTRÁGYA

szükségletét
biztosítsa a

X9szönetnyifvánítás
Köszönetünket fejezzük

ki mindazoknak akik
Békési Lajos (92 éves)

temetésén megjelentek és
részvétüket nyil vánították.

A gyászoló család

X9szönetnyifvánítás
Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik férjem,
édesapánk,

Tímár Miklós
temetésén megjelentek,

részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek

Gyászoló család

j

Seprűkötőgép eladó. Érd.:
66/386-297.

Jó állapotban lévő Marco King
lila színű, 3 funkciós babakocsi el
adó. Érd.: 66/282-092

Ericsson GH 198-as mobiltele
fon multi töltővel eladó. 30/502
955

Kisbálás széna és búza eladó.
Érd.: Gyoma, Kölcsey u. 31. Tel:
285-850

Sílécet cserélnék mikrohullámú
sütőén vagy olajsütőért. 66/283
139

Bontott nyílászárók eladók.
66/386-603

Jó állapotban lévő kétfunkciós
szürke babakocsi eladó. Érd.: Gyo
ma, Pásztor u. 6. Tel: 66/284-245

Káposztás kád tartozékai val
együtt eladó. Érd.: Tóth Lajos,
Gyomaendrőd,Eötvös u. 311.

Philips lemezjátszó eladó. (10 le
mezes, önműködő) 66/285-023

Három funkciós babakocsi új
szerű állapotban eladó. Gyári osz
lopos fúrógép eladó. 66/285-7 IO

Olcsón eladó kerékpár, kocsiba
való biztonsági gyerekülés, videó,
BMX kerékpár, fűnyíró. Érd.. Gyo
maendrőd, Kulich u. 1311. Tel:
20/585-339

Újszerű állapotban lévő lila
gyermekágy baldachin garnitúrá
val eladó. Erd.: egész nap, Gyoma,
Gárdonyi u. 2. Tel: 285-503

Telefonhoz csatlakozó vezeték
készítését vállalom minden méret
ben azonnal. Érd.: Mraucsik, Gyo
maendrőd, Bartók u. 10. Tel:
285-149

Pool biliárdasztal újszerű álla
potban eladó, vagy fás biliárdra
cserélhető. Érd.: 30/289-950
, Egy új távcsöves légpuska eladó.

Erd.: 66/285-537

EGYÉB

ÜZLETI APRÓ
Redőny. reluxa, szalagfüggöny

harmónikaajtó, márvány-műkő

korlát készítését vállajuk. valamint
burkolás!. 66/283-877

Bármily~n vállaLkozásra alkal
mas 100 m--es üzlethelyiség kiadó
a városi rendelővel szemben a Hő

sök úton. Érd .. 30/289-950
~

60 m--es üzlethelyiség kiadó a
Pásztor János úton. Érd.: 301289
950
Gyomaendrőd Fő út 230. sz.

alatti ing~tlan eladó Uelenleg Bú
torbolt). Erd.: a helyszínen vagy a
386-774-es telefonon.

Üzlethelyiség kiadó Gyomán a
piac közelében kedvező áron.
661284-642

Előnevelt és napos csirke elő

jegyzés a legolcsóbbani Szeleiné,
Endrőd, Fő út 4. Tel: 661386-077

Öregszőló'ben két vendéglátó
egység eladó. Erd.: személyesen:
Gyomaendrőd, Öregszőlő, Szarva
si u. I. (Gulyás Csárda)

Gyomán munkát vállalnék nap
közben. Bejárónőit, gyermekfe[ü
gyeletet, ápolóit vagy egyéb
tisztességeset egészségügyi és óvó
~ői képesítéssel. jogosítvánnyal.
Erd.: Gyoma, Kulich Gy. u. 63.

Magánlakásoknál takarítást vál
lal ok. 66/283-139

Autóval rendelkező sofőn vagy
üz!etkötőt felveszek. 66/283-877

Német korrepetálást és kezdők

nek német nyelvoktatást vállalok.
Tel: 66/283-193

Bérautó sofőrrel, utánfutóval a
legolcsóbban, 25 Ft/km. Tel:
60/459-739

Szeretne egy kis plussz jövede
lemhez jutni? Válaszborítékért zá
jékoztatom I Gyomaendrőd,

Napkeleti u. 17.
Környezetvédelmi ügyintézés

vállalkozásoknak, társaságok
nak. Rácz Mária Gyomaendrőd,

Tamási Áron u. 31. 66/284-505

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Terra kistraktor P9tkocsival és
tartozékai val eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Jókai u. 5.

Bármilyen típusú kipufogó ké
szítését vállalom ~-2 napon belül,
I év garanciával! Erd.: 386-765
_ 400 literes fagyasztóláda eladó.
Erd.: Diószegi József, Gyomaend
rőd, Kossuth u. 2111. 17 óra után
vagy hétvéhén 9-12 óráig

Panasonic M-40-es VHS nagy
kazettá,s videókamera l hónapos el
adó. Ar: 260 ezer forint. Tel:
66/483-676

Használt 4 személyes kihúzható
heverő, dohányzóasztal, 2 db ele
mes szekrény, stb eladó. Érd.:
60/450-132 (este 6 óra után).



Mezőgazdasági termelők

figyelem!

Tavaszi
MŰTRÁGYA

szükségletét
biztosítsa a
CSÁRDASZÁLLÁSI
AGROKÉMIA KFT.

Terra kistraktor pótkocsi val és
tartozékai val eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Jókai u. 5.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Gyomán munkát vállalnék nap
közben. Bejárónőit, gyermekfelü
gyelelet, ápolóit vagy egyéb
tisztességeset egészségügyi és óvó
~ői képesítéssel. jogosítvánnyal.
Erd.: Gyoma, Kulich Gy. u. 63.

Magánlakásoknál takarítást vál
lalok. 66/283-139

Autóval rendelkező sofőrt vagy
üzletkötőt felveszek. 661283-877

Német korrepetálást és kezdők

nek német nyelvoktatást vállalok.
Tel: 66/283-193

Bérautó so főrrel , utánfutóval a
legolcsóbban, 25 Ft/km. Tel:
60/459-739

Szeretne egy kis plussz jövede
lemhez jutni~ Válaszborítékért zá
jékoztatom f Gyomaendrőd,

Napkeleti u. 17.
Környezetvédelmi ügyintézés

válJalkozásoknak, társaságok
nak. Rácz Mária Gyomaendrőd,

Tamási Áron u. 31. 66/284-505

ÜZLETI APRÓ
Redőny. reluxa, szalagfüggöny

harmónikaajtó, márvány-műkő

korlát készítését váJlajuk, valamint
burkolás!. 661283-877

Bármily~n vállaLkozásra alkal
mas 100 m'-es üzlethelyiség kiadó
a városi rendelővel szemben a Hő

sök úton. Érd .. 30/289-950
1

60 m'-es üzlethelyiség kiadó a
Pásztor János úton. Érd.: 30/289
950
Gyomaendrőd Fő út 230. sz.

alatti ing~tlan eladó (jelenleg Bú
torbolt). Erd.: a helyszínen vagy a
386-774-es telefonon.

Üzlethelyiség kiadó Gyomán a
piac közelében kedvező áron.
66/284-642

Előnevelt és napos csirke elő

jegyzés a legolcsóbban r Szeleiné,
Endrőd. Fő út 4. Tel: 66/386-077

Öregszőlőbep két vendéglátó
egység eladó. Erd.: személyesen:
Gyomaendrőd, Öregszólő,Szarva
si u. l. (Gulyás Csárda)

EGYÉB
Bármilyen típusú kipufogó ké

szítését vállalom 1,-2 napon belül,
l év garanciával! Erd.: 386-765
, 400 literes fagyasztóláda eladó.
Erd.: Diószegi József, Gyomaend
rőd, Kossuth u. 2111. 17 óra után
vagy hétvéhén 9-12 óráig

Panasonic M-40-es VHS nagy
kazená,s videókamera I hónapos el
adó. Ar: 260 ezer forint. Tel:
66/483-676

Használt 4 személyes kihúzható
heverő, dohányzóasztal, 2 db ele
mes szekrény. stb eladó. Érd.:
60/450-132 (este 6 óra után).

Seprűkötögép eladó. Érd.:
661386-297.

Jó állapotban lévő Marco King
lila színű, 3 funkciós babakocsi el
adó. Érd.: 66/282-092

Ericsson GH 198-as mobiltele
fon multi töltővel eladó. 30/502
955

KisbáJás széna és búza eladó.
Érd.: Gyoma, Kölcsey u. 31. Tel:
285-850

Sílécet cserélnék mikrohullámú
sütőért vagy olajsütőért. 66/283
139

Bontott nyílászárók eladók.
661386-603

Jó állapotban lévő kétfunkciós
szürke babakocsi eladó. Érd.: Gyo
ma, Pásztor u. 6. Tel: 66/284-245

Káposztás kád tartozékaival
együtt eladó. Érd.: Tóth Lajos,
Gyomaendrőd,Eötvös u. 311.

Philips lemezjátszó eladó. (10 le
mezes. önműködő) 66/285-023

Három funkciós babakocsi új
szerű állapotban eladó. Gyári osz
lopos fúrógép eladó. 66/285-710

Olcsón eladó kerékpár, kocsiba
való biztonsági gyerekülés, videó,
BMX kerékpár. fűnyíró. Érd.. Gyo
maendrőd. Kulich u. 1311. Tel:
20/585-339

Újszerű állapotban lévő lila
gyermekágy baldachin garnitúrá
val eladó. Erd.: egész nap, Gyoma.
Gárdonyi u. 2. Tel: 285-503

Telefonhoz csatlakozó vezeték
készítését vállalom minden méret
ben azonnal. Érd.: Mraucsik, Gyo
maendrőd, Bartók u. 10. Tel:
285-149

Pool biliárdasztal újszerű álla
potban eladó, vagy fás biliárdra
cserélhető. Érd.: 30/289-950
, Egy új távcsöves légpuska eladó.

Erd.: 66/285-537

1(ps.zönetnyi[vánítás
Köszönetünket fejezzük

ki mindazoknak akik
Békési Lajos (92 éves)

temetésén megjelentek és
részvétüket nyilvánították.

A gyászoló család

1(ps.zönetnyi[vánítás
Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik férjem,
édesapánk,

Tímár Miklós
temetésén megjelentek,

részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek

Gyászoló család

il

műtrágya

telepéről,

ahol a műtrá

gyák
széles
választéká
val várjuk
vásárlóinkat.

.. ..
KIVALO

" ..MINOSEG,
"KORSZERU

KISZOLGÁLÁSI

Keresse fel a
csárdaszállási
vasútállomás
melletti
telep
helyünket!

Telefon:
66/426-042
Telefax:
66/426-056



Bemondta a rádió,
de a rendőrségen nem jelentették

Zsarolás?
SE SZQ

SE BESZED

Autófeltörések
A Pavilon Diszkó parkolójában január 17-én éjjel feltörtek egy

autót, melyból egy rádiótelefont loptak el. Egy hét múlva, január
24-én a sportcsarnok előtt törtek fel egy kocsit, ahonnan az autós
rádiót szerelték ki. Január 26-án egy bezáratlan kocsiból lopták ki
az autóstáskát, melyben az iratok mellett 24 ezer forint is volt.
Ugyanezen a napon Öregszólóben egy szintén lezáratlan kocsi ból
lopták ki a kézitáskát, riielyben iratok voltak.

Január közepén a rádió
egyik hírműsorában elhang
zott a bűnügyi hírek között,
hogy Gyomaendrődön meg
zsaroltak egy vállalkozót.
Egy millió forintot követeI
nek tóle, s ha nem kapják
meg a pénzt, akkor kilátásba

helyezték családja kiirtását.
Ám az üggyel kapcsolatban
a rendőrségre feljelentés
nem érkezett, így sem a szar
vasi kapitányságon, sem a
gyomaendrődi rendőrőrsön

nem tudtak felvilágosítást
adni.

Idegenek szólítanak le
gyerekeket az utcán Télvégi

meglepetés
a gyermekeknek!

AKCIÓS
farmernadrógok,

mellények,
kabótok, dzsekik,
ingek, pulóverek

és pólók
a

MUSTANG
FARMERHÁZBAN!

Am/g a kész/ef fort!

Fiataloknak
RODI

farmernadrágok
5600 Ft-ért!

RODI pulóverek
és pólók!

Mustang és
Fiorneci jeansok!

Februórtól
folyamatosan

érkeznek
aZ,új ,

TAVASZI ES NYARI
Mustang kollekciók.

Új év, új divat!

Gyomaendrőd,

Főút 181/1.

MU~T1NG

MU~T1NG
, FÚGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- sza Felelős szerkesz:ő: Felel~s.kiadó: Hornok Ernő
" • Homok Erno Keszult:

ENDRODl , Szerkesztőség: Gyoma, Kne' NYOmd. RI.

BESZED
5500 Gyomaendrőd. Y,,'rigazgato

Kossuth u. 18. Papp LaJOS

TellFax.: 386-479 ISSN: 1417-1872

Borverseny

szólítottak meg gyerekeket
az utcán ismeretlenek egy
járműből, de Tóth Bálint
nem hiszi, hogy az ismeretle
nek bűncselekményt akartak
volna elkövetni.

A rendőrségen megtudtuk,
hogy néhány nappal ezelőtt

egy hazafelé tartó 14 éves
lányt ütött meg egy helybéli
férfi az utcán, de a rendőrség

szerint a fenti esetekkel ez
nem hozható kapcsolatba.
Az ügyben folyik a nyomo
zás.

A Katona József Művelő
dési Központban február 23.
17. órakor a Kertbarát Kör
borkóstolója lesz.

A művelődési ház és a Kert
barát Kör közös felhlvása: az
elmj~~éveknagy sikerére való
tekintettel idén, 1998. március
25-én ismét megrendezzük a
Házi bor- és kolbászversenyt.
Várjuk a gyomaendrődi bor
termeJó"ket és kolbászkészítő

ket és szívesen láguk az e
műfaj iránt érdeklődóKet. Bő
vebb információ: Gyoma
endrőd, Kossuth u. 9.
TeI:66/386-777

ba hívják óKet. A foglalkozá
sok során azonban kideliilt
az is, hogy a közelmúltban

Gazda kisáruház, a gyomai piactér mellett.

Az általános iskolákban
tartott úgynevezett DADA
program keretében a rendőr

ség egyik munkatársa be
szélgetett a gyerekekkel az
aktuális eseményekról, így
például ajanuár elején eltűnt

gyulai kislányesetéról. Tóth
Bálint a Gyomaendrődi Ren
dőrőrs parancsnoka lapunk
nak elmondta, hogy a
beszélgetés során a gyerekek
alapvetően tudták, hogy mi a
helyes, ha például idegenek
leszólítják, esetleg kocsijuk-

Adunk Önnek eg
~ százast! ~...
~ Hozza magával ezt a százast-,.

. ---.- a Gazda Kisáruházba! - .c _

I Ezer forint feletti vásárlás esetén beszárnítjuk!

GAZDA KISÁRUHÁZ - A TAKARÉKOS
GAZDÁK SZAKBOLTJA!

r------------------------------------------,
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FÜGGETlEN VÁROSI lAP

Szerencsekerekeztek

Február IS-én a Kner gimnázium ll. b. osztálya ve
hetett részt a népszerű televíziós játék, a Szerencsekerék
műsorában. Az iskolát Szetteli Éva képviselte, sajnos
kevés szerencsével. Ajáték március 3-án került adásba.
Képünkön a "szerencsekerekes" gyomaendrődidiákok.

Eddig kilenc képviselője

lölt neve ismert választókör
zetünkben. Az egy
gyomaendrődi (dr. Szendrei
Eva - SZDSZ) jelölt mellett
még nyolcan indulnak a vá
lasztók kegyeiért. Mostani
számunkban öt jelölttel ké
szített interjúinkat olvashat
ják. A következő számban
mutatjuk be Molnár Pált
(MIÉP), a Szarvasiak Baráti
Köre által támogatott dr. Mi
sur György nagykövetet, va- "
lamint a Maczó ,Ágnes 1
nevével fémjelzett Uj Szö
vetség Magyarországért párt
jelöltjét, a szarvasi Gombkö-

·m r~riill
tő Sándort. (Képünk a négy !te liktriifl/i
évvel ezelőtti választási kam- IIJ~

pány idején készült.)

~

Epül a túraú ~on l
Biciklikölesönző és mozgófagyis:

Az 1996-ban elkészült idegenforgalmi koncepció
egy a Körös parton kiépítendő túraútvonal létesíté
sét is tervezte. A Körös hullámtéri szakaszán kiépí
tett ösvényen gyalog, kerékpáron, Jóval és
lovasfogattaj lehet bejárni a mintegy 26 km hosszú
útvonalat, melynek kiépítési költségére 3 millió fo
rintot terveztek.

(4. oldal)

0-24 óráig várjuk szórakozni vágyó vendégeinket!

Március 13. NOTHING B. M.
Március 14. RAG nOLL, Március 28. C. A. F. B.

T-BOY NONSTOP CLU

A lányok
eltűntek, mert

szórakozhatnékjuk
volt

Rendőrségi hírek
a lap

16.oldalón

Bankrablás
Két álarcos, 20-25 év körüli fiatalember

március 4-én szerdán délután fél három
tájban kirabolta az Endrőd és Vidéke Ta
karékszövetkezet Békéscsabai Fiókját. A
rablók fegyverrel kényszerítették a bank
alkalmazottait, hogy nyissák ki a páncél
szekrényt. A bankrablók mintegy két mil
lió forintos zsákmánnyal távoztak a
helyszÍnról.

,

SZAm
III~ ~llli 11111111 ml

Számprog Szaküzlet

Békéscsaba, Szabadság tér 12-14.
66/321-824, 325-824

Egy korszerű irodában
ma már nélkülözhetetlen!

IRATMEGSEM~nSÍTŐK
20.000 FT+ÁFA

(tűzőgép- és gémkapocs-biztos)
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"Gyoma most méri az utolsó csapást ndr"dre"

Bővítik az idősek otthonát
Az idősek ellátását
végzővárosi gondozási
központnak sem a gyo
mai, sem az endrődi

ottho a nem fele meg
- a zsúfoltság miatt - a
közegészségügyi előÍ

rásoknak. Az önkor
mányzat azt tervezi,

ogy megvásárolja a
gyomai idősek ottho
nával szomszédos épü
letet.

A 2,2 millió forintba kerü
lő ingatlan átalakítása 4 mil
liót igényeine. A jelenleg is
használt épület komfortossá
tétek és a két épület össze
építése 18.5 millióba kerül-

ne. A teljes beruházáshoz te
hát 25 millió forint kellene.
A költségeket abeköltözési
hozzájárulásból és pályázati
pénzbó1 fedeznék. Az új épü
letszárny átadásával 17 férő

heilyel bővülne az
intézmény.

A téma a februári képvise
lő-testületi ülésen került na
pirendre. Mint azt már a
jelenlévó1<. megszokhatták
Dávid István Öregszöllő

képviselője ismét egyéni lá
tásmódjáról tett tanúbizony
ságot. A teremben üló1<. közül
sokakat megmosolyogtatott
dühös kirohanása, amikor is
bejelentette: "Gyoma most
méri az utolsó csapást End
rődre l " Dávid István úgy lát
ja, ha minden csak Gyomán

épül, akkor Endrődönelóbb
utóbb nem marad más intéz
mény, csak az iskola. Dávid
azt javasolta, hogy minden
öreget költözlessenek a két
falu között lévő, a város tu
lajdonát képezőegykori EN
CI-irodaházba, melyet át
lehetne alakítani idősek ott
honává. Ezt az ötletet azon
ban a képviseló1< többsége
elvetette.
Endrődön is hasonló beru

házást tervezne a város, ám
ott a Kisréti Gyógyszálló fel
építésére alakult rész
vénytársaság szeretne a
szálloda helyett most inkább
egy - úgynevezett - emelt
szintű idősek otthonát létre
hozni a Blaha úti volt nagy
lányiskola épületében. A

vállalkozás eredményessé
gét megvárja az önkormány
zat. H. E.

Elfogadták
Gyomaendrőd önkor

mányzata február 26-án
fogadta el a város idei
költségvetését l milliárd
437 millió forintos bevé
tellel és kiadássa!. A város
és intézményei mú1<ödte
tésére megy el a pénz nagy
része: összesen 954 millió
forint. Felújításra 11.7
milliót, fejlesztésre 447
miJlió forintot fordítanak,
23,7 millió forintot pedig
úgynevezett céltartalékba
helyeznek.

A zenét szolgáltatja: Ábelovszky
János, aki eddig Németországban
szórakoztatta a közönséget. Péntek
este gyertyafényes vacsora mel/eel
Tímár Krisztián és Pólus Rita, a
népszeríí gyomaendrődi páros tár
sastánc bemutatója szórakozatatja
a vendégeket. A belépés díjtalan!

Szeretettel vár minden kedves
s!-órakozni vágyó vendéget a Körös
Etteremi

Minden csütörtökön és
pénteken 19 órától
NOSZTALGIA EST

a Körös Étteremben.

Mivel a földművelésügyi minisz
ter a halászati jog iránti kérelmet el
utasította, ezért a képviselő-testület

úgy döntött, hogy felülvizsgálati ké
relmet nyújtanak be a Fővárosi Bíró
sághoz.

66/386-851
20/669-855

A város a halászati ·

Dr. Dávid bnre polgármester ta
vaiy decemberben nyújtotta be Nagy
Frigyes fóldművelésügyi miniszter
hez a város igényét a tulajdonában
lévőholtágak halászati jogára.

Mint ismeretes az önkormányzat
l 992-93-ban kapta meg a területén lé
vő 14 holtágból ll-nek a tulajdonjo
gát. Halászati jog nélkül, tehát
bevételek nélkül a holtágak tulajdon
joga csak költségekkel jár, hiszen azo
kat folyamatosan gondozni kell. Ezt
áUé:pították meg néhány év elteltével a
képviselő-testület tagjai. A képviseló1<.
szerint a tavaly elfogadott halászati
törvény szennt a halászati jog a tulaj
donjog elválaszthatatlan része. Az ülé
sen elhangzott, hogy a város igénye
nem a horgászok és a Körösi Halász
Szövetkezet ellen irányul, hiszen az
önkormányzat nem közvetlenül a.1<arja
gyakoroki a halászati jogot.

Hirdetésfelvétel:

A négy évvel ezelőtt felújított vízépí
tészeri emléknek számító gyomai Erzsé
bet híd egyik oszlopára 1995. január
l3-án helyezték el Kiss György szob
rászmíívész alkotását a hidak és vizek
védőszentjét, Nepomuki Szent Jánost áb
rázoló szobi-át. A köznyelvben azóta csak.
PO/11U/dinak nevezett szobrocska az ava
tása óta már sok vihart megért. Bunkó
fiataljaink többször is próbálták elmoz
dítani helyéről. Február j l-ére a szob
rocska talapzatát megbontották, s talán
már csak egy éjszaka ke {lett volna ahhoz,
hogy Pumukli taLán örökre eltíínjön vá
rosunkból. Az éber lakóknak köszönhe
tően azonban a szobrot másnap reggel a
köz,útkezelőtársaság emberei elszáLLítot
rák. A hídoszlopot megjavítják, s remél
hetőleg Nepomuki Szent János
hamarosan újm a helyére kerüL...

.. IRODÁK)
UZLETHELYISEGEK

KIADÓK
Gyomón a Kossuth u, 18. szám
_ alatti épületben.
Erdeklődni:66/386-211 Szerető

Endrénél vag)/ Pintér Lószlónól,

Ki védi meg
a védőszentet?



Lakásvásárlási
támogatás fiataloknak

Május 31 -ig kérhető

1998. március

A lakásvásár1ási támogatást
1996-ban szüntette meg a vá-

. ros. mert nem volt pénz erre a
célra. A képviselő-testület

most rendeletet alkotott az el
ső lakáshoz jutók támogatásá
ról. E célra idén 6 millió
forintot fordítanak, s ez az
összeg legalább húsz kérelme
ző lakásvásárlását, -építését
segíti.

A támogatást azok a fiatal
házasok kérhetik, akik leg
alább öt éve gyomaendrődila
kosok (pontosabban egyikük
legalább öt éve helybéli lakos)
és a 35. évüket még nem töl
tötték be. A támogatás az első

lakás megszerzéséhez kérhető

abban az esetben, ha a kérel
mezó1<. két kiskorú gyermeket
nevelnek, vagy ha hat éven be
lül két gyermeket vállalnak.

A képviselő-testület ülésén
volt aki helytelenítette, hogy
gyermekvállaláshoz köti a ta
kástámogatást. Ajegyzőezzel
kapcsolatban elmondta, hogy
a gyermekvállalás azért került
a rendeletbe, hogy a város ez
zel is ösztönözze a népszapo-

1998.
március 15.
Március IS-én 9 óra

kor Endrődöna katolikus
templomban ünnepi mi
se, majd a Hősök terén
koszorúzás i ünnepség
lesz, ahol a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola
tanulói adnak majd mű

sort. Gyomán II órakor a
Szabadság téren az Or
szágzászló előtt Sipos
Tas Töhötöm református
lelkész mond ünnepi be
szédet, a 2. Számú Álta
lános Iskola tanulói
pedig műsorral emlékez
nek a szabadságharc l SO.
évfordulójára. A gyomai
ünnepség a Szabad
ságszobornál koszorú
zással fejeződik be.

HÍREK

rulatot, hogy a település lélek
száma legalább ne csökken
jék .

A lakásvásár1ás- és építés
esetén a támogatás maximális
összege 300 ezer forint, mely
ből 200 ezer kamatmentes hi
tel, 100 ezer pedig vissza nem
térítendő önkormányzati tá
mogatás. A kölcsönt maxi
mum 10 év alatt kell
visszafizetni. A kérelmet az e
célra készített nyomtatványon
lehet benyújtani a polgármes
teri hivatal humánpolitikai
csoportjánál minden év május
3 J-ig.

H.E.

Kampónyiroda
A Szabad Demokara

ták Szövetsége megnyi
totta kampányirodáját
Gyomaendrődön, a
Kossuth u. 18. szám
alatt ( a volt Körösi Ál
lami Gazdaság Irodahá
zában). Dr. Szendrei
Éva minden nap 8-18
óráig várja a választó
polgárokat, s itt a ko
pogtatócédulákat is
ledhatják.

Ballagásra,
névnapra,
szülinapra
ARANY

ÉS EZÜST
ÉKSZEREK
Fotócikkek,
tóvcsövek,

korórók, fali és
ébresztőórók,

videókozettók!

Irj
LIONNE
SHOP

Gyoma, Hősök útja 46.
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Aláírásgyűjtés
A mezőtúri kórház ez év elején levélben ké11e a gyomaend

rődi képviselő-testületet, hogy 700 ezer forinttal segítse a város
a kórházi fejlesztést. Mivel a gyomaendrődi lakosság egész
ségügyi ellátása elsősorban a békéscsabai és a gyulai kórházak
ban történik, valamint mivel nem tisztázott még a mezőtúri

kórház további sorsa, ezért a testület nemet mondott a kérésre.
A február 26-i ülésen Dávid István képviselő egy kérelmet
nyújtott be, melyre negyven aláírást gyűjtöttössze elsősorban

endrődi lakóktól. Dávid képviselőés az aláírók kérik. hogya
város fizessen 700 ezer forintot a mezőtúri kórháznak. Mivel
a mezőtúri intézmény közelebb van, ezért az gyorsabb ellá
tást biztosíthat a gyomaendrődiek részére. A képviselól<. a
márciusi ülésen újra eJőveszik a témát.

Több lesz a rendőr
Dr. Dávid Imre polgánnester tájékoztatta lapunkat, hogya

megyei rendőrkapitányság vezetése a Gyomaendrődi Rendő

rőrs létszámának bővítését határozta el. A következő három
évben 11 dolgozóval nő az őrs létszáma: egy nyomozóval,
kilenc közrendőrrelés egy polgári alkalmazozzal. Idén négy,
jövőre szintén négy, az azt követő évben pedig három úJ
dolgozó áll munkába a Gyomaendrődi Rendőrőrsön. A pol
gánnester elmondta, hogy az önkonnányzat szolgálati lakás
sal és lakásvásár1ási támogatással is segíti a rendőrőrs

bŐvítését.

Csempézik a medencéket
Múlt év őszén kezdődtek el a Liget Fürdő korszerűsítési

munkál atai. melynek során átépíti k és vízforgató berendezés
sel látják el az úszómedencét és a pancsolót. A medencék
közti terület pedig díszburkolatot kap. A több mint 20 millió
forintos beruházás kivite!ezője a Gyomaszolg Kft. Fábián
Lajos a kft. ügyvezetője elmondta, hogy a munkákkal a
tervek szerinti ütemben haladnak, március 10-én kezdik a
medencék kicsempézését. A munkák végeztével J00 ezer
forintot fordítanak majd füvesítésre, tereprendezésre. Május
elsején pedig a sikeres próbaüzem után már fogadhatja a
strandolókat a megújult fürdő.

Beíratkozás
Az önkonnányzat fenntartásában mú1<.ödő óvodákban és

általános iskolákban az óvodás és tanköteles korú gyerekek
beíratásának időpontja: 1998. március 30-április 3.

Továbbra is oltanak
Riadt olvasónk érdeklődött, hogy miért szűnt meg Endrő

dön a tűzoltósági? Mint olvasónk mondja, eddig tárva nyitva
volt a nagykapu, egy időóta pedig nincs senki a tűzoltóságon.

Dr. Csorba Csaba jegyző lapunknak elmondta, hogya Gyo
maendrődi Tűzoltó Egyesület nem szűnt meg. Igaz az eddigi
állandó ügyelet helyett úgynevezett készenléti szolgálatot
tartanak az önkéntes tűzo]tók.Ennek oka, hogy míg a korábbi
években a tűzoltóság a fejlesztés idején jelentősebb összegű

támogatástkapott, addig ez évtól évi 2,5 millió forintos városi
támogatást kap. Ajegyzőtól megtudtuk azt is, hogy a törvény
értelmében a tűzoltó egyesületet közhasznú szervezetté lehet
nyilváníttatni. Ez esetben a közhasznú szervezet támogatóját
jelentős adókedvezmények illetik meg. - Így a 2,5 milliós
önkonnányzati pénznél lényegesen nagyobb összegű támo
gatásra számíthat a tűzoltó egyesület, amely jelenleg is
ugyanúgy mú1<.ödik tovább, mint eddig - tájékoztatta a Szó
Beszédet a jegyző.
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Május végén bicikliversennyel avatják fel

~

Epül a turistaútvonal

A Kecsegéstól indul és az Endrődi hídnál van a forduló

Szennyvíz

A megépítendő csator
nahálózat teljes hossza:
47,6 krn
Abekötővezetékek

hossza: 30,7 km
Építen i kell még 12 át

emelőt és ehhez 5 kilo
métemyi nyomóvezetéket.

A bemházással beköt
hetővé váló ingatlanok
száma: 3200

A hálózat

Négy éves
beruházás
kezdődik

A város képviselő-testülete a
múlt év decemberi ülésén dön
tött arról, hogy céltámogatási
pályázatot nyújt be Gyomaend
rőd szennyvízcsatorna-hálóza
tának bővítésére. A pályázatot
idén február 2-án benyújtolták.

A város 90-95 százalékát
érintően készültek el a tervek,
így gyakorlatilag néhány éven
belül minden belterületi ingat
lan rácsatlakoztatható lesz a
szennyvÍzrendszerre. A beru
házás összesen] milliárd 538
millió forintba kerül és négy év
alatt, 200 l-ig valósulna meg.
A város a költségek 80 száza
lékára pályázik. a fennmaradó
összeget az önkormányzatnak
és a lakosságnak kell biztOSÍ
tania.

Hogy mennyibe fog kerülni
egy ingatlan bekötés e? Ezt
pontosan még nem tudták
megmondani a városházán, de
az biztos, hogy az egyösszegű

kedvezményes fizetés mellett
lehetőség lesz lO éves részlet
fizetésre is. A befizető polgá
rok a már ismert helyi
adókedvezményeket is igény
be vehetik. Mindenesetre a
munkák elkezdésénél előnyt

élveznek majd azok a terüle
tek, utcák, ahol a lakossági
szervezettség eléri a 70 száza
lékot.

A benyújtott pályázat eredmé
nyének ismeretében az önkor
mányzat közmeghallgatásokon
és természetesen lapunkon ke
resztül a további részletekról is
tájékoztatja a lakosságot.

A Kossuth út elörege
dett gömbakácait kivág
ták, s ezel egyidőben

elkezdődöttaz utca fásí
tása. A beültetéssel ápri
lis elejére végeznek.
Különböző fafajtákkal
teszik színessé, változa
tossá az utca képét. Ber
kenyét, gömbkőrist,

liliomfát, nyírfát, vér
szilvát, platánlevelű ju
hart, díszalmát és
ezüsthársfát ültetnek
összesen mintegy másfél
millió forint értékben.

Gömbakác
helyett új fasor

késóbb alakulú holtági egye
sületek a maguk szolgáltatá
saival. Emellett a helyi
lakosok szolgáltatásait is
várjuk, hiszen szükség lesz
itt kerékpárkölcsönzőre,

mozgófagyisra, fogatosra 
tájékozatta lapunkat Gurin
László.

A túraútvonal átadása
egyébként május 29-én lesz.
Másnap, 30-án délelőtt az
agrárközépiskolák diákjai
részére mintegy száz részt
vevővel mountain bike bi
cikli versennyel avatják föl
az útvonalat. Az eseményt
esetleg csak a tavaszi áradás
moshatja eI... H.E.

ahol szükséges - kb. 3 méter
szélességben utat vágnak a
fák között. Körülbelül 20 pi
henőhelyet alakítanak ki, le
betonoznak faasztalokat és
padokat, építenek esóbeálló
kat, és hárommagaslesró1 is
nézelődhetnek a termé
szetjárók.

Tájékoztató és útbaigazító
táblák mutatják majd az útvo
nal térképét, s más informáci
ókat. Gurin László fontosnak
tartja az útvonal kiépítését:

- A Körös hullámtere ter
mészetvédelmi terület, a Kö
rös-Maros Nemzeti Park
része, melyet védenünk kell,
ugyanakkor közkinccsé is
szükséges tenni. Csak úgy
óvhatjuk meg természeti ér
tékeinket, ha betartjuk az
idevonatkozó szabályokat.
Erre próbálna nevelni ez a
túravonal, melyre felfűződ

hetnek a már meglévő és a

Benzinkút épül
a sorompó mellett

Márciusban elkezdődikaz új MOL 2000 benzinkút
építése a sorompó mellett, a mostani gázcseretelep
helyén. Az üzlettel és autómosóval is ellátott modern
üzemanyagkút a tervek szerint júniusra készül el.
Jelenleg az engedélyezési eljárások folynak. Az épít
kezéssel egyidóben a Pásztor János úti régi benzinku
tat a MOL megszünteti és a területet rendezve a város
visszakapja. Itt parkolót építenek majd.

Az 1996-ban elkészült
idegenforgalmi koncep
ció egy a Körös parton
kiépítendő túraútvonal
létesítését is tervezte. A
Körös hullámtéri szaka
szán kiépített ösvényen
gyalog, kerékpáron, ló
val és lovasfogattal lehet
bejárni a mintegy 26 km
hosszú útvonalat, mely
nek kiépítési költségére 3
millió forintot terveztek.

A város az összeg előte

remtése céljából pályázatot
nyújtott be a munkaügyi köz
ponthoz, ahonnan egy ameri
kai pályáztatási rendszerbe
ketiilt az anyag. Innen sike
rült a 3 milliós költség 70
százalékát elnyerni. A mun
kák Gurin László vízgazdál
kodási ügyintéző

vezetésével február elején
kezdődtek.A túraútvonal vé
gig természetvédelmi terüle
ten halad: a Kecsegési
holtágtól (a Zsófia majortól)
indul a folyó jobb partján
egészen az endrődi közúti hí
dig, ahol megfordul, vissza
kanyarodik a balpartra, a
gyomai közúti hídnál pedig
visszatér az eredeti nyomvo
naira és visszavezet a Kecse
gésig.

- A túrázóna..l<. persze nem
kell végigjárni mind a 26 ki
lométert, bárhol becsatla
kozhat az útvonalra - mondja
Gurin László, akitól megtud
tuk, hogya túraút vonalán -
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A KÖZ VÉLEMÉNYE
Lapunk februári számának 7. oldalán 10 kérdésre vártunk
választ olvasóinktól. A Szó-Beszéd közvélemény-kutatására

348 olvasónk juttatta el a kitöltött kérdőÍvet.

~

Uj szeméttelep
épül?

Szelektív hulladékgyűjtés

A kérdőívet beküldők között - akik névvel és címmel is ellátták a lapot - 5
db 1000 forintos vásárlási utalványt sorsoltunk ki. A Piktor Bolt utalványát
Dombos László (Gyomaendrőd,Fő út 159.) nyerte. A Color Shop Papírbolt
ban vásárolhat 1000 forintért Véha Klára (Gyomaendrőd,Radnóti u. 5.). A
Lionne Shop vásárlási utalványát Kiss István (Gyomaendrőd, Munkácsy u.
5.) kapja. A Mini Vegyesbolt 1000 fOiint értékű ajándékát Bosnyák Józse!
(Gyomaendrőd, Kiss B. u. 24.) kapja. A Linda Sport 1000 forintos vásárlási
utalványa Cellai Margitot (Gyomaendrőd,Sugár u. 6911.) illeti. Anyertesek
a nyereményeiket az üzletekben vehetik át.

Az értékelés során kiderült, hogy
olvasóink leginkább a telefonháló
zattal, a szemétszáJJítással és tömeg
közlekedéssel elégedettek.
Elégedetlenek viszont a munkalehe
tőségek hiányával, a közbiztonság
gal, valamint az utak és járdák
állapotával.

Megkérdeztük önöket arról is,
hogy ha utcájukban aszfaltutat építe
nének, hozzájárulnának-e saját pén
zükkel a költségekhez. A kérdésre
válaszolók 42 százaléka akár 50 ezer
forintot is fizetne. A válaszolók 44
százaléka volt azon a véleményen,
hogy az útépítés t a város, vagy az
állam fizesse. Csupán 14 százalékuk
szállna be a költségekbe akár 100
ezer forinttal is.

Hogyan osztana fel ezer forint
összegetl Ez volt a hannadik kérdés.
Legtöbben legtöbbet a munkahelyte
remtésre, majd az oktatásra és az
egészségügyre áldoznának. A sorban
a negyedik a közbiztonság. Legkeve
sebbet a sportegyesületek és a kultú
ra kapná. A válaszadók elenyésző

összeget szánnának szociális támo
gatásra és szinte semmit sem adná
nak a város pénzéból a szervezetek
és az alapítványok támogatására.

Városa mely értékeire a legbüsz
kébb? Legtöbben a világhírű és nagy
múltú Kner Nyomdát említették. A
második lett a sorban a város termé
szeti értékei, a harmadik pedig a Li
get Fürdő. Voltak akik a
motormúzeumra a legbüszkébbek, s
egy olvasónk a város templomaival
és egyházi létesitményeivel büszkél
kedne, ezt írta kiegészítésül a lapra.

A válaszolók közül legtöbben
(48%) a sáros, poros utcákat szé
gyellik a városba látogatók előtt. A
szemetes várost jelölte 22 százalék,
a vendéglátás h.iányosságait 16 szá-

zalék, a szennyezett holtágakat szé
gyelli a válaszolók 10 százaléka.
Volt aki beírta a kérdőívre a szé
gyellni valók közé köztéri rongálás0

kat, vagy hogy nincs illemhely a
buszmegállóban. Egy olvasónk pe
dig a szegénységünk miatt szégyen
kezik.

JÓ, átlagos, rossz, kritikus. Ezek
kel a szavakkal lehetett jellemezni
Gyomaendrődközbiztonságát. A vá
laszadók 74 százaléka átlagosnak, 23
százaléka rossznak, 2 százaléka kri
tikusnak, l százalékuk jónak ítélte a

.város közbiztonságát.
Olvasóink leginkább a lakásbetö

réstől tartanak. Második helyen
említették az autófeltörést, harma
dik helyen a csalást, szélhámossá
got, negyedikként az utcai rablást.
Legkevesebben a nemi erőszaktól

félnek.
A válaszadók szerint a közbizton

ságot leginkább szigorúbb bünteté
sekkellehetne javítani.

A két utolsó kérdés a parlamenti
választsásokkal kapcsolatos. Szöllő
si Istvánné képviselő tevékenységé
vel a válaszadók 6 százaléka
elégedett. Részben elégedett 21 szá
zalék. A képviselőnő munkáj ával 35
százalék nem elégedett. A válasza
dók 38 százaléka nem ismeri Szöllő
si Istvánné képviselői

tevékenységét.
Arra a kérdésre, hogy ön szerint

milyen képviselőIenneleginkább al
kalmas Gyomaendrőd számára, a
legtöbben egy kapcsolatakkal ren
delkezőjó pártpolitikusra szavazná
nak. Egy helybéli rámenős fickót
szeretne a parlamentben látni a vála
szolók 39 százaléka. A vélemények
azonosak voltak a tekintetben, hogy
a képviselő nő legyen, vagy inkább
férfi.

Új hulladéklerakóhely építését tervezi az ön
kormányzat a jelenlegi szeméttelep melletti
téglagyári gödrök területén. A bővítést az teszi
szükségessé, hogy a jelenlegi szemétteJep úgy
200 l-re megtelik. Az új telepek létesítésénél
az utóbbi években megszigorodtak a környe
zetvédelmi előírások. Ennek értelmében ma
már csak úgynevezett szelektív hulladéklerakó
telepet lehet létesíteni.

Rau Józse! a városháza műszaki csoportve
zetője elmondta, hogy a szelektív hulladék
gyűjtés során a hulladékot a városban, az
összegyűjtés helyén a hulladék fajtájának
megfelelően különböző tárolóedényekbe kell
gyűjtenie a lakosságnak. Külön tárolója lesz
például az üvegnek, papírnak, az akkumlátor
nak. Az így összegyűjtött szemetet az elszállí
tást követően a hulladéktelepen szükség
szerint újraválogatják. Elkülönítik a fémhulla
dékot, a veszélyesnek minősülőhulladéko[ és
az újrahasznosítható anyagokat. A visszama
radt szemetet tömörítik és az új telepen helye
zik el.

- Mint minden ilyen jellegű beruházásnál
ennél is lehetőség van állami támogatás meg
szerzésére. Egy ilyen telep létesítése a mai
árakon mintegy 250-300 millió forint. Az álla
mi támogatás elnyerésének többek közt az a
feltétele, hogyaszeméttelep legalább 20 ezer
lakost szolgáljon, vagy több - 20 kilométeren
belüli - település hulladékát is befogadja. Mi
vel Gyomaendrőd lakóinak száma nem éri ej a
20 ezret, ezért az új telep létesítését Hunyával,
KardossaL Örménykúttal, Kondorossal, Csár
daszállással, Köröstarcsávai közösen térség i
beruházásként tervezzük. Ugyanis a felsorolt
települések sem tudnák egyedül új szemétlara
kóhelyeiket megvalósítani állami támogatás
hiányában - mondja Rau József.

Támogatási pénzekb 61 az összberuházás
költségének 80 százaléka teremthetőelő, a töb
bit az érintett települések adják majd össze. A
téma a következő hónapokban még többször is
az önkormányzat napirendjére kerül.

H.E.

Gyoma központjában
tetötérbeépítéses
CSALÁDI HÁZ,

kétvagonos pincével,
valamint

IPARI ÜZEM
5 üzlethelyiséggel!

66/386-503
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MAGYAR SZOCIALISTA PÁR

Szöllősi Istvánné: .
"Ha van elképzelés, program, akkor van pénz..."

kétszínes Heidire,
vagyegyszínes

Romayorra.
Bentlakás
biztosított.

Érdeklődni:
06-30/575-705

I
A sárbogárdi
nyomdában

offset
gépmestert
keresünk

- Számos miniszterrel, köz
tük pénzügyminiszterrel,
munkaügyi miniszterrel sike
rült megállapodnom az elmúlt
években. Nekem csupán a
művelődési tárcával van fo
lyamatosan bajom. Én akkor
szégyellném magam, ha erre a
megszorító okatáspolitikára,
vagy arra az önkormányzati
oktatásfinanszírozásra, me
lyet a belügyminisztérium
eróltetett az önkormányzatok
ra, igent tudtam volna monda
ni. A konfliktus meg van
ebben a munkában is. Egy
szerre nem is bólogatni, de
konfliktust sem vállam nem
lehet. Egyébként a körzetben
nem fordult meg soha annyi
kormánytag, mint az elmúlt
időszakban. Úgy gondolja,
hogy ezek a miniszterek, ál
lamtitkárok eljöttek volna a
meghívásomra, ha az én mun
kámat nem becsülnék? I Sze
retném, ha a választók azt
mérlegelnénk, hogy az ország
körülményeihez képest, meg
tette-e az országgyúlési kép
viselő, azt ami tőle elvárható.
- mondta Szöllősi Istvánné.

H.E.

tás nem volt a környéken más
hol, csak Gyomaendrődön.Az
elmúlt évben több száz mun
kanélküli dolgozott az árkok
és csatornák tisztításán. Most
újra beadott a város Csárda
szállássaI és Hunyával közö
sen egy kistérségi pályázatot
egy újabb közmunka-prog
ramra.

-A választópolgárok egy ré
sze azt mondja, hogy Szöllősi

né inkább pedagógus
érdekvédő, mintsem a válasz
tókörzete parlamenti képvise
lője...

- Engem ez a vélemény kü
lönösebben nem zavar. Tud
tommal volt itt már olyan
képviselőis, aki soha nem volt
szakszervezeti ember és az
sem volt jó. Szöllősi Istvánné
a magyar oktatásügy érdekei t
mindenkor szem előtt tartó
ember. Gondolom, ezért en
gem nem elmarasztaIni kell. S
ha egy kicsit is tehettem azért,
hogy ne gázoljanakjobban ke- .
resztül az iskolásokon, apeda
gógusokon a kis helyi
hatalmak, vagy akár a nagy
hatalmak, akkor gondolom ez
nem hiba részemról. Hogya
választópolgárok egy részé
nek nem felel meg a mun
kám?! Ez a társadalom
érdektagolt, politikailag meg
osztott, s ez így van Gyoma
endrődön is. Világos, hogy
nem lehet mindenkinek egy
formán jót tenni, de én erre
soha nem is törekedtem. Ezzel
szemben arra törekedtem és
törekszem, hogya 21. század
ba érkezve Magyarország ne a
hátsó sorban legyen. Képzet
len, igénytelen, harácsoló em
bereket nem hiszem, hogy
bárhol a világon is nagyra tar
tanának. Furcsa lenne ha egy
országgyűlési képviselőt e
szándékai miatt elmarasztal
nának.

- Önt nem éppen bólogató,
mindennel és nllndenkivel
egyetértőpolitikusnak ismer
nek. Pártján belüli politiku
sokkal is gyakran vitába
keveredik. Sikeres taktikának
bizonyult ez?

SzöJIősi Istvánné

tént. Ezt Gyomaendrőd is
megsínylette. Gondoljunk
csak az intézményi költségve
tések lefaragására. De végül is
volt némi szerepem abban,
hogy az ivóvíz-beruházás
megvalósul, elkezdődhetett a
holtágak rehabilitációja, s
Gyomaendrődön felépülhetett
az új orvosi rendelő.

- A város nagy problémája,
a munkahelyek hiánya. Ez a
gond ma sem oldódott meg...

- Munkahelyet teremteni? I

Hadd kérdezzem meg, vajon
miért kellett néhány éve a
munkahelyeket eltüntetni?
Valakik 1990 és 1994 között
eltüntették a termelőszövetke

zeteket! A munkalehetőséget

nem ölbe tett kézzel kell várni.
A város szerencséje, hogy
most egyagilisabb polgár
mestere van. Ha az önkor
mányzat tudja mit akar,
megírja a pályázatokat, akkor
tudok segíteni pénzszerzés
ben. Ha van elképzelés, prog
ram, akkor van pénz, ha nincs
program és csak tördeljük a
kezünket és szidjuk az éppen
soron lévő hatalmat, akkor
nem lesz pénz. Egyébként
ilyen élénk - közmunkaprog
rammal történő - foglalkozta-

PIKTOR
BOLT

GyomaendrődI

Fő út 204.

Festékek,
lakkok, ragasztók,

ecsetek,
szerszámok,

zárak, linóleumok,
padlóburkolók

Február közepén Szarvason járt Kiss Péter munka
ügyi miniszter, aki hivatalosan is bejelentette, hogy
az 5. számú egyéni választókörzetben újra Szöllősi

Istvánné indul a Magyar Szocialista Párt színeiben.
A képviselő asszonyt az elmúlt négyesztendőmun
kájáról is kérdeztük.

- Négy év kevés volt. Arra
talán elegendő volt, hogy egy
folyamat elinduljon, dehogy a
végére is érjünk, ahhoz elég
kevés.

- Milyen folyamatok indul
rak el az Öli képviselősége ide
je alatt?

- Az a tűzoltómunka kezdő

dött el, amit már sok évvel
ezelőtt meg kellett volna csi
nálni Gyomaendrődön, Kon
doroson, Hunyán. Sok
évtizedes akut problémákat
kell megoldani. E tekintetben
nekem ebbén a munkában az
utóbbi másfél évben van némi
szerencsém. S ez Gyomaend
rőd szerencséje is. Persze
messze vagyunk még a végé
tól.

- A négy évvel ezelőtti tervei
megvalósultak-e?

- Csak részben. Sokféle oka
volt ennek. Egyrészt, ki tudta
azt négy évvel ezelőtt, hogy
ekkora megszorító intézkedé
sekbe gabalyodunk bele, mint
ami 1995-1996 fordulóján tör-
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FIDESZ MAGYAR POLGARI PART

Domokos László:
"Legfontosabb feladat a térségben a gazdaságfejlesztés"

Domokos László 33 éves békéscsabai közgazdász a
Fidesz Magyar Polgári Párt jelöltje választási körze
tünkben. A fiatal közgazdász az Univerzál Kereske
delmi Vállalatnál kezdett dolgozni, majd 1990-ben
Békéscsaba gazdasági alpolgármesterévé választot
ták. 1994-tól önkormányzati képviselő, a megyei köz
gyúlés Fidesz frakciójának vezetője. Civilben
vállalkozó, költségvetési szervek és vállalatok gazda
sági tanácsadója.

Az aján ócédulák leadhatók

FIDESZ

A nőnap alkalmából
tisztelettel köszöntöm

a gyomaendrődi nőketl

Domokos László

Esély
egyenlőséget

anóKnek
A személyiség szabad

kibontakoztatásának joga
független az ember nemé
tól. Ma mégis azt látjuk.
hogya nÓK gyakran hátrá
nyos helyzetbe kerülnek
munkavállalásuk, előme

netelük során. Mindemel
lett a családok terheinek,
a gyermeknevelés, a ház
tartás gondjainak döntő

részét is óK viselik.
A Fidesz- Magyar Pol

gári Párt szükségesnek
tartja a nÓK esélyegyenlő

ségének biztosítását, fog
lalkoztatási hátrányainak
megszüntetését, a mél
tányta!an bérkülönbségek
kiküszöbölését. Fontos
nak tai-juk, hogy az adó- a
nyugdíj és a szociális se
gélyezés rendszere is elis
merje a családban, a
családért végzett munkát.
A munkajogi szabályok
nak segíteniük kelJ a
munkavégzés és a családi
terhek jobb összegyezte
tését. A munkáltatókat ér
dekeltté kell tennünk
abban, hogy a családos
nÓK számára különösen
kedvező részmunkaidős

foglalkoztatás elterjed
hessen. Állami segítséget
nyújtunk a nóK munkába
állásához a szülés után.

A polgárok viszont helyi,
konkrét választási ígéreteket is
várnak a jelöltektót...

- Tény, hogya választókör
zet minden településének he
lyi sajátosságaival,
problémáival tisztában kell
lennem. Gyomaendrőd a me
gye egyik észak-nyugati kapu
ja. Hogya város miként
megközelíthető, meghatároz
za azt a kérdést is, hogyan tud
tőkét bevonni, látogatókat
vonzani. Fontos feladat lesz a
következő években a város
megtartóerejének megőrzése,

azaz tudnak-e itt tanulni, hely
ben munkát találni és megtele
pedni az emberek.

- Eddig nyolc jelölt neve is
mert a választókörzetben. Mi
lyen eséllyel indul?

- Nyilván úgy váJlaltam el ezt
a feladatot, hogy jó eséllyel in
dulok, s remélhetóleg a Fidesz
nek is jó esélyei vannak...

H.E.

Domokos László

Március l3-án, pénteken 10 órától a Faló gyorsétkezóben
Illés Zoltán a Fidesz alelnöke fogadja az ajánlócédulákat
leadó polgárokat. akik Domokos Lászlót az 5. számú válasz
tókörzet jelöltjét támogatják. Az ajánlócédulák leadhatók
még a Magyar Demokrata Szövetségnél (Damjanich u. 15.),
Vaszkó Andrásnál (Dózsa u. 31.), Szilágyi Zoltánnénál (End
rődi u. I l.), Tímár Mihálynál (Petőfi u. 25.) és DezsőZoltán
nál (Fő út 181/1.)

míthatok. Így végül is egy helyi
közös konszenzus alakult ki
személyemet illetően. A Fidesz
helyi csoportjai egyébként úgy
ítélték meg, hogy talán előnyö

sebb lehet a régió települései
nek együtt és külön-külön is, ha
olyan emberet indítanak, aki
ugyan helyi, megyei, de nem
kötődikszorosan a választókör
zet egyik vagy másik települé
séhez. Támogatóim köre
előnyként értékelte eddigi hét
éves tevékenységemet, s azt,
hogy általában a gazdaságirá
nyítás, a városüzemeltetés és a
városfejlesztési területeken si
keresen tudtam képviselni és
összegyeztetni érdekeket. Ez a
gazdaságpolitikai múlt - úgy
gondolom - bizalmat kell hogy
teremtsen.

- Ön szerint tehát sikeresebb
lehet a parlamentben egy köz
gazdász képviselő, mint egy
nem közgazdász?

- Azt gondolom, hogya tér
ség egyik legnagyobb problé
mája a gazdaságfejlesztési
lehetőségek hiánya, valamint
ennek pénzügyi összefüggései.
Ezek megoldása az adott térség
fejlődésének kulcsa. Az emlí
tett problémák kezelését - véle
ményem szerint - olyanra kell
bízni, aki kellő szakértelemmel
tudja végezni ezt a munkát.

I
Új

gumiabroncsok
árusítása

mindenféle gépjárműhöz,

valamint targoncához.
Továbbá vállal om:

személy-, teher-, mező
gazdasági gépjárműés
targonca gumiköpeny

gépi szerelését,
javítását, centírozását.

Katona György
gumijavító

5500 Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. út 107.
Tel: 66/285-127

Nyitva:
hétfőtől péntekig

- 8-17-íg,
szombaton 8-12-ig

&

- Múltév nyarán - amikormár
egy éve voltam a Fidesz Békés
megyei elnöke - keresett meg a
szarvasi Fidesz-csoport, hogy
vállaljam el a képviselő jelölt
séget. Amikor a gyomaendrődi

és a kondorosi csoport is támo
gatásáról biztosított, elfogad
tam a felkérést. A Fidesz és az
MDF megállapodásának meg
felelően az MDF itt nem indít
önálló jelöltet. Ezt ajogot a Fi
desz kapta meg. Az említett
megállapodásnak a Magyar Ke
reszténydemokrata Szövetség
is részese, így a gyomaendrődi

szövetség támogatására is szá-
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megyei és szarvasi szerveze
te, a Gazdakörök megyei és
helyi elnöksége, a Pofosz és
a szarvasi evangelikus és re
formátus egyházak is. Meg
fontolt kampányra
készülünk, melynek során
szeretnénk rádöbbenteni az
embereket, hogy mennyire
fontos lesz a következő4 év
ben a kisgazdapárt szerepe.
Az európai csatlakozással
kapcsolatos tárgyalások ki
menetele Magyarország jö
vőjét évtizedekre
meghatározzák majd. H. E.

5H OP
• Bélyegzőkészítés ,--e/~

<:/~

• Színesfilm előhívás

1199 Ft + ajándékfilm

• Irodaszerek
• Gyerekeknek kosaraskártyák

199 Ft-értI és album

• Görkorcsolya (egysoros)
6898 Ft-ért 35-41-es méretig
Sándort József, Ildikó, Gábort Árpád
névnapokra ajándékok és kerámiák!

vázoló anyaggal a kisgazda
párt elnöksége előtt kellett
megjelenni. A válogatás és
meghallgatás során végül
ötünk közül mellettem dön
tött az elnökség. Egyébként a
jelöltek között több aktív
egyetemi tanár található kü
lönböző szakterületekeról, a
jelöltek 80 százaléka diplo
más, s köztük éppúgy vannak
érdekképviseletek vezetői,

mint jogászok,közgazdá
szok, sőt sportemberek is. Je
l.öftségemet támogatja még a
Uldözöttek Szövetségének

Mészáros László

OLOR

voltam - kisgazda elnök és
gazdaköri alelnök vagyok.
Az elmúlt esztendóben a gaz
dák demonstrációinak szerve
zésében jelenetős szerepet
vállaltam. Résztvettem a Me
tész megalakításában. Évek
óta aktívan veszek részt a kö
zéletben. Jól ismerem a térség
kis- és nagyvállalkozásainak,
a szövetkezeteknek a problé
máit, s az országos helyzetre
is rálátásom van, hiszen aFüg
getlen Kisgazdapártban tagja
vagyok az agrárkabinetnek és
az EU-kabinetnek is. Aki is
mer, az tudja, hogy foglalko
zom a mezőgazdaság, a
terme16k, az itt élő emberek
problémáival, s ezeknek
számtalan fórumon eddig is
hangot adtam.

- Önjelentkezett képviselő
jelöltnek, vagy jölkérték rá?

- A kisgazdapártnál, a képvi
selójelöltséget egy stratégiai és
taktikai program határozza
meg. E szerint lehetó1eg min
den alapszervezet indít egy al
kalmasnak tartott jelöltet.
Ennek megfelelően engem a
békésszentandrási alapszerve
zet jelölt. Szarvasról 3, Kondo
rosróI 1 jelöltet jelentettek.
Mind az ötünknek önéletrajz
zal és egy a képviselŐ! terveket

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
Mészáros László:

"Megfontolt kampányra készülünk"
Mészáros Lászl647 éves szarvasi vállalkozó lett
a Független Kisgazdapárt egyéni jelöltje az 5. sz.
választó körzetben.

Megújult órós üzletünkben bőséges

óruvólosztékkal vórjuk vósórlóinkat.
Korórákat, ébresztőórókat, fali és forgóingós

órókat kínólunk

20 % kedvezménnyel húsvétig!

EJ] Nyitva: hétfőtől péntekig
8-12,30 és 13,30-17 óráig

szombaton 8-12 óráig
Gyomaendrőd,Kossuth u. 18

Húsvéti akció!
Órák nagy választékban!

Mészáros László békés
szentandrási születésű, éde
sapja református lelkipásztor
volt, édesanyja a helyi terme
lőszövetkezetben könyvelő

ként dolgozott. A szarvasi
gimnázium után a műegyete
men vízépítő-mérnöki diplo
mát, majd a Debreceni
Agrártudományi Egyetemen
halászati szakmérnöki diplo
mát szerzett. Dolgozott a
Szarvasi Állami Tangazda
ságnál, az Agrobemél, részt
vett a szarvasi
Haltenyésztési Kutatóintézet
FAO-programjában, össze
sen öt évet dolgozott Dél
Amerikában, Brazíliában,
Kolumbiában és Paraguay
ban. Most magánvállalkozó,
67 hektáron gazdálkodik.

- Mikor kezdett politizálni?
- Volt alkalmam a 80-as

évek elején összehasonlítani
a két világrendszer beren
dezkedését. hiszen jártam ta
nulmányúton a
Szovjetúnióban és Angliá
ban is. Volt alkalmam meg
ismern i a délamerikai
demokráciákat is. A Függet
len Kisgazdapártnak 1980
tól vagyok tagja.
Békésszentandráson - ahol
I994-ben polgármesterjelölt
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raktárakkal, szociális létesítményekkel
20 kW árammal eladó.

52/366-794

ELADÓ INGATLAN

PC CLUB:

Nyitva: 9-12 és 14-18
óráig,

szombaton 9-12-ig

MAGÉPPC
Számítástechnikai

Studió

Játékszoftverek
kipróbálási lehetősége.
Egy hétig tiéd ajáték!
Érdeklődj az üzletben.----- Angol és német
nyelvoktató szoftverek

(Manókaland)
akciós áron!

- Windows 3.1

- Dos 6.22

- Works

- World

Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 47.
(a Stop Butiksoron)

H.E.

üzemcsarnok ,

Gyomaendrőd központjában 1150 m2
alapterületű

problémát meg kell oldani.
Ugyanígy meg kell oldani
az ivóvízkérdést, ahol ez
még probléma. Emellett
munkahelyeket kell terem
teni. Számtalan olyan dolog
van, amiért harcolni kell.
Én nem járok a fellegekben,
örülni fogok, ha minél töb
ben rám szavaznak, de ma
gam nem hiszem, hogy be is
jutok az országgyúlésbe, hi-

szen az ellenfelek nagyon
erősek- mondta végül Simon
István.

Simon István

élni. Másik célom, hogy az
országunk ne legyen kiáru
sírva. Elég baj, hogy az ener
giaszektort nyugati
tó'J,(éseknek adták ej potom
áron. Ezen túlmenően a
nyugdíjasokat maximálisan
támogatni szeretnénk, hogy
a nyugdijakból tisztessége
sen meg lehessen élni.

- Eddig a párt programját
idézte. Konkrétan mivel kí
vánja elnyerni a gyomaend
rődi polgárok bizalmát?

- Ma még nem ismerem a
lehetőségeket, de mindenen
lehet javítani. Hunya, Kon
doros térségében a belvíz

MUNKÁSPÁRT
imon Istvá

"Mindenen lehet javítani"
Simon Istvánt (50 éves) a Munkáspárt 5. számú egyé
ni választókörzetének jelöltjét Thürmer Gyula, a
párt elnöke mutatta be Gyomaendrődöna művelő

dési központban február 21-én rendezett választási
gyúlésén. A szolnoki születésű,házassága révén Kon
dorosra került férfi eredeti foglalkozása fényező-má

zoló, jelenleg hivatásos tűzoltó Szarvason.
Életrajzában hangsúlyozza, hogy nem született sem
grófi, sem polgári családba. A pártnak 30 éve tagja.
Két felnőtt fia van, akik szintén a Munkáspártot
erősítik.

- Fizikai dolgozóként az
emberek között élek. Igazán
ismerem gondjaikat. Ha tűz

van, én vagyok az, aki az első

vonalban ott van. A tűzoltók

nál a kárfelszámolás terüle
tén dolgozom. Kondoroson a
párt alapszervezeti titkárhe
lyettese és a központi bizott
ságnak is tagja vagyok. Most
pedig a párt jelöltjeként in
dulok az országgyúlési vá
lasztáson. Tudom, hogy nem
sok esélyem van a nagy kali
berű ellenfelekkel szem
ben...

- Ha ilyen esélytelennek
érzi magát, akkor miért dön
tött így, hogy vállalkozik a
megmérettetésre?

- Felkért a Munkáspárt, s
ezt én örömmel fogadtam el.
Bár nem vagyok se pro
fesszor, se doktor, én az em
berek között élek átérezve
gondjaikat, kínjaikat. Ezért
vállalom, hogy amennyiben
megválasztanak, értük fogok
teljes erőbedobással harcol
ni. Több dolgot is célul tűz

tem ki: elsősorban

felszámoini a munkanélkü
Iéiséget, jövedelemhez jut
tatni az embereket. Fontos
feladat a fiatalok ingyenes is
koláztatása, majd munka
helyhez és lakáshoz juttatása
is. Azért harcolok, hogy akik
a földet megszereznék, azok
megtudjanak ember módjára

Szó-Beszéd Szerkesztősége
5500 Gyomaendrőd, Fő út 173-179. Pf.: '48.
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Import
Használtruha

Bolt
Gyomaendrőd,

Petőfi u. 2.
Kilós és válogatott
ruházattal várunk
minden vásárlót.
Március 16-tól
90 ft-os akció!

Hősök u. 44. szám
alatti boltunkban

használt és új
ruházat kapható.

Fehérnemű

választékunk
egyre bővül!

Ajánlatunk:
- Melltartók 7S0-2.980-ig
- Bodyk 2.S00-3.800-ig
- Női alsók ISO-8S0-ig
- Férfi alsók ISO-4S0-ig

Eredeti HP patronok!
500-as sorozathoz 51626A: 4.900 Ft
600-as sorozathoz 51629A: 4.990 Ft

Eredeti HP tonerek'
Laserjet 5L-hez C 3906A: 11.450 Ft
Laserjet 6P-hez c 3903A: 15.100 Ft

S3 V2IDX VGA kártya: 4.000 Ft
CPU 6X86 150+: 12.600 Ft •
ESS hangkártya: 2.500 Ft ___

PC - AUDIO - VIDEO javítás! ~}-T5'" ..'\
Az árak az áfát nem tartalmazzák!

ONLINE
Számítás- és Irodatechnika

Gyomaendrőd, Fő út 181/1.
Tel/fax: 06-66/284-559

lenne szükség. Én annak va
gyok a híve és azt akarom, hogy
ebben az országban olyan tör
vények uralkodjanak, hogy
egyenes derékkal és hazugsá-

gok nélkül tudjunk magunknak
és családunknak tisztességes
életszínvonalat biztosítani
munkánkon keresztül - mondta
végül dr. Timár Vendel, a ke
reszténydemokratákjelöltje.

H.E.

dr. Timár Vendel

nek az nem helyes. Emiatt az
emberek visszafogottak, nem
őszinték, mindenki befelé for
dul. Ebben az egész játékban a
legkiszolgáltatottabb helyzet
ben a parasztság van. Nem csak
az időjárással kell megküzde
nie, hanem a kereskedelemrnel,
és az állandóan változó gazda
ságpolitikával is. Az agrárolló
fokozatosan nyílik, egyre több
terméket kell hektáronként elő
állítani ahhoz, hogy vala
mennyi jövedelem képződjön.

Ez évről-évre nehezebb, egyre
nyomorúságosabb.

- Helyzetértékelése akár egy
kisgazda jelöité is lehetne...

.- Nehogy azt gondolja, hogy
aJelöltek között különbség van,
hiszem, hogyajelöltek - legye
nek bámilyen pártállásúak - a
legjobbat akarják.

- Ha ez így van, akkor mi
alapján válasszanak képviselőt

maguknak a polgárok?
- Az én megítélésem szerint

minden helyzetben igazul kell
cselekedni. Kánaánt én sem
ígérhetek senkinek, hiszen ezt
az ország teljesítőképessége

sem engedi meg. Itt rendkívül
kemény és értelmes munkára

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
Dr. Timár Vendel:

" Olyan törvények uralkodjanak, hogy hazugságok
nélkül tudjunk családunknak tisztességes

életszínvonalat biztosítani"
Dr. Timár Vendel, az endrődi születésű62 éves
agrármérnök, főiskolai tanár a Keresz
ténydemokrata Néppárt jelöltje a Békés megyei
S. számú választókerületben.

- Parasztszülők gyermek
eként 1935. július J5-én szület
tem Endrődön. Életpályám a
gyökerekból eredően elkötele
zett a mezőgazdasággal. Dol
goztam telepvezetőként, a
szarvasi Öntbzési és Rizster
mesztési kutatóintézetben,
majd a Mez6túri Tanács mező

gazdasági osztályának voltam
vezetője. Dolgoztam főagronó

musként a mezőtúri Dózsa Ter
melőszövetkezetben, majd
1978-tól 1995-ig, nyugdíjba
vonulásomig a szarvasi mező

gazdasági főiskola tanszékve
zető tanára voltam. Jelenleg a
Debreceni Agrártudományi
Egyetem Hódmezővásárhelyi

Karának oktatója és a megyei
agrárkamara szarvasi mezőgaz
dasági bizottságának elnöke
ként tevékenykedem - vall az
elmúlt évtizedekről dr. Timár
Vendel, aki 1993 óta tagja a ke
reszténydemokrata pártnak.

- Felkértek erre a feladatra.
Barátaim, ismerőseim, volt
munkatársaim úgy értékelték,
hogy - eddigi munkám alapján
méltónak tartanak az itt élő em
t;erek érdekeinek képviseletére.
En pedig felelősséggel vállal
tam ezt a feladatot. Hogy mi
ért?' Ma a társadalom 70
százalékát a napi problémák ér
deklik. Nevezetesen, hogy van
e elég jövedelme kifizetni a
villanyszámlát, elég-e a pénz a
fűtésre vagy, hogy jut-e uzson
nára agyereknek... A társada
lom nagy részének nincs
jövóKépe és napi gondokkal
küszködnek. Mindezt a felmé
rések is alátámasztják. Míg a
Kádár-rendszer a bizalmatlan
ságra épült, addig a mai a ha
zugságra. A gazdasági élet
szereplői - a legkisebbektól a
legnagyobbakig - úgy tudnak
csak érvényesülni, hogy kény
telenek a meglévő törvényeket
kijátszani. Ebből következik,
hogy az emberek sérültek, mert
jól tudják, hogy amit cseleksze-
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Módosított támogatási
rendszer

Rajz és irodalmi
pályázat

A Gyomaendrődi Drogellenes Munkacsoport és a Vö
röskereszt Területi Szervezete Raj z- és Irodalmi Pályá
zatot hirdet.

A pályázaton részt vehet minden gyomaendrődilakos
és itt tanuló diák, aki betöltötte a 6. életévét.

A pályázat témája: Egészséges életmód (káros szen
vedélyek, egészséges táplálkozás, sporf stb.)

Az irodalmi pályázat műfaja szabadon választott
(vers, novella, riport stb.) Terjedelem: maximum 5 gé
pelt oldal.

A rajzpályázat technikája és mérete tetszóleges.
Beadási határidő: 1998. április 15.
A pályázatokat a megadott határidőig a Városi Csa

ládsegítőSzolgálat vagy a Vöröskereszt Területi Szer
vezetének irodájában lehet leadni. (Mindkettő címe:
Gyomaendrőd,Főút 2.) A pályaműveken kérjük feItün
tetni a pályázó nevét, címét és életkorát.

A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el, a legjobb
pályázatokat korcsoportonként díjazzuk. A díjak átadá
sa a Természetgyógyászati és Egészségvédelmi Nap
rendezvényeinek keretében történik 1998. május 12-én
a Katona JózsefVárosi MűvelődésiKözpontban, ahol a
pályaműveket kiállítjuk.

A pályázatról érdeklődni lehet Pál Jánosnénál a
661386-230-as telefonszámon.

II

Gyomán mind a mezőgazdasági, mind az ipari szakoktatásnak
több mint 100 éves hagyománya, múltja van.

Az elmúlt évtizedben végbemenő társadalmi és gazdasági válto
zások érzékenyen érintették a szakképzést. Az addigi gyakorlati
képzésnek helyet adó ipari és mezőgazdasági nagyüzemek meg
szűntek, illetve átalakultak. A helyükön létrejövő kisebb vállalko
zások vagy nem vállalták fel ezt a szerepet, vagy nem alkalmasak
rá. A fennmaradás, a szakmai képzés megoldása érdekében - a
fenntartó támogatásával - városunk mindkét oktatási intézménye
sokat tett az elmúlt években. A mezőgazdasági tanulók részére
tangazdaságot sikerült kialakítani, ahol a növénytermesztés, a ser
tés-, ajuh-, a baromfi- és a fácántenyésztés olyan mértékben folyik.
amely megfelel egy-egy családi vállalkozás méreteinek. A tangaz
daságban természetesen más állatfajokat is be tudunk mutatni a
diákoknak, pl: szarvasmarha, ló, szamár, kecske, nyúl, galamb,
méh. A gazda és a technikus képzésben részvevő tanulóknak
pedig lehetőségük nyílik az oktatás során mezőgazdasági vontató
vezetői jogosítvány megszerzésére is.

Az ipari iskolában olyan tanmúnelyeket hoztak létre, amelyekben
a nőiruhakészítő, a cipőkészítő és a bőrdíszmuves szakmékat elsa
játítók végzik gyakorlataikat, sőt egy idő után termelő tevékenysé
get is folytatnak.

Az 1997/98 -as tanévtől az önkormányzat összevonta az eddig
önállóan működő két középiskolát, így létrejött a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola. Az összevonás arra irá
nyult, hogy a csökkenőgyereklétszám -ebből következően a csökkenő
központi támogatás - ellenére az egyesített iskola olyan gazdasági
tevékenységet folytasson, ami nem kerül egyre többe a városnak,
ugyanakkor stabilizálja az iskola anyagi helyzetét. Cél az is, hogy az
iskolaszerkezet átalakitsával olyan képzési formákat kell tervezni és
indítani, ami egyrészt itthon tartja a gyomaendrődi gyerekeket, más
részt vonzóak a város körzetében éló1c számára. Ennek megfelelően az
1998/99-es tanévtől a 2+2 formában induló szakmunkásképzés terü
letén 22 szakmát ajánlunk 4 szakirányban: mezőgazdaság,élelmi
szeripar, könnyűipar,szolgáltatás-vendéglátás.

A 4 éves szakközépiskola eddigi (mezőgazdasági, ipari) képzési
formái mellett újként indítjuk az államháztartási közgazdász és a
vámigazgatási közgazdász szakirányú oktatást. A GATE Gyön
gyösi Mezőgazdasági Főiskola Karával történt megállapodás értel
mében az itt végzettek legjobbjait befogadják az általuk indított
ilyen irányú mérnökképzésbe.
Minőségileg újat és szakmai szempontból előrelépést jelent,

hogy iskolánk a következő tanévtől kezdődően bakapcsolódik az
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésbe. Ebbe a kép
zési formába azok az érettségizett tanulókjelentkezhetnek, akiknek
alacsonyabb pontszámuk alapján nem 'sikerül egyből bejutni a
mérnökképzésbe. A 2 év eredményes elvégzése után a hallgatók
felsőfokú szakképesítést kapnak, amellyel már munkába is állhat
nak. Ugyanakkor a megszerzett kreditpontok alapján bekerülnek a
mérnökképzésbe, ahol egyharmados beszámítottságot is élvezhet
nek további tanulmányaik során. A hallgatók elhelyezése és okta
tása Gyomaendrődön történik. A képzést a főiskolák irányítják, de
az oktatók zömét a mi iskolánk adja. .

1998 őszétől a DATE Szarvasi Mezőgazdasági, Víz- és Környezet
gazdálkodási Főiskola által kidolgozott környezetgazdálkodási tech
nológus képzés indul, amelyre várjuk a bármely iskolatípusban
érettségizett tanulókjelentkezését. Ezen kívül a szakmai munkaközös
ségünk tagjai kidolgoztak még két programot, az egyiket a GATE
Mezőtúri Mezőgazdasági Főiskola Karáva! - tájgazdálkodó elneve
zéssel, a másikat a DATE Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főis
kolai Karával - állati termék-előállító technológus elnevezéssel.

Az elmúlt években sokat áldoztunk kollégiumunk felújítására és
bővítésére, így jelenleg 200 főt tudunk kulturált körülmények kö
zött elhelyezni. Gubucz József igazgató

,
Uj oktatási szakirányok
és felsőfokúszakképzés

a BethlenbenA Közgyííjtemény Alapít
vány, amely a képtárat mű
ködteti minden 25 forint
szponzori támogatás után 75
forint önkormányzati támo
gatásra jogosult. A támoga
tás összege idén maximum
700 ezer forint lehet. A
szponzori támogatás össze
gébe az ajándékba kapott
képzőművészeti alkotások
értékét is be kell számitani.

Döntöttek a képviseló1< a
Gyomaendrődi Önkéntes
TűzoltóEgyesület támoga
tási rendjéró1 is. E szerint
az önkormányzati támoga
tást csak úgy folyósítják, ha
az egyesület biztosítani tudja
az egyesületen belüli és kí
vüli támogatói ellenőrzés

feltételeit. A támogatás ne
gyedéves felhasználásáról a
városháza pénzügyi csoport
j ánál számviteli bizonylatok
kal kell elszámolnia a tűzoltó

egyesületnek.

1998. március

Az idei költségvetés elfo
gadásával változtak a kü
lönböző kulturális
támogatások. A Katona Jó
zsef Míívelődési Központ
önkormányzati támogatását
úgy határozták meg, hogy
az intézmény minden 40 fo
rint saját bevétel után 60 fo
rint önkormányzati
támogatásra jogosult.

A Körösmenti Táncegyüt
tes Alapítvány egy forint
szponzori támogatás után l
forint önkormányzati támo
gatásra jogosult, de a támo
gatás összege idén
maximum 1 millió forint le
het.

A Gyomaendrőd Társas
tánc Mozgalmáért Alapít
vány l forint szponzori
támogatás után szintén 1 fo
rint önkormányzati támoga
tásra jogosult, ám a
támogatás idén nem lehet
több 500 ezer forintnál.
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Kolbászverseny, Kaktusz virága,
Zorán és egy ufológus

Háromdimenziós filmek

Apolló Mozi

ZímmerFerí
Közönségtalálkozó

GyomaendrődönaLiget Für
dőmellett, üdülőövezetben 170
m2-es kétszin tes, 90%- ban
kész, üdü1őnek is alkalmas épü
let eladó, vagy bérbeadó
hosszabb távra. Érdeklődni:
66/386-920,66/386-833

ELADÓ

Cigány labdarúgó torna
Március IS-én fél kilenckor Endrődön a Kossuth téren a

Gyomaendrődi Kisebbségi Önkormányzat szervezésében ját
szóteret avatnak. Ezt követően a városi sportcsarnokban kis
pályás cigány labdarúgó torna lesz, melyen részt vesznek az
országos cigány válogatott, Békés, Mezóberény, Szarvas és
Túrkeve csapatai.

Háromdimenziós filmeket vetít az Apolló Mozi április
7-16-ig délelőtt és délutánonként is. A Tengeri álom című

ametikai természetfilmet, és a horrorműfaj kedvelőnek pedig
aFrankenstein című amerikai filmet ajánljuk. Bővebb felvi
lágosítás a moziban!

Március 30-án 17 órától a nagysikeru Zimmer Feri című új
magyar filmet vetítik az Apolló Moziban. A film után ]9
órától közönségtalálkozó keretében a film főszereplőivel Re
vicz/cy Gáborral és Pogány Judittal, valamint a film alkotói
val találkozhat a közönség. Jegyek elővételbenmár kaphatók!

Vennék Gyomaend
rőd közpon1jában, Fő út
közelében 2 szobás,
összkomfortos, kertes,
újszerű kisebb házat kis
telekkel. Csere is érde
keI. Tel: 66/386-815

Március 25. 9 óra: III.
Városi Házibor- és Kol
bászverseny a kertbarátkör
és a művelődési központ
szervezésében.

Március 28. 14 óra: Elő

adás a magyarság őstörté

netéról a Galaktika Baráti
Kör szervezésében. Előa

dó: Oláh András író, újságí
ró, ufológus. Belépő:

felnőtteknek 150 Ft, diá
koknak,nyugd8asoknak80
Ft.

Május28-án: Zorán kon
cert. Belépő: 1500 Ft. Je
gyek már csak korlátozott
számban kaphatók.

Katona József
Művelődési Központ

Március 16. 19 óra: A
kaktusz virága című zenés
vígjáték két felvo~ásban a
budapesti Ruttkai Eva Szín
ház előadásában. Belépő:

1000 Ft
Március 17. 10 óra: Misi

Mókus címmel bábműsor a
miskolci Csodamalom
Bábszínház előadásában.

Belépő: 180 Ft
Március 18. 17 óra: Az

Endrődés Vidéke Takarék
szövetkezet közgyúlése

Március 20-22.: Angol
nyelvűdiák-drámafesztivál
területi döntője

Március ll. 9 óra: a Ka
zinczy verseny városi dön
tője

Március 13.18 óra: Vál
lalkozók bálja. Belépő:

1800 Ft

" .,Allasajanlatok
Vendéglátói eladó 2 fő nő - Jóbarátok Gmk.

(T-Boy Club) Gyomaendrőd, Kossuth u. 61-63.
Csík Tibor, 30/289-950

Aszralos 3 fő - Krausz József vállalkozó Sár
szentmihály, Május l. u. 4. 22/445-018

FióÁ.'vezető l fő - Providencia Életvonal Békés
csaba, Teleki u. 6. 66/454-411

Cipőfelsőrész-készítő 10 fő - Szigeti Topánka
Bt. Dévaványa, Szigeti major 60/307-980

Logopédus 1 fő - Városi CsaládsegítőSzolgálat
Gyomaendrőd, Fő út 2. Pál Jánosné 66/386-230
Benzinkútkezelő2 fő - Kiss és Társa Bt. Gyo

maendrőd, Fő út 133/1. (Shell Benzinkút) Kiss
Sándor 661386-608
Képviselő 5 fő (Gyomaendrőd és körzetére) 

Hungária Bizt. Szarvasi Fiók Szarvas, Szabadság
u. 30. Nagy Péter 30/681-956

Megyei munkanélküliségi ráta: 15.55%
A körzetünk munkanélküliségi rátája: 19,51 %
Gyomaendrőd munkanélküliségi rátája:

19,00%
Regionális munkanélküliek száma: 1266 fő

. Pályázati felhívás
I. A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtár pályá

zatot hirdet a 11-14 és a 15-18 éves korosztály számára Vidovszky Béla
halálának 25. évfordulója alkalmából aművész két kedvenc témakörében:

l. Enteriőr (szobabels6)
2. Tájkép
Tetszóleges technikával készült festmények készítésére Al4-es méretben.
II. Pályázatot hirdet a képtár továbbá Vidovszky Béla életéról és mun-

kásságáról szóló 4-8 oldalas pályamunka írására a 13-18 éves korosztály
számára.

- Ajánlott olvasmány: Láng Miklós, Vidovszky életraj aza.
Megtalálható a képtárban és a városi könyvtárban. A munkához a képtár

kérésre további segítséget is ad.
A pályázat beérkezési határideje mind a képek, mind az írások esetében

1998. május 8.
Eredményhirdetés és a munkákból összeállított kiállítás megnyitója

május 23-án, Béla napon lesz. A díjazottak értékes jutalomban részesül
nek.

Címünk: Vidovszky Béla Helytörténeti Gy(íjtemény
5500 Gyomaendrőd. Kossuth u. l J.
Telefon: 66/283-524
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Telefo
66/426-042
Telefax:
66/426-056
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Számítógép ellenőrzi

a hívásokat

Vállalkozások, társaságok figyelem!
Az 1996-ban megváltozott veszélyes hulladékokról szóló

környzetvédelmi előírások szerint minden év má.rcius I-ig
köteles minden vállalkozás a tevékenysége során előzőévben
keletkezett veszélyes hulladékokról bejelentést készíteni és
azt az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghezbenyújta
ni. A 102/1996. (VII.12.) Kormányrendelettovábbiakban elő

írja anyagmérleg, 3 évre vonatkozó hulladékgazdálkodási terv
készítését, a hulladékok nyilvántartását, elszállításának körül
ményeit, a szükséges nyomtatványok használatát. Városunk
ban is sok kisvállalkozás üzemel, ahol ilyen veszélyes
anyagok keletkeznek, lehetnek ezek az állattenyésztés során
elhullott állati tetemek, autójavítás hulladékai használt ak
kumlátor, olajos rongy, fáradtolaj, cipőiparikrómcserzett bőr
hulladék, növénytermesztés során növényvédőszerek

göngyolegei.
Évek óta nem változott, így még jelenleg is érvényes a

levegő tisztaságának védelméről szóló módosított
2l/1986.(VI.2.) MT rendelet. meIy szerint minden lég
szennyezést okozó pontforrás üzemeltetője alapbejelentést
köteles benyújtani, majd minden tárgyévet követő 90 napon
belül (jelenleg 1998. március 31-ig) a "légszennyezés mérté
ke" éves bejelentés! kitölteni és a területileg illetékes felügye
lőséghez beadni.

A fent említett nyilvántartásokat, bejelentéseket, egyéb do
kumentumokat a környezetvédelmi felügyelőségmunkatársa
inak ellenőrzése során be kell mutatni, hiányuk esettén bírság
kiszabását is kezdeményezheti k.

Ha már környezet károsító tevékenységet folytat lehetősé

geinek megfelelően tartsa be a rendeletekben előírtakat.

Ebben segít Önnek: Rácz Mária, környezetvédelmi szak
előadó. Gyomaendrőd. Tamási Áron u. 31. Tel: 661284-505

A polgármesteri hivatal átlagos havi telefonköltsége
eddig 200-250 ezer forint volt. Takarékossági szem
pontból a közelmúltban új rendszert vezettek be.

A városházi telefonköz- los, a másik az egyéni kód.
pontot egy számítógéppej Az elóbbivel a hivatalos teJe-
kapcsolták össze, amely fo- fonokat intézheti, a másikkal
lyamatosan regisztráUa a hí- a magánbeszélgetések vona-
vásokat, hogy melyik lát kérheti. Ez utóbbiakat a
hivatalnok mikor, hová, ki- számítógép minden hónap
nek és mennyit telefonált. végén összesíti és leszámláz-
Minden dolgozó kapott két zák a dolgozónak.
kódszámot, mellyel a városi A városháza vezetői sze-
vonalat kérheti az irodából. rint máris csökkent a hivatal
Az egyik kódszám a hivata- telefonszámlájának összege.

1998. február 14-én rendeztük meg hagyományos
óvodai vacsoránkat, melynek bevétele jelenti szá
munkra az egyetlen lehetőséget, hogy óvodásaink
számára biztosÍtsuk az esztétikus környezetet, a leg
fontosabb játékeszközökel. A sikerességhez ez évben
is nagyban hozzájárultak a város cégei, vállalkozói,
melyért ezúton szeretnénk köszönetet mondani.

NA Vásártéri Óvoda nevelőteslülete és a sziiló'k

Köszönet·
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INGYENES APROHIRDETESEK
HÁZ,LAKÁS

Régi parasztház nagy portával
sürgősen eladó Gyomaendrőd,

I:egyvemek út 12. szám alan.
Erd.: Gyomaendrőd, Bocskai u.
1/3.

Kocsorhegy V. ker 31. szám
alatt lakóház 600 négyszögöl
földdel ,j ószágtartásra alkalmas
épületekk~el eladó. Villany,
kút van. Erd.: Gyomaendrőd,

Selyem út 95.
Gyomaendrőd, Könyves K.

út 20. szám alatt 3 szobás, össz
komfortos, gázos, telefono~,

nyeregtetős családi ház 50 m-
es melléképülettel eladó, vagy
elcserélném nagyportásra.
Érd.: 661282-015

Bocskai út 13. szám alatti ház
eladó. Érd.: a helyszínen.

Endrőd, Fő út 52. szám alatt
családi ház eladó. Gáz, víz, há
romfázis van. Tel: 66/283-382
Endrődön két és fél szobás,

egyedi vízórás, parabolás, tele
fonos, villany és gázfűtéses

földszinti lakás eladó garázzsal.
Érd.: Soós József, 66/386-347

Gyomán kül területi, össz
komfortos, ~ázfűtéses, telefo
nos. 90 m--es családi ház
garázzs-Sll, melléképülete~kel

1955 m- területtel eladó. Erd.:
66/386-847
Gyömrőn, a fővároshoz kö

zel, zöldövezetben földszi~tes,

telefonos, kétszobás, 56 m -es
öröklakás eladó. Irányár: 2,6
millió forint. Gyomai csere ha
sonló alapterülettel, értéke
gyeztetéssei érdekel. Telefon:
29/332-846

Eladó egyszobás, összkom
fortos, központifűtéses, telefo
nos kertes társasház garázzsal.
Telefon: 66/386-815
Gyomaendrőd központjában

3 szoba + étkezős, összkomfor
tos családi ház, nagy mellék
épülettel azonnal
beköltözhetően eladó. Tel.:
284-792.289-950.
Endrődön a Martos Flóra u.

4. szám alatti kertes, összkom
fortos családi ház eladó, ga
rázzsal, melléképülettel. Erd.:
66/386-695

Kétszobás, felújított paraszt
ház a Fő út mellett eladó. Gáz,
villany, víz, szennyvíz, telefon
van. Erd.: 30/453-750

Komfortos családi ház két
különál1ó épülett~l 3,5 millió
forintért eladó. Erd.: 66/285
489

Thermoton téglából épült 5
éves padlószobás, komfortos

ház sürgősen eladó. Kiseb~ há
zat, kocsit beszámítok. Erd.:
Gyoma, Ságvári u. 3. Tel:
66/283-787
Endrődön a Sugár u. 132.

szám alatt kis ház rendben tart
va eladó. Érd.: Endrőd, Sugár u.
132. Tel: 283-758

Kétszobás, összkomfortos
családi ház eladó nagy kerttel,
vagyelcserélhető. Érd.: Nicz
mann Gyuláné, Gyomaendrőd,
Vasvári Pál u. 8. Tel: 661283
840

Három szobás + nappalis,
gázfűtéses lakás eladó telefon
nal, két garázzsal, rendezett
környezettel. Érd.: Gyomaend
rőd, Gárdonyi u. 2. Tel: 66/285
503

Központifűtéses, fürdőszo

bás kis ház eladó. Érd.: esti
órákban, Gyoma, Vörösmarty
u. 18. Tel: 661282-089

Gyomán, Balassi u. 3. szám
alatt kétszobás, összkomfortos
ház eladó. Érd.: a helyszínen,
vagy 66/386-348

Öregszólóben ház eladó 600
négyszögöl telekkel. Érd.: Gyo
maendrőd, Öregszólő, Iskola út
17.

Gyomán a Mikszáth u. Il.
szám alatti ház eladó. Víz, köz
pontifűtés van. Érd.: este, Gyo
maendrőd, Fő út 1911. Tel:
661285-440, vagy az Autósbolt
ban (Lila Butiksor).

Gyomán eladó az Arany Já
nos u. 5. szám alatt 3 szobás,
összkomfortos családi ház.
Érd.: Nemes Mihályné, Gyo
maendrőd, Vásártéri ltp. 27.
AlII/6.
Öregszólőben összkomfor

tos ház eladó azonnal beköltöz
hetően. Érd.: Gyomaendrőd,
Polányi u. 50. Tel: 661283-682
Gyomaendrőd, Ady u. 34.

szám alatti 80 %-ban kész családi
ház sürgősen eladó vagy értéke
gyeztetésseI elcserélhetőkisport
ás parasztházra. Fizetési
könnyítés lehetséges. Érd.: a
helyszínen.
Gyomaendrőd, Csokonai u.

7. szám alatt gáz és vegyestüze
lésű, összkomfortos családi ház
valamint egy elekg-omos ter
ménydaráló eladó. Erd.: a hely
színen 15-18 óráig.

A városi orvosi rendelővel

szemben 100 m2-es üzlethelyi
ség bármilyen vál1alkozás cél
jára kiadó. 301289-950

Gáz-központifűtéses kétszin
tes családi ház sok mellék
épülettel eladó. Érd.: Gyoma,
Gárdonyi u. 16.

Három szobás, fürdőszobás,

központifűtéses tanya mellék
épülettel, 1,5 ha f91ddel eladó
vagy elcserélliető. Erd.: Levente
Györgyné, Gyomaendrőd, Fő út
58.

Gyomán, Dobó út 8. szám
alatti 1968-ban épült ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Kiss Bá
lint u. 2/1. Tel: 66/386-707

Kicsi ház (1 sZ9ba, 1 konyha)
olcsón eladó. Erd.: Gyoma,
Mikszáth u. 16.

Kétszobás, összkomfortos,
gázfűtéses családi ház eladó
vagyelcserélhetőa Mező Imre
lakótelepen 4 lakásos földszinti
lakásra. Ipari áram, mellék
épületek, garázs van! Érd.: esti
órákban Gyoma, Gárdonyi u.
53. Tel: 66/284-190

N agycsaládnak nagy lakás!
Tetőtérbeépítéses 117 m2-es
családi ház lakásnak, vagy iro
dának egyaránt alkalmas, eladó
Gyomán, Katonaj. u. 211. szám
alatt. (3,5 millió Ft.) Lakótelepi
cserét beszámítok. Békéscsabai
cseremegoldás, valamint min
den ajánlat érdekel. Érd.: Dr.
Kulcsár László ügyvédnél,
vagy hétvégeken a helyszínen.

KERT, TELEK
A Torzsásban 800 m2 kert kis

házzal eladó. Tel: 661285-665
Gyomán a Dobó út végén

200 négyszögöl kert kiadó vagy
eladó. Erd.: Gyomaendrőd,Rá
kóczi u. 13. Puskás László

Dan-zugi, vízparti zártkert
928 m2

, gyümölcsfákkal eladó.
Villany van. Tel: 661289-468

Gyomán az Újkertben 1000
négyszö,göl szántó kiadó vagy
eladó. Erd.: este, Gyomaend
rőd, Fő út 1911. Tel: 66/285
440, vagy az Autósboltban
(Lila Butiksor).
Gyomaendrőd,Hősök út 15.

szám alatt 270 nfgyszögöl épí
tési telek eladó. Erd.: Buza Sán
dorné, Gyoma, Bajcsy u. 4611.
Tel: 66/386-452

Gyomán a Fűzfás-zugban

300 négy~zögöl vízparti telek
eladó. Erd.: 66/386-452,
66/282-456

Gyomán, a Pásztor 1. utcában
építési telek eladó. Érd.: 06
75/313-491
Sürgősen eladó a Harcsás

,zugban 2 db JöJd (450-450
négyszögöl). Erd.: egész nap,
Endrőd, Kinizsi u. 9.

A Fűzfás-zugban 300 négy
szögöl kert eladó. Ugyanitt két
gázpalack és egy 220 V-os heg-

gesztőtrafó eladó. Érd.: Gyo
ma, Rákóczi u. 3. Tel: 66/284
262

Gyomán a Révlaposon 400
négyszögöl gyümölcsöskert el
adó a gát tövében. Tel: 56/426
994

Dobó úton kövesút mellett
1066 m2-es zártkert gyü
mö!csössel eladó. Víz, villany
van. Érd.: Gyoma, Gárdonyi u.
21.

JÁRMŰ

Trabant 601 1999 decembe
rig érvényes műszakival eladó.
Érd.: 18 óra után 661283-763

Használt gyermekkerékpár
pótkerékkel eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Vidovszky 6. 284-583

Audi-IOO 1,6-os, benzines. au
tómataváltós, vonóhoroggal, l
év műszakival eladó. Tel:
66/283-994

Eladó 120 L Skoda első tulaj
donostól, valamint egy 3,5 LE
kertitraktor utánfutóval. Tel:
661285-364

Jó állapotban lévő MZ-150
es motorkerékpár és egy román
kályha eladó. Tel: 661283-745

Jó állapotban lévő Pannónia
motorkerékpár érvényes for
galmi engedéllyel eladó. Ha
sonló állapotú Simson csere
éldekel. Érd.: Gyomaendrőd,
Arpád u. 2/A.

Honda MTX-125 eladó. Mű
szaki cikkre csere érdekel. Érd.:
Pelle A. Gyoma, Bánomkerti u.
1611. Tel: 20/645-901

Skif gyáJ1:mányú sátras után
futó eladó. Erd.: Gyomaendrőd,

Kőrösi Cs. S. u. 12. Tel: 66/285
841

126-os Polski eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 16.

Vennék 350 kg-os, féknélkü
li, bármilyen állapotú utánfutót.
Tel: 661282-201 .

Trabant ó01-es, 1984-es, friss
műszakivaJ el,adó. Irányár: 125
ezer forint. Erd.: 30/582-509,
66/285-742

4 m hosszú horgászcsónak és
Vetyerok 8M csónakmotor új
szerű állapotban eladó, vagy ál
latra cserélhető. Erd.:
Gyomaendrőd, Kölcsey u. 21.
Tel: 661285-853

Romet segédmotor, és egy 8 LE
kerlitraktor pótkocsival tartozé
kokkaJ eladó, Érd.: 66/284-477

126-os Polski Fiat érvényes
műszakival 65 ezer forintért el
adó. Érd.: 66/284-6]5

MZ I~5 eladó, újszerű álla
potban. Erd.: 661282-078



Kerámiák:
- színes vázák
- fűszertartók
- fakanáltartók

Fémtárgyak:
- evőeszközök
- tá1cák
- sütőformák

, Háztartási géper-k;.,.:"J=lII:'::==:"'1

- vasalók
- hűtők
- mikrosütők
- robotgépek

/
Gyomaendrőd, Bajcsy út 53.

Porcelánok:
-Hollóházi és
Zsolnai díszáruk
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Üvegáruk:
- jénai tálak
- poharak
- étkészletek

Érdeklődni: ..

Címe: .

Ingyenes az apró!

~~
Famílla Uzletház

Lakásfelszerelés üzletének ajánlata:

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
beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelez61apon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon
tizenöt (lS) szónál többet!

Az apróhirdetés szövege: , .

Feladóneve: .
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I
I
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I
I
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15" color monito~ (digitális,
OSD stb.) eladó. Erdeklődni:

este 17 óra után. Tel.: 284-370
Újszerű állapotban lévő 2,2

m hosszú 7 elemból álló kony
haszekrény eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Tompa u. ll. Tel:
661284-532

Paradicsom, paprika, karalá
bé, karfiol palánta kapható.
Érd.: Gyomaendrőd, Hunyadi
u. 4. Tel.: 386-921 17 óra után,
vagy napközben 386-909.

Méhészek figyelem I NB új ke
retek és más típusúak is eladók.
Érd .. 18 órától, 66/282-123

Búza, kis tételben is eladó.
Érd.: Gyomaendrőd,Polányi u.
25. Tel: 661284-204

Piros, kétszemélyes, ágy ne
műtartós alig használt rekamié,
dohányzóasztal, valamint Babet
ta segédmotorkerékpár eladó.
Érd.: Gyoma, Árpád u. 2/A.

Bontott fürdőkád,WC ülőke,

2 db m9sdókagyló csapteleppel
eladó. Erd.: Gyoma, Hunyadi u.
35. Tel: 661285-542

Eladó legújabb kiadású jármű
vezetői tesztkönyv (1998-as,
minden kategóriához). Ára: 1000
Ft. Érd.: 16 óra után, 66/386-895
Szappanfőzést vállalok.

Gyomaendrőd,Pósa u. 22. Tel:
66/284-252

Telefonhoz csatlakozóveze
tékek készítését vállalom min
den méretben, azonnal. Érd.:
Mraucsik Gyomaendrőd, Bar
tók u. 10. Tel: 661285-149

Eladó egy kéményes gázkon
vektor, olcsón. Tel: 66/283-418

Olcsón eladó fűnyíró, kerék
pár és kocsiba, való biztonsági
gyennekülés. Erd.: Csentős La
jos,20/585-339

Eladó egy 150 kg-os hízó és
egy gázpalack. Tel: 66/285-801

Eladó téli munkásruha (ka
bát+kertésznadrág) 52-es mé
ret, valamint 40x40cm-es
bontott pala. Tel: 661285-905

Eladó egy Panasonic M40
VHS nagy kazettás 1 hónapos
videókamera. Irányár: 260 ezer
forint. Tel: 66/483-676

Eladó Favorit TV, 48-as női

irhabunda, valamint egy tűzpi

ros 4 személyes, újszerű reka
mié két gurulós fotellal. Tel:
66/386-815

Eladó 4 tábla középnehéz fo
gas, kb. 3 méteres láncborona.
Te): 661284-490

Eladó 4 hónapos parabolaan
tenna, vagy elcserél~ém állatra
vagy takarmányra. Erd.: Szabó
Lászlóné, Gyoma, SaIlai u. 21.

GÉP
Romayor ofszet nyomógép ol

csón bérbeadó. Tel: 201262-128
Nagy teljesítményű víziszi

vattyú csővel és szórófejekkel
eladó. Ugyanitt háromfunkciós
nagykerekű J éves babakocsi
eladó. Tel: 661283-994

Singer varrógép eladó. Tel:
66/285-087

ZT J52-es fűkasza (TZ4K-hoz),
MF I70-es önjáró horry.olcfiTkasza
2-es lovaseke Eladó. Erd.: Zrínyi
35/1. Tel.: 284-775, Gubucz.

220 V-os betonkeverőeladó.
Érd.: 284-775. Zrínyi 3511. Gu
bucz.

IFA alkatrészek eladók. Érd.:
Gyomaendrőd. Selyem u. 761!.
Tel: 386-494

Sürgősen eladó egy Terra
MJ-5 kerti traktor, utánfutó,
eke, borona, kultivátor, rotaka
pa, fordító eke. Érd.: egész nap,
Endrőd, Kinizsi u. 9.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Videók, fekete-fehér tévék
javítását vállalom. Hívásra ház
hoz megyek. Tel: 66/283-270

Általános iskolások számára
matematika és angol tanítását,
korrepetáJását vá]]alom. Tel:
esti órákban, 66/284-605

38 éves nő alkalmi munkát
keres. Minden megoldás érde
kel Tel: 66/283-937

Kora tavaszi építőipari mun
kára Sopron környékre kere
sün k ács, kőműves

szakmunkást. Tel: 30/559-899
Főiskolaihallgató alsó tagozatos

gyerekek korrepetáJását és német
nyelv tanítását vállalja. 285-556

Napos és előnevelt vakciná
zott csibék előjegyezhetők.

Érd.: Nemes Tibor, Gyomaend
rőd. Sugáru. 4. Tel: 66/284-392

Hemshire tojó, fehér Plymuth
kakastól keltető tojás kapható.
Telefon: 661283-286

ÁLLAT

EGYÉB

APRÓHIRDETÉSEK

Környezetvédelmi ügyinté
zés vállalkozásoknak, társasá
goknak. Rácz Mária
Gyomaendrőd,Tamási Áron u.
31. Tel.: 66/284-505

82-es tangóharmónika jó ál
lapotban eladó érdeklődni.

Érd.: 66/284-343



SE SZÓ,
SE BESZED

TAVASZI AJÁNLAT!
Bútorok az Ön igényei szerint!

•

•

•
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Fürdő

szobabútorok
készítése

Új szole:áltatásaink:

Étkezőgarnitúrák

natúr, tölgy, fehér,
fekete színekben

-Hálózatépítés

-------

"

Konyhabútorok
készítése

J

" I

- -

Rattan nádbútorok

Irodák berendezését,
egyedi bútorok
méretre való

készítését vállaljuk!

VELVET BÚTORBOLT
Gyomaendrőd, Fő út 202.

-
-
I - - -
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I Számítógépek, alkatrészek adás-vétele "'''''''''">;',y-"'~~ I
Új Pentium számítógépek és alkatrészek l +2 év garanciával; Használt, jó állapotban lévő

- 486-0s számítógépek 1+2 éves gar.-val; Új színes monitorok l és 3 éves garanciával, •

I Hasmált színes monitorok akciós áron l év gar. -val; Ezen kívül minden ami a I
számítástechnikában használatos: nyomtatók, nyomtatóhoz festékek, újratöltők, szalagok,

_ CD ROM olvasók és írók, írható CD lemezek, hangkártyák, hangszórók, multimédia
mikrofon, floppy lemezek ,CD és floppy tartók, joystick-ok, magyar és angol •I billentyűzetek, egyéb kellékek, szakkönyvek és a ZED játékújság CD lemez melléklettel. I
Számítógépek szervizelése kiszállással is

- Ingyenes szaktanácsadás

I Internet előfizetés

CD írás helyben, rövid határidővel

_ Számítógép vagy alkatrész vásárlása esetén használt

alkatrészeit beszámí~uk lár megegyezés szerint!. -Számviteli szolgáltatások

I Nyitva: H-P: 900-12 ; l3 OO-lro
-Számitógép asztalok készítése

_ Gyomaendrőd, Fő út 230. egyéni igény szerint, rövid

I
Telefon/fax: 66/386-774 határidővel. (A tervezésnél

segitséget nyújtunk) I
-----------------

Autófeltörések

Halálos baleset
Március 6-án este negyed

nyolckor egy az út közepén
kerékpárját toló helybéli fér
fit gázolt halálra egy teherau
tó.

Az utóbbi hetekben meg
szaporodtak az autófeltöré
sek. Február 19-én Endrődön
egy autós táskát loptak el,
másnap egy másik járműból

egy magnókazettát zsákmá
nyoltak. A Vásártéri lakóte
lepen újabb két autó zárját
törték fel.

Rendőrségi

felhívás

Elin, Eta, Clatronic, Szarvasi Vas-Fém gyárt
mányú kávé-teafőzó"ket,

kenyérpirítókat, száraz- és gó"zvasaIókat,
szendvics-gofrisütó"ket, gyümölcscentrifugát,

o!ajsütó1<.et, porszívókat, hajszárítókat,
kézi- és állványos mixert.

Hajdúsági gyártmányú keverőtárcsás

mosógép, centrifuga. Automata mosógép,
vízmelegítő,villanyboyler, továbbá

Zanussi és Lehel márkájú hűtőszekrények

megrendelhetó1<..
Vállaljuk háztartási gépek javítását,

épületek villanyszerelését
és érintésvédelmi felülvizsgálatát.

Watt Gmk.
Villamossági Üzletei

66/386-358
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Szerelő a tetőn

A rendőrség a házkutatá
sok során különböző, betöré
sekból származó tárgyakat
foglalt le. Kerékpárok, hor
gászfelszerelések, szer
számok, szerszámgépek,
konyhai felszerelések, és
ágynemú1< keresik gazdáju-

Izgatott hang telefonált
február 21-én a rendőrségre

segítséget kérve, mert egy
gyanús személyt fedeztek fel
a háztetőn. A rendőrök a
helyszínen kiderítették, hogy
egy telefonszerelő ügyködik
a tetőn a drótokkal.

Szórakozhatnékjuk volt
Február 20-án jelentették be a rendőrségen a szülők, hogy

endrődi házukból eltűnt két 16 éves lányuk, akik előző nap
reggel mentek el otthonról. Február 21-én reggel a rendőrök

a gyomai vasútállomáson találták meg a két leányzót, akik
elmondták, hogy vidéken voltak szórakozni. A rendőrök át
adták óKet szüleiknek, de még aznap egyikőjüknekújra szó
rakozhatnékja támadt, mert ismét lelépett otthonról.

kat. A károsultak hétköznap
8-1 S óra között a rendőrsé

gen Hermanné Sallai Erzsé
bet nyomozót keressék I

Hirdetésfelvétel:
66/386-851,20/669-855
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Indul a kábeltévé műsora

Május 1.
a városi sportcsarnok

szervezésében
8,30 óra - Kishalfogó verseny

14 éven aluli gyermekek részére
a Falualji holtágon. Nevezés a
sportcsamokban 8 órától.

10óra - Hevesi Imre és ven
dégeinek gyermekműsora a
sportcsarnok előtti színpadon.

11 óra - Kálmán Ilona nóta
énekes műsora

11,30 óra - AGyomika
tánccsoport néptáncbemuta
tója, majd egy svédországi
néptáncegyüttes ad műsort, s
végül a Körösmenti Néptánc
együttes lép színpadra.

13 óra - Zenés kabaré és
show műsor.

14 óra - A gyomaendrődi

majorette csoport bemutatója
14,30 óra - Ádám Gyöngyi

és Hanyecz Tünde zenés
nosztalgi aműsora.

17,30 óra - Pap Rita és Bod
nár Attila koncertje.

19 órától- Utcabál a békés
csabai Dominó együttes köz
remúködésével.

Minden program a sportcsar
nok előtt felállftott színpadon
zajlik. Lesz kirakodóvásár, len
gőteke és sportrendezvények.
Természetesen sör és kolbász,
valamint remélhetóleg jó idő

várja a szórakozni vágyó kö
zönséget.

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

7. ÉVF. 4. SZÁM 1998. ÁPRILIS ÁRA: 69 Ft,
GYOMA· SZ O
ENDRŐDI •,
BESZED

számítógépes rend
szerhálózatot alakítanak ki, s
emellett mintegy 11 millió fo
rintos gépberuházást is megva
lósítanak.

Mielőtt dr. Reinfried Spazier,
a cég egyik tulajdonosa az
üzemavatón átvágta volna a
nemzetiszínű szalagot, átnyúj
totta Vodova Jánosnak Szent
Flórián, Felső-Ausztria védő

szentjének szobrát.

Beszerelték a fejállontást
húsvétra a Kolmann telep lakásai ba már
kábelen jutnak el az adások. A hálózat ki
építése a Botond utcán, a Tompa utcán,
majd a Vásártéri lakótelepen folytatódik.

További információk a lap 8. oldalán.

Raichle Sport Kft.

Zimmer Feri az Apollóban

Új üzemcsarnokot
avattak

Március l8-án Gyomaendrő

dön az osztrák Kneissl Dachstein
Sportartikel vállalatcsoporthoz
tartozó Raichle Sport Kft. új
üzemcsarnokát avatták fel. Az
1991-ben külföldi befektetők ál
tal megvásárolt cég dolgozóinak
létszáma már l 20-ra emelkedett.

VodovaJános a kft. ügyveze
tő igazgatój a elmondta, hogy
cégük 1987-ben alakult meg a
Körösi Állami Gazdaság mel
léküzemeként. Önállóvá 1991.
decemberében váltak és társa
sági formában svájci tulajdonba
kerültek. A céget 1995-ben
osztrák tulajdonosok szerezték
meg. Raichle, Dynafit és
Dachstein márkájú sí- és snow
board belső cipőket gyártanak,
naponta 1000 párat.

A most elkészült üzemcsar
nok mellett a közeljövóben
újabb fejlesztésekre is sor kerül:

Március 28-án aKolmann telepi társas
ház egyik helyiségében beszerelték a gyo
maendrődi kábeltévé fejállomását. Szűcs

Imre, a hálózat kiépÍtője a Szó-Beszédnek
elmondta, hogy első lépésként legkésóob

Tímár Péter rendezőújfilmjét a Zimmer Feri! vetítették március 30-án
este az Apolló Moziban. A vetítés után a film főszerep/őjével Reviczky
Gáborral és a film producerével Kálomista Gáborral találkozhatott a
közönség. A vígjáték egy olyan balatoni családot Imaat be, melynek tagjai
furcsán értelmezik a magyaros vendéglátást. Kiadó szobájukba vadásszák
a vendégeket, s a bepalizott turistákat romlott étellel etetik, reménykedve
a gyors meggazdagodásban. ReviczJ,.'), Gábor elnwndta, hogy a film a
vendégek kirablásáról szól és tart karikatúrát a közönség elé.

- Ha az ember Olaszországban vagy Görögországban nyaral tapasz
talhatja, hogyavendéglátók mindent megtesznek azért, hogya turista
visszatérjen. Nálunk egyes helyeken núntha ennek ellenkezőjére töre
kednének. Jellemzőmagyar tulajdonság hirtelen meggazdagodni vá
gyás, amivel sajnos károsul az a tünet, hogy a kedves vendéget
rendszerint átverik, s igyekeznek minél hamarabb lerabolni - mondta
lapunknak a népszeríí színész.

Turisztikai találkozó volt
április 2-án a gyomaendrő

di tourinform irodában.
Szöllősi Istvánné ország
gyúlési képviselőmeghÍvá
sára dr. Tóth Tibor az
Expresz Utazási és Szállo
da Rt. vezérigazgatója és
Völgyi László az Expresz
hálózati igazgatója látoga
tott Gyomaendrődre a ro
mán idegenforgalmi
minisztérium nagyváradi
regionális irodavezetőjé

vel, valamint a Lucon nevű

nagyváradi utazási iroda
két képviselőjével. Az Exp
ress új üdülési területeket és
lehetőségeket keres, Gyo
maendrőd és térsége pedig
vendégeket vár, s így érde
keink közösek. A romániai
szakemberek elmondták,
hogy szeretnék országukat
bekapcsolni az európai tu
rizmusba, bár az ottani tu
lajdonviszonyok még
rendezetlenek és infra
struktúrában is elmaradot
tabbak.

Április 1S-én az Express
vezérkara újra Gyomaend
rődre látogat, ahol konkrét
javaslatokra is sor kerül.

Március 25-29. között
Budapesten rendezték meg
az idei idegenforgalmi
szakkiállítást, melyen Gyo
maendrőd is részt vett. A
2-3. oldalon és a 4. oldalon
oJvashatják e témához kap
csolódó Írásainkat.

Utazás '98

Az EXPRESS
Gyomaendrődön
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Utazás '98 Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás

Kolbá Z házi pálonkával
Folyópart, gyógyfürdő, igényes vendéglátás

1998. április

Vinkó József dedikál. Ízlett neki a kolbász...

Külföldi nyaraló
helyeken járva az
ember bizony
néha szégyenkezve
gondol poros
falucskájára.
Vajon hozzánk
Gyomaendrődre

miért jönnek és
járnak vissza
évró1-évre bel- és
külföldi turisták,
s miért nem
választják inkább
a csábító Bakonyt
vagy a csendes
északi hegyeket,
esetleg az olykor
olcsóbb viszonylag
közeli tengerparti
lehetőségeket? Mit
tudunk mi
nyújtani, amit
mások nem?!

Budapesten akóbányai vá
sárvárosban március 25-tól
29-ig rendezték meg az idei
idegenforgalmi szakkiállí
tást, amely Utazás '98 néven
várta a turisztikai szakma
képviselőit és az érdeklődő

utazni vágyókat.
Pár négyzetméternyi hely

Gyomaendrődnek is jutott.
A Békés Megyei Kereske
delmi és Iparkamara által
szervezett standon Békés
csaba, Orosháza, Gyula és
Szarvas mellett Gyomaend
rőd is helyet kapott, igaz kis-

Új
prospektusok

Az Utazás '98 elnevezésíí
idegenforgalmi kiállítás al
kalmából lapunk kiadója a
Rekline Studió háromféle szí
nes, magyar és német nyelvíí
gyomaendrődi kiadványt je
lentetett meg. A Gyomaend
rődi Nyár '98 című

prospektus az idei nyár legje
lentősebb programjait kínál
ja. A másik kiadvány
városunk vendéglőit és szál
láshelyeit ajánlja, a harma
dik fiizetke pedig a Körösök
vidékét és természeti szépsé
geinket mutatja be.

sé a hátsó fertályban. Ennek
ellenére pici standunk von
zotta az érdeklődőket. Az ez
alkalomra készült színes
gyomaendrődi kiadványok
mellett ugyanis igazi házi
kolbászt és pálinkát is kínál
tunk mindazoknak, akik a
gyomaendrődi pultra ránéz
tek. Volt is sikere az ingye
nes kóstolónak ... Volt aki
háromszor is fordult. Láto
gatóink mindemellett elcso
dálkoztak a Kner
Nyomdaipari Múzeum 110
éves kézi hajtányos nyomda-

Gasztronómia
és száltásheflJek

.:.--....

gépén, amellyel Molnár Ist
ván nyomdász korhűöltözet
ben üdvözlő lapokat
nyomtatott. Különösen a fér
finépet vonzotta a gyoma
endrődi stand két kedves és
fiatal vendéglátója Vad Ka
talin és Porubcsánszki Ivett,
akik ha kellett idegen nyel
ven is tájékoztatták az érdek
lődőket a gyomaendrődi

ajánlatokról.
Még a kiállítás első napján

Vinkó József, a népszerű te
levíziós szerkesztő, a Helló
Világ és a Helló Magyaror
szág című idegenforgalmi
műsorok készítője látogatott
el a gyomaendrődi kiállító
helyre, s e szent helyen inter
júvolta meg Katona Bélát, az
Országos Idegenforgalmi
Bizottság elnökét. Monda
nom sem kell, hogy mindkét
férfiú megkóstolta a gyoma
endrődi házikolbászt, ám
csak egyikőjük volt hajlandó
a Pocosi Roggyantós elneve
zésű bejegyzés és zárjegy
nélküli tüzes vízból hörpin
teni.

Míg az A pavilon a kü]
földre utaztatóké volt, addig
a D pavilonban - ahol Gyo
maendrőd is helyet kapott - a
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Katona Béla, az Országos
Idegenforgalmi Bizottság
elnöke a gyomaendrődi

kiadványoknak is örült

belföldi városok és régiók ki-
állítói várták az érdeklődő

ket. A tapasztalatok szerint
egyre többen keresik a bel
földi nyaralási lehetősége

ket, ugyanakkor sokan
ódzkodnak a zsúfolt, drága
és zajos üdülőhelyektól. Ka
tona Béla, az Országos Ide
genforgalmi elnöke azt
mondja, hogy Magyarorszá
gon sokfajta utazást lehet
tenni, hiszen sok a természeti
szépség és látnivaló, vala
mint kulturális érték, de job
ban kell koncentrálni például
a termálturizmus páratlan
adottságaira, beleértve
gyógyvizeinket és a sok he
lyütt még érintetlen tájat és
kömyzeteL.

Katona Béla szakember
ezzel akár Gyomaendrőd le
hetőségeire is utalt, hiszen
városunk ebból a szempont
ból szerencsés helyzetben
van. A rövidesen megújuló
fürdőnkgyógyvize, a roman
tikus holtágak, Hármas-Kö
rös és természetvédelmi
területté nyilvánított partja,
múzeumaink valódi kikap
csolódást jelenthetnek mind
azoknak, akik a város zaja
elól menekülnek.

Sajnos azonban csak an
nak a rétegnek kínálunk pi
henést, akik megelégszenek
a kemping, sátorozás nyúj
totta szálláshelyekkeL Szük
ség lenne több

színvonalasabb szálláslehe
tőségre, ilyet azonban aján
lani nem tudtunk.

Elméláztunk más, a mi
énknél idegenforgalmi
szempontból kedvezőtle

nebb települések program
ajánlatain is. Van ahol
kaszálóversenyt rendeznek,
dinnyefesztiválra invitálnak,
vagy csak egyszeruen hor
gásztatnak, esetleg disznó
vágásra csábítják a külföldit,
vagy cigányzenés borivó
versenyt szerveznek, mely
után valóban pihentető lehet
egy lovaskocsis pusztatúra.
Mindezt persze nem ingyen
szervezik. Erre a legtöbb te
lepülésen akad vállalkozó
vendéglős, vagy tanyatulaj
donos, sőt vállalkozó szelle
mű gátőr is. Ők tudják, hogy
a turista a pihenés mellett
leginkább enni és inni szeret
jókat a nyaralás ideje alatt.

Talán a gyomaendrődiek

közül is egyre többen belát
ják, hogy a turizmus jó üzlet.
Az adottságaink megvannak
mindehhez. Amit nekünk,
ittlakóknak kell biztosítani,
az a tiszta környezet, a gon
dozott házak, udvarok, ker
tek és utcák. A turisták
értékelik a helybéliek ven
dégszeretetét, a kellemes
vendéglátást, s ugyanígy ajó
programokat is. Ezek mind
olyan értékek, amelyek szá
munkra nem kerülnek sokba,
s melyeket az idelátogató tu
rista is honorál!

HornokErnő

Köszönet
A Gyomaendrődi To

urinform Iroda és a
Rekline Stúdió ezúton
IS megköszöni mind
azon vállalkozók és cé
gek, valamint
magánemberek segítsé
gét, akik az Utazás '98
Nemzetközi Idegenfor
galmi Kiállítás alkal
mára készített helyi
kiadványok megjelené
sét és Gyomaendrőd ki
állításon való
résztvételét segítették !

Hornok Ernő

Vendégkönyv
Köszönöm, hogy egy

kis "hazait" kaptam - a
szó sokféle értelmében.
Szóval, egy kicsit otthon
voltam az Utazás '98 ki
állítás gyomaendrődi

bemutatóján.

A kiállítás legelső

napján 1998. március
25-én a sziile
tésnapomon:

Kunkovács László,
etnofotográfus, újságíró

***
Helló kolbász!

Vinkó József

Gyomaendrőd

esélyei
A Szonda Ipsos közvé

leménykutató intézet fel
mérése szerint az Utazás
kiállítás látogatóinak 30
százaléka belföldi utazá
sait vízpart mellé tervezi.
Tíz százalékuk gyógyvi
zeket keres, 17 százalék
utazna hegy vidékre. Nyá
ri szabadságát városban
töltené a válaszadók 9
százaléka, mig falura 6
százalékuk vágyik. Mind
ezt összegezve kitűnik,

hogy Gyomaendrőda Kö
rössel és holtágaival, va
lamint gyógyfürdőjével

keresett úticélja lehet a
nyaralóknak...

Új horgászhely
Május l-tól a Kondorosi

út mellett a volt homokbá
nya területén az Eurocross
Ring mellett kezdődik a
horgász szezon!

Az 5 hektáros halastó
ban bárki horgászhat na
pijegy váltása ellenében.

A napijegy ára felnőt

teknek 800 Ft, gyermek
eknek 500 Ft. A jegyek a
helyszínen válthatók.

Kifogható halak:
ponty, amúr, busa, ke
szeg, kárász, törpehar
csa, süllő és harcsa.

Figyelem!
Április l-től minden

nap újra nyitva a

PAVILON.
Esténként zenével,

játékgépekkel,
asztalifocival,

biliárdasztallal.
lengötekével,

asztalitenisszel
várjuk a szórakozni

vágyókat.

ÉTTERMÜNK
április 27-től külőnleges

(hal-vad)
ételekkel, menü

jellegú étkezéssel,
különleges italokkal

várja kedves
vendégeinket.

Május l-re
kolbász-hurkáját
rendelje meg nálunk.

Az április 15-ig
beérkező

megrendelésekre
10% kedvezményt

adunk.
Érdeklődni:

06-30/439-576

Továbbá vállalj uk
vállalati ebédek.

RENDEZVÉNYEK
családi és ballagási

ebédek lebonyolitását.
Új szolgáltatásunk, ol

csó, kényelmes szál
láslehetöség.

ÁPRILIS HAVI

DISeO
műsoraink!

Április 4. szombat
BMXShow

Április ll. szombat
sztárvendég: FBI

Április 18. szombat
Whisky Party

Április 25. szombat
Light Show

(a Coca-Cola
támogatásával)

Mqjus l.
II. Születésnapi

Hause Party
Tini disco, tüzijáték,

sztárvendég!
Mindenkit várunk,
gyertek érezzétek

jól magatokat!
Lemezlovas:
DJ NORBY

Telefon:
06-30/439-576
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Vízparti szeméttelep
Nejlonzac kót visz a tavaszi szél

okáig ér a sze ét a űzfás zug "cigányváros" feló1i részén

Műanyagzacskók,

üvegtörmelék és ócskavas
a vízparton

Minderre most az ide
genforgalmi szezon kezde
tén hívjuk fel a figyelmet.
Egy a közelben lakó érde
kelt szerint persze nem kell
ebból nagy felhajtást csi
nálni, mert a növényzet
nyárra úgy is elfedi majd a
Fűzfás-zugi szeméttele
pet... H. E."Vízi ert" a Csókásiban

A
ki mostanában ke
rékpártúrára indulna
a gát város felóli ol

dalán azt a Fűzfás-zugi hol
tág Endrőd felál eső részén
szomorú látvány fogadná.
A holtág "cigányváros"
melletti partján bokáig érő

szemét, hulladék, istállótrá
gya virít a zÖldellőfúben. A
város hiába hordja el ingyen
a szemetet a házak elól, va
lakik mégis egyszerúbbnek
érzik, ha a hulladékot a ter
mészetvédelmi terület mel
lé, a vízpartra borítj ák.
Valószínűleg mindezt a
környéken élők büntetlenül
tehetik...

Az önkormányzat "meg
oldásként" időról időre föl
det szállít a holtág parti
szemétteiepre, s ezzel ta
karják el a nem kívánatos
látványt. Ám hiába azelföl
delés, a környéken lakók
rendületlenül szennyezik a
természetet.

Az épülő túraútvonal
nyomvonala is a közelben
- igaz az ártérben - halad
maj d el. Remélhetőleg

nem téved majd fel a gátra
a külföldi turista... Odébb
a gát tövében a temető sír
hantj ai t, keresztfái t vala
kik felgyújtották, a
sírköveket ledöntötték. Ér
dekes, hogy ezen a mi vá
rosunkban senki sem
háborodik fel, ez ellen sen
ki sem emel szót.

Odébb a Csókási zug vé
gében állítólag a lakótelkek
a holtág közepéig vannak
telekkönyvezve. Van olyan
polgártárs, aki ennek meg
felelően a kertje végében
feltöltötte a holtág medrét,
mint az képünkön is látható.
Amennyi ben a szembe
szomszéd is gondol egyet, s
ezt tett is követi, akkor ezen
a részen a holtágból egy
csatorna lesz.
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Kártya turistáknak LIGET FÜRDŐ

Emelkedő árak

A Katona József Városi Művelődési Központban
utcára nyJ1ó telefonos

IRODA KIADÓ!
Érdeklődni a helyszínen, vagy a 66/386-777-es

telefonszámon lehet.

4.600 forintot, a kedvezmé
nyes havi bérletért 3.400 fo
rintot, a felnőtt heti bérletén
1.300 forintot, a kedvezmé
nyes heti bérletél1 pedig 900
forintot fizetünk majd má
justól.

A kemping árai is változ.
nak: a lakókocsis sátras
utánfutó hely 1000 forint, a
lakóautóhely hely 1200 fo
rint, a sátorhely 800 forint,
a parkolás 200 forintba ke
rül.

Az idegenforgalmi adó 18
év feletti magyar állampol
gárnak 100 forint, 18 év fe
letti külföldi állampolgárnak
150 forint lesz május l-tól.

Májusban nyit a felújított
Liget Fürdő. Némiképp nö
vekednek a fürdő szolgálta
tásainak árai. Az egész
napos felnőtt fürdőbelépőaz
eddigi 200 helyett 220 fo
rintba kerül majd. A kedvez
ményes egész napos belépő

160 forint, a 16 óra utáni fel
nőtt belépő ISO forint, a 16
óra utáni kedvezményes be
lépő pedig 100 forint lesz. A
masszázs, vízsugár masz
százs 400 forintba kerül, a
szaunáél1 350, a kabinhasz
nálatért 200 forintot kell
majd fizetni.

A bérletek ára is emelke
dett. A felnőtt havi bérletért

tarifáknak csak négyötödét
fizetik, a Főtaxinál autót bér
ló1<tó1 10 százalékkal keve
sebbet kérnek. Az
elfogadóhelyek körébe be
vonni kívánnak számos kul
turális intézményt az egész
országban, helyenként ingye
nes belépést kínálva a Ma
gyar Turizmus Kártya
használójának. A kártyához
tartozó kísérőfüzetbenmeg
található az elfogadóhelyek
listája , de folyamatosan be
kapcsolódó szolgáltatókról
az Interneten is olvashatnak
a www.miwo.hu és a
www.hotelinfo.hu webolda
lakon, valamint a Turizmus
Pluszcíműlapban,amelyet a
kártya tulajdonosainak ne
gyedévente ingyenesen el
küldenek.

A kártyát a turisták Gyo
maendrődön a Tourinforrn
Irodában (Gyomaendrőd,Fő

út 173-179. Tel: 66/386-851)
vásárolhatják meg.

Az Utazás kiállításon
mutatkozott be először a
nagyközönségnek a Ho
telinfo Kft. gondozásá
ban .megjelenő Magyar
Turizmus Kártya, amely
voltaképpen az eddigi
Hungary Info Kártya to
vábbfejlesztett változa
ta.

A 13 hónapig érvényes, át
ruházható kártya számtalan
kedvezményt nyújt haszná
lójának: jelenleg közel 600
szállodai és vendéglátó-ipari
partner nyújt felmutatásakor
5-J5 százalékos megtakarí
tást, a MÁ V 12 tájegységbe
fél áron ad menetjegyeket, a
Mahart a Bécsbe és Pozsony
ba közlekedő szárnyashajó
ján 5 százalékkal kevesebbet
számol a retúrjegyért, és 10
százalékkal csökkenett áron
kínálja a folklórprogramos
vacsoraesttel egybekötött
budapesti sétahajó program
ját is. A 6x6 Taxi utasai a

Nagyenyedi focitúra
A múlt év őszén Gyomaendrődön ren

dezett öregfiúk labdarúgó to rnáj ára meg
h ív ás t kaptak tes tv érv árosu nk,
Nagyenyed focistái is. Az ő meghívásuk
nak tettek most eleget a gyomaendrődi

öregfiúk, akik március l3-án utaztak el a
romániai városba, ahol 6 csapat résztvé
telével rettenetes iramú körmérkőzést ját
szottak. Az egyébként barátságos
hangulatú mérkőzésen ugyan akadt né
hány gyorsan gyógyuló sérülés is, ám a

mérkőzés utáni vacsorán már nemesebb
gondolatokról is szó esett.

A gyomaendrődieket egyébként Horatúl
Mihail Josan Enyed polgármestere is fo
gadta és látta vendégül. Március IS-én va
sárnap a Nagyenyedi Vártemplomban az
ünnep alkalmából rendezett ünnepi isten
tiszteleten, majd az azt követő koszofÚzá
son is megjelentek a gyomaendrődiek, s az
enyedi magyarsággal közösen tisztelegtek
a szabadságharc emléke előtt. H.E.

Egykori
háziiparosok

Közkívánatra a volt házi
iparos dolgozók részére ebé
det szervezünk 1998.
szeptember első szombatján,
5-én. Helye a gyomai fürdő

kemping sörkertje, a Lizák
panzióval szemben. Érdek
lődni és feliratkozni az Apol
ló férfidivat, Gyomaendrőd,

Főút 181. szám alatt és a volt
háziiparos boltban, Gyoma
endrőd, Főút 214. szám alatt
lehet F. Nagyné Julikánál.

A mérkőzés előtti pillanatok.
Középen a gyomaendrődiek

A torockói pinceborozóban a házigazdával
és családjával
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FÜGGET EN JELÖLT

dr. Misur György
"Nagy előnyeivannak a független képviselőségnek"

Meghívó
Április IO-én 17 órakor a Katona József Művelődési

Központban Párbeszéd címmel Domokos László (Fi
desz), az 5. számú választókörzet képvelőjelöltje és
Balsay István a Fidesz országgyú1ési képviselője tart
fórumot, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Választási fórum április 23-án
Választási fórumot rendez a Szó-Beszéd Szerkesz

tősége április 23-án csütörtökön 18 órától a Katona
József Városi Művelődési Központ színháztermé
ben. Ide várjuk a 5. számú választókörzet képviselő
jelöltjeit, és természetesen városunk érdeklődő

lakóit. A jelöltek a szokásos bemutatkozás után vá
laszolnak majd az Önök kérdéseire is. Kérdéseiket
előzetesen is leadhatják a Szó-Beszéd Szerkesztősé

gében Gyomaendrődön a Fő út 173-179. szám alatt.
A belépés természetesen díjtalan.

Dr. Misur György
1933- b an született
Szarvason. A Vajda
Péter Gimnáziumban
érettségizett, majd két
év diplomataképző

után Varsóba került a
magyar nagykövetség
re. Azt mondja, hogy
innentól kezdve a szo
kásos diplomata pá
iyát futotta be. Fóbb
állomásai: öt év Pá
rizsban, majd Olaszor
szág következett,
azután egy afrikai ál
lamban, Kongóban
volt nagykövet. Utolsó
állomáshelye Róma
volt, ahol nagykövet
ként képviselte hazán
kat.

Olykor - kiküldetéseit szü
neteltetve - idehaza a kül
ügyminisztériumban
dolgozott. 1991-benjött haza
végleg, s lett a külögyminisz
tériumban főosztályvezető.

Az előzőválasztásokat köve
tően átszervezés miatt meg
szűnt a főosztálya és
nyugdíjba vonult, de korábbi
munkája egy részét megtar
totta. Azóta is a kormány
képviselőjea Duna Bizottság
nevű nemzetközi kormány
közi szervezetben. A fran
ciául, olaszul, lengyeiül és
szlovákul is beszélő diplo
mata most független ország
gyűlési képviselő jelölt
választókörzetünkben.

- Legutóbb múlt év október
harmadikán a Szarvason
rendezett regionális Európa
Nap megszervezésében vál
lalt szerepet...

- Korábban csak nagyobb
városokban szerveztek ilyen
napokat. Arra gondoltam,
hogy a keleti régió települé
seit is szükséges megismer-

dr. Misur György

tetni az európai csatlakozás
fontosságával. Ezért kezd
tem el szervezni Szarvason
múlt év október 3-ára azt a
regionális, több település
nek, köztük Gyomaendrőd

nek is bemutatkozás i
lehetőséget biztosító Európa
Napot, mellyel az ezen részt
vevő országok nagykövetei
is elégedettek voltak. Meg
győződésem, hogy ezen az
úton tovább kell lépnünk, hi
szen az elmaradott térségein
ket mihamarabb fel kell

Olasz
üzletemberek
Gyomaendrődön

A budapesti olasz nagy
követség gazdasági és ke
reskedelmi titkára
valamint az Olasz Külke
reskedelmi Intézet elnöke
látogatott március 23-án,
dr. Misur György képvise
lőjelölt meghívására Gyo
maendrődre. A
vendégeket a városházán
dr. Dávid Imre polgármes
ter és dr. Pelcsinszki Bole
szláv, amegyegyűlés

alelnöke fogadta. Az ola
szok látogatásának célja
volt, hogy megismerjék
Gyomaendrőd és térsége
gazdasági lehetőségeit.

zárkáztatni. Bár befekteté
sek szempontjából Magyar
ország tiszántúli régiój a kezd
egyre inkább divatba jönni,
ám az is tény, hogy északon
Debrecen és Nyíregyháza,
délen pedig Szeged térsége
jelent pénzügyi és szellemi
vonzerőt. Nekünk itt Békés
megye északi részén éppen
ezért sokkal szervezettebb
nek és aktívabbnak kell len
nünk, hogy fogadni tudjuk a
külföldi partnereket. Már
nagy lépést jelent az a felis
merés, hogy egyedül régiónk
egyik települése sem képes
partner lenni az Európai Uni
óban, de ha összeadjuk érté
keinket, akkor már érdekes
kínálatot jelenthetünk.

- Kinek a felkérésére vál
lalta a jelöltséget?

- Barátaim, régi iskolatár
saim, gazdasági szakem
berek az utóbbi idóben egyre
gyakrabban mondogatták,
hogy szükségük lenne egy
olyan itteni születésű ember
re, aki megfelelő kapcsola
tokkai rendelkezik az

országban és a világban. A
közelmúltban a Szarvasiak
Baráti Körének ülésén kér
tek fel, hogy vállaljam el a
jelöltséget, amire igent
mondtam.

- Fiiggetlen jelöltként in
dul. Nem vágyott volna vala
melyik párt támogatására?

- A rendszerváltás idején
Rómában voltam nagykö
vet, s ahogy mindenütt, úgy
nálunk is megszűnt a mun
kahelyi pártszervezet. A fel
oszlató taggyúlést követően

lehetett jelentkezni új pár
tokba. Én akkor azt mond
tam, hogy a diplomata
munkával nem fér össze a
párttagság. Nem is léptem be
egyik pártba sem. Úgy gon
dolom, hogy vannak nagy
előnyei a független képvise
lőségnek, hiszen az embert
nem köti a pártfegyelem,
nem parazolja energiáit párt
harcokra és könnyebben,
eredményesebben lehet fon
tos ügyek mellé állni 
mondta végül dr. Misur
György. H. E.
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A lassú járművekról
A közelmúltban hatályba lépett 48/1997.NI

II.26.! BM rendelet értelmében a lassújárművel és
e jármű által vontatott pótkocsival közúti forga
lomban csak akkor lehet részt venni, ha nyilván
tartásba vették, forgalmi engedéllyel (ami
igazolólap minőségú1 rendelkezik, törzskönyvvel
látták el és érvényes rendszámtáblája van.

A lassú járművek átrend- - régi típusú, háromszög
számozását 1998. december alakú rendszámtábla (azono-
31-ig kell elvégezni. 1998 sítójel).
szeptember l-tőJ a rend- Ha az adás-vételi szerző-

számtáblára hatósági érvé- dés ben szereplő eladó és az
nyesítő cimkét kell igazolólapon lévőtulajdonos

elhelyezni, illetve e határidő- nem azonos, a tulajdonosi
tól a gépjármű törzskönyvet láncot (adás-vételi szerződé-

és az új típusú igazoló lapot sekkel) igazolni kell.
a Jassújárműre is ki kell adni. A lassú jármű tulajdonosa
A Közlekedési Felügyelet ál- a forgalmi engedély (igazo-
tal eddig alkalmazott igazo- lólap) adataiban beállított
lólap megszűnik, helyette a változást IS napon belül kö-
tartalmában és formátumá- teles bejelenteni.
ban azonos és most is hasz- 1.000 Ft eljárási illetéket
nált gépjármű forgalmi kell leróni az alábbi esetek-
engedélyt adjuk igazoló lap- ben (illetékbélyegekkel):
ként. _ tulajdonjog átírásakor,

A lassú jármíívek átrend- _tulajdonjogi, elidegeníté-
számozását és forgalmi en- si korlátozás bejegyzésekor,
gedéllyel (igazolólappal) törlésekor,
törrénő ellátását jelenleg a _ forgalmi engedély pótlá-
Szarvasi Rendőrkapitányság sa, cseréje esetén,
végzi, de április végétől ezt

- ajármű ideiglenes forga-
az iigyintézést a Gyomaend- lomból való kivonása, illetve
"ődi Rendó'rőrsön is elvég-

ismételt forgalomba helye-
zik. zésekor, valamint

A lassújárműtulajdonosá-
nak az alábbiakat kell vinni - rendszámtábla pótlása,

cseréje során.
az ügyintézéshez:

_ Közlekedési Felügyelet Kérjük az érintett lakoso-
kat, hoocry ml' nél elóbb keresáltal kiállított igazoló lap,
sék fel a rendőrséget ebben

- J .000 Ft illetékbélyeg, az ügyben, hogy ne az utolsó
- személyi igazolvány. pillanatra maradjon a lassú
- kötelező felelősség- jármű átrendszámozása és

biztosítás, forgalmi engedélyének cse-
- készpénz a rendszámtáb- réje. Ez év szeptember l-tól

la megvásárlására (l db: megkezdődika gépjárművek
1.650 Ft, I pár: 2.800 Ft) törzskönyvvel és új típusú

- régi típusú, háromszög forgalmi engedéllyel történő

alakú rendszámtábla (azono- ellátása, így várhatóan meg-
sító jel). nőaz ügyfélforgalom és a vá-

Amennyiben a lassújármű rakozási idő hosszabb lesz.
tulajdonjogi átírása még nem Ügyfélfogadási idő: kedd-
történt meg, az alábbiakat szerda 7,30-16,30 óráig, csü-
kell vinni: törtökön 7,30-12,00 óráig.

- adásvételi szerződés a U gyanezen jogszabály
lassújárműmegvásárlásáról, előírásai al apján ez év január

- a Közlekedés Felügyelet l-tól a gépjárművek adás-vé-
által kiállított igazoló lap, telét követően az eladó is kö-

- 1.000 Ft ilJetékbélyeg, tejes bejelenteni a
_személyi igazolvány, rendőrségen az adás-vételi
_ kötelező felelősség- szerződés egy példányával

biztosítás az új tulajdonos az eladás tényét.
nevére megkötve, GyomaendrődiRendőr-

- készpénz a rendszámtáb- őrs Igazgatásnndészeti
la megvásárlására, Csoportja

HÍREK

Halmos és Nikolifs
Március 25-én Szöllősi Istvánné országgyúlési kép

viselő meghívására Gyomaendrődre látogatott Hal
mos Csaba a Közmunkatanács elnöke, aki a
városházán a közmunka lehetőségekrólés a pályázati
fonnákról adott tájékoztatást.

A Magyar Szocialista Párt rendezett lakossági fóru
mot Endrődön a közösségi ház nagytennében, ahol
Nikolits István, a polgári titkosszolgálatokat felügye
lő tárca nélküli miniszter beszélt aktuális politikai
kérdésekról. A fórumon résztvettek Szöllősi Istvánné
és Földesi Zoltán országgyúlési képviseló1<: is.

Hirdetésfelvétel:
20/669-855,66/386-851

ONLINE
Számítás- és Irodatechnika

* Számítógépek - monitorok
- kellékanyagok

•

- PC átépítés garanCiáVal.

• * Adás-vétel ~
5E '\ S~'1<"iftiiiIMIIMI> <..~ ~

.Használt alkatrészeit
megvásároljuk.

Monitor, színestévé,
video javítása!

Gyomaendrőd, Fő út 181 /l.
Tel/fax.: 66/284-559

Az Éva Textilház
HÚSVÉTI AKCIÓJAI

10-20-30
50%-os

árengedménnyel
vásárolhat

a Kossuth u. 18.
szám alatti

üzletünkben.
Megérkeztek
az új tavaszi

szövetek!
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AdókedvezD1ény!

Beszerelték a kábeltévé
fejállomását

A pályázat nyerteséról Gyomaendrőd

Város Képviselő-testületedönt, a képvise
lő-testület májusi ülés én, de legkésóbb a
pályázat benyújtás ának határidejét követő
60 napon belül. A pályázat előzetes véle
ményezését és döntés eló1<.észítését a Gyo
maendrőd Város Képviselő-testület

24/1995. (X.24.) KT számú rendelet 26.
paragrafus (1 )-ben meghatározott munka
csoport végzi. A döntés időpontjáról a pá
lyázók külön értesítést kapnak.

GyomaendrődVáros
Képviselő-testülete

Pályázat elbírálása:

Pályázatot nyújthatnak be azok a termé
szetes személyek,jogi személyek, vagy jo
gi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaságok, akik a pályázatban
kiírt létesítmény további mú1<.ödését bizto
sítják, a létesítményben folytatott tevé
kenységek szolgáltatását vállalják.

Pályázati feltételek:

" , ,
PALYAZATI KIIRAS

A pályázatot zárt borítékban, 2 példány
ban Gyomaendrőd Város Polgármesteré
nek címezve "Bölcsőde" jeligével ellátva
1998. április 30-án 12.00 óráig kell benyúj
tani személyesen, vagy előző napon kell
postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. címre. Az elsőpéldányon
fel kell tüntetni az "eredeti példány" szö
veget. A fenti határidő elmulasztása jog
vesztől

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületenyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd Vásártéri lakótelepen mű

ködő

Városi Bölcsőde vállalkozási
formában történő

üzemeltetésére
1998. július l-től határozatlan időre.

A bölcsőde mú1<.ödési területe Gyoma
endrőd teljes közigazgatási területére kiter
jed. A pályázat elkészítéséhez, a pályázat
részletes feltételeire vonatkozó előírások,

titoktartási kötelezettség vállalása mellett,
ingyenesen átvehetó1<. a Gyomaendrőd Vá
ros Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjánál, Jenei Bálintné ügyintézőtól,

Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. szám. Tel:
66/386-122.

Pályázat benyújtásának helye,
határideje:

Szűcs Imre: Egyre több
azérúklődő

előfizetési díj lakásonként 500 fo
rint.

Az önkormányzat egyébként
mindazoknak, akik idén befizetik
a kébeltévé bekötési díját, elenge
dik az 1998. évre szóló kommuná
lis adóját.

Az érdeklődó1<. telefonon keres
sék Szűcs Imrét (30/217-346)
vagy Dusek Andrást (66/386
828). H.E.

nap, nap), lakcímét, a befizetett
összeg értékét és a befizetés pon
tos időpontját.

A polgármesteri hivataladóha
tósága év közbeni egyéni kéreIme
ket nem tud figyelembe venni.
Amennyiben a polgár már az idei
évre részben vagy egészben befi
zette a kommunális adóját és ezzel
egyidejú1eg vagy ezt követően a
kábeltévé kiépítési díját is és adó
hátraléka, vagy más köztartozása
nincs, akkor az 1998-ra befizetett
kommunális adó összegét beszá
mítják majd az 1999. évi kommu
nális adó összegébe.

Ha az adóalany még 1998-ra
nem fizette be a kommunális adó
ját és hátraléka nincs, de a kábelté
vé kiépítési díját már befizette,
vagy legkésóbb idén december 15
ig a társaság számlájára befizeti,
úgy a kommunális adó összegét
1998-ra ne fizesse be - tájékoztatta
lapunkat a polgámesteri hivatal
adóhatósága.

Március 28-án aKolmann
telepi társasház egyik helyisé
gében beszerelték a gyoma
endrődi kábeltévé
fejállomását. Szíícs Imre, a
hálózat kiépítője a Szó-Be
szédnek elmondta, hogy első

lépésként legkésóbb húsvétra
a Kolmann telep lakásaiba
már kábelen jutnak el az adá
sok. A hálózat kiépítése a Bo
tond utcán, a Tompa utcán,
majd a Vásártéri lakótelepen
folytatódik.
Szűcs Imrétól megtudtuk,

hogya bekötések során azon
utcák élveznek előnyt, ahol a
jelentkezés az 50 százalékot
eléri. A bekötési díjat csak ak-
kor kérik befizetni, ha az utca
szervezettsége 50 százalékos és
pontosan meghatározható a kiépí
tés pontos dátuma. Tehát hónapok
kal előtte senkitől nem kérik a
bekötési díjat, melynek összege
egyébként idén nem emelkedett.
Maradt a múlt évben meghirdetett
25 ezer forint a kertes ingatlanok
esetében, s ugyancsak nem változott
a tömblakások tulajdonosaitól kért
17 ezer fOlintos összeg sem. A havi

Az önkormányzat rendelete sze
rint "az a magánszemély, aki a he
lyi kábeltévé megvalósftásához
anyagilag hozzájárul, 1998. évben
befizetést teljesít, az a befizetett
összeget a magánszemélyek kom
numális adójával szemben -legfel
jebb azonban a kommunális
adójának összegéig - elszámolhat
ja. A kedvezményt külön kérelem
nélkiil a kábeltévét kiépítő társa
ság igazolása alapján hivatalból
kell biztositani. "

A kedvezmény igénybevételé
vel kapcsolatosan a következó1<.et
fontos tudni:

Ilyen címen kommunális adó
kedvezmény csak 1998-ban ve
hető igénybe. A kedvezményt az
adóév végén (1998. december
IS-december 31. közötti időszak
ban) a kábeltévét kiépítőtársaság
által kiadott igazolás alapján
fogják elszámolni. Az igazolás
nak tartalmaznia kell abefizető

nevét, születési dátumát (év, hó-



A Hanyecz és Társa Kft.
pályázata nyert

Fiatalos lendület, hozzáértés a polf/árok
jövőjéért, MaJlyarorszáf/ért!

DOMOKOS LÁSZLÓ (33)
A fIDESZ· MDf KÖZÖS ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐjELÖlTJE GYOMAENDRŐDÉRT
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Szocialista
vélemény...

VÁLASZTÁSI HIRDETÉS

Milyen szempontok szerint válasszunk?
Május lO-én parlamenti választások

lesznek az ország minden településén, így
nálunk Gyomaendrődönis. Az erról szóló
ÉRTESÍTŐ és az AJÁNLÓSZELVÉNY
kézhezvétele után vetődik fel a kérdés,
kinek - melyik párt jelöltjének - adjuk az
ajánlószelvényt és hogy május lO-én kire
adjuk szavazatunkat. A választópolgárok
egy jelentős része ezt már eldöntötte. Ki
választottajelöltjét és arra szavaz. Van aki
úgy döntött, nem megy el szavazni. He
lyes, vagy nem - joga van hozzá.
Jelentős arányt képvisel a bizonytalanok

száma településünkön is. Elsősorban ne
kik szeretnénk segítséget adni azzal, hogy
közzéteszünk néhány szempontot, melyek
megkönnyíthetik döntésüket.

Az egyik helyi újság felmérése szerint a
gyomaendrődiek közül legtöbben egy jó
kapcsolatokkal rendelkezőpártpolitikusra
szavaznának. Ezzel mi szocialisták is
egyetértünk. Városunk érdeke valóban azt
kívánja, hogy olyan képviselőnklegyen az
országgyúlésben, aki

- profi politikus,
- rendelkezik közéleti múlttal,
- országosan közismert,
- jártas anagypolitikában,
- országos szintű kapcsolatai vannak,
- jó kapcsolatokat ápol városunk vezetőivel,

- alkalmas arra, hogy kapcsolatait, isme-
rettségét politikai kvalitásait kihasználva
segítse településünk vezetőit gondjaink
megoldásában.

Reméljük sikerül segíteni a döntésben.
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a fentiek
elolvasása után a jelöltról, jelöltekról ed
dig kialakult véleményük megváltozik.
Nem baj. Az sem baj, ha ajelölőszelvényt

nem annak a jelöltnek adták, akire május
l O-én szavazni akarnak.

Kérjük, kellőgondossággal mérlegeljék
szemponjainkat, s - függetlenül attól, ki
nek adták ajelölőszelvényt- szavazzanak
arra a jelöltre, amelyik a fenti szempon
toknak legjobban megfelel. Mert van
ilyen!

Mi gyomaendrődi szocialisták SZÖL
LŐSI ISTVÁNNÉT, jelenlegi képvise
lőnket ajánljuk figyelmükbe.

MSZP Városi Szervezete,
Gyomaendrőd

HÍREK

pai és balatonboglári nép
táncfesztiválon képviseli
majd városunkat - mondta
Wolf Tünde, az iskola igaz
gatóhelyettese.

Salamon Ferencné, a Ze
neiskolák Országos Szövet
ségének elnökségi tagja
köszöntőjében elmondta,
hogyaBékés megyében mű

ködő művészeti iskolák a
rendszerváltást követően új
lehetőségeket találtak az ér
tékek megóvására, átmenté
sére. E művészeti iskolák
színvonalas munkája to
vábbra is igényli a támoga
tást, már csak azért is, hogy
olyan fiatalokat neveljenek,
akik megbecsülik elődeik

munkáját és megtalálják he
lyüket a világban ...

AGyomika Gyulán

1998 április

A képviselő-testület ez év január 22-én pályázatot hirdetett
a szennyvízszippantás és elszállítás szolgáltatás ellátására.
Március !O-re a Hanyecz és Társa Kft. és a Gyomaszolg Kft.
nyújtotta be a pályázatát. A képviseló1< március 30-án nem kis
vita után úgy döntöttek, hogy az olcsóbb árajánlatot adó
Hanyecz és Társa Kft-t bízzák meg április l-tOl a közszolgál
tatás végzésével. A lakossági szenyvízszippantás és elszállí
tás köbméterenként nettó 350 forintba kerül, ugyanez
közületeknek nettó 500 forintba. A vécétakarításért köbméte
renként nettó 800 forintot számláznak.

A gyulai Erkel Ferenc Ál
talános Művelődési Köz
pontban az amatőr

művészetek, a képzőművé

szet, a néptánc jegyében telt
el az 1848- l 849-es forrada
lom és szabadságharc l SO.,
az első magyarországi nép
táncfesztivál SO. évforduló
jára emlékezve. Először

rendezték meg e napon a me
gye alapfokú művészeti is
koláinak fórumát és a II.
Megyei Táncháztalálkozót.

- A Gyomaendrődi Városi
Zene- és Művészeti Iskolát a
Gyomika gyermektánccso
port és a Körösmenti után
pótlás csoportja képviselte.
Mindkét csoport nagyon jó
minősítést kapott, s így
mindkét csoport idén egy pá-
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Húsfeldolgozó üzemet
épít az iskola

,

Bethlen-tervek

farm egy családi vállal
kozást modellezne. Ez
18 vagy 36 anyakoca és
azok szaporulatának
tartását és feldolgozását
jelenti. A beruházás so
rán felújítanák a jelen
legi ólat hízlalda
céljára, felépítenének
egy új szaporítóépüle
tet, egy szúró-boncoló
vágóhidat és egy az eu
rópai szabványoknak
is megfelelő mini fel
dolgozó üzemet. A fel
dolgozóban sózott,
pácolt és füstölt termé
keket készítenének a
diákok lakossági érté
kesítésre is.

- A mintafarmon fo
lyó tevékenységnek
olyan szintűnek kell
lennie, hogy az ne csak

Továbbtanulás
Dévaványán

A dévaványai Eötvös József Gim
názium és Ipari Szakképző Iskola 
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 3. Te
lefon: 66/484-243

FELVÉTELT HIRDET
az 1998/99-es tanévre a 4 éves

12+2-es/ szakképzés keretében a

NŐIRUHA-KÉszíTŐ
SZAKMARA.

Tanulóink a tanulmányi idejük
alatt - plussz ismeretként - elsajátít
ják a szerkesztés-szabás, a méretes
ruhakészítés tudnivalóit.

Felvételi vizsgát nem tartunk.
A nőiruha-készítő szakmára je

lentkezett tanulók részére - a szak
képzés teljes időszakára - iskolánk
ingyenesen biztosítja a szakmai tan
könyveket. A bennünket választó nő

iruhakészítő tanulók részére
tanmúnelyünk ingyenesen készíti el
a 3. osztályos ballagási ruhát, a fehér
blúzt és a sötét szoknyát. Szeretettel
várjuk a 8. osztályos vagy a korábban
végzett lányok jelentkezését a nőiru

ha-készítő szakmára.
Várjuk továbbá a gazdaasszony

képz6ben vagy más szakiskolában
végzett lányokat is a nőiruha-készítő

szakmára. Nekik lehetőségetszeret
nénk biztosítani arra, hogya 10. osz
tályba felvételt nyerve
tanulmányaikat folytathassák. Ré
szükre iskolánk szintén ingyenesen
biztosítja a szakmai tankönyveket.

A nőiruha-készít6 szakképzésben
való részvétel nem minősül másod
szakmának, így a szakképzésre je
lentkezett tanuló után 20 éves korig
a Társadalombiztosítási Igazgatóság
folyósítja a családi pótlékot.

A nőiruha-készítő szakmaában a
gyakorlati oktatás iskolánk korszerű

gépekkel felszerelt tanmúnelyében
folyik. A szakképzés keretén belül
tanulóink a méretes női- és gyermek
ruha-készítés mellett termékelőállí

tássaI is foglalkoznak, melyet
iskolánk boltjában a lakosság felé
értékesítenek.

Szeretettel várunk minden érdek
16dőt. Jelentkezés a nőiruha-készít6

szakmára iskolánk fenti címén, sze
mélyesen vagy írásban. Középisko
lánk és így Dévaványa is autóbusszal
és vasúton is jól megközelíthető.

a középiskolai nappali
képzésben, hanem az
ősszel induló felsőfokú

szakképzésben résztve
vőknek, valamint a to
vábbképzésben és az
átképzésben résztvevők

nek is megfelelő minősé

gű gyakorlóhelyként
szolgáljon - mondta Gu
bucz József az iskola
igazgatója.

Mivel a leendő minta
telep példaként szolgálna
a város mezőgazdasági

kultúráj ának fejlesztésé
hez, s a bevezetendőkor
szerű technológiák a
magasabb színvonalú
gyakorlati oktatást is se
gítenék, ezért a város
ké p v is el ő- tes tü le te
egyetértett a pályázat be
nyújtásával.

A győztes csapat
Az l 848-49-es szabadságharc 150. évforduló

ja tiszteletére rendezett március l5-i Labdarú o"ó, b

Tomát, a gyomaendrődi 2. Számú Altalános Is-
kola 5-6. osztályos válogatottj a nyerte.

A Gyomaendrődi Diáksportbizottság által ren
dezett kupát 5 csapat résztvételével játszották a
városi sportcsamokban március l3-án. Az end
rődi Rózsahegyi, a dévaványai Ványai Ambrus,
a dévaványai Szügyi Dániel református és az
ecsegfalvi általános iskolák csapatait legyőzve

végzett az első helyen a képünkön is látható
csapat, melynek tagjai: Gellai Imre, Gyuricza
Máté, Tímár Krisztián, Kiss Gábor, Szilágyi Szi
lárd és Balassi Imre. Testnevelő tanár, edző:

Halász István

A Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és
Ipari Szakképző Is
kola a Földművelésü- .
gyi Minisztériumhoz
pályázatot nyújtott
be az iskola tanüze
mében létesítendő

sertés mintafarm
megvalósítására. A
mintegy 40 millió fo
rintos beruházáshoz
az iskola saját pénzén
kívül még többféle tá
mogatás szükséges.

A mintafarm létesíté
séről tárgyalt a város
k é Pv is e lő-t e s tü l e te
március 30-i rendkívüli
ülésén, ahol Gubucz Jó
zsef igazgató tájékoz
tatta a jelenlévőket a
pályázat céljairóL El
mondta, hogy a mmta-

Diáksikerek
A Szép Magyar Beszéd elne

vezésű verseny megyei döntő

jén - melyet a Bethlen iskola
szervezett Gyomaendrődön a
művelődési központban - a
szakmunkások kategóriájában
Dóka Sándor kárpátaljai tanuló
3. helyezést ért el. Ugyanebben
a kategóriában elismerésre
méltóan szerepeltZs-ögön Géza
kézdivásárhelyi tanuló. A me
gyei tantárgyi versenyen 2. he
lyezett lett a Bethlen
szakközépiskolai tanulója a
kárpátaljai Kiss Jenő.

Köszönet
a támogatóknak

Az Öregszólői Gyer
mekekért Alapítvány
rendezvényei támoga
tóinak köszönetet mond
és eróben, egészségben,
sikerekben gazdag
1998-as évet kíván. Pé
só Illés Béláné az alapít
vány kuratóriumának
elnöke.



VELVET BÚTORBOLT
Gyomaendrőd, Fő út 202.

Telefon: 30/453-274

Figyelem!
, Megnyitottuk Inter§P4p

BUTORLAPKERESKEDESUNKET
- a volt Enci területén a Fő úton -

Bútorlapok, faforgácslapok, konyhai
munkalapok, kiegészítők, farostlemezek,

méretre vágás, szoftforminozás.

Vállaljuk:
egyedi bútorok gyártását, konyhák,
fürdőszobák,gardróbok, előszobák,
irodák berendezésének elkészítését!

Nyitva: hétköznap 9-12-ig,
13,30-17,30-ig, szombaton 9-12-ig.

............ , .
~ ~ M~Zfurú~és:Odalec~~P ~ ~
: Új környezet, kibővült áruválaszték, még több :
: szolgáltatás! :
• Ingyenes szaktanácsadás keretében segítünk összeállítani önöknek a •.
• legmegfelelőbb számítógép konfigurációt a legegyszerűbJtől a :
: legkorszerűbbig. •
• Ízelítő árainkból: Pentium alaplap 10.020.- Ft; •
: IBM 6x86 P233 M2 (MMX) 19.240.- Ft; :
• 2,5 GB Quantum HDD 24.110.- Ft; •
• 24x CD ROM DRIVE 11.200.- Ft; •
: SB kompatibilis hangkártya 2.430.- Ft :

• AL árak nem tartalmazzák az ÁFA-ti
: Szolgáltatásainkról bővebben szívesen tájékoztatjuk az üzletben. :

• Címünk: 5500 Gyomaendrőd Főút 230. (A Lakber. épüJetében)·
• •
• Telefon/fax: 66/386-774 Nyitva: H-P: 900_1200

; 1300_1700
•

• mostantól szombaton is 900_12
00

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Görkorcsolya
(egysoros)

35-41-es méretig
6.898 Ft

Kosaras kártyák
Húsvéti ajándékok,

díszek
Színesfilm
kidolgozás

Bélyegzőkészítés

Q~G~·

Húsvéti akció a

MU~TANG
Farmerházban!

Tovább tart a gyermekakció!
Mellény, pulóver, póló,

dzseki, nadrág

20 %
kedvezménnyel!

Megérkeztek gz új
TAVASZI- NYARI

Mustang és Fiorucci modellek!
Megérkeztek a Fiorucci

pólók a szivárvány minden színében!

Gyomaendrőd,

Petőfi u. 2.
Telefon: 66/282-037

COLOR
SHOP
PAPÍRBOLT



20%
kedvezménnyel húsvétig!

AGFA színesfilm előhívás, képkidolgozás
húsvétra és ballagásro!

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-12.30 és 13.30-17 óráig.
szombaton 8- 12 óráig

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.

-'

Ertesítés
Mozgáskorlátozottak és Ha

dirokkantak Egyesülete, Gyo
maendrőd, Hősök u. 4811.

Értesítjük Tagtársainkat,
hogy közgyúlést tartunk 1998.
április 25-én (szom!;Jat) 14 órai
kezdettel a Körös Etteremben.
Közgyúlés után vacsora.

Kérjük tagtársainkal. hogy
április 18-ig szíveskedjen az
egyesület irodájában (hétfő,

szerda, péntek 9-12-ig) jelezni
részvételét. A vacsora hozzájá
rulása 200 Ft, melyet jelentke
zéskor kell befizetni.

Tiszelettel várunk minden ta
gunkat l

,.
' HÚS~TI AKCIÓ! {l,

\
.. Ora"k -<;'i"'",»-)' . ;t~~

~.

~ nagy választékban! .::;~

Megújult órás üzletünkben bőséges

áruválasztékkol várjuk vásárlóinkat.
Korórákat ébresztőórákatfali
és forgóingás órákat kínálunk.

l
~-for::- ~. _i

L. .'

t" Of
d~;, Ú2J hr.: ~

~ . ... .
'"\'. .

\'~-I-.

Di})ya Imre
VAS-MUSZAKI BOLTJA

Húsvéti ajánlat
* kristálypoharak, jénai tálak, üveg étkészjetek.

* Háztartási kisgépek: kávéfőzők, capuccinó,
mixergépek, fritőzök, mikrohullámú sütők,

porszívók, kenyérszeletelőgép, szendvicssütő.

* Takarítógépek

* Automata mosógép akció: Ibema elöltöltős 56.000 Ft

* Szobamérleg

* MTB (olasz) kerékpárok

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 98.

,

JZAm
1IIIII~1I1111~

- Pentium TX alaplap + 512 kB Cache
- Pentium MMX 166 MHz IMTEL CPU

+ hűtőventilátór

- 16 MB RAM (2x8)
- 1.44 MB FDD

- 2.1 GB HDD, Quantum

- S3 VIRGE ká~a + 2 MB RAM
(bővíthetó 4 MB-ig)

- Mini torony + 200
- 14" Color SVGA Monitor, Daewoo

- Magyar klaviatúra
- Microsoft mouse + egérpad

- 24x CD-ROM, IDE, Sony
- SoundBlaster 16 hangkártya, OEM

- Aktív hangszóró
; ;

Ara: 139.900 Ft + AFA
Számprog Szaküzlet Békéscsaba,

Szabadság tér 12-14.
Telefon: 66/321-824,325-824
E-maii: szamprog@moha.szikszi.hu

A LIONNE SHOP HÚSVÉTI AKCIÓ/Af

* Filmek, fényképezőgépek, képkeretek,
fotóalbumok

* Szemüvegkeretek, napszemüvegek,
la karórák la1M * EGO szabadidőruhák ~
LlONNE * Arany és ezüstékszerek! LIONNE
SHOP SHOP

Gyomaendrőd, Hősök útja 46.

Új gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjármúböz, valamint

targoncához.

Vállalom továbbá személy-, teher-,
mezőgazdasági gépjárművek

és targoncák gumiköpenyének
gépi szerelését, javítását, centírozását.

Katona György,
gumijavító

Gyomaendrőd, ~
Bajcsyu.l07. '''o

Telefon: 661285-127



Szerda délutánonként
ingyenes szaktanácsadással

várja vásárlóit
és a gazdákat

Várfi András
agrármérnök.

(a gyomai piactér mellett)

Vetőmagvak,virághagymák,
fűmagok, elektromos fűnyÍrók,

motoros fűrészek
és minden ami

a növénytermesztéshez
és az állattenyésztéshez

szükséges!

Növényvédő

tanfolyam

PVC,
padlószőnyeg,

tapéta
nagy választékban

kapható!
Gellai Mildósné,

Gyomaendrőd,Főút 29.
Telefon: 66/285-392

A Gyomai Gazdakör
Hunya Elek elnök szer
vezésében még január
ban növényvédő

tanfolyamot indított. A
tanfolyam - melyet Vár
fi András növényvédel
mi agrármérnök
vezetett - március 27-én
fejeződött be és az ered
ményes vizsgát követő
en 29 hallgató kapott
oklevelet, s ezzel jogo
sulttá váltak a II. forgal
mi kategóriájú
növényvédőszerek

használatára.

:i.s . ",

, -.":.

-- _.-

Gazda
Kisáruház

Gyomán
(Főút 214.)

és Endrődön
(Főút 10.)

várja kedves
vásárlóit a

villamossági
üzlete.

Villanyszerelési
anyagok, háztartási

gépek és azok
alkatrészei, keleti és

66/386-358

minőségű csapágyak
villanymotorok

alkatrészeinek széles
választékát kínáljuk.
Vállaljuk épületek
villanyszerelését,
érintésvédelmi

felülvizsgálatát és
háztartási gépek

javítását.

WATT GMK.

" , "., ,
MEZOGAZDASAGI TERMELOK, ALLATTARTOK FIGYELEMI

A tavaszi munkák elvégzéséhez vegye igénybe a

CSÁRDASZÁLLÁSI PETŐFI MG. TERMELŐSZÖVETKEZET
gépüzemének alábbi szolgáltatásait:

* talaj-előkészítés

* műtrágyszórás
* vetés
* növényvédelmi

szolgáltatás.

Korszerű technológia,
kiváló minőség,

kedvező szolgáltatási dijak.

Várjuk megrendeléseiket!
Ügyinfézőnk:ValenfínyiZoltán

5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 13.
Telefon: 66/426-022, 426-033

Telefax: 66/426-056
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INGYENES APROHIRDETESEK

HÁZ,LAKÁS
Gyomaendrőd, Tanács u. 17.

sz. alatt összkomfortos 4 szobás
lakóépület eladó. Az udvarban
összkomfortos melléképület.
Érd.: 66/284-510

Kétszobás, gázfűtéses családi
ház ,;ladó. Lakótelepi csere is ér
dekel. Érd.: Gyoma, Bajcsy u. 13.
Gyomaendrőd, Bethlen u. 43.

szám alatti 4 szobás, telefonos
ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft.
Érd.: Gyoma, Vásártéri ltp.
3118/2. Tel: 30/312-035
Endrődön két és fél szobás,

egyedi vízórás, parabolás, telefo
nos. villany és gázfűtéses (öld
szinti lakás garázzsal eladó. Erd.:
661386-347

Gyomai 80 m2-es 4 szobás, tele
fonos családi ház 1100 m2-es tel
ken azonnali beköltözéssel eladó.
Érd.. : 17 óra után 62/487-097

Endrőd, Vasvári P. u. 7. szám
alatt (Ridegváros) 3 szo
bás+konyha. fürdőszobás, telefo
nos régi típusú parasztház nagy
portával eladó. Gázcsonk az ud
varban. Érd .. 66/284-463, 284
578
Gyomaendrőd, Okt. 6. lw-en 3

és fél szobás lakás eladó. Erd.: 18
óra után. 661283-027
Gyomaendrődön 3 szobás,

gáz- és vegyestüzelésű összkom
fortos családi ház, nagy mellék
épülettel, garázzsa), rendezett
környezettel eladó. Erd.: 60/481
277
Gyomaendrőd, Hősök u. 15.

szám alatti 4 szobás, gáz-közpon
tifűtéses ház gazdálkodásra al
kalmas melléképülettel, 600
négyszögöl osztható telekkel el
adó. Érd.: 66/386-452, 661282
456
Endrődön egy és fél szobás

összkomfortos. telefonos ház
nagy melléképülettel eladó. Érd.:
Endrőd, Sugár út 132.
Tel:661283-758-

A Vásártéri lakótelepen 54
m2-es összkomfortos, telefonos,
harmadi k emeleti lakást kertes
házra cserélnék. Érd.: 661284
193
Endrődön 3 szobás, fürdőszo

bás, központifűtéses tanya, tele
fon bekötési lehetőséggel, kúttal,
1,,5 ha földdel sürgősen eladó.
Erd.: Levente Györgyné, Gyo
maendrőd, Fő út 58.
Gyomaendrődön első emel

ti, 3 szobás, 85 m2-es lakás
garázzsal eladó. Érd.: 66/386
456
Gyomaendrőd, Gárdonyi G. u.

71. szám alatt kétszobás, közpon
tifűtéses laJ<:ás eladó. Irányár: 2,5
millió Ft. Erd.: a helyszínen.

Öregszólóben összkomfortos
ház olcsón eladq. Ugyanitt főnix
pálma kapható. Erd.: Gyomaend-

rőd, Polányi u. 50. Tel: 66/283
682

Két család részére alkalmas
komfortos családi ház 3,5 milJió
forintért eladó. Érd.: 66/285-489

Összkomfortos, telefonos csa
ládi ház eladó ipari árammal,
nagy gazdasági épülettel. Érd.:
17 Óra után, 661283-732
Gyomaendrőd, Mátyás u. 7.

szám alatti összkomfortos iker
ház egyik fele eladó. Érd.: Gyo
ma, Mátyás u. 8. Tel: 661283-386

Régi parasztház ,sürgősen el
adó. Víz, gáz van. Erd .. Endrőd,
Kürt Ll 1. Tel: 661285-051

Eladó 3 szobás, gáz[űtésescsa
ládi ház kis kerttel, mellék
épülettel. Érd.: Gyoma, Mátyás
kir. u. 36.

Gyomán a Somogyi u. 15.
szám alatt régi típusú csaláqi ház
nagy telekkel eladó. Erd.
60/480-345

Gyomán a Mátyás kir. utcában
kertes ikerház egyik fele eladó.
Érd .. 60/480-345

Kicsi ház (e,gy szoba, egy
konyha) eladó. Erd.: Gyomaend
rőd. Mikszáth u. 16.

Ikerház egyben vagy külön is
eladó GyolT)a, Mátyás kir. u. 7.
szám alatt. Erd.: Az esti órákban
386-297, vagy munkaidóben a
283-386-os te!efonszámon.

Sorházban 120 m2-es össz
komfortos. padlófűtéses, telefo
nos lakás garázzsal eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 9.
Tel: 66/284-119

Kétszobás, összkomfortos csa
ládi ház eladó Gyomán a Ijunya
di u. 32/1. szám alatt. Erd.: a
helyszínen, vagy 66/283-419

Okt. 6. lakótelepen első emeiti
3 és fél szobás 84 m2-es, cirko
gázfűtésű lakás eladó. Érd.: Hor
nok, 06-1/266-150 I

Öregszólóben, Páskumi u. ll.
szám alatti kétszobás, fürdőszo

bás, központifűtéses ház eladó.
Műhely, ,garázs gazdasági épüle
tek, stb. Erd .. Gyomaendrőd, Zrí
nyi 1. u. 22., vagy 66/283-143
Gyomaendrődön eladó 4 szo

bás. összkomfortos családi ház.
Érd.: 66/285-963

Kétszobás, fürdőszobásház el
adó. Érd.: egész nap, Gyomaend
rőd, Rákóczi u. 13.

Két család részére is megfelelő,

különbejáratú, gázfűtéses családi
ház eladó melléképületekkel, Gyo
mán a közQontban, Petőfi u. 26.
szám alatt. Erd.: 66/284-042

Budapesten, VU. ker. Rózsa
úton első emeleti, kétszobás, össz
komfortos lakás eladó. Érd.. Pésó
Béláné Öregszólő, Szólőkert 10.

Kétszintes, gázfűtéses, telefo
nos családi ház nagy mellék
épülettel eladó GyoJ11a, Bajcsy u.
28/1. szám alatt. Erd.: 661284
042, 285-121

Köpontifűtéses, fürdőszo,bás,

régi típusú kis ház eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Vörösmarty u.
18. Tel: 66/282-089
Gyomaendrőd,Árpád u. 1711.

szám alatti t~lefonos, gázfútéses
ház aladó. Erd.: a helyszínen,
egész nap.

KERT, TELEK
Siratói (csatornapartra nyúló)

vetem~nyes bérbeadó vagy el
adó. Erd.: Mastaláné, Gyoma
endrőd, Kossuth u. 18. Tel:
66/386-479

Téliesített, vízparti, összk.om
fortos hétvégi ház eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Mátyás kir. u. 8.

A Fűzfás-zugban 300 négy
szögöl kert, valamint két gázpa
lflck és 80 literes boyler eladó.
Erd.: Barna Lajos, Gyomaend
rőd, Rácz L. Ll. 3. Tel: 66/284-262

Gyomán a Siratói holtágnál
vízparti telek eladó. Tel:60/480
345

Gyomán a Hantoskertben 450
négyszSigöl belterületi ingatlan
eladó. Erd.: 60/480-345

990 m2-es összközművesépí
tési telek eladó a Bethlen G. utcá
ban. Érd.: Gyoma, Hősök u. 5.

300 négyszögöl Körösgarti
kert a Fűzfászugban eladó. Erd.
Gyomaendrőd,SalJai Ll. 12. este,
Tel: 60/284-912

Dan-zugi vízparti zártkert, 928
m2-es, gyümölcsfákkal eladó.
Villany van. Tel: 66/282-947

JÁRMŰ

J awa Mustang típusú kismo
torkerékpár olcsón eladó.
Érd.: Buza Sándorné, Gyoma
endrőd, Baj csy u. 46/1. Tel:
386-452 - .

Jó állapotban lévő 1500-as
Polski eladó. Irányár: 120 ezer Ft
Érd.: Szarvas, Gyóni G. u. 22.
minden nap.

1200-as Lada 77-es évjáratú,
lejárt műszakival, üzemképes ál
lapotban 50 ezer forintért eladó.
Tel: 283-211

Jawa Babett~ eladó. Irányár:
30 ezer forint. Erd.: 66/282-428
W~rtburg kombi és Babetta el

adó. Erd.: 285-502
126-os Polski Fiat érvényes

műszakival 60 ezer forintért el
adó. Érd.: 284-615

Renault Express körablakos
1991-es évjáratú személygépko
csi eladó. Erd.: 60/480-345

Eladó 120L Skoda első tulaj
donostól, 3,5 LE kertitraktor, 2
db önetető (3000 Ft/db). Érd.:
Gyomaendrőd, Fegyvernek u.
17. Tel: 66/285-364

Romet és Babetta kismotor el
é!dó- Irányár: 21 ezer- 16 ezer Ft
Erd_:Gyoma, Gyóni G. u. 38/1.

Avia, hosszúplatós, ponyvás
(lejárt műszakival), üzemképe
sen, jó állapotban eladó vagy ér
tékegyeztetéssel elcserélhető.

TeJ: 661282-118
250 cm3-es kétéves Simson

műszakival eladó, valamint mo
toros Sthil 28-35-ös láncfűrész

hez új alkatrészek eladók. Érd_:
16 órától. 66/284-506

Eladó Simson Enduro se9:éd
motorkerékpár megkímélt álla
potban, vala,mint egy 250 mm-es
gyalugép. Erd.: Gyomaendrőd,

Bocskai u. 21. Tel: 661285-215

ÁLLAT
Törzskönyvezett fekete-fehér

Alaszlsai malamute kiskutyák el
adók. Erd.: Gyomaendrőd, Petőfi

u.68.
Pietrines sertés kan eladó. Kb.

120 kg. Érd.: hétvégén egész nap.
Gyomaendrőd, Szélmalom u. 23.
Házőrzőnek 5 hónapos fekete

kan kutya" nagynövésű, ingyen
el vihető. Erd.: Gyomaendrőd,

Selyem u. 36. TeJ: 661283-745

MUNKA
Szellemi munkalehetőség he

tenkénti fizetéssel. Már heti 5-6
óra szabadidővel is vé9:ezhető.

Részletes információ a K-ódex H.
helyi munkatársánál. Tel:
66/285-874, Csapóné

Fegyvervizsgával, vagyonőri

igazolvánnyal, kutyával rendel
kező biztonsági őr melJékállást
keres. (Gyomaendrőd környé
kén.) Erd.: munkaidőben az
OTP-ben, ill. a 66/284-790-es te
lefonszámon.

EGYÉB
Olcsón eladó kerékpár, fűnyí

ró, babakocsi, egylapos villany
rezsó, video. modern bukósisak.
Érd.: 20/585-339

Jótállásos parabola antenn~ el
adó vagy birkákra cserélhető. Erd.:
Szabó Lászlóné Gyomaendrőd.

Sallai u. 21. tel: 66/282-156
Endrődön a volt Béke Tsz iro

daház eladó. Ugyanitt hűtó1<am

ra, húsipari ládák, rekeszek és
villanykályha eladó. Érd .. Rácz
István 30/670-018

64 m2-es üzlethelyiség fizetési
könnyítéssel eladó Gyomán a Lé
vai u,, 4. szám alatt (Piros ma
lom). Erd .. Gyomaendrőd. Zrínyi
M. u. 4111. Tel: 66/283-145

Négy tag9ól álló szobaszek
rény eladó. Erd.: Gyomaendrőd.

Kazinczy u. 8. Tel: 66/285-696
Jó állapotban lévőMarco-Zing

lila színű, 3 funkciós babakocSI
eladó. Érd.: 282-092

Jó állapotban lévő szürke, két
funkciós babakocsi eladó. Érd.:
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Húsvéti
bútorakció!

(k ~

plüss és sztreccs blúzok 1350 Ft-tól,
bizsublúzok 1500 Ft-tól, sportcipők
2200 Ft-tól, vászoncipők400 Ft-tól,

széldzsekik 2600 Ft-tól,
szabadidőruhák2500 Ft-tól

ZHI MING KFT.
EndrődiKínai Boltjának

tavaszi kínálata

_"":.._--

Szilvia ülőgarnitúra3-2-1
(ággyá nyitható) 105.000 Ft
Heverő 19.900 Ft-tól
Francia ágy 42.000 Ft-tól

JLZ 'Enárőái 'J(fnai 'Bort kf,r[em..e5 h.úsvéti ünnepekf,t
fJván mirufen kf,áves o[vasónak!

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

1 Ingyenes az apró! i
I I
I A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasók- I

: nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik :
: be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell
I beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelezólapon vagy
: borítékban kell elküldeni a következ6 címre: Szó-Beszéd 5500
: Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
I vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetóleg ne tartalmazzon
: tizenöt (15) szónál többet!
I
I

: Fe[adóneve: , .
I
I

: Címe: " ,
I
I

: Az apróhirdetés szövege: .
I
I
I
I .. , , ,., ,., , .

I
I
I
I .

I
I

: Érdeklődni: , .
I I

L J

Használt kerékpárok, konyha
szekrények, rozsdamentes mosoga
tók, kihúzhatós ülőgarnitúrák

eladók. Gyomaendrőd, Kiss B. u. 4.
Dissous+oxigén palackok el

~dók, teljes felszereléssel együtt.
Erd.: Buza Sándorné, Gyoma
endrőd, Bajcsy u. 46/1. Tel: 386
452

Robi 56 rotakapa, házilag ké
szített billenős utánfutóval, vala
mint fűnyíró, víz-szivattyú és
s,orkihúzó kiegészító1<.kel eladó.
Erd.: Buza Sándorné, Gyoma
endr6d, Bajcsy u. 4611. tel: 386
452

Elvált 50-es nő férfiak isme
rettségét keresi. Lakás van. Tel:
661284-608

Egy 6 KW-os hőtárolós vil
lanykályha eladó. Tel: 66/284
030

Kistraktorba való felújjtott
Pannónia motor eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Baross u. 24. az
esti órákban.

Vörös Proletár 1500-as eszter
ga kompletten eladó. Irányár:
550 ezer Ft. Tel: 66/284-060

Felújított Trabant Combi eladó
és négyütemű Trabant Combit
vennék jó állapotban. 66/386
617. Ugyanitt kutyanyírást válla
lok.

400 darab kisbála szalma el
adó. Érd.. Gyomaendrőd, Hársfa
u. 10/1. Tel: 66/285-594

3 mázsa teherbírású, fék nélkü
li utánfutót vennék. Tel: 661311
992, Csányi

Permetez9, szólőzúzó, sz61őp
rés eladó. Erd.: Gyomaendrőd,

Pet6fi u. 2. Tel: 66/282-037

Gyomaendrőd, Pásztor 1. u. 6.
Tel: 66/284-245

20 db nagybálás lucernaszéna,
50 db gyepszéna, 50 db szalma
eladó. Erd.: 60/384-797

Használt műanyag húsipari
ládák, kis és nagy rekeszek,
kolbásztöltő és hűt6kamra el
adó. Érd.: Rácz István,
30/670-018
Gyomaendrődö~ a Liget Für

dóben eladó 20 m -es faház büfé
? '50 m--es fedett terasszal. Erd.:

06-20/579-818
, Kisbálás gyep széna eladó.
Erd.: 661382-260

Telefonhoz csatlakozó vezeték
elkészítését. hosszabbítását vál
lalom minden méretben, azonnal.
Érd.: Mraucsik, Gyomaendrőd,
Bartók u. 10. Tel: 66/285-149

Mély babakocsi eladó. Tel:
66/283-21 l

170 literes savanyító fakád tar
tozékokkal eladó. Ugyanit~ Ba
betta olcsón eladó. Erd.:
666386-440

Két fekete-fehér televízió, egy
(gázról , gépkocsi akkumlátorróI,
hálózati áramról működtethető)

60 literes hűtőszekrény eladó.
Tel: 66/386-082

150,db kisbálás árpaszalma el
adó. Erd.: Gyomaendrőd. Mik
száth K. u. 49.

Színes tévék, videók javítását,
áthangq,lását vállalom, helyszí
nen is. Erd.: 66/283-270

Újra megnyílt a Használtcikk
kereskedés: szekrénysorok, ülő

garnitúrák, mosógép, fűnyírók,

kerékpárok stb. kaphatók. Gyo
maendrőd, Kiss B. u. 4.

::::::*::::E:;:i:!r::!::~:r.d!»:m:!'~~~::m:r.::m:tZJll»;m;;z:~::t::s:e .. o • ..:r:z::::&:....:.:I:~-ze~z:E~

ill ~
11[ KÉT HÉT NYARALÁS KÉT SZEMÉLYRE ~~
m SAN FRANCISCO-BAr TÉS HAWAII-N II
~.rf:;.. 2 X 1000 dollár költőpénzzel! ~
< ~~

m Egyetlen Levi's farmerral *!t B

1[1 sorsol~:k~~~~:~.~~~~~2., 30, ~
~:~

~ Keresd a Levis farmert
a Faml7ia Űz/efházban!

Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 53.



Marha
akció

Nem mindennapi akcióban
vehettek részt április elején ren
dőreink. Március 31-én éjjel ál
lampolgári bejelentés érkezett a
rendőrségre, miszerint három
jól fejlett szürke marha szapo
rázza lépteit a Körösladányi
úton Gyoma irányába. Mire a
járőrök a helyszínre értek, a
marháknak nyomuk veszett.
Még aznap a mezőtúri rendőr

ség felhívást tett közzé, hogy
egy mezőturi gazdától három
szürke marha kóborolt el. Ezzel
megkezdődött az április elsejei
szürke marha akció. Az állato
kat ugyanis elsején Szarvas ha
tárában sikerült elfogni komoly
rendőri akció nyomán, mert 
mint megtudtuk - a három mar
ha háromfelé szaladt, mikor a
tányérsapkásokat meglátták.

Készülj a váratlanra:
az ALCATEL SL készülék és kártya

Nettó 14.800,-Ft bruttó 18.500,-Ft

••

Egyszerűennagyszerű

a NOKIA 3110SL készülék és kártya:
Nettó 19.600,-Ft

. bruttó 24.500,-Ft

Elvihető nettó
19.950,-Ft azaz bruttó 24.938,-Ft

Abban az esetben, ha kitartó
partnerre vágyik, a

MAXXON MX 2450 akciós áron kapható!

Nettó 17.900,-Ft, bruttó 22.375,-Ft

Abban az esetben, ha sok
a mondanivalója, lebeszélhet minket

egy
BENEFON SIGMA feléról.

Minden esetben 06-60 társ a társalgásban!

, FÚGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Aekline Studio

GYOMA- sza Felelós szerkesztó: Felelós kiadó: Homok Ernő

ENDRŐDI - Homok Ernő Ké"ült:
, Szerkesztöseg: GyomaI Kner Nyomda RI

BESZED
5500 Gyomaendrőd. Ve,e';gazg3lÓ

Kossuth u. 18. Papp Lajos
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Amatőr kaszkadőr
Igazi cirkuszi mutatványnak beillő jelenetet Játhattak a Kál vin

utca lakói március 30-án. Hangosbemondóval felszerelt piros Zsi
gulijával egy tollkereskedő járta a várost, amikor a Kálvin utcában
váratlan esemény történt.

Egy ideggyógyászati kezelés alatt álló férfiú ugrott a kocsihoz, s
ki akarta rángatni járművéból a megszeppent kereskedőt,aki azon
ban inkább gázt adott. Az ideges helybéli viszont nem tágított:
belekapaszkodott a Zsiguliba, s ezzel elkezdődött a vadnyugati
filmekból már ismerősjelenet. A tollkereskedőmajdnem egy kilo
méteren át vonszolta az ügyesen kapaszkodó embert, akinek egy
döccenőnél elfáradtak az ujjai, s eleresztette a vörös Zsigulit, majd
elterült az úttesten.

A tollkereskedő mintha mi sem történt volna, továbbhajtott s euy
szemtanú állította meg a Szabadság tér közelében. A meuhúzat~tt
férfinek nem esett komolyabb baja, azonnal fölpattant ~ földről
amikor a rendőröket meglátta, és gyorsan bevett egy marék gyógy
szert. A kórházban rendbehozták, már ami a gyomrát illeti. Az
amatőr kaszkadőra kórházból azonban - se szó, se beszéd - eltűnt,

azóta sem látták.

Mérges
kalapácsos
Április elsején az Üveg

házban egy feldühödött hely
béli fiatalember kalapáccsal
összetört két játékautomatát.
A mérges kalapácsos a ren
dőröknek azzal magyarázta
tettét, hogy apja gyakran jár
az Üvegházba és a család
pénzét ajátékgépekbe dobál
ja. A fiatalember ellen eljárás
indult, s pechére a kocsmá
ban maradt még néhány ép
gép.

Március 19-én a gyomaend
rődi rendőrök őrizetbe vettek
egy mezőtúri fiatalembert, akit
akkor egy a Peresi holtág mel
letti nyaraló feltörésével gyanú
sítottak. Ám ahhoz kevés volt a
bizonyíték, hogy a bíróság elő

zetes letartóztatásba helyezze,
ezért szabadon engedték.

Ebben az ügyben tovább foly
tatták a nyomozást, így 23-án a
gyomaendrődi rendőrök ismét
őrizetbe vették a mezőtúri em
bert és a nála három évvel idő

sebb apósát. Eddig mintegy
hatvan rendbeli hétvégiház be
törésének gyanúját sikerült bi
zonyítani, így óKet a bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte.

Báli és történel
mi táncok

oktatása indul

Túri betöróK

Olyan diákok, felnőttek

és házaspárok jelentkezését
várjuk, akik kedvet éreznek
e táncok iránt.

Bécsi keringő, rock and
roll, argentin tangó, cha
cha-cha, palotás, francia
négyes, csárdás.

Részvételi díj: házaspá
rok részére 2500 Ft/fő,

egyedülállóknak 3000
Ft/fő.

Tervezeu oktatási idő: 24
óra

Jelentkezni péntekenként
18 órától 19 ,30-ig rendezett
órákon a 2. Sz. Általános
Iskola tomatermében lehet,
vagy a 661285-363-as tele
fonszámon.

Oktatók: Wolf Tünde és
Tímár Krisztián táncpeda
gógusok



gyár ügyvezető·e~aza.-..-~ID.-..... -
A Hőtechnikai és Gépipari Kft. ügyvezetője, Gellai Attila május elsejével lemondott tisztségéról
és· közös megegyezéssel - távozott a 102 alkalmazottat foglalkoztató cégtól. A lemondás okairól
és az elmúlt évek munkájáról kérdeztük Gellai Attilát, akit még 1993-ban bízott meg a kazán
gyár vezetésével az Állami Vagyonügynökség. A cég 1993 szeptemberében kelt el, s ekkor az új

tulajdonosok választották a privatizált üzem ügyvezetőjévé.

Misur György
(Független)

GombkötőSándor
(Új Szövetség)

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

7. ÉVF. 5. SZÁM 1998. MÁJUS ÁRA: 69 Ft

Választás '98. május 10.

Domokos László
(FIDESZ-MDF)

- A termékfejlesztés mellett
kialakítottuk az ISO 9001 mi
nőségbiztosítási rendszert, amit
eleinte szinte mindenki ellenér
zésekkel fogadott. A dolgozók
fölösleges nyűgnek érezték, hi
szen mindenkinek pontosan ad
minisztrálni kellett még a
présgép mellett is, hogy ki, mi
kor, mit gyártott, s azt hányszor
ellenőrizte. Az egyre inkább
idényjellegű gázkészülékgyár
tás mellett egyéb bérmunkajel
legű Jemezmegmunkálással is
foglalkozunk, s a nagyobb
megrendelőink is értékelik mi
nőségbiztosítási rendszerünket,
hiszen a bevezetett minőség

biztosítási rendszer garanciát
jelent arra, hogya megrende
lő, a vásárló tólünk megfelelő

minőségű terméket kap - be
szél a fejlesztésekről Gellai
Attila.

(folytatás a 9. oldalon)

Molnár Pál Mészáros László Simon István
(MIÉP) (FKGP) (Munkáspárt)

Minden pénteken és szombaton
T
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minden stílusban a
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Májusban a belépés
LANYOKNAKINGYENES

fiúknak 200 Ft Szendrei Éva Szöllősi Istvánné Tímár Vendel
(SZDSZ) (MSZP) (KDNP)

jen s eSeje!
Képes összeállításunk a 2-3. oldalon

- Az 1993-as évagázszakma
csúcsa volt: több mint húsz ezer
gázkészüléket adtunk el. Ezt kö
vetően az értékesítés és a gyártás
is folyamatosan csökkent a gáz
program leJassulása, a gázszol
gáltatók privatizációja, s nem
utolsósorban a vásárlóerő csök
kenése miatt. Ugyanakkor foko
zatosan túlkínálat alakult ki, több
kis cég kezdett el gázkészüléke
ket gyártani, s emellett rengeteg
külföldi, például olasz kazán ke
rült a magyar piacra. Mindez
nemcsak a Hőtechnikát, hanem a
többi hazai kazángyártót is érin
tette - mondja Gellai Attila.

A gyomaendrődiek komoly
fej lesztésekbe kezdtek, hogy
állják a piac kihívásait. 1993
ban 10 féle termékük volt, mjd
egy három éves fejlesztőmunka
eredményeként négy készülék
családot alakítottak ki, s ez több
mint 80 féle ki vitelt jelent.
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Eljen máju

Színpadon a Komédiás Kör

lig tartó utcabál után reg
gelre az eső is eleredt, de
ez már senkit sem zavart,
hiszen a májusi eső ara
nyat ér...

elseje!
színpad közelébe. A majo
rette bemutató után a Ko
médiás kör komédiázott,
majd a zenekarok kapták
meg a mikrofont. A hajna-

A gyomaendrődi majálisozók

Köszönet
Megköszönöm mind

azoknak akik az 1998. má
J us l-i programhoz
támogatást nyújtottak és ez
zel több ezer polgár szóra
kozását segítették elő.

Babos Lászlóné
a városi sportcsarnok

igazgatója

Délután a zenés kabaré
után a békéscsabai fittnes
központ hölgyeinek be
mutatója vonzotta
különösen a férfiakat a

Bár a reggeli boron
gós időjárás nem
sok jóval kecseg

tette a gyomaendrődi pol
gárokat, kilenc óra tájban
mégis kisebb tömeg várta
a sportcsarnok előtt az első

műsorszámot. Hangya Pe
ti és Tücsök Imi zenés
gyermekműsoramég a na
pot is eJőesalogatta a fel
hők mögül. Mire Kálmán
Ilona nótaénekes belekez
dett műsorába, már több
ezer szál méretes sültkol
bász és több hektó .sör ta
lált gazdára.

A sportcsarnok által
szervezett programnak
köszönhetően a csarnok
előtt feiállított színpad
sosem voit üres: egymást
érték a jobbnál jobb mű

sorszámok.. Igazi nem
zetközi majális volt a
mostani, hiszen a Svéd
országban élő Kruchió
házaspárnak köszönhető

en városunkban vendé
geskedett egy svéd
néptáncegyüttes, mely
nek tagjai bemutatták ho
gyan ropják a táncot az
északi népek. Testvérvá
rosunk, Nagyenyed ro
mán mezőgazdasági

iskolájának küldöttsége
is megérkezett április
utolsó napján, így ők is
résztvettek a munka ün
nepén.

A svéd táncosok Egy-két méretes májusi kolbásszal már jól lehetett lakni



1998. május HÍREK 3

Kábeltévé
Úgyis mondhatnánk, hogy a város életében történel
mi eseménynek lehettek szemtanúi április utolsó
napjaiban a Kolmann lakótelep 29 lakásának a la
kói, ahol ezekben a napokban már a kiépített kábel
hálózaton érkezett az adás.

Hangya Imi és Tücsök Peti gyermekműsora

A gyomaendrődi majorette-csoport

AKolmann telepi lakó
tömb tetején elhelyezett an
tennák az alábbi magyar
nyelvííműsorokatjuttatják el
kábelen a lakásokba: MTV
l, MTV 2, TV 2, RTL Klub,
Duna TV, Szív TV, TV 3,
M-SAT, Spektrum TV. A
felsoroltakon kívül két angol
nyelvíí csatornát - Cartoon
Network, Eurosport - és hét
német adót - RTL, RTL 2,
Pro 7, SAT l, VOX, VIVA,
VIVA 2 - láthatnak mind
azok, akiknél bekötötték a
kábelhálózatot. A magyar
nyelvűZ+ nevű magyar ze
nei csatorna, valamint az Eu
rosport magyar hangja akkor
lesz fogható, ha a bekötött
háztartások száma eléri a
négyszázat.

A helyi csatorna május
második felében indul,

egyenlőrea helyi informáci
ókat és hirdetéseket közlő

képújsággal valamint kísér
leti adásként hetente egy al
kalommal az elmúlt évek
gyomaendrődieseményeiró1
láthatnak bejátszásokat a ká
beltévé előfizetői.

Több utcában folyik a
kábeltévé szervezése.
Szűcs Imre vállalkozó, a
hálózat kiépítője elmond
ta, hogy azokban az utcák
ban kezdenek hozzá a
kábelhálózat kiépítésé
hez, ahol a jelentkezők

száma az 50 százalékot el
éri. A kiépítéssel kapcso
latban keressék Szűcs

Imrét a 30/217-346-os te
lefonszámon, vagy Dusek
András RTV-műszerészta
66/386-828-as telefonszá
mon.

A csabai fittness-központ lányai
a színpadon

levél Puskás László Tanár Úrnak!
-'

Kedves Tanár Ur!
Május van, s újra közeleg a Pedagógusok Napja,

június elsővasárnapja.Szeretettel gondolunk tanítóink
ra, tanárainkra. Ki volt a legkedvesebb, kitó? kaptuk a
legtöbb biztatást, ki volt a legszigorúbb, a legembersé
gesebb ? Önmagunknakfelelünk ezekre a kérdésekre. Én
is ezt teszem.

Minden tanáromra szeretettel és hálával gondolok, de
arra aki "VEZÉREM" lett életem, pályám alakulásánál,
aki példaképem, aki az igazi pedagógust személyesíti
meg, annak most itt szeretném köszönetemet kifejezni.

Köszönöm az útravalóul kapott jótanácsokat, azt a
szeretetet amellyel végigkísérte eddigi életemet. Hálás
vagyok az odaadó oktató-nevelőmunkájáért, köszönöm
az intőszót, afigyelmeztetést és köszönöm a büntetéseket
is. Ma már tudom, hogy minden amit tett és mondott a
tanítványnak szólt és csak jót akart.

Önfeláldozó munkájáért, szakmai tudásáért ugyan ki
tüntetést még nem kapott, de most volt tanítványai nevé
ben szeretném átadni a pedagógus pálya legnagyobb,
legszebb kitüntetését: a megbecsülésünket, hálánkat,
szeretetünket. Jó egészséget és még hosszú életet kívá
nunk! Köszönjük Laci bácsi!

A volt tanítványai nevében:
Halászné dr. Balogh Erzsébet
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Eladták a részvényeket Kórházi eset

Pedagógiai programok

A képviselő-testület a közelmúltban már foglal
kozott a mezőtúri kórház kéreimével. Az intéz
mény 700 ezer forint támogatást kért volna
Gyomaendrődtó1, ám a támogatást a képviseló'k
nem szavazták meg, mondván a gyomaendrődi

betegek nagy része ajobban felszerelt, s a beteg
felvételi körzetet ellátó békéscsabai kórházba
kerül, másrészt a mezőtúri kórház további sor
sáról, fennmaradásáról még nincs döntés.

A képvielő-testület még
márciusban döntött az ön
kormányzat tulajdonában
lévő 42 millió 790 ezer fo
rint összértékű TITÁSZ
részvények értékesítéséról
100 százalék alsó és 120
százalék felső limit határ
ral. Egyben megbízták a
polgármestert, hogya leg
jobb ajánlatot tevő bróker
céggel kössön szerződést.E
döntés idején a különböző

brókercégek vételi ajánlata
90-95 százalék között moz
gott, majd napról-napra
nőtt az árfolyam. Április 6
án az ajánlat 135 százalék
kal kezdődött. A Casline
Bróker Értékpapír Rt. - ez a
társaság vásároIta meg a

Létrás kocsi
Újabb igen hasznos jár

gány t kapott a gyomaend
rődi önkéntes tűzoltó

egyesület. Németország
ból egy felújított létrásko
csit hoztak, aminek
segítségével akár 30 méter
magasból is lehet menteni
az embereket tűz esetén.
Mindezt a köznép is meg
csodálhatta akkor amikor
az ajándékautó befarolt az
endrődi katolikus temp
lom udvarára, s a kinyúj
tott létráján egészen a
torony óráig emelte az arra
érdemeseket.

Dégáz részvényeket is 
még ezen a napon 140 szá
zalékon tett ajánlatot, me
lyet a polgármester
elfogadott. A TITÁSZ
részvényekért kapott 59
millió 906 ezer forintot hat
hónapra lekötötte a város.

Műsorfüzet

havonta
Gyomaendrődi Program

füzet címmel új kiadványt
jelentetett meg a Katona Jó
zsef Városi Művelődési

Központ. A fennállásának
45. évfordulóját idén ün
neplő művelődési központ
munkatársai hónapról-hó
napra összegyűjtik a város
kulturális és sportprogram
jait, s ezt a Gyomai Kner
Nyomda Rt. segítségével
2000 példányban megjelen
tetik. Az ingyenes terjeszté
sű kiadvánnyal a lakosság
és a városba látogatók tájé
koztatását próbálják segíte
m.

~

Allásbörze
A Gyomaendrődi Munka

ügyi Kirendeltségen április
28-án állásbörzét rendeztek a
körzetben lévő 82 regisztrált
pályakezdő részére. Össze
sen 45 munkáltató 148 állást
kínált a fiatalok részére.

A börze napján támogatás
nélkül elhelyezkedett 2 fő,

támogatással pedig 29 fő.

A tanfolyamokra jelent
kezettek száma 25 érdeklő

dőbőI 8 fő. Jogi
tanácsadáson részt vett 2
munkáltató, 9 pályakezdő.

Képzési tanácsadáson 35
pályakezdő, pszichológiai
tanácsadáson pedig 14 pá
lyakezdővett részt.

A kirendeltség ezúton
köszönti a szponzori támo
gatást nyújtó munkáltatók
hozzájárulását, amelyet a
börze színvonalasabbá téte
Iéért nyújtottak.

Dávid István munkáspárti
képviselőe döntéssel nem ért
vén egyet, aláírásgyűjtésbe

kezdett. Negyven lakó nevé
ben kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz, hogya vá
ros mégis biztosítson az idei
költségvetésben 700 ezer fo
rintot a mezőtúri kórháznak.
Dávid azzal indokolta kérését,
hogy bár őt még soha nem vit
te mentő kórházba, de tény,
hogyamezőtúri kórház köze
lebb van mint a csabai, így akit
a megyeszékhelyre visznek,
az meg is halhat a hosszú úton.

Dr. Gedei Margit városi fő

orvos ezzel kapcsolatban el
mondta, hogy sürgős esetben,
ha a mentő Mezőtúrra viszi a
súlyos beteget, onnan úgy is a
jobban felszereit szolnoki kór
házba küldik tovább. S Szol
nok már messzebb van mint
Békéscsaba. Egyébként pedig
aki a mezőtúri kórházba je
lentkezik betegként azok után
a kórház állami finanszírozást
kap.

Az április 30-i testületi
ülésen újra tárgyalt témá
hoz adatokat is gyűjtott a
főorvos asszony. E szerint

A közoktatási törvény ren
delkezése értelmében ez év
szeptember l-tól az iskolák
nak a fenntartó által elfoga
dott pedagógiai program
alapján kell az oktatómunkát
végezni. A fenntartó, az ön
kormányzat az iskolák által
készített pedagógiai progra
mok elfogadása előtt szakér
tői véleményt köteles kémi. A
városháza árajánlatot kért a
Békés Megyei Pedagógiai In
tézettól és egy szolnoki köz
oktatási szakértőtől. Az

az idei év első két hónapjában
összesen II esetben vi ttek
Mezőtúrra gyomaendrődi be
teget: a szüJészetre 6 nőt, a
sebészetre 3, a belgyógyászat
ra pedig 2 beteget vitt a mentő.
A jelenleg érvényben lévő be
teg-beutalási rend szerint
Gyomaendrőd lakosságának
fekvőbeteg ellátási szolgálta
tója a békéscsabai és a gyulai
kórház. Ilymódon nem indo
kolt a mezőtúri kórház támo
gatása. Ennek ellenére a
képviselők úgy döntöttek,
hogy 100 ezer forint támoga
tást nyújtanak a mezőtúri kór
háznak.

A támogatási kérelmet be
nyújtó Dávid István ezt nem
szavazta meg, s végső nekike
seredésében durván nekiron
tott dr. Gedei Margit főorvos
asszonynak, akit sikkasztással
is megvádolt. A szónoki ké
pességekkel legkevésbé meg
áldott képviselő homályos
megfogalmazásaiból nem de
rült ki vajon mit ért az alatt,
hogy mint mondta: "Vigyázni
kell arra, hogy a számlák fed
jék a valóságot...!"

H.E.

elóbbi 480 ezer forintért, az
utóbbi 300 ezer forintért
vállalta a város fenntartásá
ban mú1.<ödő négy iskola
oktatási programjának érté
kelését. Bár a pénzügyi bi
zottság az árajánlatok
alapján az olcsóbb megol
dást javasolta, a képviseló1<
mégis a pedagógiai intézet
mellett döntöttek, mondván
minden oktatással kapcso
latos kérdésben jelentős se
gítséget kaphat a város a
megyei intézettó1.



Május közepén nyit O strand

Csúszdaügy a estület előtt

Hirdetésfelvétel:
66/386-851,20/669-855

Díszsírhelyek

1998. május

Mint az a legutóbbi
önkormányzati ülé
sen kiderült, a képvi
selő-testület tagjai
között több csúszdai
pari szakértőis talál
ható. Minderre
akkor derült fény,
amikor a Liget Fürdő
beadványáról tár
gyaltak a képviselóK.

A felújított strand szín
vonalát és látogatottságát
jelentősen növelhetné egy
vízicsúszda megépítése.
Ehhez azonban 4-6 millió
forintra lenne szükség. A
fürdő vezetése ezért kére
lemmel fordult az önkor-

GyomaendrődVárosi
Jogú Nagyközség Ta
nácsa még 1984-ben
hozott rendeletet arról,
hogyaköztemetők

frekventáltabb részét
díszsírhelyek számára
kell fenntartani. Ezt a
rendeletet 1991-ben
megszüntette az önkor
mányzat azzal az in
dokkal, hogy "a
demokratikus társada
lomban nem indokolt
megkülönböztetést ten
ni ember és ember kö
zött, a kiemelkedő

érdemeket nem a sze
mély halálakor, hanem
még életében kell elis
merni."

A képviselő-testület

április 30-i ülésén újra
előkerült e téma. Ennek
oka, hogy' a közelmúlt
egyik halálesete (Hu
nya Alajosné) ismét fel
vetette annak
szükségességét, hogy
legyen a temetó1<:ben
olyan terület, ahová
azokat temetheti k, akik
munkásságuk során az

mányzathoz, hogy
amennyiben a beruházás
megvalósítására találnak
befektetőt, úgy vállalko
zási alapon épülhessen
meg a csúszda.

A csúszdát tehát meg
építené egy vállalkozó, a
fürdő 5 évig biztosítaná a
területet, vizet és az ener
giát térítésmentesen, s ez
idő alatt a bevétel a vállal
kozót illetné meg. Öt év
után a hasznon a fürdő és
a vállalkozó osztozna.

A téma nem várt vitát ka
vart. Dávid István képvise
lő természetesen azonnal
nemtetszését fejezte ki, s
javasolta, hogy inkább a
város építsen csúszdát, s

átlagosnál többet tettek
a városért, s emiatt köz
megbecsülés övezte
személyüket, esetleg
életművük elismerése
ként magas helyi kitün
tetésben részesültek.

A gyomai köztemető
ben a D, az endrődiben

az E parcellában jelöl
tek ki e célra területete
ket. Ide azokat
temethetik, akik Gyo
maendrőd Város Dísz
polgára címben, vagy
Gyomaendrődért Ki
tüntető Emlékplakett
ben részesültek. A
díszsírhelyre történőte
metés az elhunyt csa
ládjának egyetértésével
történhet. A díszpolgári
címben részesültek ese
tében a város díjmente
sen biztosítja a
sírhelyet, míg más eset
ben e költségek a temet
tető családot terhelik.

HÍREK

így az összes bevétel a vá
ros kasszájába folyna be.
Dávid képviselőolyan ve
hemenciával ecsetelte az
általa javasolt megoldás
előnyét, hogy talán még a
csúszdaőri állást is bátran
vállalta volna.

A csúszda-ügyhöz töb
ben hozzászóltak, volt aki
a csúszdaépítés pontos
költségeire, mások egy
csúszás árára voltak kí
váncsiak. A képviseló1<:
végül elfogadták a fürdő

javaslatát azzal, hogy a
fürdő a csúszda üzemelte
tése miatt jelentkező

többletköltségre önkor
mányzati póttámogatást
nem igényelhet. H. E.

Épül
a MOL-kút
A sorompó mellett le
bontott gázcseretelep he
lyén MOL 2000 típusú
benzinkút épül. A beru
házás április 16-án kez
dődött, s a tervek szerint
12 héten belül a műszaki
átadásra is sor kerül. A
benzinkút építésekor a
környezetvédelmi előí

rásoknak megfelelően

természetesen a szenny
vízelvezetést is meg kell
oldani. Mivel azon a ré
szen a hálózat nincs ki
építve, ezért 240
méternyi szennyvízve
zetéket kell kiépíteni a
leendő benzinkút bejára
tától a Zrínyi utca sarkán
lévő átemelőig. A költsé
gek egyik felét - 2 millió
forintot - a MOL állja, a
másik felét a város és a
hét érintett ingatlan tu
lajdonosai adják össze.
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INGYENES APRÓ
HÁZ,LAKÁS

Endrőd központjában egy üres, kertes csa
ládi ház hosszú távra, garantált fizetőképes

séggel kiadó. Érd.: 68/312-015, este.
Nagycsaládnak nagy lakás! Tetőtérbeépí

téses 117 m2-es családi ház lakásnak, vagy
irodának egyaránt alkalmas, eladó. Gyoma.
Katona J. u. 211. (3,5 millió Ft) Lakótelepi
csere beszámít, békéscsabai cseremegoldás.
valamint minden ajánlat érdekel. Érd.: hét
köznap dr. Kulcsár László ügyvédnél, hétvé
gén a helyszínen.

Gyomán a Mátyás király u. 7. szám alatti
ikerház egyik fele eladó. Érd.: 66/386-287
este, vagy napközben a 66/283-386-os tele
fonszámon.

64 m2 üzlethelyiség fizetési könnyítéssel el
ladó Gyomán a Lévai u. 4. szám alatt. (pirosma
lom) Érd.: Gyoma, Zrínyi u. 4111. Tel:
66/283-145

Yásárolnék I. vagy 2. emeleti lakást a Yásár
téri lakótelepen. Ajánlatokat a 283-732-es tele
fonra kérek 17 óra után.

Gyomán a Zalka Máté u. 14. szám alatti ház
nagy telekkel eladó vagy lakótelepire cserélhető.

Érd.: Gyomaendrőd, Tanácsu. 14. este 6-tól. Tel:
66/284-519

1963-ban épült ,gáz-központifútéses két
szobás ház eladó. Erd.: Gyomaendrőd, Kiss
B. u. 211. Tel: 66/386-707

JÁRMŰ

Trabant kétütemű, friss műszaki val, új gu
l}1ival, vonóhoroggal 135 ezer forintért eladó.
Erd.: 66/386-972

Yamaha Champ robogó 70 ezer forintén,
valamint piros-fehér konyhaszekrény 25 ezer
forintérteladó. Érd.: Gyomaendrőd,Yásártéri
ltp. 212. Tel: 66/283-105

ÁLLAT
Kék és barna szemű, rajzos, törzskönyve

zett husky kiskutyák eladók. Érd.: 661386
326

Méhcsaládok eladók 10 NB kereten 15 ezer
Ft/család. 24 keretes NB kaptárraJ: 20 ezer
Ft/család. Érd.: 66/386-972

EGYÉB
Eladó új utcai rokkantkocsi, valamint fekete

fehér tévé. Érd.: 661285-588
Faliszőnyegek, ágytakarók, falvédők, szőI]ye

gek a készítőtől' Olcsó áron rendelésre is. Erd.:
Gyomaendr6d, Zrínyi u. 43. Tel: 66/283-146.
10-20 óráig.

Keresek olyan Wartburggal rendelkező, le
hetőleg nyugdíjas személyt, aki esténként
személyszállítást vállalna. Tel: 66/386-815

Hálószobabútor és konyhaszekrény eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Tanács u. 14. este 6-tól.
Tel: 66/284-519

Eladó 24" gyermekkerékpár, gyermekrol
Ier, bontott ablak, tolóajtó. Érd.: 66/282-037
Gyoma, Petőfi u. 2.

TZ4- K traktorra szerelhető fu1<asza eladó.
1rányár: 80 ezer forint. Érd.: Gubucz, Gyoma,
Zrínyi u. 35/1. Tel: 66/284-775 (este)

220 y -os betonkeverőeladó. Érd.: 66/284
775 (este)

HasznáJt N3-as fénymásoló eladó. Érd.:
20/566-407

Építkezőknekhárom méteres ducolásra al
kalmas fenyőrönk 500 Ft/db áron eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Yásártéri ltp. NB !VS.

Háromfunkciós ROAL típusú babakocsi
megkímélt állapotban eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Yásártéri ltp. NB. 1I/5.
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Uj Szövetség' Magyarországért

Gombkötő Sándor:
"Nemzeti összefogást hirdetünk"

1998. május

- Az Új Szövetség Ma
gyarországért egy olyan
kezdeményezés, amelyre
hazánkban eddig még
nem volt példa. Nem ál
lunk sem a bal, sem a
jobb oldalon, hanem a
nemzeti összefogás szük
ségességét tűztük· zász
lónkra - mondja G.
Nagyné Maczó Ágnes az
Új Szövetség elnöke, aki
Gyomaendrődön április
17-én mutatta be az 5.
számú választókörzet
ben indított jelöltjét, a
szarvasi GombkötőSán
dort (59).

A jelölt egyébként oroshá
zi születésű, s családjuk
1952-ben költözött Szarvas
ra. Büszkén említi, hogy 35
éven át dolgozott egy mun
kahelyen, a vízügyi igazga
tóság egyik öntözőtelepén.

Jelenleg mezőgazdaságivál
lalkozóként SS hektáron gaz
dálkodik.

Politikai pártnak csak a
kisgazdapártnak volt tagja.
Hét évig vezette a szarvasi
szervezetet, majd nyolc hó-

GombkötőSándor

nappal ezelőttkilépett a párt
ból. Mint mondja, azt tapasz
talta, hogy sem a megyei,
sem az országos központban
nem úgy mennek a dolgok,
ahogy kellene.

- Nem én távolodtam el a
kisgazdapártól, hanem a párt
távolodott el tó1em, s mind
azoktól, akik az utóbbi idő

ben elfordultak a
kisgazdáktól - mondja
Gombkötő Sándor, aki G.
Nagyné dr. Maczó Ágnes el
nökasszony felkérésére vál
lalta a jelöltséget, s most
mint párton kívüli az Új Szö-

vetség jelöltjeként indul a
körzetben.
Gombkötő Sándor prog

ramjában hansúlyozza, hogya
térség mezőgazdasági jellegé
ból adódóan az itteni lakos
ságnak ez az egy ú0a van a
megélhetéshez. Támogatni
kell a feldolgozóipart, új mun
kahelyeket kell teremteni és
rendkivül fontos az elmara
dott térségek, települések inf
rastruktúrájának fejlesztése.

- Az Új Szövetség prog
ramjának legfontosabb ele
me, hogy a családokat
helyezik előtérbe. Minden
polgárnak joga van a biztos
megélhetéshez. A szövetség
bevezetné a családi jövede
lemadót, az ingyenes okta
tást és a férfiak 60, a nól< 55
éves korukban mennének
nyugdíjba, így hamarabb át
adva a munkahelyeket a fia
tal generációnak. Az
ingyenes oktatás mellett
meghirdetjük az iskolaépítő

programot, hiszen a legna
gyobb profitot gyermekeink
taníttatása hozza - hangsú
lyozza GombkötőSándor.

A jelölt elmondta azt is,
hogy szövetsége a Nagyatádi

, .

G. Nagyné Maczó Ágnest
köszöntik a gyomaendrődi

előadása előtt

Szabó István gazdaprogram
jának talaján áll, akár az ok
tatáshoz, akár az
alkotmányossághoz való vi
szonyukat nézzük.

- Az elJTlúlt év végén meg
alakult Uj Szövetség Ma
gyarországért mozgalom a
nemzeti összefogást hirdeti
és a keresztény erkölcsi ér
tékrend, valamint az egyete
mes nép! politizálás
megvalósulását tűzte zászla
jára - mondta végül Gomb
kötő Sándor. H. E.

Gyomaendrődön is!
Menjen el május 10-én szavazni

a FIDE5Z-MDF
képviselöjelölfjére,

Domokos Lászléral

PIKTOR
BOLT
Festékek,

lakkok, ragasztók,
ecsetek,

szerszámok,
zárak, linóleumok,

padlóburkolók

Gyomaendrőd,

Fő út 204.

" .ÁS VALASZTAS:

MAGYAR.
POLOMI
PÁR.T

Választási
fórum

Szerkesztőségünk ápri
lis 23-án a Katona József
művelődési központban
választási fórumra hívta
meg az 5. számú választó
körzet kilenc képviselője

löltjét, akik közül hatan
fogadták el meghívásun
kat. Szöllősi Istvánné
(MSZP), dr. Szendrei Éva
(SZDSZ), Gombkötő

Sándor (Új Szövetség),
Domokos László (Fidesz
MDF), Mészáros László
(FKGP) és Molnár Pál
(MIÉP) válaszolt a kö
zönség kérdéseire.
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Mo nár Pál

A legfiatalabb képviselőjelölt
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Molnár Pál (31) szarvasi
születésű és Szarvason
élő fiatalember Magyar
Igazság és Élet Pártj a je
löltje az 5. számú válasz
tókörzetbeo. Nős,

felesége pedagógus. A
fiatal képviselőjelölt ál
talános ápoló és aszisz
tens képesítést szerzett,
jelenleg a Debreceni Or
vostudományi Egyetem
Főiskolai Karán másod
éves hallgató levelezőn.

- A rendszerváltás után a
szarvasi újtemplomi evange
likus gyülekezet visszakapta
régi, romos ingatlanait, ame
lyek felújításánál én is segí
tettem a kőművesek mellett.
Amikor elkészült az elsősze
retetotthon, megkért a lel
kész, hogy maradjak ott
ápolónak. Igent modtam, s
később az otthon vezetője

lettem...
- Hogyan került a politika

közelébe?
- Korán elkezdett velem

foglalkozni a politika. Láza
dozó ifjúként gyakran kerül
tem összetűzésbe a

Molnár Pál

rendőrséggel.Koholt vádak
kal perbe fogtak és hat hónap
felfüggesztett börtönbün te
tésre ítéltek. Pár évvel ké
sőbb új ra bíróság elé
állítottak: nyolc hónap fel
függesztettet kaptam hatóság
elleni erőszakmiatt.

- Mit csinált? Talán verte a
rendó'röket?

- Nemzeti dalokat énekel
tünk az utcán. Egyszer már
CIUS IS-re fáklyás
felvonulást szerveztem, ahol
harminc fiatal gyúlt össze,
végül csak öten mertünk vé
gigvonulni a városon. Persze

rögtön lekapcsoltak a rendő

rök. 1990 áprilisában kaptam
amnesztiát.

- Ön 1990-ben részt vett az
MDF kampányában. ..

- Bár nem voltam tagja a
pártnak, mégis segítettem a
kampányban, hiszen szimpa
tikus volt számomra a "Ta
vaszi nagytakarítás" és a
"Taváris konyec I" szloge
nek. Azután pár évvel ké
sőb b csalódn om ke llett:
mindenki maradt a helyén, az
MDF paktumot kötött az sza
baddemokratákkal... Így az
tán mentem én is azokkal a
népnemzetiekkel, akik kivál
tak az MDF-ból. Itt Szarva
son 1994-ben alakult meg a
MIÉP a kezdeményezésem
re. Jelenleg hét tagja van a
szervezetnek.

- Milyen esélyekkel vállal
ta a jelöltséget?

- Eredetileg nem én voltam
a MIÉP jelöltje ebben a vá
lasztókörzetben, hanem Cse
te György, Kossuth-díjas
építész. O azonban a feIké
rést udvariasan elutasította.
Szerettünk volna jelentős,

neves személyiséget találni,
ám ez nem sikerült. Így a

gyomaendrődi és a szarvasi
szervezetek tagj ai engem
kértek fel. Reméltük, hogy
összegyújtjük a kopogtató
cédulákat, segítve ezzel is a
MIÉP-et, hogy országos lis
tát állíthasson. Ez sikerült. ..

RE.

Képviselő
jelöltek

Domokos László
(Fidesz-MDF)

GombkötőSándor
(Új Szövetség)

Misur György
(független)

Molnár Pál
(MIÉP)

Mészáros Lász)ó
(FKGP)

Simon István
(Munkáspárt)

Szendrei Éva
(SZDSZ)

Szöllősi Istvánné
(MSZP)

Tímár Vendel
(KDNP)

Gyomaendrődszavazókörei
1. Gyomaendrőd, Liget-Fürdő, Erzsébet li-

get (Hajléktalanok részére kijelölt hely.)
2. Gyomaendrőd, gimnázum. Hősök ú~a 43.
3. Gyomaendrőd, általános iskola, Fő út 18t
4. Gyomaendrőd, általános iskola, Sallai u. 2.
5. Gyomaendrőd, Katona József Műv. Ház,

Kossuth út 9.
6. Gyomaendrőd, zeneiskola, Rákóczi utca 19.
7. Gyomaendrőd, általános iskola, Kisréti

utca 27.
8. Gyomaendrőd, Közútkezelő KHT., Bánom

kerti út l.
9. Gyomaendrőd, Városi Könyvtár, Kossuth

utca SO.
10. Gyomaendrőd, óvoda, Vásál1éri lakótelep
11. Gyomaendrőd, óvoda, Fő út 85.
12. Gyomaendrőd, ipari szakképző iskola,

Selyem út 124.

13. Gyomaendrőd, Szt. GeIJért Kat. Ált.
Isk., Selyem út

14. Gyomaendrőd, áll. isk. diákotthon, Fő út
42.

15. Gyomaendrőd, óvoda, Selyem út 101.
16. Gyomaendrőd, speciális iskola, Fő út 5.
17. Gyomaendrőd, óvoda, Blaha Lujza út 8.
18. Gyomaendrőd, Nagylaposi Idősek Kl.,

Mester utca 19.
19. Gyomaendrőd, Közösségi Ház, Blaha

Lujza út 21.
20. Gyomaendrőd, Öregszólői Idősek Klub

ja, Kondorosi út 1.
A fenti szavazóhelyeken reggel 6-tól este

19 óráig lehet szavazni. Az Interneten a
www.valasztas.hu címen részletes adatok
hoz juthatnak az érdeklődó'k 19 óra után,
de 2 óra tájban a városházán is adnak infor
mációkat.

SzáInítógépasztdt
a

szÁm
liiIlIII

Kft-tól!
Junior asztal (85x75x65)

16.000 Ft + áfa

Kombi asztal
(l09x75x65)

20.000 Ft + áfa

Multi asztal (l 19x75x65)
24.000 Ft + áfa

SZÁMPROG
SZAKÜZlET

Békéscsaba,
Szabadság tér 12-14.
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In Memoriam Nyíri Lajos
(1914 - 1998)

A Rumba Táncsport Klub az elmúlt év november 22-én
ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A rendkívül
sikeres és nagy tömeget vonzó rendezvényt követően a
táncosok a sikertól és az élménytól lelkileg feltöltődve

készültek az következő fellépésekre és versenyekre. A
jubileumi rendezvényt követő hétvegén Debrecen~en C
osztályos táncversenyen Farkas Tamás - Jenei Eva 6.
helyezéssel míg Pelle András - Kurilla Enikő2. helyezéssel
járult hozzá a klub eredményeihez.

Az év vége több rendezvé
nyen való fellépés keretében
telt el. Sok éves szponzori kap
csolat keretében a Raichle Sport
Kft. valamint a Corvo Bianco
Schuh Bt. évzáró rendezvé
nyén, továbbá a Dréher Söröző
szilveszteri bálján adtunk mű

sort. Az 1998-as évet a hagyo
mányos félévzáró bemutatóval
nyitottuk meg, amelyet verse
nyek, valamint hazai és vidéki
fellépések sorozata követte.

A novemberi jubileum óta
több mint harminc alkalommal
léptek fel táncosaink bemutató
kon és táncversenyeken. Ezen
időszak alatt megfordultunk az
ország szinte minden táján.
Eger, Szentes, Füzesgyarmat,
Szeghalom, Budapest, Mező

kovácsháza, Hódmezővásár

hely, Barcs, Vésztő,

Balatonlelle, Salgótarján,
Szombathely, Szarvas városok
nevei szereplnek a klub emlék
könyvében.

Az 1997. novemberi jubile
um óta táncversenyeken 44 al
kalommal voltak a döntőben

párjaink és ebből 17-szera do
bogó valamely fokán. Hosszú
idő óta legnagyobb sikereket ez
év áprilisában értük el. A barcsi
D osztályos országos bajnoksá
gon ifjúsági korcsoportban a
standard táncokból Pelle And
rás- Kurilla Enikőpáros 4. he
lyezést, majd egy héttel később
Szentesen a C osztályos orszá
gos bajnokságon a latin táncok
52 páros versenyében az ezüst
érmet jelentő 2. helyezést érték
el. Eredményükkel mindkét
táncágban magasabb osztályba
léptek át.

A következő hetek és hóna
pok további versenyekre való
felkészülés jegyében telik el.
Előttünk áll a B osztályosok or
szágos bajnoksága, ahol két pá
ros unkért szurkolunk majd.
Május 9-én az A osztályosok
békéscsabai versenyén C és B
osztályos táncosaink fellépé-

sükkel színesítik majd a műsort.

Több táncosunk tekinti meg a
latin-amerikai táncok formáci
ós versenyének Európai-baj
nokságát amelyre Budapesten
kerül sor. Azelmúlt évi eredmé
nyeik alapján két párosunk
Szombathelyen vett részt egy
neves angol táncmester latin to
vábbképzésén, valamint április
27. és május 2-a között Pelle
András-Kurilla Enikő páros a
szlovéniai Ljubjanában vesz
részt edzőtáborozáson a társas
tánc alapítvány támogatásával.

1998. április 7-én, éietének
84. évében elhunyt Nyíri La
jos táncpedagógus, a gyoma
endrődi Rumba Táncklub
egykoriklubvezetőtáncpeda

gógusa. Halálával nemcsak
egy kiváló táncmester, hanem
egy nagyszerűember is távo
zott el közülünk. Lajos bácsi,
ahogyan az országban sokan
csak így ismerték és szólítot
ták, azon táncpedagógusok
közé tartozott, akik megte
remtették a modern kori tár
sastánctanítást, elindították
Magyarországon a verseny
tánc mozgalmat.

Munkássága eredménye
ként alakult ki és fejlődött a
'60-as évek végén Békés me
gyében a társastánc mozga
lom. 1972-ben idősödő kora
ellenére vállalta el a táncpe
dagógus nélkül maradt - még
csak néhány hónapja létező 
gyomai táncklub vezetését.
Kiváló pedagógiai adottsá
gai, szervezó,/(észsége folytán
hamar megerősödöttés fejlő
désnek indult a maroknyi tán
cos közösség. Néhány év
múltán nemcsak klubközi ver
senyek győztesei, hanem or-

Ez évben immár 4. alkalom
mal megrendezendő - és egyre
népszerűbbés rangosabb - zán
kai gyermek- és ifjúsági tánc
fesztiválon való részvétel áll a
továbbiakban a felkészülés kö
zéppontjában. A részvételt az
érintett gyermekek szülein túl
támogatja a gyomaendrődi tár
sastánc alapítvány, valamint a
Gyermek és Ifjúsági Alapprog
ram Tanácsa is. A pénzügyi for
rások szűkössége

kiegészítéseként természetesen
szívesen elfogadjuk további
szponzorok nagylelkű támoga
tását, hogy minél nagyobb
számban vehessenek részt e
rangos rendezvényen tehetsé
ges és szorgalmas gyomaendrő
di gyermekek.

Végezetül ismerjék meg
azoknak a nevét, akik az elmúlt
fél év sikereinek részesei voltak
és országszerte ismertté tették
Gyomaendrőd nevét, illetve

szágos bajnokságok ezüst- és
bronzérmes párjai is nevel
kedtek a gyomai táncklubban.

Lajos bácsi gyomaendrődi
munkásságának tíz éve alatt
megerősödött a táncklub és
egyre nagyobb népszerűségre

tett szert. Évente több és több
gyermek íratkozott be a társas
tánc klubba, külföldi kapcsola
tok jöttek létre, az egyéni
versenyzés mellett megjelent a
csoportos, a formációs táncok
műfaja. Ez utóbbiban elért
eredményekért 1982-ben - La
jos bácsi Gyomaendrődró1 bú-
csúzásának évében
nívódíjban részesült a klub.

öregbítették a város és a tánc
klub hírnevét:

Pelle András-Kurilla Enikő

versenyeken elért döntős hel ye
zései 2.,4., 3., 5., 1., 2., 3., 4.,
1., 5.,4., 2., I., 1..

Farkas Tamás-Jenei Éva
(6.), Tímár Egon-Kulik Anna
mária (5., 6., 6., 4., 6.), Gellai
Richárd-Szurovecz Zsuzsa (6.,
3.), Bohrát Miklós-Solymosi
Edit (4.), Kocsis Sándor-Gonda
Anett (6.), Szabó Lajos-Kézi
Zsuzsa (1., 3., 5., 2.), Megyeri
Csaba-TímárAnita (4., S.),Mé
száros András-Kruchió Ágnes
(6.), Kiss Viktor-Gritta Diana
(4.,3.,3.), Gombkötő1mre-Ko
kavecz Kinga (6., 5., 6.), Tímár
Tamás-Homok Zsuzsa (2.), La
ki Nándor-Poharalec Zita (5.),
Tóth Imre-Rácz Rita (l.), Lé
nárt Zoltán-Szilágyi Edit (4.,
4.), Barta Péter-Farkas Viktó
ria (5., 4.)

Megyeri László

Tanítónkkal a Gyomaendrő

dön töltött éveket követően sem
szakadt meg a kapcsolatunk. Ő
mindig atyai szeretettel gon
dolt volt tanítványaira, figye
lemmel kísérte a táncklub
sorsát. Mindig szívesen elfo
gadta a rendezvényeinkre szó
ló meghívást és őszinte

büszf.ceséggel töltötte el tánco
saink sikere.

A húsz éves évfordulón
megható szavakkal méltatta a
jubileumot, s örömmel beszél
getett a régi ismerősökkel, az
egykori tanítványaival. A
múlt év végén rendezett ne
gyedszázados évfordulón
azonban betegsége miatt
már nem tudott résztvenni. A
magnókazettán elkiildött és
bejátszott megható üdvözle
te és jókívánságai még most
is fülünkbe esengenek. Fájó
a tudat, hogy e szavak egy
kiváló mester, egy talpig be
csületes, gyerekeket, embe
r e k e t s z e r e t ő, ö n Z. e t l e n
táncpedagógus búcsúzó sza
vai voltak tanítványaitól,
Gyomaendrőd táncszerelő

közönségélől.

Megyeri László
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5502 Gyomaendrőd,

II. ker. Blaha I. út (SZarvasi út)
Tel./fax: 06-66/285-197

Tel: 06-30/456-445,
09-30/558-931

1.0. ár: 1800 Ft/m2
111.0. ár: 1400 Ft/m

1.0. ár: 1800 Ft/m2
211.0. ár: 1400 Ft/m

1.0. ár: 1600 Ftlm~
11.0. ár: 1150 FtIm
1.0. ár: 1900 Ft/m\
II. o. ár: 1500 Ft/m

Szibériai luc- és borovi fenyőfűrészáru
műszárítottanis nagy választékban kapható I

No 7.

N06.

* Lambéria és hajópadlógyártás, szibériai borovi-,
lucfenyőből.

* Mesterségesen szárítva, bútoripari felületi minőségben.

Lambéria profilok:
No 1.Cl "son" 9Ó.12.5~1.0. ár: 1400 Ft/m2

1~L_---,I) .. ~ll.o. ár: 1100 Ft/m

No 2'2 "dma" 90·12,5"---JI.O. ár: 1400 Ft/m2
1

'-__--11) ~1I.0.ár: 1100 Ft/m

No 3'2 "~9()·l2,5~I.o. ár: 1400 Ft/m~
'-----'" ~11.o.ár: 1100 Ft/m

No 4.r=J "dísUDMtb" 90'12,5~1.0. ár: 1500 Ft/m~
'-__---J° ~ 11.0. ár: 1250 Ftlm

ÚJ! Téglamintás lambéria. 1.0. ár: 1700 Ft/m2

Hajópadló profilok:
N05. § 0:=0 ~

L; °r_~" "-.,
L ~1u.-140.·1"11 f

(=J .....~.. '?
9t-115-15

'---------'

No 8.

Tényleg nem kerül sokba, ha májusban NOKIA 450-es
mobiltelefont akar vásárolni a Westel 06-60-nál.

Kamatmentes részletre,
már nettó 9.950 Ft (bruttó 12.500 Ft)

befizetésével elViheti a készüléket!
És ez még semmi, hiszen automatikusan élvezheti

számos kedvezményünket is.
Dijtalan rendszerbelépés * legkedvezőbb mobilpercdijak

2 Partnerszámra 15% kedvezmény * Kamatmentes
részletfizetés * 3 év garancia
Az akció a készlet erejéig tart.

VllLTECH MÜSZAKI BOLT, Gyomaendrőd,Fő út 149.

KÖZLEMÉNYEK

,
Epítőipari

kiállítás

Az április 21. és 25. között
Budapesten megrendezett
Construma '98 építőipariki
állításon részt vett a gyoma
endrődi Németh Nyílászáró
Gyártó és Forgalmazó Kft. A
cég 120 négyzetméteres
standján mutatta be a belga
gyártmányú Deceuninck mű
anyagprofilokból gyártott
ablakait, ajtóit és télikertjeit.

Lemondott
az ügyvezető

A kazángyár egy harmadik
területen is előbbre lépett - tud
tuk meg a távozott ügyvezető

tól A még 1993-ban vásárolt
számítógépes termelésirányítá
si rendszernek köszönhetően

rendezték a cég dokumentuma
it. Mindezzel egy akor színvo
nalának megfelelő

rendezettségi szint alakult ki a
kazángyárnál akár a gyártás,
akár a minőségellenőrzés, akár
a napi munka terén.

- Ennyi munkát, fáradtsá
got fektetett a gyár moderni
zálásába, s most mégis
továbbál!. Miért?

- Valóban rengeteg energiám
fekszik ebben a cégben, de ter
mészetesen nemcsak nekem.
Azt mondják, hét évente váltani
kell. Az elmúlt évek során - úgy
érzem - olyan tapasztalatokat
szereztem, hogy most kell vál
tani és belekezdeni valami más
tevékenységbe.

- Kapott talán valami jobb
ajánlatot?

- Igen, többet is, de még nem
döntöttem.

- Úgy tűnik az ön sorsa ren
deződik,de mi lesz a volt cégé
vel?

- Úgy gondolom, hogya pri
vatizáció óta eltelt öt év munká
ja nem vész kárba
távozásommal. A cégnél jó és
tapasztalt szakemberek vannak,
akik megállják a helyüket. A
Hőtechnika az elmúlt évet is
nyereséggel zárta, s úgy gondo
lom, hogy egy új vezetővel 
minden ellenkezőhíreszteléssel
ellentétben - ez a cég tovább fog
termelni-mondta végül Gellai
Attila. H. E.

1998. május

(folytatás az első oldalról)

Értesítjük a tisztelt gyomaendrődi ebtartókat, hogy a szervezett
veszettség elleni eboltásra a helyben szokásos helyeken

1998. május 150 és 30-0
között kerül sor.

A pontos dátumot a helyben szokásos módon hozzuk
a tisztelt lakosság tudomására.

Az eboltás díja a meghirdetett helyeken ebenként 400 Ft.
Kérünk minden ebtartót, hogy a kötelező védőoltásnak

tegyen eleget, mert az oltás alól elvont ebeket állami
kártalanítás nélkül ki kell irtani, a tulajdonos ellen pedig

szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.
Polgármesteri Hivatal

ONLINE
Számítás- és Irodatechnika

d!2~
Festékpatronok és tonerek a legkedvezőbb árakon!

Ingyenes számítógép-karbantartás!
Monitor, audió-videó javítás!

Gyomaendrőd, Fő út 181 1l .
Telefon: 66/284-559 (Faló gyorsétkezőmellett)
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Bethlen Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola

Diáksikerek
Az áprilisban Győrben megrendezett

Országos Szakmai Tanulmányi Verse
nyen az iskola negyedik osztályos tanu
lója, Kovács Mónika első helyezett lett,
ezzel egyben felvételt is nyert a Debre
ceni Agrártudományi Egyetemre.
Ugyanezen a versenyen 12. lett Sáfri
Attila, a 13. pedig Vadász András.
Hódmezővásárhelyenrendezték meg

április 26-án az immáron hagyomá
nyosnak számító Szent György-napi ju
hászversenyt, amelyen a Bethlen iskola
csapata is résztvett. A lánycsapat (Ur
bancsokZsuzsa, Földesi Márta, Szeme-

rédi Judit) 15 csapat versenyében a 4.
helyezett lett. Az egyéni verseny 3. he
lyén Urbancsok Zsuzsa végzett, aki ez
zel elnyerte a legeredményesebb
leányversenyzőCÍmet is, s jutalmul egy
törzskönyvezett növendék anyajuhot
kapott.
Ajuhnyáj-terelőverseny l. helyezett

je MollerGyula lett, a 2. Czirják Csaba,
a 3. Tari Attila, így a dobogó mindhá
rom fokán gyomaendrődidiákok állhat
tak.

A birkapörkö!t-főzőversenyben Nye
ruca Attila kapott különdíjat. Ugyanezt

az elismerést vehette át Tóth Géza, aki
a különlegességnek számító sasliksü
tésben jeleskedett. A juhászverseny
résztvevőit egyébként Varga Józse! és
Fekécs László szaktanárok készítették
fel.

A Komádiás Kör tagjai is a hagyomá
nyoknak megfelelően szerepeltek Pak
son az Országos Diákszínjátszó
Fesztiválon, ahol ismét az első helyen
végeztek és még két különdíjat is elhoz
tak: az egyiket a legjobb rendezésért, a
másikat a legjobb színészi teljesítmé
nyért kapták.

A Komédiás Kör tagjai. Felkészítőtanár: Hajdu László

Andódy István,
harmadéves könyvkötő
szakmunkás tanuló a

Szakma Kiváló
Tanulója versenyben

eredményesen szerepelt,
és elismerésül

megkapta a szakmunkás
bizonyítványt

Kovács Mónika
az Országos Szakmai

Tanulmányi
versenyen

első helyezést ért el
Hunya Elek, Pfeiffer György és Gál Imre mérnöktanárok

a szakmai versenYZÓK felkészítői

Balázs Andrea a városi prózamondóverseny 1. helyezettje

A juhászverseny résztvevői



1998. május DIÁKSPüRT l]

A sportversenyen részt vett tanulók egy csoprortja
a díjakkal. Tanáraik: Sipos Dezső, Kohn Sándor

és Lukács Sándor

Nemzetközi sportverseny
Április 23. és 25. között Kétegyházán rendezték

meg a Mezőgazdasági Tanulók Nemzetközi
Sportversenyét hat megyét képviselőkilenc ha
zai, valamint székelyudvarhelyi, eszéki és két
szlovákiai csapat résztvételével.

Négy versenyszámban - volugrásban pedig második.
atlétika, kézilabda, kispályás A fiúk között Fehér Csaba,
foci, duatlon - mérték össze 4. osztályos diák 1500 méte-
tudásukat a diákok. A gyo- ren lett első.

maendrődi Bethlen Gábor Kézilabdában a harmadik
szakképző iskola lánycsapa- helyet szerezte meg a Beth-
ta atlétikában a 2. helyezett len csapata, fociban pedig
lett, a fiú csapat pedig a 4. másodikok lettek a szlovák
helyen végzett. Vaszkó Csil- csapat előtt. Összetettben a
la 4. osztályos tanuló kima- Bethlen Gábor iskola a 2. he-
gasló eredményt ért el: 800 lyen végzett a 14 csapat kö-
méteres futásban első lett, tá- zül.

'98

Gellai Imre

A III. korcsoport egyéni
23. helyezettje Iszlai Judit, a
2. Számú Általános Iskola ta
nulója lett. A Il. korcsoport
ban Brága Krisztina 26.,
Bácsi Kitti pedig a 29. hely
zett lett. Mindketten a 2. Szá
mú Általános Iskola tanulói.
A legjobb eredményt a me
gyei döntőn Cellai Imre érte
el 2. helyezésével.

Gyomaendrődisiker
az országos diákolimpián

Április 16-án Gödöllőn
rendezték meg az orszá
gos diákolimpia mezei
futóverseny döntőjét.

Gellai Imre 6. osztályos
tanuló a 205 versenyző

bó1 álló erős mezőnyben

az eló'kelő 12. helyezést
érte eJ. (Felkészítő test
nevelő tanára: Halász
István.)

Az országos mezei futó
verseny döntőjét megelőző

en rendezték meg
Békéscsabán a megyei dön
tőt, amely kvalifikációs ver
seny volt. Itt a következő 
gyomaendrődi vonatkozású
- em! Ítésre méltó eredmé
nyek születtek:

A lY. korcsoportos csapat
versenyben 4. lett a Bethlen
Gábor szakképző iskola fiú
csapata, melynek tagjai kö
zül Jenei János ért el legjobb
eredményt, a 13. helyen vég
zett.

Az V. korcsoportban csa
patversenyben szintén a 4.
helyen végzett a Bethlen is
kola. A csapat legeredmé
nyesebb versenyzője: Fehér
Csaba a 8. lett.

Félkész nyaralóépület eladó,
vagy bérbe adó!

Minden megoldás érdekel!
Bútoripari Szövetkezet

Gyomaendrőd, Lévai u. 21.
Telefon: 66/386-833, Dezsőné Rau Katalin

KÖZELEDIK A BALLAGÁS!
* Filmek, fényképezőgépek, képkeretek,

fotóalbumok

* Szemüvegkeretek, napszemüvegek,
~ karórák ~

~ * EGO szahadidőruhák ~
LIONNE * Arany és ezüstékszerek! LIONNE
SHOP SHOP

Gyomaendrőd, Hősök útja 46.

Új gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjármúnöz, valamint

targoncához.

Vállalom továbbá személy-, teher-,
mezőgazdaságigépjárművek

és targoncák gumiköpenyének
gépi szerelését, javítását, centírozását.

Katona György,

~
gumijavító

Gyomaendrőd,

,~ Bajcsy u. 107.
Telefon: 661285-127

--"='-'--
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z'akai versenyek
Asztalitenisz

1998. május

Sulinet
Gyomaendrődön

_ Akadályverseny

Segíts, hogy segíthessünk!

COPY-fORCE
Más lástechnikai és Irodatec nikai Bt.

Új és használt fénymásológépek adása-vétele.
Másolópapír, faxpapír, leporelló
Nyomtatókazetta, festékszalag

HP, Olivetti, Canon ink.jet patronok újratöltése.
HP 4L,5L,6P Cartridge újratöltés.

Ricoh, Sharp, Canon másológépek kazettáinak felújítása.
ADÁS-VÉTEL-SZERVÍZ

Gyomaendrőd, Zrínyi u. 26. Tel:661284-788, 20/439-172

A Város i Drogellenes Munkacso
port éjszakai ping-pong versenyt ren
dezett 1998. márci us 28-án a Bethlen
Gábor mezőgazdasági szakközépisko
la tornatermében. A versenyen részt
vett húsz diák, valamint változó létszá
mú lelkes szurkolócsapat. A rendez
vény 20 órakor kezdődöttés éjfél körül
ért véget.

Eredmény: Fiúk: 1. ErdőZsolt, 2. Erdő
Krisztián, 3. Mátyus Ferenc. Lányok: 1.

A Városi Drogellenes Munkacsoport
éjszakai akadályversenyt rendeztt április
25-én szombaton az endrődi ligetben.
Hét csapat vett részt a versenyen, mind
annyian endrődi lakosok voltak. Az ál
lomáson ismeretanyagot vizsgáló
tesztlapokat kellett kitölteni az egész
séges életmóddal kapcsolatban, vala
mint különböző sportfeladatokat is
adtunk. A hét államás feladatainak telje
sítése után az alábbi eredmények szület
tek:

1. Epe csapat: Kulik Attila, Varga Ta
más, Várdonyi Zsolt.

2. Juve csapat: Tímár Péter, Farkas
Péter, Kovács Tamás.

3. Vipera csapat: Pápai Zoltán, Rácz
Kálmán, Rácz Zoltán.

Különdíjat kapott a Schumacher-ról
elnevezett, egyetlen lánycsapat, mely-

AVárosi Családsegítő Szolgálat BÚ
TORGYŰJTÉSI AKCIÓT hirdet,
mellyel a rászoruló családokat kívánja
támogatni. A mennyiben van feles
leges, még használható bútora, kérjük
jelezze azt a 661386-230-as telefonszá-

KrivjanszJáNóra, 2. LauterbachArabella,
3. KrivjanszJá Olga.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon
dani a Bethlen Gábor iskolának, hogy ren
delkezésünkre bocsátották a tomatermet,
valamint Kohn Sándor tanár úrnak, aki
szabadidejét feláldozva felügyelt a ver
senyre. Külön köszönet illeti meg a Me
gyei Drogprevenciós munkacsoportot,
mivel az ő pályázatukon nyert pénzösszeg
tette lehetővé a verseny megrendezését.

nek tagjai: ErdeJ Szilvia, Farkas Zsu
zsanna, Bohrát Eva.

A program végén, amennyiben igény
lett volna rá, különbusz szálította volna
haza a gyomai akat.

Ilyen akadályversenyt tervezünk még
május hónapban és máskor is. Az érdek
lődők plakátokon, illetve a Városi Csa
ládsegítő Szolgálat irodájában
(Gyomaendrőd, Fő út 2. Telefon:
66/386-230) tudhatják meg a részlete
ket.

Köszönetet szeretnénk mondani aMe
gyei Drogellens Munkacsoportnak a
pénzért, Kovács Lajos vállalkozónak a
sportpálya használatához való hozzáj á
rulásért, valamint arésztvevőpedagógu
soknak és segítőknek a
közremú1<.ödésért.

Pál Jánosné

mon, vagy személyes a Városi Család
segítő Szolgálat irodájában (Fő út 2.)
Pál Jánosnénál, Nagyné Simon Máriá
nál vagy Liziczai Ildikónál és felkeres
sük Önt.

Felajánlásaikat előre is köszönjük l

A kormányzat által az elmúlt évben
meghirdetett közoktatási célú szak
mai, közoktatási informatikai fej
lesztések támogatását célzó program
- népszerű nevén "Sulinet" program
- keretében a gyomaendrődi középis-
kolák közül az elmúlt évben elsó1<.ént
a 617 _Számú Ipari Szakmunkáskép
zőIskolavolt nyertes. A pályázat ke
retében hét darab korszerű

számítógéphez jutottak a szükséges
szoftverekkel. A Tulip típusú és a
teljeskörű multimédia követelmé
nyeket kielegítőgépek helyi hálózat
ba kapcsolva szolgálják a korszerű

informatikai oktatást. A server - ki
szolgáló - gép 64 Kbit/s sávszélességű

bérelt vonalon kapcsolódik a világhá
lózathoz, az Internethez. A kiszolgáló
gépeken az iskolák választása szerint
vagy az MS Windows NT server, vagy
a Novell Intranetware a hálózati operá
ciós rendszer mú1<.ödik. Ehhez a nebu
lók előtt lévő munkaállomás gépek
Windows 95 kliensekkel kapcsolód
nak. A számítógépeken megtalálhatók
az MS Office 97 standard programcso
magon túl az Internet böngészés célját
szolgáló MS Internet Explorer vagy
Netscape Navigátor, illetve egyéb más
hasznos oktató program. Az ipari isko
la Selyem úti épületébe már tavaly de
cemberben elhelyezésre kerültek a
berendezések.

Az ez évben folytatódó program
során a Kner Imre Gimnázium és
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Ipari SzakképzőIskola, valamint a 2.
Számú Általános Iskola is a nyerte
sek között van. A két középiskolában
egy-egy kiszolgáló számítógép mel
lett 6-6 számítógép, míg az általános
iskolában a kiszolgáló gép mellett 5
számítógép fog mú1<.ödni a szükséges
szoftverekkel. Az adatátvitelt szolgá
ló bérelt vonalakat már áprilisban be
szerelték, s május végéig
megérkeznek a számítógépek is.

A korszerű gyakorlati informatikai
és közismereti oktatást szolgáló Suli
net szolgáltatás ez év szeptemberétól
kezdődik. A több mint 10 millió fo
rint értékű számítógépek és szoftve
rek beszerzését, valamint az Internet
elérés 90 ezer forintos havi díját a
kormányzat fedezi az állami költség
vetésbó1.

Megyeri László
aljegyző



Fürdőszobák méretre történő

készítését vállaljuk.

Ebédlőgarnitúrák4 féle színben!

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16/3ü-ig.
Telefon: 30/453-274

Lady 3-2-1 garnitúra

útorla ok mére re va ó vágásá ,
élfóliázását, bútorok elkészítésé

vá lal"uk!
J

,
A VELVET B TORBOLT

májusi ajánlata!
Gyomaendrőd, Fő út 202.30/453-274

Nyitva: hétköznap 9-12-ig, 13/3ü-17/3ü-ig,
szombaton 9-12-ig.

Interspa útor c - - eskedésünk
megtalálható

a volt Enci területén.

Bővebb felvilágosítást ad
Kulik István

a 60/480-345-ös
telefonszámon.

........ )C .. "'-"Il1l"!~
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IN5TOCK-KER BT.

..
BUKKFA

rendkívül kedvező áron,
rövid szállítási határidővel

megrendelhető nagy tételben!
A szokványostól eltérő méretek
és minőségek is biztosr~hatók!

I
\ //
\L VILLTECH

Műszaki Bolt
60/486-333, .

30/476-624, 66/386-457
* Amatőr színes filmek kidolgozása

* Antennák
* Kábeltévé vételére is alkalmas

színes televíziók, rádiósmagnók és egyéb
műszaki cikkek

*Audió és videókazetták, színes filmek

Gyomaendrőd, Fő út 149.

Új helyre költöztem!
Import Használtruha Bolt

Gyomaendrőd, Kossuth u. 45.
(Fö~dhivatal udvara)

Megújult árukészlettel váram
minden kedves vásárlómat!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
9-12,30 és 13,30-17,30-ig,

szombaton 8-12-ig
Várja kedves vásárlóit

Andor Károlyné.

-------==------
~

FENYÖRÖNK,
fenyő fűrészáru, valamint



WATT VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Gyomán (Fő út 214.) és Endrődön (Fő út 10.)

várja kedves vásárlóit!

* Etin és Nile háztartási gépek, Eta porszívó és takarítógép
* Elemlámpák

* Normál, féltartós és tartós elemek
* Kültéri reflektorok (150 W és 500 W)

mozgásérzékelővel

* Kontakta, Valirux, Kontanova és Solid kapcsolók
és dugaljak

Vállaljuk épületek villanyszerelését, háztartási gépek
javítását, villanymotorok tekercselését.

66/386-358

"'Használt- és Ujruházati Bolt
Gyomaendrőd, Petőfi u. 2.

Kilós ruhavásár!
Minél többet visz, annál kevesebbet fizet!

Gyomaendrőd, Hősök útja 2.

Fürdőruhák bevezető áron: 1950 Ft és 2700 Ft-ért!
Május 11-16-ig akciós fehémeművásár!

Color hop
Papírbolt
Gyoma,
Petőfi u. 2.

- Egysoros görkori 35-43-ig
5990 Ft-tól

- Kosárlabda 1390 Ft-tól
- Múbőr és bőrfoci 1390 Ft-tól
- Kosaraskártya + album
- Ajándéktárgyak
- Keretezett poszterképek
- Színesfilm kidolgozás
- Bélyegzó1<észítés

Székek, ülőgarnitúrák,
heverők felújítása,

kárpitozása
rövid határidővel!

Vass Csaba
kárpitos

Gyomaendrőd,Hősök u. 10.
Telefon: 66/285-562

~~ , ~~

MEZOGAZDASAGI TERMELOK FIGYELEMI
A Csárdaszállási MezőgazdaságiSzolgáltató és TermelőKft.

megkezdte mÚKödését és az alábbi mezőgazdaságiszolgáltatásaival
áll a termelóK rendelkezésére:

• talaj-előkészítés,

• műtrágyaszórás,

• vetés,
• növényvédelmi szolgáltatás.

Korszerű technológia, kiváló minőség,

kedvezőszolgáltatási díjak.

.. Várjuk megrendeléseiket!
Ugyintézőnk:Valentinyi Zoltán ügyintéző. 'i

, .r·
. f'

Címünk: 5621 Csárdaszállás, Kossuth L. u. 13.' {-
Telefon: (66) 426-022 és 426-033. .íf

Telefax: (66) 426-056. ,



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ,LAKÁS

Kétszobás családi ház konvektor
fűtésű eladó. vagy elcserélhető.

Ipari áram. g~rázs. 300 négyszögöl
telek van. Erd.: Gyomaendrőd,

Gárdonyi u. 53. Tel: 66/284-190,
esti órákban

Gyomaendrőd,Vásártéri ltp. 64
m"-es. telefonos. I. emeltei lakás
garázzsal, kerékpártárolóval, pad
lástér résszel eladó. Érd.: 66/386
945

Endrőd, Fő út 52. szám alatt ház
eladó. Víz. !:ráz. villany, háromfázis
kiépítve. É;d 66/283-382

Gázfűtéses, telefonos ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd,Árpád u. 17/1.
egész nap.

Lakóház eladó Endrőd, Mirhó
háti u. 14. szám alatt. Érd.: Gyoma
endrőd, Mohácsi u. 9. 18 óra után

Endrődön3 szobás összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 3 millió Ft.
Érd.: Gyomaendrőd. Nap u. 2.
Gyomaendrőd. Vásártéri ltp-en

harmadik emeleti lakás eladó. Erd.:
18 óra. után 661284-689

Tanya Kőszigeten bekerített
kertrel, kövesúttal, közművesítve

eladó. Érd.: 661386-863 (nagy
ABC)

Három szobás !:rázfűtésescsaládi
ház melléképületekkel Gyoma
központjában Petőfi u. 26. szám
alatt eladó. Érd.: 66/284-042

Két család részére is alkalmas
kétszintes, gázfűtéses, telefonos
családi ház, lakható sok helyiséges
melléképülettel eladó Gyomán a
Bajcsy u. 28/l. szám alatt. Érd.:
661284-042

Összkomfortos 2,5 szobás tanya
eladó. Kövesút, busz 200 méterre.
Sok melléképülettel, l200 négy
szögöl területtel. Érd.: Gyomaend
rőd. Ill. ker. 213. Ugari utcában
balra az első tanya.

Kültelki ház eladó. Gáz, villany,
víz, fürdőszoba van. Állattartás le
hetséges. Érd.: Kovácsné, Gyoma
endrőd, VI. ker. 510. (a volt
GyőzelemTsz.)

Endrődön bútorozott ház eladó.
Tel.: 386-713

Kétszobás, gázfűtéses paraszt
ház eladó Endrőd, Selyem u. 61.
szám alatt. Érd.: Endrőd, Selyem u.
36/l. Tel: 66/284-329

Parasztház nagy portával, gáz,
vi Ilany van, kövesút l1)ellett (Fegy
vernek u. 12.) eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Bocskai u. 1/3. egész nap.

Három szobás, konvektoros, csa
tornás családi ház eladó. Érd.: Gyo
ma. Radnóti u. 7. Tel.: 66/284-261

Ház eladó Gyomaendrőd, Pász
tor János u. 7. szám alatt. Érd.: min
den nap, a helyszínen.

Családi ház eladó melléképülettel,
portával. Sugár u. 77. sz. alatt. Érd.:
Gyomaendrőd, Sugár u. 6911.

Gyomaendrőd, József A. u. 20.
szám alatti kétszobás, gáz-közpon-

tifűtéses családi ház eladó. Érd.:
06-30/741-822

Gyomaendrődönkét és fél szobás,
összkomfortos, központifűtéses, ker
tes ház sürgősen eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Könyves K. u. 9. vagy
munkaidőben a 386-915-ös telefon
számon Vinkovics Attilánál.

Három szoba + nappalis, gázfűtéses,
telfonoso lakás két garázzsal, rendezett
kömyezettel eladó. Érd.: Gyoma, Gár
donyi u. 2. Tel: 66/285-503

Sürgősen eladó Gyomaendrőd,

Okt. 6. ltp. 7/l. szám alatti 86 m2
_

es, 3 szobás, 2 erkélyes, gáz-~öz

pontifűtéses. telefonos lakás. Erd.:
a helyszínen és a 66/283-017-es te
lefonon az esti órákban.

Régi parasztház sürgősen eladó.
Víz, gáz, villany van. Erd.: Endrőd,
Kürt u. l. Tel: 66/285-05 J

Gyomán,.jlMátyás kir. u. 36. szám
alatti 126 m--és, 3 szobás öszzkom
fortos. gázkonvektoros, kertes csa~ácli

ház. 40 m2 alsó épülettel. 470 mO_es
telken eladó. Érd.: a fenti címen.

Gyomán, a Zrínyi Miklós utca
39/1. szám alatti kitűnő állapotban
lévőösszkomfortos, összközműve
sített I lO m"-es kertes ház eladó.
Érd.: a helyszínen.

Központifűtéses,fürdőszobásrégi
típusú kis ház eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Vörösmarty u. 18. sz. alatt az
esti órákban. Tel: 282-089

0'St. 6. ltp. első emeleti 3,szo~ás

84 mO-es telefonos, parabolas, gaz
közp~ntifűtéses lakás+garázs el
adó. Erd.: 661386-456

Gyomaendrőd, Csokonai u. 7.
szám alatt kertes ház eladó. Gáz és
vegyestüzelésű kazán is van. Érd.:
délután 3-6 óráig a helyszínen.?

Gyomán, sorházban 142 mO_es
négy szobás, összkomfortos lakás
eladó. Tel:66/285-963, este.

Gyomaendrőd. Kossuth u. 32.
szám alatt 2 szobás, összkomfortos
különálló udvari ház eladó. Érd.: a
helyszínen, vagy a 661285-522-es
telefonszámon.

75 m"-es rendezett, kertes csalá
di ház eladó. Érd.: 19 óra után,
66/285-454

Eladó Gyomán az Arany János
u. 5. szám alatt 3 szobás, összkom
fortos családi ház. Érd.: Nemes Mi
hályné, Gyomaendrőd, Vásártéri
ltp. 27/A. 2.em. 6. esti órákban.

Két család részére is alkalmas
komfortos ház ipari árammal, tele
fonnal eladó. Irányár: 3,5 millió fo
rint. Érd.: 66/285-489

Kétszobás, összkomfortos, gáz
konvektoros családi házjó mellék
épülettei, rendezett udvarral,
kentel eladó. Érd.: a helyszínen.

Endrődön kis ház rendben tartVa,
valamint egy Trabant 60 l -es és fából
készült nyúlketrec eladó. Érd.: End
rőd, Sugár út 132. Tel: 661283-758

Tanya eladó a Kúria soron. Érd.:
Gyomaendrőd, ÁJmosdomb u. 16.
vagy Baross G. u. 8. Tel: 66/285-137

KERT, TELEK
751 m" szántókert kúttal és fa

házzal eladó. Ugyanitt ké{karos
Casinó kávéfőző is eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Hősök u. 95. Tel:
66/386-770

A Torzsásban 800 m" kert nya
ralóval eladó. Érd.: 661285-665

990 m2-es összközműves építési
telek eladó a Bethlen G. utcában.
Érd.: Gyoma, Hősök u. 5.

Gyomaendrőg, Bartók B. u. 25.
sz. alatt 1009 m- telek (alap+lába
zat) eladó. Érd.: 66/386-213

Sürgősen eladó a Harcsás-zug
ban 2 db körülbelül 250-250 négy
szögöl föld. Erd.: Endrőd, Kinizsi
u. 9. Tel: 66/285-729

A Pocos kertben gyümölcsös,
valamint egy vegyestüzelésűkazán
eladó. Érd.: Gyoma, Hunyadi u.
25/l. Tel: 66/285-533

Építésre vagy hasznosításra való
telek eladó. Erd.: Gyomaendrőd,

Nap u. 14.
A D31nzugi holtágnál zártkert el

adó. Erd.: 66/455-701 üz.rög.
66/448-348/132 mellék.

JÁRMŰ

Megkímélt Wartburg 353-as
friss múszakival, kevés kilomé
terrel eladó. Érd.: 661285-730

Horgászcsónak és Vetyerok 8M
csóna~motorújszerűállapotban el
adó. Erd.: Gyomaendrőd, Kölcsey
u. 21. Tel: 661285-853

Puch Maxi 50 cm3 segédmotor
kerékpár eladó. Érd.: 66/386-039

Eladó MTZ-80-as jó állapotban.
Tel.: 66/386-178

Trabant 60 l-es 1990-es évjára
tű, 54 ezer km-rel, 2 év műszakival
kitűnő állapotban eladó. Érd.:
66/386-393, Pintér

250-es Jawa műszakival, vala
mint egy gyerekágy és egy régi tí
pusú piros mélybabakocsi eladó.
Érd.: 18 óra után 66/283-246

Alig használt Romet segédmo
tor és egy új állapotban lévő kerti
traktor eladó. Gyoma, Csokonai u.
5. sz. Tel: 66/284-885

ÁLLAT
Két 3 hónapos palotapincsi ku

tya eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Széchenyi u. 12. Tel: 66/283-782

Két és fél éves németjuhász kan
kutya eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Kenderáztató u. 7. Tel: 661282-449

EGYÉB
Vennékjó állapotú palackról (is)

üzemeltethető gáztűzhelyet. Tel:
este, 66/386-546

Mázas cserép, ajtó, ablak ked
vezményes áron eladó. Érd.: Gyo
ma, Bajcsy u. 28/1. Tel: 285-121

Garázs eladó a Vásártéri lakóte
lepen. Érd.: Gyoma, Főút 173- l 79.
B. II/24.

Olcsón vásá'roljon a "Használt
cikk"-ben: gyermekheverők,elekt
romos fűnyírók, ülőgarnitúrák.

mosógép, szárítógép, kerékpárok.
Érd.: Gyoma, Kiss B. u. 4.

2,2 méteres X tárcsa eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Petőfi u. 53. Tel:
386-809

180x200 méteres rugós ágybetét
új szerű áll apotban el adó. Tel:
66/284-699

2 db középnehéz fogas húzóval
eladó. Tel: 66/284-490

Összecsukható német sportkocsi
újszerű állapotban elsőkézból el
adó. Érd.: Gyoma, Gárdonyi u. 2.
Tel: 66/285-503

Eladó felújításra szoruló 3-1-1
ülőgamjtúra. Irányár: 15 ezer Ft.
illetve egy dohányzóasztal. Érd.:
l7 óra után 661284-629

Savanyító fakád tartozékokkal
eladó. Kb. l 70 literes Tel: 66/386
440

Élelmiszerboltba való csiszolL
lakkozott, dekoratív lemezzel dí
szített falra akaszható és álló pol
cok eladók. Érd.: Bíró Péter.
Gyomaendrőd. Ady u. 18. Tel:
66/285-006

Eladó (Intel) Pentium 100. 16
MB RAM, 210MB HDD. 1,44
FDD, S3 Trio VGA kártya I MB.
SB Pro hangkártya. l OxCD ROM.
Color SVGA monitor, klaviatúra.
egér, mini toronyban. Tel: 66/285
076 este 6-tól.

Búza és kukorica eladó. Érd.:
délután 66/284-341, este 284
297

Ericsson GH-198-as mobiltele
fon multitöltővel eladó. Érd.: 06
30/502-955

Eladó l évet használt összecsuk
ható 6 soros román sorközkultivá
tor. Érd.: Gyomaendrőd,Polányi u.
25. Tel: 66/284-204

Sürgősen eladó egy Robix rotá
ciós k;pa szivattyúval együtt. Érd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9. Tej: 66/285
729

Olcsón eladó: fűnyíró, színesté
vé, kerékpár, villanyrezsó. Érd.:
Gyomaendrőd,Kulich u. 13/ J. Tel:
20/585-339

ZC-18-as gázkazán, Duka ve
gyestüzelésű kazán és 120 literes
villanybojler eladó. Tel: 66/284
537

80 mázsa gáti, kazlazott széna
eladó. Érd.: Gyomaendrőd,Kiss B.
u. 2. Tel: 66/282-00 l

Szabadidőben is végezhető szel
lemi munka, hetenkénti fizetéssel.
Részletes információ a Kódex. H.
helyi munkatársánál. Tel: 661285
874, Csapóné

Nyaralót vásárolnék Gyomán a
strandfürdő közelében. Ajánlato
kat irányár megjelöléssel "Nyara
ló" jeligére a kiadóba kérek.



ELEGBALLAG'S

Férfi-, nm és
gyermek karórák!
ÓRÁSÜZLET
Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.
Telefon: 66/386-479/20 mellék
Mindenféle óra javítása, elemesere
garanciával!

••

INTER
/ /

NYELV8TUDIO

ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
. "

OROSZ NYELVBOL

-

* 30, 40, 50 órás
nyári NYELVTANFOLYAMOK
heti 4-10 órában, július elejétól.

* Egyhetes 30 órás INTENZÍV KURZUSOK
júliusban.

* ~yelvvizsga jellegű ,
TUDASSZINTFELMERES

előzetes jelentkezés alapján. Írásbeli:
május23, 30. Szóbeli: június 6, 13.

* 5-10 napos NYELVI TÁBOROK
Gyomaendrődön.

Napi 4 óra nyelvtanulás, 3 óra igényes
szórakozás.

Szállást, étkezést kívánságrabiztosítunk.

Hirdetésfelvétel:
66/386-851, 20/669-855

r------------------------------------------,

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 kelJ
beírni a kivánt szöveget, és a szelvényt levelezólapon vagy
borítékban kelJ elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
válJaiunk! Egy apróhirdetés szövege lehetóleg ne tartalmazzon
tizenöt (15) szónál többet!
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: Feladóneve: .
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: Címe: , ,.,
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: Az apróhirdetés szövege: , ..
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I
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: Érdeklödni: .
I I

L J

Bővebb felvilágosítás:
Napközben: Vállalkozók Háza, Hősök u. 56.

Tel: 66/283-436,
Ügyvédi Iroda, Endrődi u. 11. Tel: 66/386-930.
Munkaidő után: Róza Vendel, Hársfa u. 8/1.

Tel./fax/üzenetrögz.: 66/386-736.



"Az emberek a szemléletváltásra szavaztak"
Interjú Domokos Lászlóval, Gyomaendrőd új parlamenti képviselőjével

Menesztik
az igazgatónot?

A gyomai 2. Számú Általános Iskola pedagógiai prog
ramját sem a tantestület, sem pedig az értékeléssel meg
bízott pedagógiai intézet nem fogadta el, ezzel veszélybe
került a Nemzeti Alaptanterv indítása szeptemberben. A
pedagógiai program elkészítése kötelező, s ez az adott
oktatási intézmény tantestületének feladata, melyet az
igazgató irányításával és felelősségével végeznek.

(4. oldal)

7. ÉVF. 6-7. SZÁM 1998. június-július ÁRA: 69 Ft

GYOMA· O'
ENDRŐDI SZ ·,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Gyomaendrődi

nyár '98
Programajánlatok
a lap 11. oldalán

Csupaszítás
közben lebuktak...

Rendőrségi hírek a lap 24. oldalán

Vízvezeték a temetőn keresztül
Az ivóvízberuházás a tervek szerint

halad. A Mezóberényből induló veze
tékrendszer a 46-os számú út mellett
épül. A vezetéképítést megelőzően a
tervezett nyomvonalon a kötelezően

előírt régészeti feltárás folyik. A régé
szek az előzetes terepbejáráson meg
jelölt helyeken a feltárást követően

igen gazdag leletanyagot találtak
Csárdaszállás közelében. A régészek
eddigi ismerete szerint 34 lelőhelyet

érint a vezeték nyom vonala.
A mintegy 20 kilométeres Mezőbe

rény és Gyomaendrődközötti szakasz
ról már tudták a régészek, hogy ez egy
régészetileg igen érzékeny terep. Most
egy temetőre bukkantak ezen a vona
lon.

(6. oldal)

A májusi váIasztások eredménye
Az 5. számú egyéni választókerületben május

10-én a 39 658 választópolgárból 21 467-en
(54,13 százalék) jelentek meg a szavazóhelyisé
gekben, s 21 033-an szavaztak érvényesen. A
kilenc egyéni jelölt között a következőképpen

oszlottak meg a voksok: (jelö]t neve, jelölő szer
vezet, kapott szavazat és százalék)
Szöllősi /srvánné MSZP 5725 27,22%
Domokos /Ász/ó Fidesz-MDF 4415 20,99%
Mészáros /Ásdó FKGP 4378 20,81 %
Dr. Szen{h'ei Éva SZDSZ J823 8,67%
Dr. MisurGyörgy független 1721 8,18%
Simon István Munkáspárt 920 4,37%
Molnár Pál MIÉP 800 3,80%
Gombkörő Sándor Új Szövetség 765 3,64%
Dr. Tímár Vendel KDNP 486 2,31 %
Gyomaendrődön a 12761 választópolgárból

61 IS-an jelentek meg az urnák előtt, s 5994-en
voksoltak érvényesen. Szöllősi Istvánné 1535,
Domokos László 1336, Dr. Szendrei Éva 1285,
Mészáros László 1070, Simon István 342, Mol-

nár Pál 192, Dr. Tímár Vendel 90, Dr. Misur
György 81, Gombkötő Sándor pedig 63 szava
zatot kapott városunkban május 10-én, a válasz
tások első fordulójában.

Mivel egyikjelölt sem kapta meg a szavazatok
50 százalékát, ezért május 24-én, a második for
dulóban dőlt el, ki lesz körzetünk, városunk par
lamenti képviselője a következő négy évben.
Szöllősi Istvánné, Domokos László és Mészáros
László maradt versenyben, ám a kisgazda jelölt
visszalépett a fideszes Domokos László javára,
így május 24-én csak két jelölt neve szerepelt a
szavazólapokon. Mint ismeretes, Domokos
László nyerte a választást I 1960 szavazattal
(5S,52 %), megelőzve Szöllősi Istvánnét, akire
8476-an szavaztak a választókörzetben. Gyoma
endrődön a második fordulóban 5833-an keres
ték fel a szavazóhelyiségeket, s 5733-an
szavaztak érvényesen. Domokos László Gyoma
endrődön is nyert 3286 szavazattal, míg Szöllősi

Istvánné 2447 szavazatot kapott.

Sripsicz-Berhlen Károly
idén is meghirdetia Virágos
GyomaendrődéJ1 akciór, s
az e célra alapílOtl Francis:
ka dijar adományozzák a
rendezetl, virágos házak ru
lajdOlwsainak. A zsíÍJl au
gusztus végénjárja végig a
város Ulcáil, s döJU a pénz
díjak odailélésérÓ7. A dí
jak áradásának
időponrjár lapunkban
resszük majd közzé.
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Domokos László a Fidesz Magyar Polgári Párt Békés megyei elnöke lett városunk
parlamenti k~pviselőjea következő négy évre. A Szöllősi Istvánnét felváltó fiatal

politikust a választások eredményhirdetését követőnapokban kérdeztük az elmúlt hetek
eseményeiról és a következő időszak terveiról.

"Az emberek a szemlélet
és generácíóváltásra

szavaztak"
Interjú Domokos Lászlóval, Gyomaendrőd

új parlamenti képviselőjével

Nyitva: hétfőtől péntekig 8- 17-ig,
szombaton 8-12-ig

Gyomaendrőd,Bartók B. u. 11. szám
alatt (a volt Enci melletti utcában)

r AUTÓSZERVíz

Meghibásodott autójával forduljon hozzám biza lommal!

Kurilla Zoltán, autószerelő

Tel: 66/285-164

kibővültszolgáltatásokkal vár minden
Kedves Autótulajdonost!

- személygépkocsik teljeskörűjavítása,
- műszaki vizsgára való felkészítés,

- benzin üzemű motorok műszeresvizsgálata,
- karosszértajavítás,

- alvázvédelem,
- teljes autófényezés már 30 ezer Ft-tól

mérettetnie magát az ember
nek. Jelenleg ez most nem
aktuális, hiszen a győztes

csapaton nincs miért változ
tatni.

- Úgy hallottam, hogy
Békéscsabáról szívesen
költözne választókörzeté
be, pontosabban Gyoma
endrődre...

- Igen, szeretném sokkal
közelebbról ismerni válasz
tókörzetem lehetőségeit,

problémáit. Mindenképpen
mérlegelern ezt a lehetőséget

is. Az azonban tény, hogy
nyáron néhány napot itt töl
tök majd családommal,
Gyomaendrődön - mondta
végül Domokos László kör
zetünk parlamenti képvise
lője!öltje. Homok Ernő

elkövetkezendőesztendóK
re?

- Szeretném a fejlődés fel
tételeit megteremteni, amely
teret enged majd a vállalko
zásoknak, a tenni akaróknak.
MegaJakítottuk a Fidesz Bé
kés megyei frakcióját, amely
a legnagyobb létszámú me
gyei frakcióként a térség
gazdasági felemelkedése ér
dekében fog tevékenykede
nJ. Ebben szeretnék
meghatározó szerepet vállal
ni, amelyetérségnek, Gyo
maendrődnek is hasznos
lesz.

- Továbbra is marad a Fi
desz Békés megyei elnöke?

- Amíg nincs tisztújítás,
addig feltétlenül, azután
majd hivatalból is meg kell

tam azonban, hogy ilyen je
lentős szavazattöbbséggel 
mintegy 3500 szavazattal 
sikerül ezt a bizalmat meg
kapni.

- Számíthat-e a kisgazda
párt az Ön által említett
összefogásért valamiféle
hálára?

- Az emberek a változásra
szavaztak. Az pedig a Fidesz
felelőssége, hogy ezt a vál
toztatást miként tudja egy új
kormánnyal megvalósítani.
Ahhoz, hogy egy párt, vagy
egy csoport az önálló politi
káját képes legyen megvaló
sítani a mandátumok
számának több mint felére
van szükség. Miután a Fidesz
az MDF-eJ együtt sem tudja
ezt az arányt a parlamentben
megteremteni, ez koalíciós
kényszert okoz. Mindemel
lett remélem, hogy a Fidesz
a programja jelentős részét
képes lesz megvalósÍtani, de
tény, hogy bizonyos komp
romisszumokat kell kötni a
koalíciós partner programját
is figyelembe véve. Tapasz
talatom szerint vannak olyan
közös pontok a Fidesz és kis
gazda programban, amelyek
nem adnak okot különösebb
problémára.

- Melyik parlamenti bi
zottságban kívánna legin
kább tevékenykedni?

- Gazdasági szakem
berként igyekszem majd
gazdasági jellegű területet
vállalni.

- A választópolgárok ál
talában valamilyen konk
rét segítséget várnak a
mindenkori képviselőtól.

Ön mit tűzött ki céljául az

- Hogyan értékeli a vá
lasztások végeredményét?
Minek köszönheti győzel

mét?
- Nagyon sok munka fek

szik ebben a győzelemben,

amely véleményem szerint
annak is köszönhető, hogya
Fidesz egy polgárközeli,
közvetlen kampányt hirde
tett meg, egy olyan jól kidol
gozott programmal, amely
komoly munÍciót adott a je
löJteknek ahhoz, hogy egy
egy adott témában,
szakszerűen és érthetően

tudjank nyiiatkozni. Úgy
gondolom, az is hozzájárulta
sikerhez, hogy a Fidesz az
MDF-el és a Keresz
ténydemokrataSzövetséggel
egyfajta szövetségi politikát
valósított meg. Ugyanez az
összefogás alakult ki az első

forduló után a kisgazdapárti
jelöltekkel. Itt az S. számú
választókörzetben konkrétan
Mészáros László jelölttel,
aki felismerte, hogy össze
kell fogni ahhoz, ha váltani
akarunk. Mindezt a válasz
tók is értékelték. Így vált le
hetővé, hogy szinte
megháromszoroztam szava
zataim számát az első fordu
lóhoz képest. Egyébként
pedig az emberek a szemlé
letváltásra és a generációvál
tásra JS szavaztak.
Győzelmemet tehát nem az
egyéni dicsőségemnek fo
gom fel.

- Számított-e saját győ

zelmére?
- Eleinte inkább csak re

méltem. Az elsőforduló után
pedig már számÍtottam a
győzelemre. Nem gondol-
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Mást választottunk!

GAZDA, ,
KISARUHAZ

Várjuk kedves
vásárlóinkat:

N"árfiné Szmola Ildik
Várfi András

(o Penny Market mellett)

- Növényvédőszerek,
- műtrágyák,
- vetőmagok,
- kerti eszközök,
- fűnyírógépek,
- fűszegélynyírógépek.

Továbbá: kutyatápok,
macskatápok, szájkosarak,
pórázok és sok egyéb cikk,

ami a háznál kell.

Szerda délutánonként ingyenes
szaktanácsadás!

végül is engem választottak.
Az én szavazataim többet ér
tek bárki szavazatainál, hi
szen ezek nekem, az én
személyemnek szóltak, és
nem a p~~tomnak, mint a
győztes jélölt esetében.

- Ezek szerint nem érzi ve
reségnek választási szerep
lését.

- Nem érzem vereségnek,
hiszen én jobban szerepel
tem mint az SZDSZ. Mivel a
májusi választások legna
gyobb vesztese a SZDSZ
volt, ehhez képest az én ered
ményem jónak mondható 
mondta dr. Szenderei Éva,
aki szeretne ősszel az önkor
mányzati választásokon újra
indulni és reméli, hogy ekkor
újra megkapja ezeket a sza
vazatokat körzetében.

személyes Fidesznek" titu
lálják a gyomai szervezetet,
ám úgy gondolom, hogy a
választás eredménye bebizo
nyította, nemcsak a tagság
képezi az erőt, hanem azok
nak a támogatóknak és szim
patizánsoknak az
összessége, akik a település
fejlődéseérdekében képesek
és hajlandók is összefogni.

DezsőZoltán,
a Fidesz

Gyomaendrődi Szervezete
nevében

Gyomaendrődön 1998.
május IO-én 3286-an más
képviselőt választottunk. A
neve Domokos László, aki
bár Békéscsabán lakik, ám
mégis közelebb van és lesz
hozzánk, mint az előző cik
lus képviselője. Ezúton
mondok köszönetet a Fidesz
helyi szervezete nevében
azoknak a választópolgárok
nak, akik a Fidesz Magyar
Polgári Pártot megtisztelték
bizalmukkal és szava
zataikkal. Néhányan "egy-

,
dr. Szendrei Eva

"Jobban szerepeltem,
mint a szabaddemokraták"

Dr. Szendrei Éva gyomaendrődiügyvédnő,aki mel
lesleg a helyi képviselő-testület tagja is, a Szabad
Demokraták Szövetsége színeiben indult a májusi
parlamenti választáson. Az első fordulóban nem ka
pott elegendő szavazatot ahhoz, hogy a második
fordulóban is megmérettesse magát. Az 5. számú
egyéni választókerületben 1823-an szavaztak rá, eb
ból Gyomaendrődön 1285-en.

- Mi a véleménye pártja és
a saját egyéni szerepléséről?

- Az SZDSZ rossz szerep
lése számomra is meglepő

volt, de ez nem kesent el.
Úgy gondolom, hogy az
SZDSZ-nek szüksége volt
erre a kudarcra ahhoz, hogy
megújulhasson, és visszata
lálhasson régi önmagához.
Az egyéni eredménnyel kap
csolatban: szerettem voJna,
ha ennek a választókörzet
nek végre olyan képviselője

van, aki a körzetben lakik.
Ezért nem igazán örülök a
mostani békéscsabai képvi
sejőnek. Annak viszont örü
lök, hogy kormánypárti
képviselőnk lett. Személyes
eredményemetjónak értéke
lem, mert itt Gyomaendrő

dön, ahol lakom, az emberek

Lapunk legközelebbi szálDa
augusztus közepén jelenik IDeg!
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Nincs elfogadott pedagógiai program a 2. számú iskolában

Menesztik" az igazgatónöt?
A gyomai 2. Számú Általános Iskola pedagó
giai programját sem a tantestület, sem pedig
az értékeléssel megbízott pedagógiai intézet
nem fogadta el, ezzel veszélybe került a Nem
zeti Alaptanterv indítása szeptemberben. A
pedagógiai program elkészítése kötelező, s ez
adott oktatási intézmény tantestületének fel
adata, melyet az igazgató irányításával és
felelősségével végeznek.

- Az elkészült pedagógiai
programot elóbb a tantestü
letnek kell elfogadnia, majd
az anyagot külső szakértő

véleményezi, s végül a kép
viselő-testület fogadja el.
Ennek végső határideje au
gusztus l-e. Amennyiben az
iskolának nincs elfogadott
pedagógiai programja, akkor
a törvény szerint nem indÍt
hat ősztólI . és 7. osZtályokat
- tájékoztatta lapunkat dr.
Dávid Imre polgármester.

Az iskola tantestülete sem
az első, sem a második átdol
gozott pedagógiai progra
mot nem fogadta el. Az
előzetes szakértői vélemény
is megérkezett, mely szerint:
"a Gyomaendrődi2. SZ. ÁL
talános Iskola pedagógiai
programja és helyi tanterve
tartalmában nem mondható
egy iskola helyi pedagógiai
programjának. "

Amennyiben nem sike
rül a megfelelő színvonalú
pedagógiai programot el
készíteni időre, úgy az el
ső és a hetedik osztályos
tanulóknak ősztől át kell
járniuk az endrődi Rózsa
hegyi általános iskolába.
A kialakult helyzetről má
jus 28-án délután az iskola
tantestületi ülésén a pol
gármester és a jegyző

adott tájékozatást.

Tisztáztuk, hogy
amennyiben az iskolában
felmerült problémákat az is
kola vezetése képtelen meg
oldani, akkor önkormányzati
biztost neveznek ki az intéz
mény élére. Ezzel egyidóben
leváltjuk a jelenlegi igazga
tónőt. A délelőtti képviselő

testületi ülésen úgy
döntöttünk, hogy az önkor
mányzati bizottságok elnö
kei, az oktatási tanácsnok és

az alpolgármester, valamint
a jegyző és a polgármester
június első hetében áttekinti
az iskolában felmerült prob
lémákat, s megteszi a megfe
lelő intézkedés
el6készületeit - mondta dr.
Dávid Imre, aki szerint a pe
dagógusok egyik része ki
mondottan az iskola
vezetése ellen dolgozik, ám
erre az igazgatónőrá is szol
gált.

- De hogy ki mennyire hi
bás és felelős a kialakult
helyzetért, azt részleteseb
ben meg kell vizsgálni. Vé
leményem szerint egy új
vezetésnek kellene végre
megadni az iskola arculatát
és szellemiségét ahhoz, hogy
az intézményben végre tény
leg színvonalas oktató és ne
velő munkát végezzenek 
mondta végül a polgármes
ter. H. E.

Turisztikai tábor a Bükkben
a Gyomaendrődi Természetbarát és Turista Egyesület (GYTTE)

szervezésében.

Anyáknapi műsor
1998. május 8-án a zeneiskola ren

dezésében anyáknapi műsor volt a Ka
tona József művelődési központban.
Az ünnepségre a zeneiskolában tanuló
gyermekek édesanyái kaptak meghí
vást. A műsort a zeneiskola növendé
kei szolgáltatták, így hallhattak
hegedű, zongora, gitár, furulya, fuvo
la, klarinét, harmónika, rézfúvós mű

veket, valamint szólóéneket és
kamarakórust. A színvonalas műsor

rangját emelte a néptánc együttes be
mutatója is. Gyermekeink és az iskola

A programból:
- Térképkészítés, tájékozódás tér

képpel és tájolóval. Túlélési alapis
meretek elsajátítása (tűzgyújtás, rej
tőzködés, stb.). Vadles,
kincsvadászat, számháború, tábortűz,
szalonnasütés.

Helye: Borsodnádastól 12 km-re.
Ideje: 1998. július 26-tól augusz

tus 2-ig 8 nap, 7 éjszaka.

pedagógusai nagy szeretettel készül
tek a rendezvényre.

Az iskolában tanuló mintegy 350
gyerek édesanyja kapott meghívást a
rendezvényre, ezzel szemben a megje
lentek (50-60 fój száma igen alacsony
nak mondható.

Reméljük jövóbeni rendezvénye
ink, melyek a gyerekek szereplési le
hetőségét biztosítják, a megjelenést
illetően a szülők aktivitását növeli.

Pappné Németh Hedvig
a zeneiskola igazgatója

Szállás: Az időjárástól függően sá
torban vagy kulcsosházban.

Részvételi díj: 5500 Ft (a GYTTE
tagjainak 4500 Ft), amely tartalmazza
az útiköltséget, szállást, napi ötszöri
étkezést, nevelői felügyeletet vala
mint a programokat.

Információ, jelentkezés:
GYTTE, R. Nagy Tibor.

Tel: 66/283-858

"'Az Ev Kiváló
Gyomaendrődi

Pedagógusa
Az Év Kiváló Gyomaendr6di Pedagó

gusa Kitüntetést és az ezzel járó 70 ezer
forintos jutalmat Hunya Eleknének a 2.
Sz. Általános Iskola tanárnőjének Ítélte
oda a képviselő-testület. A kitüntető cí
met Hunya Elekné június ll-én ünnepé
lyes keretek között veheti át a
városházán. A képviselóK egyébként ar
ról is döntöttek, hogy jövőre nem egy,
hanem három kiváló pedagógus cÍmet
adományoznak 50-50 ezer forintos juta
lommal.

Hirdetés
felvétel:

66/386-851
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Megnyílt a felújított
Liget Fürdő

A pancsoló medencéje is vízforgatóval van ellátva

Május 8-án megtörtént a felújított Liget Fürdő műszaki átadása,
majd egy hónapon át tartott a próbaüzem. A beruházás 28 millió
214 ezer forintba került, meJyból pályázat útján 9 millió 951 ezer
forintot nyert a fürdő, a többit a város önkornmányzata és a fürdő

saját eróbő1 biztoította. A Gyomaszolg Kft. által elvégzett munkák
után a strand medencéi megfelelnek a legszigorúbb köz
egészségügyi előírásoknak is. Dr. Dávid Imre polgármester el
mondta, hogy a felújítás után a gyomai strand a megye egyik
legszebb fürdője lett. A város vezetése a következő esztendóben a
fedett fürdő felújítását is szeretné megoldani.

Reumatológiai
magán-szakrendelés

a Liget Fürdőbenl
Május 31-től

minden szombaton 14-17 óráig!
Rendel: Dr. László Irén

reumatológus szakorvos

~'~, "
SZO-BESZED HIREK

Emléklap
A képviselő-testület a polgármester és a jegyző alá

írásával emléklapot adományozott Szöllősi Istvánné
volt országyúlési képviselőnek. Az emléklap szövege
szerint "Szöllősi Istvánné a Békés megyei 5. számú
egyéni országgyúlési választókerületben eredményesen
képviselte Gyomaendrőd város érdekét és áldozatos
képviselői munkásságával hozzájárult a település fej lő
déséhez. Tevékenységéért a város nevében elismeré
sünket és köszönetünket fejezzük ki."

Nyári szünet az óvodákban
Június IS-tól augusztus 23-ig zárva lesz az öregszöl

lői, a Balaha úti és a Selyem úti óvoda. Augusztus 24-tól
augusztus 28-ig a Szabadság úti óvoda szünetel. Június
IS-tól augusztus 14-ig lesz nyári szünet a gyomai óv0

dákban: a Fő útiban, a Jókai és a Kossuth útiban.

Kuratórium
A képtár mú1<ödtetését segítő Gyomaendrőd Váras

Közgyűjteményeiért Alapítvány elmúlt évekról szóló be
számolójfit a képviselő-testület elfogadta, és további há
rom évre megbízta a kuratórium tagjait: dr. Kovács Béla
elnököt, Megyeriné Csapó ildikó titkárt és a három kurá
tort dr. Frankó Károlyt, Iliéssy Zoltánt és dr. Láng Miklóst.

Múzeumi majális
A Múzeumi Világnap alkalmából nagyszabású ren

dezvényre került sor május l6-17-én az ország első

múzeumában és a Múzeumkertben, amelyen a Vi
dovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Kép
tár - is részt vett. A Múzeumi Majális kétnapos
eseménysorozatát szombaton 10 órakor nyitotta meg
Magyar Bálint művelődésiés közoktatási miniszter. Az
Év Múzeuma című pályázatra tizenöt pályamunka ér
kezett be, ebból tíz volt értékelhető. Öt részesült juta
lomban, a másik öt, köztük a gyomaendrődi Vidovszky
Béla Helytörténeti Gyűjteménypályázata, amely a kép
tárat és a tavalyi évben végzett munkát mutatta be,
dícséretet és oklevelet kapott.

"Ertékeink megmentése
Kardos Ferenc vállalkozó Értékek megmentése a jö

vőnek néven alapítványt hozott létre. Az alapítvány
egyik fő célja a gyomai Sóczó-motormúzeum támoga
tása. A muzeális értékű motorok felújításához, restau
lásához is szertnének anyagi segítséget nyújtani. Az
alapítvány ezen kívül minden évben meg kívánja ren
dezni a Gyomaendrődi Volkswagen Bogártalálkozót. A
kuratórium elnöke: Dúzs Károly, titkára Zsilinszki Mi
hály, tagjai Sóczó Elek, Kardos Krisztián és Földesi
Szilvia. Az alapítvány tervei és céljai megvalósításához
adományokat vár az Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet 53200015-10002986 számú számlájára.



6 HÍREK 1998, június-július

Vízvezeték a tetnetőn ker ztül
Szarmata sírok a föld alatt

Dr. Havassy Péter egy koponyát "operál ki" a földból

Mező

gazdasági
termelők,

vállalkozók
figyelem!
Új Claas Mega

204-es
kombájnommal
BETAKARÍTÁSI
BÉRMUNKÁT
VÁLLALOK!

TELEFON
Lakás: 661285-166,
Mobil: 20/436-087,

Telephely:
60/485-688

5502
Gyomaendrőd,

Bem J. u. 5.

Magas műszaki

színvonal, szecská
zóval is felszerelve.

Kedvezőár
és fizetési feltételek,
minőségi munka,

minimális
szemveszteség.

Szükségtelen a to
vábbi rostálás, gya
korlott kombájnos,
tűz-biztosítás, külön
napraforgó és kukori
ca adapter!

Egyéb teljeskörű

mezőgazdasági szol
gáltatásokat is válla
lok:

talajmunkák,
műtrágyaszórás,

vetés,
növényvédelem,

szállítás!

Váram
megkeresésüket:

VASZKÓIMRE
mezőgazdasági

és vadgazdasági
vállalkozó

Gyomaendröd, Fö út 173·179.
Telefon/fax: 66/386 -851

yitva: hétköznap 9·12, 13-16 óráig,
szombaton 9·12·ig

TOURIS

INFORMATION

terében "meglelte" Atti la ko
porsóját, ám a helyszínre
küldött markológép nem ta
lált semmit.

- Markológéppel nehéz is
régészkedni. A korabeli le
írások egyébként olyan fo
Iyóközöket jelölnek meg,
hogy eszerint egy 40 ezer ki
lométernyi terület bármelyik
pontján lehet Attila sÍIja, eb
ból a szempontból Gyoma
endrődön is. Ezenkívül
feltártak már olyan hun síro
kat, ahol jelentős aranykincs
került elő. Ám ezen sírok
egyikére sem volt kiírva,
hogy Attila sírja, de akár az
is Iehetett. Egyébként a hár
mas érckoporsót el kell felej
teni, Mégiscsak furcsa, hogy
egy sztyeppei nép vezetőjét

érckoporsóba temetik el. Ez
olyan lett volna, mintha a ró
mai pápát egy lóval temetik
el - mondta dr. Havassy Pé
ter, aki lapunkon keresztül
mondott köszönetet Gyoma
endrőd önkormányzatának,
hogy a város eddig nem ta
pasztalt módon közmunká
sokkal is segíti a régészeti
munkát.

Dr. Havassy köszönetet
mondott még Cerovszky Pál
nak, aki a gyomaendrődi

közmunkásokat irányítja. A
régészeti feltárásokkal előre
láthatólag novemberig vé
geznek a szakemberek, majd
átadják a terepet az ivóvíz
beruházás kivitelezőjének.

H.E.

keny terep. Most egy temető

re bukkantak ezen a vonalon.
Dr. Havassy Péter a gyulai

múzeum igazgatója lapunk
nak elmondta, hogy valószí
nűleg szarmata sírokra
bukkantak. A feltárt lelet
anyag a területileg illetékes
múzeumba - ez esetben Bé
késcsabára - kerül. A csont
anyagot a megfelelő

vizsgálatok elvégzésére a
Szegedi Egyetem Antropoló
giai Intézetébe, vagy a Buda
pesti Természettudományi
Múzeum embertani tárába
viszik.

- Gyomaendrőd már akár
világhírűis lehetne régészeti
szempontból, hiszen néhány
éve egy nyugdíjas bácsi az
ingájával valahol a Körös ár-

A
Z ivóvízberuházás a
tervek szerint halad,
A Mez6berényból in

duló vezetékrendszer a 46-os
számú út mellett épüL A ve
zetéképítést megel6z6en a
tervezett nyomvonalon a kö
telezően el6írt régészeti fel
tárás folyik, A régészek az
előzetes terepbejáráson
megjelölt helyeken a feltá
rást követően igen gazdag le
letanyagot találtak
Csárdaszállás közelében, A
régészek eddigi ismerete
szerint 34 lelőhelyet érint a
vezeték nyomvonala.

A mintegy 20 kilométeres
Mezó'berény és Gyomaend
rőd közötti szakaszról már
tudták a régészek, hogy ez
egy régészetileg igen érzé-
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"Utépítések városi támogatással

Köszönet
Tisztelettel köszönjük a választó

polgároknak az országgyúlési képvi
selőválasztások második
fordulójában jelöltünkre Szöllősi Ist
vánnéra leadott szavazatait.

Egyben köszönjük az ország
gyűlési képviselőinknégyéves mun
kájához nyújtott támogatásukat,
együttműködésüket.

Az MSZP Szarvasi Szervezetei

Még néhány nap és vaJószí
núleg belekerül Gyomaend
rőd mondjuk az RTL Klub
Fókusz című műsorába. En
nek apropóját az adta volna.
hogy a világon a mi városunk
ban a legnagyobb az egy lég
köbméterre jutó szúnyogok
száma. Május 21-én estefelé
aztán jött a megváltó szúnyog
irtó repülőgép. Összesen 400
hektámyi területet szórtak be
vegyszerrel a békési Rovért
Kft. és a békéscsabai RSZ-Co
op Kft. szakemberei.

Az önkormányzattal kö
tött szerződés szerint ezen
kívül még három
alkalommal ritkitják meg a
rendkivül szapora gyoma
endrődi szúnyogállományt.
Sajnos a Körös-Maros
Nemzeti Park igazgatósága
nemjárulthozzá, hogya vá
ros mellett húzódó Körös
árterében szúnyogirtást vé
geztessen a város sőt,

megtiltotta még az ártértől

ezer méteren belül is a
vegyszer szórását. Ezért az
tán kevésbé hatékonya vá
ros felett végzett irtás,
hiszen az ártérben található
vízzel teli kubikgödrök ont
ják ét szúnyogutánpótlást.

S~únyC?~-
Invazlorongálódtak, kátyúzással pró

bálják a további romlást meg
akadályozni. A tervek szerint
júniusban minden szükséges
helyen elkészül a kátyúzás,
melyre 3 milJió forintot szán
nak a város kasszájából. Ősszel
pedig még további másfél mil
lió forintot fordítanak útfelújí
tásokra.
Megkezdődtek a járdafeI

újítások is. Ahol ke]], ott a
burkolatot szintbe hozzák, a
törött járdalapokat kicserélik.
Ezt a munkát teljes egészében
az önkormányzat finanszíroz
za: idén 3 millió forintot köl
tenek erre. További 500 ezer
forintba kerül az Újkertsor és
a katolikus iskola közötti új
járdaszakasz megépítése, s
mellette elkészül a még hiány
zó közvilágítás is.

H.E.

vezetője elmondta, hogy ahol a
szennyvízvezeték még nem
épült meg, ott nincs lehetőség

önkormányzati útépítési támo
gatás igénybevételére.

Jelenleg szervezés alatt van a
B. Molnár és a Zalka utcák, va
lamint a Petőfi utca teljes
hosszúságában. Az önkor
mányzat új utak építésére idén
25 millió forintot tervez fel
használni, ezen kívül aszfalto
zásra, a korábban megépült, de
záróréteggel el nem látott bur
kolatok megerősítésére 8-10
millió forintot fordítanak. E
munkákra is pályázhatnak a la
kók utcatársulások formájában.
Jelenleg a Rákóczi. a Kulich és
a Zöldfa utca lakói szervezik a
beruházást.

Azokban az utcákban, ahol a
megJévő útburkolatok a téli
időjárás következtében meg-

Barkácsolék figyelmébe!
Bútorléc, bútoraikatrész. egyedi mintabú

torok árusítása nagy kedvezménnyel a

BÚTORIPARISZÖVETKEZET
Gyomaendrőd,Lévai u. 2L sz. telepén

1998. június IS-tól
amíg a készlet tart.

--~.-

---:-- -TI
~.

lilii

A Sugár utca Blaha és Po
lányi utca közötti 350 mé
teres szakaszán a lakók 99
százalékos részvétele mel
lett augusztusban megkez
dődik az új aszfaltút
építése. Az érintett lakók
ingatlanonként 48 ezer fo
rintot fizetnek, ami a kivi
telezési költségek 26
százalékát jelenti. A fenn
maradó 74 százalékot az
önkormányzat fedezi. A
beruházás összértéke
egyébként 3,6 millió forint.
Az utca ezen a szakaszán a
többi közmű már az előző

években elkészült, így az
útépítés nek akadálya
nincs.

Rau József, a polgármesteri
hivatal műszaki csoportjának

ÚTÉPÍTÉS
20 év

szakmai gyakorlattal
• Vállalkozom kis- és nagyfelületű

útburkolatok építésére (betonút, aszfaltút)
igen kedvezőáron, garanciával.

• VálJalok igényesebb tér- és
útburkolásokat (Viakolor burkolókő,

szegélyes aszfalt stb.) minőségi kivitelezésben.
Továbbá az alábbimunkák

kivitelezését vállalom:
- gépi földmunkák, tereprendezés

(autógréder, Bobcat, Caterpillar rakodó)
- útburkolatok vágása 10 cm mélységig
- útburkolatok betonfelületek bontása

Bobkat-tal, bontókalapáccsal!

Telefon: 06-20/586-037, este: 66/283-003
Putnoki Lajos,

útépítő technikus, vállalkozó

Kutyaoltás
A polgármesteri hivatal értesíti az ebtartó tulajdonosokat,

hogy az 1998. évi kötelezőveszettség elleni szervezett védő
oltás az alábbi időpontokbanés helyeken kerül meg tartásra.

Június S-én 8-10 óráig a gázcseretelepen (Kossuth tér),
1,6-17 óráig a Csókási játszótéren, június 8-án 8-9 óráig az
Ujkertsoron a víztoronynál, 10-11 óráig Besenyszegen a
játszótéren, 16-17 óráig a Vásártéren, június 9-én 16-17
órái g a Vásártéren pótoltás I Júni us 9-én 8-10 óráig a volt
Győzelem Termelési Központban, 10-10,30 óráig a volt
Alkotmány központban, 10,30-11 óráig Nagyálláson,
11,30-12 óráig Póhalmon, 12,30-13 óráig a volt Új Élet
központban. Június tO-én 8-10 óráig a Hősök úton (insze
mináló hely).

A következő helyszín a Zrínyi utca eleje, a Pannon GSM
adónál, ahol június ll-én 8-IO-ig és 15-17 óráig,június 12-én
8-10-ig és 15-17 óráig, június 16-án 15-17 óráig, valamint
ugyanezen a helyszínen pótoltást tartanak június 19-én 8-10
ig és 15-17 óráig.

Minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen be
kell oltani. A be nem oltott ebet kártalanítás nélkül le kell öletni
és tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell lefolytatni.

Indokolt esetben az oltás a tartási helyen is elvégezhető.

Az oltás díja 400 Ft, mely összeget a helyszínen kell
megfizetni az oltást végző állatorvosnál.

GyomaendrődVáros Polgármesteri Hivaral
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A jövő évezred technikája a gyomai nyomdában

Digitális nyollltatás a Knerben

WATT
Villamossági

Szaküzlet
Gyoma (Fő út 214.)
Endrőd (Fő út 10.)

* VAPE termékek
nagy választékban:
- elektromos beltéri
szúnyogirtó szettek,

- szúnyog és légy
elleni lapka,
- szúnyog- és
rovarölő spray.

* Perion, Maxell,
Duracell elemek

* Normál izzók,
kompakt fénycsövek

(energiatakarékos)

* Elin és Nile
háztartási gépek,
Eta porszívók és

takarítógépek

* VállaUuk épületek
villanyszerelését,

érintésvédelmi
felülvizsgálatát,
háztartási gépek

javítását,
villanymotorok
tekercselését.

Várjuk kedves
vásárlóinkat

és ügyfeleinket!

Tel: 66/386-358

,
Ujra megnyílt Endrődön

••
A DOMBSZOG

C~ ÉTTEREM! .\~~\i
.._~tfi _. Előfiz;tői és a,la carte.~'~/~~
. !. \ etkeztetes, ~ 

I:: házias, tájjelegűételek -

Munkahelyi és családi rendezvények,
lakodalmak szervezését vállaljuk!

Nyitva: 5,30 - 22 óráig, hétvégeken 24 óráig.

Szeretettel várja vendégeit a megújult
Dombszög és Fülöp Zoltán konyhafőnök!

Telefon: 66/386-002

Intemeten küldött szerkesz
tett anyagot is képes itt Gyo
mán fogadni, s a gép szinte
azonnal el is kezdi a nyomta
tást, majd a kinyomott lapo
kat a megrendelő igénye
szerint a megfelelő formára
kötjük be.

Papp Lajos elmondta,
hogya 130 millió forintos
beruházással olyan modem
berendezés kerul a nyomdá
ba, amellyel újfajta piaci igé
nyeket lehet kielégíteni, s a
gyomai cég a profiljánál ma
radva kis példányszámú
könyveket is tud majd gazda
ságosan gyártani.

A Gyomai Kner Nyomda
Rt. júniUs 12-én pénteken
nyílt napot rendez, s várja
mindazokat, akiket érde
kel a digitális nyomtatás.

lentettek. Persze azóta is tör
téntek kisebb-nagyobb fej
lesztések, de ezek nem
igazán szánútottak technikai
újdonságoknak. Most ajövő
évezred technikáját, egy a
számítógépes alkalmazások
hoz legközelebb álló nyom
tatórendszert állítottunk
üzembe, amely alkalmas A3
as felületű papír mindkét ol
dalon történő egyszínű

nyomtatására, s ebbó1 per
cenként háromszáz lapot ké
szít. Az ilyen, úgynevezett
digitális nyomtatókat nyuga
ton eddig úgynevezett meg
személyesített
nyomtatványok készítésére,
számlázásra, direct maiI le
velezésre használták és
nyomdaipari, könyv jellegű

nyomtatásra csak most kez
dik használni. Ezzel a beren
dezéssel néhány száztól
1000-1500 példányig gazda
ságosan nyomtathatók köny
vek. Ez a rendszer akár az

ALT BT.
Használtcikk kereskedés

Gyomaendrőd, Kossuth u. 61-63. 30/657-006

Nézze színes IV-n afoci VB-t!
Használt tévék vodeók,

hifi berendezések, egyéb
műszaki cikkek garanciával.

Színes tévék már 15 OOO Ft-tól,
videók már 15 OOO Ft-tól,

rádiós erősítők már 8 OOO Ft-tól!

Egy új, s mindenképpen
jelentősnek mondható be
ruházást valósított meg
május végén a 116 éves
Gyomai Kner Nyomda Rt.
Egy digitális nyomdagépet
vásároltak, amely nem
csak az úgynevezett igény
szerinti nyomtatást teszi le
hetővé, hanem akár né
hány példányos könyvek is
gazdaságosan nyomtatha
tók az új berendezéssel.

- Mi indokolta az ilyen irá
nyú fejlesztést? - kérdeztük
Papp Lajost, a nyomda ve
zérigazgatóját.

- A gyomai nyomda életé
ben egy fordulópont követ
kezett be ezzel a
beruházással. Valamikor az
]930-as években történt ha
sonló jellegű változás, ami
kor a Kner család
megvásároita és üzembe állí
totta azokat a magasnyomó
gépeket, amelyek akkoriban
egy előremutató technikátje-
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Túraútvonal a Körös mellett

A Kner Nyomda Táblák segítik
jóvoltából kiadvány az eligazodást az ártérben

is készült a túraútvonalról kanyargó útvonalon

M ájus 29-én délelőtt a gyomai szabadstrand terü
letén átadták a Hármas-Körös árterében kialakí
tott 26 km hosszú túraútvonalat, amely az

amerikai nagykövetség 25 ezer dolláros támogatásával
valósult meg. Az útvonal egyébként a Kecsegési holtágtól
indul, s halad a folyó jobb partján az endrődi közúti hídig,
majd az útvonal áttér a bal partra és folytatódik a gyomai
közúti hídig, majd onnan visszatér a Kecsegési holtághoz.
Az útvonal mentén faasztalokat, ülőhelyeket, szeméttáro
lókat helyeztek el. A szabadstrand mellett pedig úgyneve
zett tanösvényt alakítottak ki, ahol hazánk védett állat- és
növényvilágát mutatják be táblákon.

Tanösvény tablókkal a gyomai szabadstrandnál

A túraútvonal térképét a város több pontján
is elhelyezték

Töltse szabadságát

GyomaelZdrődön

IRÁNY
" "ATURAUT!

- keri!kpdrwf

- gyalog

- 1<Í!lároll

- fogar(cl!

- Iwrgds::fels~ereléssel

COPY-fORCE
Másolástechnikai

és Irodatechnikai Bt.

Új és használt fénymásológépek
adása-vétele.

Másolópapír, faxpapír, leporelló

Nyomtatókazetta, festékszalag

HP, Olivetti, Canon inkjet patronok
újratöltése.

HP 4L,5L,6P Cartridge újratöltés.

Ricoh, Sharp, Canon másológépek
kazettáinak felújítása.

ADÁS-VÉTEL-SZERVÍZ

Gyomaendrőd,Zrínyi u. 26.
Tel:66/284-788,20/439-172

Telefon: 66/284-788, 20/439-172
FÉNYMÁSOLÁS!

SZÖVEGSZERKESZTÉS!

Új helyen
(a volt Jóbarát vendéglő helyén)

megnyílt az ~

EndrődiAgro Aruház
Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon: 20/432-170,66/386-274

Folyamatosan bővülő

árukészlettel, a megszokott
áruféleségekkel továbbra is
kedvező árakkal
várja vásárlóit:

Farkas Máté,
cégtulajdonos



Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetk * alapítva 1957. május 18. * ~

Tisztelt Ügyfelünkl ~
Ismét új szolgáltatásra hívjuk fel a figyelmét!

~f&1fu T k 'k .. k .. k 1998 .,. 2 '(I &iD:'fA'i~/ a are szovet ezetun . Junlus -tOl k:~}f/

I É~~ib~t;~~~;~ii;r;~~~~::~;T I
v~zeti be.

Kedvezőkamatozási feltételek mellett helyezheti
pznzét a

- tanulmányi előtakarékossági,
- családalapítási előtakarékossági,

- kegyeleti előtakarékossági
betéti formák bármelyikébe.

Ajánljuk továbbá figyelmébe:
~~~ Számlavezetési tevékenységünket forintban és devizában. ?f.:t;.
~tll~~ Vállalkozói sZám~~v~~~~~~~~~f~gköltség és sávos .1_
t>;,:-!i Lakossági folyószámla, melyre nyugdDát munkabérét v,ó($:
t~§ családi pótlékát utaltathatJ'a és melyről
~'(4&<;:<

,,,'m;\\1 fizetési kötelezettségeit teljesítheti.&fO~!~~3r~~!s~~!~~6é~~!~~~1~~~~~~a~;i~~~~ós.
2L:x. Valutaforgalmazás.

Keresse fel kirendeltségeinket, ahol a mindennapi kapcsolatban
~a tapasztalt gyors, rugalmas ügyintézéss~.z, széles körűbanki ~@

'RllI.;.;~:_m~.

Használt
és újruházati

Bolt
Gyoma,

Hősök u. 44.

Ajánlatunk:
Jó minőségű

válogatott
használt ruházat

folyamatosan
kapható!

Pl: női blúzok
250-550 Ft-ig

Új ruházat:
fürdőruhák

és fehérneműk
még mindig
akciós áron!

Új stranddkkek!
Matrac már
650 Ft-tól,

strandlabdák
200 Ft-tól.

Használtruha
Bolt

Gyoma,
Petőfi u. 2.

Kilós és válogatott
ruházaUal vár

minden vásárlót!

Folyamatos áru
kirakás!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak akik
WAGNERMÁRTüNNÉ

végtisztességén
megjelentek

és mély
fájdalmunkban

osztoztak.
A gyászoló

család

.Rigips~
Gipszkartonlapok Álmennyezeti rendszer

értékesítése

Júniusban 10% kedvezmény!
HŐSZIGETElŐK,TETŐZSINDElYEK,

BITUMENES HULLÁMLEMEZEK
több színben - megrendelésre

TERRANOVA TERMÉKEK
A fenti termékek kivitelezését vá/la/om!

Gellai Imre
Gyomaendrőd,Kőrösi Csoma Sándor u, 25.

TeL: 0660/326-075, 66/285-840
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Nyári progralllajánló
GYOMAENDRÓD

Július 5.
Balázs Kupa
Országos Bajnoki
Motocross Verseny
Helye: Gyomaendrőd, Kondo
rosi út 5. km-kövénéJ, a volt
homokbánya területén kialakí-
tott Eurocross Ringen. Edzőfutamok: 10-12 óráig. bajnoki futa
mok: 12,30-tól 18 óráig. Belépődíj a helyszínen váltható. Izgal
mas szórakozást ígér az egykori bányató körül kiépített pályán
a mintegy 150 versenyző viadala. A nézőket birkapörkölt és
halászlé, hűtött italok is várják. Kempingezési, fürdési és horgá
szati lehetőség térítés ellenében. Információ: Balázs Dezső,

30/456-445

Augusztus 7-9.
II. Nemzetközi
Volkswagen
Bogártalálkozó
Helye: Gyomaendrőd, Sza
badság tér. Az eseményre a ha
zai és a környező országok
"bogaras" autótulajdonosait várják a rendezők. Szálláslehető

ség: a Liget Kempingben, vagy a Körös Szállóban. Augusztus
7-én este Bogárbál a Liget Fürdóben. Augusztus S-án ügyességi
versenyek, este utcabál sztárvendégekkell A zenét a Calypso
Plus zenekar szolgáltatja. A rendezvény műsorvezetője:Bánki
Árpád. Információ: Kardos Ferenc (30/388-129), Dúzs Károly
(66/386-333).

A Liget Fürdőben 9-24 óráig
rendezett bálon sztárvendégeket
is láthat, halJhat a közönség.

Június 21., július 26.,
augusztus 19.
Fürdóbál

Augusztus 20-22.
Vita Agricolae '98
Mezőgazdasági,

Ipari Kiállítás
és Vásár
Helye: a városi sportcsarnok.
A Gyomaendrődi Bethlen Alapítvány által rendezett eseményen
Gyomaendrőd és a régió cégei, vállalkozásai mellett román és
ukrán kiállítók is bemutatkoznak. Vásári hangulat, színes prog
ramok, termékbemutatók. A belépés ingyenes.

Augusztus 21.
Országos
halfőzőverseny

Helye: Erzsébet Liget. Profik
és amatőr szakácsok versenye.
Információ: Tímár János,
20/390-581

Július 21-31.
V. Gyomaendrődi
Nemzetközi
Művésztábor

Helye: Bethlen Gábor Szak
képző Iskola (Gyomaendrőd,

Hősök útja 40.) A Gyomaend
rődi Bethlen Alapítvány által szervezett művésztáborbana meg
hívott hazai művészek mellett ausztrál, bolgár, holland, osztrák
és román festők, grafikusok és szobrászok vesznek részt. Tábor
záró kiállítás: 1998. augusztus 20-án a városi sportcsarnokban.

Július 25.
Horgászverseny
Helye: Gyomaendrődtól 5 ki
lométerre a Kondorosi út mel
letti Eurocross Ring területén a
festői környezetben lévő5 hek
táros egykori bányatavon,
melynek vizében ponty, amúr,
busa, süllő, harcsa, keszeg, kárász és törpeharcsa várja a horgá
szokat. Nevezés reggel 5 órától 8 óráig a helyszínen. Nevezési
díj: 2000 Ft/fő. (Versenyzőnként egy úszós és egy fenekezős

felszerelés használható!) Az értékelés súlyra történik. A három
legjobb eredményt elért versenyzőt díjazzák összesen 30 ezer
forint értékben. A kifogott halat minden versenyző eJviheti.
Büfé, sátorozási lehetőség, parkolás a helyszínen. A versenyt
eső esetén is megtartjuk. Információ: Balázs Dezső, 30/456-445

Augusztus l., 19 óra
Farmer est
a Nagylaposi
Pop-Farmon
Helye: Gyomaendrődés Mező
túr között. Gyomaendrődtól 5
kilométerre, a 46. számú főút

mellett a Kilenc Farmer Kft. szabadtéri színpadán. Fellép: Far
kas Bálint és vendégei (operett és magyar nóta), Ihos József
(Kató néni) humorista, a Manhattan együttes (pop-rock). Belé
pődíj: 500 Ft. Diákoknak és nyugdíjasoknak: 400 Ft. Különleges
élményt ígér a szokatlan helyszínen rendezett szórakoztató est,
ahol büfé és Erdősi István házigazda várja a vendégeket!

Július 18.,
augusztus 15.,
14-22 óráig
Ungarische
Betyár Nap
A Liget Kempingben ezen a
nyáron két alkalommal megrendezendő"betyárnapon" a nép
táncosok mutatják be tudományukat, lesz pálinkaivó verseny,
borkóstolás, tűzugrás, karikáscsattogtatás és egyéb betyárkodás.
A belépés díjtalan, a birkapörkölt és a sültmalac pénzbe kerül.
Szervezője: a Körösmenti Néptáncegyüttes Alapítvány.
Információ: Weigertné Gubucz Edit, 20/742-914
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Június
Nyárelő - Szent Iván hava - Rák hava

1998. június-júliu's:

A meteorológiai nyár kezdete. Június szénát ad. Junó isten
nőról nevezték el, aki Jupiter felesége volt.

Nyárelő

Az első igazi nyári hónapunk. A Medárd-napi pókokjó időt

hoznak, pl. ha a rend alól szétszaladnak.

Szent Iván hava,
de mondták Szent János havának is. "Pókhálót, ha sokat

látsz széjjel, nyáron szelet vagy esőt várj. Ha Szent János
havában dördül a menny, bőséget jelent. Margit felhőtól fél
- égiháborút vél."

Rák hava
Június 21-e a nyári napforduló, a csillagászati nyár kezdete.

A nappal kereken 16 óra, s innentól fogva, csak igen lassan,
július 31-ére rövidül meg egy órával. A Nap legmagasabban

jár az égen, majdnem északkeleti irányban kel és kevéssel
északnyugati irányban nyugszik.

A népi hiedelem szerint:
Régtól fogva híres időjósló dátum nyolcadika, Medárd

püspök emléknapja. Esője, a túlzó hiedelem szerint, negyven
napig tart. "Szép Medárd nap, kellemes nyár, de ha esik,
készülhetsz már negyven napig az esőre, s várhatsz még ajó I

időre. Szent János nap előtt ha szól kakukk madár az erdőben,

kert és vetés terem majdjól e bőséges esztendóben."

Népszokások:
Huszonkettedikén köszönt be a csillagászati nyár, s a nap- I

fordulat ősrégi tiszteletére lobbantak fel Szent Iván éjszaká
jának máglyái, tartották meg a fiatalok az egészség- és
tennékenységvarázsló tűzugrást. Az aratás hagyományos
kezdetét korunkban is Péter-Pál napjajelzi.

A csillagok üzenete júniusra

I~I :o~,~~nd.égeske-
. dik. Erdekes embe-

rekkel találkozik, a
meghívások hó
labdaszerűen to-

vábbgörögnek. Az egyik barát
ja meg változtatja utazási terve
it, aminek következtében Ön is
elkezd gondolkozni azon, ho
gyan is töltse a nyári vakációt.
A hónap vége felé remekül ala
kul egy üzleti, szakmai társ kap
csolat.

~
BIKA

A pénzügyei fog
. lalkoztatják.g Megint túlórázás t

vállal, s igyek
szik a lehető leg

jobban beosztani meglévőpén
zét. A hónap végén figyeImét egy
üzleti út lehetősége köti le, sokat
kell szaladgálnia, de nem bánja
meg. mert közben olyan kapcsola
tokra tehet szert, amelyek hosszú
távon hasznosak lehetnek.

~
IKREK

•

Egy üzleti tárgya-
-l lás épp úgy ala-
\ kul, ahogy azt

. elképzelte. Fon-
tolóra veszi, hogy

új helyre költözik. Egyik roko
nának, aki lelki válságba kerül,
segítségre és tanácsra van szük
sége. A hónap végén egy fel
adat reménytelenül nehéznek
tűnik. Veregesse meg saját vál
lát, és bízzon benne, hogy tudja
mit tesz.

~
RÁK

"" Rendbe teszi a háe zát - valóságos és
jelképes értelem
ben egyránt. De
sok Rák állhat köl

tözködés előtt. Rádöbbenhet,
hogy elhanyagolta több fontos
háztartási kötelezettségét. Az
elmaradást nem lesz könnyű

pótolni. Meg kell tennie a lépést
valamely fontos, régóta húzódó
ügyében. Elképzelhető,hogy az
eset egy családtaggal, vagy egy
régi szeretővel kapcsolatos.

~
OROSZLÁN

., Kissé ellustult,
elsősorban a szó

. rakozáson jár az
esze. Ideje lesz
már felráznia

magát, s összegezni, milyen fel
adatokat kell mindenképpen el
végezni. Lehet, hogy most
nagyon nincs ínyére az unalmas
kötelezettségek teljesítése. Vi
gyázzon semmiképpen ne szór
ja szét figyeimét csip-csup
ügyekre.

~
SZŰZ

"" 7 Azok az új bará-""Jé tok, akiket most
szerez, vagy azok
a régiek, akikkel
most melegíti fel a

barátságot, sok örömet visznek
életébe és hasznosak is lehetnek
a továbbiakban. Ha otthon,
négy fal között töri a fejét, nem
sokra megy. A szokottnál is ha
tékonyabban élheti ki kreatív

szellemi képességeit. Az idő

aktív gondolkodásra serkenti.

~
MÉRLEG

~
M Nagy tervez,getés
'@ be fog a nyan va

kációra, s több
lehetőségetis mér
legel. Csaknem bi

zonyos, hogy nem tud azonnal
dönteni. Munkahelyén egyér
telmúlJben alakulnak a dolgok:
főnökei elismerik tehetségét és
alkalmasságát. Jelentős válto
zás álJ be egy üzleti kapcsolatá
ban vagy barátságában.

~
SKORPIÓ

$
. Egy, o,ko,s barátja

segltseget veSZI
igénybe, hogy
rendbe tegye
pénzügyeit. Talán

utazásra készül szerelmével.
Nagyon szeretné viszontlátni
kedvenc nyaralóhelyét, s alig
hanem útnak indul. Talán köl
tözködés van a láthatáron. Már
régóta szeretne kényelmeseb
ben lakni.

~
NYILAS

ú' Remek alkalmat
~. kap, ~ogy utaz~s,
~~V tanulas, szakkep

zés révén javítsa
helyzetét. Ha mé

lyebben érdeklődik a kultúra, a
vallás vagy a nevelés, esetleg a
politika iránt, úgy az időpont

alkalmas arra, hogy aktívan be
kapcsolódjék ilyen irányú tevé
keny ségbe. Hozzátartozói tól
ehhez kellő támogatást kap.

~
BAK

. A mindennapi
. munka és a mun~ bhollyol ",p",o.

latos ügyek
roppant fontosak.

Ragaszkodjon ahhoz, amit el
akar érni, s ne türelmetlenked
jék. Egy rokona szeretné kiön
teni a lelkét. Ne higgye, hogy
kegyet gyakorol, ha meghall
gatja: ez Onnek is roppant fon
tos lehet. Táplálkozzék
mértékletesen.

~
VíZÖNTŐ

4 Szórakozásra.
. í-A. szerelemre. ro

máncra vágyik.
Nagyon gondosan
megtervezi, hová

megy el szórakozni társaságá
val, szabadidejét nem bízza a ,
véletlenre. Szerelmi partnere
javasolja, hogy költözzenek
össze, s ha ezt a kapcsolatot
nem is szánja sírig tartónak,
mégis nagyon fogja élvezni a
közösen eltöltött hétvégét.

HALAK

~
A hónap elején ott-

~ honi, családi ügyek
~ foglaUák el. Szeret-

né magát egy kicsit
lUfújni. vagy éppen

lustálkodni. Uj emberek lépnek
be az életébe. Lehet, hogy sokat
tanul tól ük, olyanannyira, hogy
példájukat és tanácsaikat meg
szívlelve, változtatni akar élet
módján. Fogas pénzügyi
problémával birkózik.
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Július
Nyárhó - Szent Jakab hava - Oroszlán hava

13

Július az egyetlen, mindig négy vasámapos hónapunk. Hajúlius
nem főz, szeptembemek nem lesz mit ennie. E hónapot Julius
Caesarról nevezték el. Június meUettjúlius a legvillámveszélyesebb
hónapunk. De egy francia naptárvers szerint: "Július havában, ha
dörög, ne félelmet érezz: örömöt, a hadat s aszályt elkerülöd.'"

Szent Jakab hava
Szent Jakab nap éjszakáján ezer csillag az ég táján: bő

termés a kertben, fákon, ezer alma egy faágon."

Oroszlán hava.
A Nap az ötödik csillagképbe ér. "Ekkor rekkenőhévség

és meleg idő áll elő - áll a regrégibb csíziós könyvekben .,
minden növénynek, gyökérnek szomjúsága van."

A népi hiedelem szerint:
"Erős Boldogasszony napja a borulást soká tartja, hogyha

szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince." Szent Jakab

napja, éjszakája ha tiszta: jó bőség lészen a kertekben, ha
esős: változást szenved a dió és a mogyoró. A legelső népi
előrejelzése napon van az elkövetkezendőtélre vonatkozóan:
"Ha Jakab napján északról fúj a szél, hideg télre, ha hófelhők

(fehér felhők) is vannak az égen, havas télre számíthatunk."
Az Anna-naphoz kapcsolódik egy másik előrejelzés: "Ha a
hangyák és güzük nagy halmot hordanak, hideg esztendőt

várj_"

Népszokások:
Régebben az aratók - a kenyérnek kijáró tiszteletadás

sal - Sarlós Boldogasszony napján, másodikán kezdték
meg a búza betakarítását. A próbaképpen őrölt lisztből

Henrik napján sütötték az első új kenyeret, amit a temp
lomi úrvacsoraosztáshoz ajánlották fel. Szent Jakab éj
szakáján a juhászok a csillagok állásából jóso]ták meg
a téli időjárást.

A csillagok üzenete júliusra

'~KOS
~

<-.. __ . Szerelmével bol-
r.,.~.! dog órákat tölt

együtt, s az eddi
ginél is közelebb
kerülnek egymás

hoz. Munkája során új embe
rekkel ismerkedik meg, akik
nagy változásokat idézhetnek
elő jövőjében. Készüljön fel a
sikerre! Ha még szabad, társá
val a közös életról, jövőról be
szélgetnek.

§]
BIKA

~ Sokféle izgalmas
~ eseményekre hív

ják, s roppantul
élvezi, hogya fi
gyelem kö zép

pontjában áll. Egy üzleti megál
lapodása viszont veszélybe ke
rül. Talán nem is bánja, hogy
vissza kell vonulnia. Döntésé
vei meg lesz elégedve. Fellán
gol egy románc, ami mindent
háttérbe szorít.

~
IKREK

. Az anyagi ügyek
~ kö:ik le a figyel-

met: szeretne
többet keresni,
mint eddig, és

ezért haj landó a lehető legke
ményebben dolgozni. Bulira
hívják, ami rögtön izgalomba
hozza. A hónap vége rendkívül
zsúfoltnak és mozgalmasnak
ígérkezik, de a munkahelyéról
se feledkezzék meg. Ne lazít
soni

~
RÁK

~ Romantikus han
('~, gulatban van.

Népszerúbb, mint
valaha. A hónap
közepétól kezdve

annyira magabiztos és határo
zott lesz, hogy belevághat egy
fontos, új tervbe. De személyes
kapcsolatait óvja, ápolja, és
nem árt odafigyelni az üzleti
partnerekre is. Igyekezzen elke
rülni a kínos vitákat.

~
OROSZLÁN

. Keresztül akarja
vinni néhány el

. . képzelését. Az a
baj, hogy akiknek
a támogatását

nem nélkülözheti, még nem ké
szek erre. Lehet, hogy Ön rohan
túl gyorsan előre. Okosabb, ha
teendőit szerényebben intézi,
ha kisebb feladatokra vállalko
zik. A pénz és a szerelem dön
tően befolyásolja terve valóra
váltását.

~
SZŰZ

~ Nagy szívességet,
~ támaszt kap vala

ki tól, aki nek te
kintélye van.
Valamilyen for

mában javul társadalmi, anyagi
helyzete, esetleg a családon be
lüli pozíciója. A hónap alakal
mas az utazásra. Része lesz egy
találkozásban, amely fontos új
információt nyújt. De a találko
zó új szerelmet is ígérhet.

~
MÉRlEG

~
Egyik kellemetlen
szomszédjával
kell ügyesen
megbirkóznia.
Felkelti érdeklő

dését és vágyát egy luxuscikk,
amelyre korábban gondolni
sem mert volna. Meghívja
egyik munkatársát, üzletfelét
otthonába. A vendég nagyon
kellemesen érzi magát, és az
együttlét kellemes és hasznos
lesz majd.

~
SKORPIÓ
Olyasmi törté
nik önnel, ami~ határozottan se
gíti szakmai
fejlődését.

Olyan emberekkel találkozik,
akik minőségi változástjelente
nek életében - rájuk számíthat
majd mint barátokra, szövetsé
gesekre. Egyik családtagjának
sokkal több időt kellene szen
telnie.

~
NYllAS

, _ T a I á n van n é
~ hány titkos terve,
~ amelynek meg

valósítása ötle
tességet,

tehetséget igényel. Ön most na
gyon sokat tehet imázsa meg
szépítéséért, népszerűsége

növekedéséért, például azzal,
hogy csatlakozik valamilyen
jótékony ügyhöz, közösségi
mozgalomhoz.

I~I :~~ fo."""b", válnak Onnek a
párkapcsolatok.
Itt az ideje, hogy
feltárja szívét-lel-

két valakinek. Ha még nincs vá
lasztottja, most jobban körül
néz, hol találhatja meg az igazi
szerelmét. Legyen óvatos' A
hirtelen, forró fellángolás még
nem azonos az igazi szerelem
mel.

~
VíZÖNTŐ

~
Komoly beszélge

/-A. tést folytat valaki
vel, aki fontos
Önnek. Ez az esz
mecsere segít tisz

tázni egy nagyon bonyolult
ügyet. Sokat töpreng életkörül
ményein, megélhetési Jehetősé

gein. Semmiképp se keveredjen
egy tartalmatlan, érdektelen fu
tó kalandba. Ez a szex nem
okozhat örömet.

I~ I ~~:~;~ ~~~;:.
~ ne lalltanl,

bolondságokon jár
az esze. De egy üz

leti kapcsolat még mindig erő

sen befolyásolja életét. Számít
hat egy nagyon eredményes
szakmai-üzleti tárgyalásra.
Nem ártana okosabban tör6dni
az egészségével, jobban odafi
gyelnie saját testére. Távoli ba
ráttó I kap hírt.
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Augusztus

Népszokások:
A Nacryboldogasszony napjától a szeptember nyo1cadikai Ki

sasszon~ napjáig tartó időszak azúgynevezett ,,két asszo~y köze",
s az ekkor összegyűjtötttojás sokáig eláll. Augusztus 20-an, Szent
István napján tartják az új kenyér ünnepét.

Nyárutó - Kisasszony hava - Szűz hava
A népi hiedelem szerint:
HaLőrincnapjanapos, fényes, jó bor, szép őszesedékes. ,,Milyen

ősz lesz, majd meglátod, hogyha csendesen me?"árod ~ó v~gén

Bertalan napját. Ez már igaz jövendőt 00. Ha szep az I?O, sze~ az
ősz is, hogyha nedves, lesz eső is." 22-én már őszt ül SunphoIllus:
,,Ha kisasszony havában dördül a menny, jó sz~rencs~t hoz ~

vetéshez de sok betecrsécret." Német tapasztalat szermt: ,,Jol figyelj
a vihar s~rán - Mess~e kerüld el a tölgyfát. - Lucfenyőtól mindig
szaladj, - De a bükkhöz hű maradhatsz." A reggeli mennydörgés
esőt hoz vagy szelet. Ha délben dörög, záporesőt várj, ha a napnak
utolsó órájában dörög, égiháboJÚnak ajele. - A nehézkeseket és az
aluvó embereket meg nem üti soha a mennykő.

Nyárutó
Átmenet a nyárból az őszbe. Valamikor a háziasszonyok

már a libák mellesztésekor észlelték: enyhe télre van kilátás,
mert a ludak vékony tollruhába öltöztették magukat.

Aucrusztus császárról nevezték el. Csillaghullás és dinnye
érés hava. Zsendülnek a korai szó1ó1<.

Kisasszony hava
amely e régi elnevezését a hónap fő M~.ria-ün~e~ére

utalóan kapta, mint a termőre fordulás, az ~j kenyer ~s a
beérett nyár évadja, a hangulatában IS elter a zaklatobb
júliustól.

Szűz hava
Midőn a Nap a Szűzbe áll, jó idő áll elő, eső is jár. Ha

ilyenkor sok másodnyi akácvirág van, hosszú őszre szárnit
halunk.

~
KOS

, :;. Hamégnincspár
~ ja, akko, ,á""

keres az augusz-
tusi napsugarak
alatt. Egyik távoli

barátja jelentkezik, hogy meg~

látogatni Ont. Ezért változtatnr
kényszerül saját tervein, s emi
att egy kicsit ideges, bosszús. A
szerelem ugyancsak új problé
mákkal kopogtat, de ha On ru
galmas, ha nem akar uralkodni,
akkor a viszály elsimul.

§J
BIKA
Felhalmozódtak

~ c.salád} teendői,
~ On megls reme

kül érzi magát.
Meghívást kap

egy társasági jövetelre, s ez kis
sé meglepi. Nem tudja eldönte
ni, elmenjen-e vagy sem. Talán
egy új állás után vágyik. Egy
kellemesnek induló kapcsolat
van kilátásban. Ha még szabad,
vágjon bele I

~
IKREK

Szívesen jár el
~ különféle rendez-
~~ vényekre. Egy

üzleti ügyre na
, gyon oda kell fi

gyelnie. Ovakodjon minden
olyan tervtól, amin látszik,
hogy légvár. Megvizsgálja pár
kapcsolatát. A párbeszéd a kul
csa egymás megértésének és a
boldogságnak. Igyekezzen na-

gyobb figyelmet szentelni a
családjának.

~
RAK

A szokottnál is
~ magabiztosabb.
{~Y Még barátait is

meglepheti, hogy
milyen hévvel tör

lándzsát saját valós, vagy vélt
igaza mellett. Esetleg többet
költ, mint amennyit megenged
het magának, vagy különleges
igényei támadnak. A szerelem
ben kissé túlságosan is maga
biztos, egy esetleges
kapcsolatot száz százalékosan
biztosnak ítél.

~
OROSZLÁN

. . Felszabadultnak
érzi magát: most
lehet nekivágni

. olyan tervnek,
amely régóta ha

lasztást szenved. A hónap első

hete anyagilag kedvező, a kö
vetkező hetekben pedig dönté
sei lesznek határozottabbak.
Sokat fog dolgozni. Rövid ki
rándulás a láthatáron vagy egy
tanulmányút.

~
SZŰZ

~
. .. Szinte szétveti az

energia. Most be
/; levetheti magát

karriertervei, üz
leti tervei valóra

váltásában. Csináljon mindent
örömmel, bizakodva. Akár sze
mélyes ügyról, akár üzletról

van szó. Sokat profitálhat egy
másik személy jóindu!atából.
Harmónia a házaséletben.

~
MÉRLEG

rt-
- Lehetősége van el-
~ utazni egy hosz-

szabb kirándulásra.
Belefáradt a nyár
ba, hűsölésre, pihe

nésre vágyik. Gyermeke vagy
egyik ifjabb rokona kellef!:letlen
adósságba keveredik, S Onnek
kell kihúznia a pácból. Fogadja
el egyik rokona pénzügyi taná
csát, jó üzleti szimata van.

~
SKORPIÓ

~
Az állás, a pozíCIó
áll érdeklődése

homlokterében.
Barátjával hosszú
távú célokat vitat

nak meg. Menet közben ráéb
rednek arra, hogy amit az ember
nagyon akar, azt meg is tudja
valósítani. Sokat gondol régI
szerelmére. Szeretné viszont
látni.

~
NYILAS

. Úgy érzi, több pi
&í~ h~nésre v~n :zük
~ sege, s akar ebren

álmodozik, akár
többet alszik, úgy

tűnik ez a helyes életmód. Ala
posabban meg kell ismernie sa
ját tetteinek, vágyainak
mozgatórugói t: azokat is, ame
lyek előre viszik, meg azokat is,
amelyek hátráltatják.

BAK
Elméjét a szoros
kapcsolat, az ér
zelmi kötődés fog
lalkoztatja. Része
akar lenni valami-

nek, ami nagyobb, mint az
egyes ember. Egy közösséghez
szeretne tartozni. Egy bonyolult
szívügy megmenthető, ha vá
lasztottjával valóban őszintén

megbeszélik a dolgokat.

~
VíZÖNTŐ
A szerelmi vi

..J~ szonyok fogl.al
~ koztatják. On

ráébred arra.
hogy szép do

log a függetlenség, de az sem
ért, ha egy összetartó csapat
nak/családnak a tagja. Régi sze
relméről álmodik, akiről azt
hitte, végleg.elfelejtette. Fontos
döntést kelJ hoznia karrierjével
kapcsolatban. Rövid utazást
tesz.

HALAK

[~ I Fdgyo,",' ,m""bd""':::: katempója,Onnek27 kell húznia az igát
munkatársai he
lyett. Egy üzleti

megállapodás e16készítése nap-
rakész tudást, sőt, némi agya
fúrtságot igényel. Ne
hanyagolja el társasági életét.
Szórakozzon olyan emberek
kel, akiknek barátságát sokra
tartja.
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A gyomaendr9di
KNER IMRE GIMNAZIUM

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Rajz= és irodalmi pályázat

Egészséges életmód

Az Értékek megmentése
a jövőnek alapítvány

az 1998. augusztus 7-9-én
Gyomaendrődön

megrendezendő

II. Nemzetközi
Volkswagen

Bogártalálkozóra
MUTATVÁNYOSOK,
KERESKEDŐK

JELENTKEZÉSÉT
VÁRJA!

Telefon: 30/388- 129,
66/283-382.

Aki szeretne kipróbálni egy

MMX-200-as, 64 MB-os,
3 Dfx-as gépet,
térjen be hozzánk!

SZUPER JÁTÉKOK,
OKTATÓ PROGRAMOK NYELVOKTATÓ CD-K

használata 150 Ft-ért fél órára.

• 3-tól 12 éves korú gyerekeknek iskolai eló1<észÍtő,

matemetikai oktató programok
angol nyelvtanulással már 1790 Ft-tól.

• Video CD-k 1790 Ft-tól 3990 Ft-ig.

• • CD Írás rövi~ határidővel. •

5E ''1 MAGEP PC sE 1'1" ..--TT- ~ "---'-Y"'- ~» >
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 45

ingyenes. Szakképzéssel
rendelkezőkszámára, illetve
22 éves kortól a tandíj ösz
szege 35.000 Fr/félév.

Koll égi u m o t. lTIi nde n
igényl6nek tudunk bizto
sítani. Jelentkezés folya
matosan, felvétel a
jelentkezés sorrendjében
június 20-ig.

érettségi utáni szakképesí
tést indít az 1998/99-es ta
névben

kereskedelmi technikus
(2 éves) nappali

szám ítás teschni ka i
programozó (1,5 éves) nap
pali

Szakképesítéssel nem ren
delkezők számára a képzés

né aki szép, tanulságos mun
kát küldött be hozzánk. Má
sodik helyezett Beinschróth
Károly lett, aki modern ver
ses formában mutatja be az
alkohol családromboló hatá
sát. Harmadik helyezést ért
el Bukva Csilla, aki szere
tetteljesen írt szülőföldünk

ről, és végül különdíjat
kapott Rávai Lívia, aki egy
kedves, izgalmas történettel
lepett meg bennünket.

Minden résztvevőnek ez
úton szeretnénk köszönetet
mondani a pályaművekért. A
jövő évben is jó szívvel ven
nénk, ha ugyanilyen lelkese
déssel, és szeretettel
vennének részt pályázatun
kon.

Külön köszönet a Kner
Nyomdának a könyvekért,
és a Color Shop Papírbolt
adományaiért,

Pál Jánosné
családsegítő

A Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezete és a Vá
rosi Drogellenes munkacso
port idén is meghirdette raj z
és irodalmi pályázatát. Té
mája az egészséges életmód
volt. Több mint nyolcvan
szép rajz és négy irodalmi
pályamű érkezett. A díjáta
dásra a Katona JózsefVárosi
MűvelődésiKözpontban ke-
rült sor a termé-
szetgyógyászati és
egészségvédelemi nap kere
tében, május l2-én 16 óra
kor. Két korcsoportban
díjaztunk: a 6-10 év közötti
eket, valamint a 10-14 éves
korosztályt. A rajzpályáza
ton 10 év alatti korcsoport
ban első díjat kapott
Szabados Enikő, második
lett Dimák Csilla és harma
dik helyezést ért el Megyeri
Bence. A 10 év felettiek kor
csoportjában első díjas lett
Kovásznai Nóra, második F.
Nagy Lajos, harmadik Ju
hász László. Különdíjat
nyert Homok Csanád A gó
lyák is a tiszta környezetet
szeretik című művével,

amely ritka színfolt volt a ki
állításon, valamint a 2. Sz.
Ált. Isk. öt diákja: Strausz
Károly, Majtényi Máté,
MártonSándor, Polányi Gá
bor és Csaba Zoltán, a Sze
métözön című alkotásukkal
nyerték el a különdíj kitünte
tő címet.

Az irodalmi pályázaton
idén négy pályázó vett részt.
Első díjat nyert Hunya Elek-

ÖRÖKÍTSE MEG A NYÁR ESEMÉNYEIT!
* Filmek, fényképezőgépek,képkeretek,

fotóalbumok

* Szemüvegkeretek, napszemüvegek, karórák
* EGO szabadidőruhák

* Arany és ezüstékszerek!

Gyomaendrőd,
Hősök útja 46.

Új gumiabroncsok árúsítása
mindenféle gépjármúnöz, valamint

targoncához.

Vállalom továbbá személy-, teher-,
mezőgazdasági gépjárművek

és targoncák gumiköpenyének
gépi szerelését, javítását, centírozását.

Katona György,

~
gumijavító

___~__ ~~jc~;~~~rg1,A._~
Telefon: 66/285-127 ryr
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A gyermekrajz pályázat
eredményei

Országos
·tanulD1ányi verseny

A képtár gyennek és ifjúsági rajzpályázatára 31 pá
lyázótól 41 munka érkezett be. A nemes versengés
meghirdetésével az volt a célunk, hogy a tehetséges
fiataloknak lehetőségetbiztosítsunk a bemutatkozásra.
Vidovszky Béla halálának negyedszázados és szüle
tésének száztizenötödik évfordulójára kiírt pályázatra a
Mester két kedvenc témakörében vártunk szabadon vá
lasztott technikával készült munkákat.

Honti Antal és Hevessy Nagy Anikó a kéttagú zsűri a
következőket díjazta:

5-6. osztály
I. Schwalm Anikó, 2. SZ. Á1t. Isk. 6.0.
II. Dancs Tamás, 2. Sz. Ált. Isk. 6.0.
III. Bene Ágnes, 2. Sz. Ált. Isk. 5.0.
7-8. osztály

. I. Kovásznai Nóra, Rózsahegyi Ált. Isk. 7.0.
II. Kazár Éva, 2. Sz. Ált. Isk. 7.0. ,
III. F. Nagy Lajos, 2. Sz. Ált. Isk. 8.0.
Különdíj: Nótári Krisztina, a Kner Imre gimnázium

II. osztályos tanulója. A különdíj az idén is, mint a
tavalyi évben, meghívás a nyári művésztáborra,amelyet
a rendező Bethlen Gábor Alapítvány ajánlott fel. A
díjazottak díszes okJevelet kaptak és értékes könyvjuta
lomban részesülek. A könyveket a Kner Nyomda aján
dékozta erre a célra. A többi résztvevőa képtár Corini
naptárát és emkléklapot kapott.

A pályamunkákból összeállított kiállítást június 6-ig
láthatják az érdeklődőka képtárban.

Bula Teréz

Bere Gabriella

Május 23-án Budapes
ten, a Kongresszusi Köz
pontban rendezték meg az
általános iskolák 5-6. osz
tályos tanulói részére
meghirdetett történelem
tesztverseny országos
döntőjét.

A második forduló ered
ményei alapján a gyoma
endrődi 2. Sz. Általános
Iskola diákjai közül ötöt
hívtak be a döntőbe: az
ötödik osztályosok közül
Kulik Imre, Pintér István

Tóth László

és Tóth László, a hatodiko
sok közül Bere Gabriella
és Tóth Enikő vett részt a
versenyen.

Simonné Szmka Zsuzsan
na tanárnő kiemelkedőfel
készítő munkájának és a
tanulók szorgalmának kö
szönhetően eredményesen
szerepeltek a gyomaendrő

di versenyzől<. Különösen
szép sikert ért el Bere Gab
riella, aki második, és Tóth
László, aki harmadik helye
zett lett.

.,
Ejszakai akadályverseny

Új 16 programos Veritas varrógép eladó. Érd.:
Gyoma. Rákóczi u. 31. Tel: 66/284-277

KD-160 terménydaráló eladó. Érd.: Gyoma.
Rákóczi u. 31. Tel: 66/284-277

Eladó 2 db olajkályha és egy Babetta segédmo
tor. Tel: 66/285-502

Egy keverötárcsás mosógép és egy gáztűz

hely. valamint egy fali gázüzemű vízrnelegítőjó

állapotban olcsó áron eladó. Erd.: Gyoma. Fáy
utca 15.

1998. május 23-án szombaton a Városi
Drogellenes Munkacsoport újabb éjsza
kai akadályverseny t szervezett az endrődi

ligetben.
A versenyre kilenc csapat nevezett be.

Este háromnegyed kilenckor körbefutot
ták a pályát, majd 9 órakor elindult az első

csapat. Hét akadályon kellett átküzdeniük
magukat a résztvevó"knek. Többségük ho
zon zseblámpát, aki nem, annak kicsit ne
hezebb volt a feladat. Szerencsére az idő

kegyes volt hozzánk, és nem mosta el a
rendezvényt. A 7 állomás feladatainak
megoldása után, melyben volt szellemi és
fizikai erőtétel is, az alábbi eredmények
születtek:

J. Juventus csapat: Tímár Péter, Farkas
Péter, Kovács Tamás

2. Epe csapat: Varga Tamás, Kulik At
tila, Várkonyi Zsolt

3. Szokerek: Fekécs Béla, Rófusz Ta
más, Kelemen Péter

Ezen a hétvégén két különdíjat osztot
tunk ki. Az egyiket kapta a Schumi nevű
lánycsapat, másikat a legfiatalabb Bulls

csapat. A Schumi csapat tagjai: Giricz
Edit, Farkas Zsuzsanna, Erdei Szilvia, a
Bulls csapat tagjai: Orosz Zsanett, Hor
nok Zsuzsa, Orosz Mihály.

A verseny előtt és után színvonalas ze
nével szórakoztatta a társaságot Török
Roland és Mészáros Tibor.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a Megyei Drogprevenciós Munkacso
portnak, akik pályázati úton bíztosítottak
pénzt ezen rendezvényünkböz is. Külön
köszönet illeti meg önkéntes segítőinket,

a családtagokat és barátokat, akik szaba
didejüket feláldozva segítettek a rendez
vény lebonyolításában.

Pál Jánosné, koordinátor

Ingyenes apróhirdetések
Zakó varráshoz munkatársat keresek. Tel:

66/386-325
Gyomaendrőd. Polányi u. 4711. szám alatti ház

eladó. Érd.: Gyomaendrőd. Polányi u. 49.
Eladó 2 db 3 hónapos hasas süldő koca és egy

0.12-es kistraktor. Erd.: 66/389-766
Trabant Hycomat, 65 ezer km-t futott. 1999. szep

temberigérvényes műszak.iva! eladó. Érd.: 661284-7rE

Delfin
úszótanfolyamot
az idei évben is

szervezek.
Az első összejövetel színhelye

Liget Fürdő.
Időpontja: 1998.június 15.,
14 óra
yárom ajelentkezó'ket

'Elvezd a napfényt, a vizet és a
jó levegőtl

Tandíj a fürdőbelépővel

együtt: 2.500 Ft/fő

Halász István
tanfolyamvezető
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Munka
lehetőségek

Vendéglátóipari eladó 1 fó'
(csak nói - Jóbarátok Gmk. (T
Boy Club) Gyomaendrőd, Kos
suth u. 61-63. Csík Tibor,
30/289-950

Asztalos 3fő - Krausz József
vállalkozó. Sárszentmihály,
Május l. út 4., Tel: 22/445-018

CipóJelsőrész-készítőlD fő

Szigeti Topánka Bt. Dévavá
nya, Szigeti major, 60/307-980

Logopédus l fő - Városi Csa
ládsegítő Szolgálat, Gyoma
endrőd, Fő út 2. PáJ Jánosné,
66/386-230

Képviselő5fő (a munkavég
zések helyei Gyomaendrőd és
körzete) - Hungária Biztosító
Szarvasi Fiók, Szarvas, Sza
badság út 30. Nagy Péter,
30/681-956

Segédmunkds 2fő.jestó'-mfÍZo

ló Jfó' (vidéki munkavégzés: Ba
laton, Budapest, Gyomaendrőd

stb.) - ÉPFE építóípari- szakipaIi
és festő vállalkozás, Gyomaend
rőd, Barta László, 60/481-041

Eladó Jfő - Kiss és Társa Bt.
Gyomaendrőd, Fő út 13311.
Kiss Sándor, 66/386-608
Gyomaendrődi munkahelyre

Jfő szakács - érdeklődni a ki
rendeltségen Kéki Elekné!,
66/386-212

Személy- és vagyonőr 2 fő 
Túrindex Bt. Mezőtúr, Sugár út
16., Cihat Lajosné, 561351-855

Üzletkötő 3fő - Generali Bu
dapest Biztosító Rt. Szarvasi
Képviselete Szarvas, Kossuth
u. 60., Bulla Ottó, 66/312-106

Faipari betanított segédmun
kás 2 fő, asztalos 2 fő - Körös
Bútoripari Kft. Gyomaendrőd,

II. ker. 583., Mészáros Vendel,
66/386-219

Kárpitos faipari betanított
munkás - Kajtor és Győri Kft.
Mezőberény, Gyár utca I J.,
Kajtor Márton, 66/421-164

Céginformációs szervezől fő
- Budapest Céginformációs és
Cégmutató Kft. Budapest, Ka
lász u. 2. III. ker., Orgován
Lászlóné, 30/221-644
Mezőgazdasági (gépszerelő,

á [{atta rtó. növénytermesztő,
traktorvezető) l fő - Szujó Kft.
Gyomaendrőd, Fő út 33., Szujó
Zoltán,66/386-047

Felszolgáló 2fő - Gyomaend
rőd, Erzsébet Liget 4. (Pavilon
Fogadó) Paróczainé Feuerwer
ker Zsuzsanna, 30/439-576
Bővebb felvilágosításért for

duljon a kirendeltség dolgozói
hoz l

Gyomán is
megáll

az InterCity
Értesítjük a Tisztelt La

kosságot, hogy 1998. május
24-én életbe lépett az új vas
úti menetrend.

A fenti időponttól kezdő

dően naponta közvetlen csat
lakozással lehet utazni
Budapestre és vissza az Al
föld-InterCity vonatokkal.

Kérjük vegyék igénybe új
szolgáltatásunkat, mely kor
szerű szerelvényekkel ké
nyelmes, színvonalas, gyors,
pontos utazást biztosít. A vo
natokon az utast megillető

bármilyen vasúti kedvez
mény igénybe vehető. A me
netjegyhez minden esetben
InterCity pótjegyet kell vál
tatni, amely magában foglal
ja az ülőhely biztosítását is.

Az InterCity pótjegy ára:
290 Ft.

Kérjük, hogy menet
jegyüket és pótjegyüket le
hetó1eg elővételben váltsák
meg a személypénztáraink
ban. MÁV

_e_

Alföld InterCity Gyomá
ról indul: 6 óra 58 perckor,
Budapest Keleti pályaudvar
ra érkezik: 9 óra 7 perckor.

Budapest Keleti pályaud
varról indul 15 óra 55 perc
kor, Gyomára érkezik 18 óra
10 perckor.

Xjjszönetnyi[vánitás
Ezúton mondunk

köszönetet
mindazoknak akik

BARÁTH JÓZSEF
végtisztességén

megjelentek és mély
fájdalmunkban

osztoztak.
A gyászoló

család

Tudnivalók a külföldre
kiutazók részére

A nyári üdülési szezon közeledtével hasznos össze
foglalni azokat a tudnivalókat, amelyek segítik a
külföldre kiutazó biztosítottakat a kint esetleg felme
rülő egészségügyi költségekkel kapcsolatosan.

A külfödre kitazó biztosított, hely szerinti megyei egész-
akár munkát vállal, tanuI- ségbiztosítási pénztárhoz kell be-
mányokat folytat, turistaként. nyújtania.
vagy egyéb jogcímen tartózkodik Fontos tudnivalók, hogy Len-
átmenetileg egy másik ország- gyelország, a Cseh Köztársaság. a
ban, a kint felmerült sürgősségi Szlovák Köztársaság. Bulgária,
ellátásának költségei után az Románia, a FÁK tagállamok,
igénybevétel idején érvényes Szlovénia, Horvátország esetében
belföldi költség mértékének hatályban vannak a kétoldalú ál-
megfelelő térítést kapj a a magyar lamközi szociálpolitikai egyezmé-
egészségbiztosítástól. nyek. Az egyezmények alapján az

A felmerült gyógykezelés adott országok valamelyikében
költségét a biztosítottnak kell tartózkodó magyar állampolgárok
kint kifizetnie, majd a hazatérését heveny sürgős esetben, a feltétle-
követő 15 napon belül a lakóhely nül szükséges mértékig térítés-
szerint illetékes megyei egész- mentesen jogosultak az
ségbiztosítási pénztárhoz kell be- egészségügyi szolgáltatásra. Asür-
nyújtani a megtérítésre gősségiellátáson túli egészségügyi
vonatkozó igényt. Az igénybeje- szolgáltatásért a kinti árak szerinti
lentéshez csatolni kell az eredeti díjat kell megfizetni.
külföldi számlát, a számla fordí- Hasonló módon működnek a
tását és az annak kiegyenlítésére nagy-Britanniával és Észak-Íror-
vonatkozó igazolást, továbbá szággal, a Svédországgal, Finnor-
amennyiben rendelkezésre áll, a szággal, Norvégiával kötött
kórházi zárójelentést. egészségügyi ellátási egyezmé-

Amennyi ben a számla valami- nyek is. Ezen egyezmények alapján
Iyen oknál fogva külföldön nem a kint tartózkodó magyar állampoI-
kerül kifizetésre, az Országos gárok útlevél felmutatása mellen
Egészségbiztosítási Pénztár enge- részesülhetnek baleset, heveny
délyezheti a belföldi költség ösz- megbetegedés vagy egyéb azonnali
szegének a külföldi kórház részére kezelést igénylő esetekben térítés-
történő közvetlen megtérítését. mentes orvosi ellátásban.

A biztosítottak külföldön tör- A Svédországgal aláírt egész-
ténő, valamint a külföldről Ma- ségügyi ellátási egyezmény alap-
gyarországra történő sürgősségi ján csak a kórházban igénybevett
betegszállításának költségét az sürgősségi ellátás térítésmentes.
egészségbiztosítás az igénybevé- Mindenképpen ajánlatos ki-
telkor érvényes középárfo1ya- utazás előtt külföldre érvényes
mon számított forintösszegben betegségi és baleseti biztosítást
téríti. Amennyiben a sürgősségi kötni valamely üzleti biztosí-
betegszállítást nem magyar be- tóval. Figyelembevéve az egész-
tegszállító szolgálat végzi, a de- ségügyi eljátás magas árait
vizában felmerült számlát a külföldön, célszerű mérlegelni,
biztosítottnak kell kifizetnie és a hogy ezt a biztosítást milyen
térítésre vonatkozó igényt, a fen- összeghatárig és milyen feltéte-
tiekhez hasonlóan szintén a lakó- lekkel kötik meg.

5% Figyeleml 5%
KATONA ÉS MUNKARUHÁZAT

(zsávolynadrág, zubbony, terepruházat
sokzsebes mellény, cipő, surranó, stb.)
FATALPÚ BŐRKLUMPA (18-42 méretig)

FAÁRU (vágódeszka, sodrófa stb.)

VÁSÁR a Katona József Városi
Művelődési Központban

Ideje: 1998. június ll. csütörtök 14-17 óráig

Ezen hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!
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NB II-es a férfi kézilabdacsapat
Két évvel ezelőtt írhattuk le ugyanezt a gyomai
kézisekról. Akkor nem megyei bajnokként ju
tottak föl a magasabb osztályba. A csapat még
nem volt elég érett a keményebb, több taktikai
trükköt felsorakoztató játékokra. Emiatt, s rész
ben a támogatottság hiánya miatt nem is tudták
sikerrel venni az akadályt, az évad végén - bár
lehetőséget kaptak a további NB II-es szereplés
re - visszaléptek a csoportból. Ekkor megkérdő
jeleződött a csapat léte, egyáltalán: meg tud-e
újulni, erősödni, másfelól a városnak szüksége
van-e egy NB II-es csapatra.

Aztán a játékosok és az
edző lelkesedése új lendüle
tet vitt ajátékba. Hazaigazolt
Horváth László, az idény
második részére visszatért
Buz.a Sándor, Csuvár Csaba
is újra játékba állhatott. A
munka végül meghozta gyü
mölcsét: nem csupán test
ben, de lélekben is
megerősödött csapat állt fel
küzdeni a bajnoki címért, s
az újbóli NB II-be jutásért.

Már az őszi fordulóban
érezhető volt, hogy ez egy
másik csapat, tanult a felsóbb
osztálybeli kudarcokból, s
bátrabban, lendületesebben,
nagyobb szívvel küzdi végig a
mérkőzéseket. Igazi gondot
azonban már ősszel is csak a
régi nagy rivális, Kondoros
jelentett.

Tavaszra aztán - s ezt már
a Körös Kupán is láthatták a
nézők - egy kemény, ötletes,
szép játékot nyújtó gárda
vette fel a küzdelemet. A né
zők, akik egyre nagyobb
számban látogatták a mérkő
zéseket, igazi kézilabdát lát
hattak.

S végül az utolsó előtti

mérkőzésen, Kondoroson
vaIósággá vált az álom: a ri
válist otthonában is sikerült
legyőzni, így immár csopor
telsó1<ént, megy ei bajnok
ként a Gyomaendrődi Férfi
Kézilabda Club ismét felju
tott a nemzeti bajnokság II.
csoportjába.

Köszönettel tartozunk tá
mogatóinknak, elsősorban a
polgármesteri hivatalnak, a
Kner Nyomda Rt-nek, a Kö-

rös Étteremnek és minden
olyan vállalkozónak és ma
gánszemélynek, akik anya
giakkal tudták támogatn i a
csapatot.

A feljutás persze gondokat
is fölvet: a "központi" (a hi
vatal által nyújtott) támoga
tás csupán a terembérleti díj
kifizetésére elég. Szponzo
rakat, főszponzortkeresünk,
aki (k) váll alnák a csapat me
nedzselését. Akik látták ját
szani a fiúkat, azok tudják,
hogy érdemes támogatni
óKet. Az NB II-es csoport
nagy területet ölel fel (három
megye), s egy jól játszó csa
pat jó reklámhordozó is. Ke
ressük, s várjuk azokat, akik
segiteni tudnak.

Álljon végül itt a névsor,
azok nevei, akik kivívták a
magasabb osztályba lépést:
Nagy Péter, a felnőtt csapat
edzője, Lakatos Tibor, az
ificsapat edzője, Sóczó Atti
la, Vaszkó Viktor, Fekécs
József, Domján Attila, Kali
na Ferenc, Icsa Gyula,
Horváth László, Rideg Ti
bor, Kruchió Attila, Buza
Sándor, Meszáros Imre,
Fridrich Ferenc, Somogyi
Tibor, Forján Lajos, Csík
Imre, Csuvár Csaba, Kele
men Péter.

Valuska Lajos

A Gyomaendrődi Rendő

rőrs május 29-én délelőtt

sportnapot rendezett a DA
DA-programban negyedik
éve résztvevő 2. Számú Ál
talános Iskola tanulói részé
re. 27 osztályból több mint
600 gyerek vett részt a verse
nyeken, amely négy helyszí
nen zajlott. Voltak váltó- és
ügyességi versenyek, vala
mint labdajátékok. A rendőr

ség 54 labdát osztott ki
díjként a versenyző csapatok
között.

A Gyomika és
a Topelec sikere

Balatonbogláron rendez
ték meg május 31-én és júni
us I -én a II. Területi
Gyermeknéptánccsoportok
Koreográfia Versenyét, ahol
a Gyomika és a Topelec cso
portokból 76 gyomaendrődi

gyerek is résztvett Wolf
Tünde és Nyemcsok Pál
táncpedagógusok vezetésé
vel. A Városi Zene- és Mű

vészeti Iskolát képviselő

csoport a hetedik helyezést
érte el, és a stílusos táncolá
sért különdíjat kapott a Gyo
mika Tánccsoport és a több
mint 300 táncos közül Havai
Zsolt vehette át a legjobb
táncos címet.

A Békés megyei
Atlétikai

Diákolimpián
elért

eredményeink
A gyulai ötpróba megyei döntő

résztvevőjeDezsőLinda 7. osztá
lyos tanuló körzeti bajnok lett.
Testnevelő tanára Uhrin Attiláné.
A körzeti négypróba győztes csa
pata Gyulán a megyei döntőn az
eló1<elő 4. helyezést érte el. A csa
pat tagjai: Gellai Imre, Gergely
Viktor, Izsó Gergely, Tímár Krisz
tián. Testnevelő tanár: Halász Ist
ván, valamint Magyar Józsefés Cs.
Nagy Lajos.

ONLINE
Számítás- és Irodatechnika

/~~fcl~1

Festékpatronok és tonerek
a legkedvezőbb árakon!

Ingyenes számítógép
karbantartás!

Monitor, audio-video
javítás!

Gyomaendrőd, Fő ú 181/1.
Telefon: 66/284-559

úszó
TANFOLYAM
gyerekeknek!

(Kezdő-, haladó és
gyógyúszó csoportok)

1. turnus: június 22
július I -ig

2. turnus: július 2
július 12

Jelentkezni:
66/285-363

Tanfolyamdíj: 2000
Ft (l0 alkalom + 6 éves
kortól fürdőbérlet:

1200 Ft)

Oktató:
Wolf Tünde



Felkészült egy
kis kényeztetésre?

80% 20%
6 mm·es sfk. üveg

P18 bevonanal

Biztonsági-, hő- és
fényvédő fóliák

gépjármű üvegekre
és Közlekedés

Felügyelet
engedélyével.

Épületablakokra,
kirakatra biztosítói

minősítéssel.

TEGYEN..
NAPSZEMUVEGET

AZ ABLAKRA

,--
/
f Előfizetés +

NoklaB110

bruttó 69 500 Ft
nettó

47 600 Ft -...:."lU_

~

h
Előfizet.... + /,

Motorola d1BO !
bruttó 13 750 F~! ",=,"'-.-.""

netto I

~~OOOFt

Előfizeté.. + -
Panasonic G450 j
brutt6 19500 Ft
nett6

~5600Ft

~---------_y

Hé.rc:;arií hÓ.napon át korlétl~nul I;»eszélhet!*
* Az akcióban vásárolt előtizetés esetén
a Pannon GSM három hónapon keresz
tül ingyenes beszéIgetési lehetőséget

biztosít a Pannon hálózaton belül csúcs
időn kívüli időszakokban. Az akciós ké
szülékárak csak új előfizetés vásárlása
esetén érvényesek. Az akció 1998. OS.
IS-tól 1998.06. 14-ig tart. A közölt árak
az ÁFA-t nem tartal;nazzák.

hivatalos viszonteladó

RIDEG ZOLTÁN
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 45.

20/223-110
20/230-146

Napfény-visszaverés
napvédőfóliával.

Jelentősencsökkenti
a bejövő hőt és

a vakító,
tűző sugárzást.

• • •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ .
=. ;.\ MAGUS-COMP __=-,_- ..J .:~ Számítástechnikai szaküzlet _--.

: Akciós számítógép vásár, melyben a használt gépekre 6 hónap, az új :
• gépekre 1+2 év garanciát adunk! •
• Teljes konfigurációk és különféle számítógép tartozékok nagy választékban, •
• kaphatók. Áraink magukért beszélnek. •
• - Számítógépek már 12.410.- Ft-tól •
• - 12x CD ROM megbajtó: 9.000.- Ft t Kedves végzős fiatalok! •
• _32x CD ROM meghajtó: 13.550.- Ft Kívánunk nektek sok sikert a •
• _ 16 bites hangkártya: 2.020.- Ft további tanulmányaitokhoz és •
• _ FM Tuneres rádíó kártya: 5.260.- Ft sok szerencsét egy jó munkahelybez! •

• - 2,5 GB Quantum BF HDD: 24.230.- Ft •
• _32 MB SD RAM: 7.780.- Ft Ma már míndezek eléréséhez a számítógép •
• (Az árak az ÁFA-t oem tartalmazzák, kezelés ismerete elengedhetetlen. •

• Vállalunk továbbá: •
• ? Számítógépek összeállítását, míndenféle javítását, akár kiszállással is. •
• ;,. Számítógép hálózatok építését, telepítését (vezetékeléstöl az átadásíg). •
• ~ Adatarchiválást CD lemezre. (500.- Ft + ÁFA+ lemez) •
• ~ Különböző írodaí szolgáltatásokat gépeléstöl a szkeonelésen át a kinyomtatásíg. •
• ? Számvítelí szolgáltatást. •

;,. Irodabútorok (székek, asztalok, po::ok, stb.) készítését egyéní méretre ís.

: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. Tel/fax: 66/386-774 :
• E-maii: magus-comp@nap-szam.hu Nyitva: H-P: 900_IiIO; 1300_1,0° •
• szombaton 9

00
_12

00
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HŐ STOP
Ne hagyja megszökni

ameleget!
Utólagos nyflószóró

hőszigetelési rendszer.

R. NAGY TIBOR
Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 31/A.
66/283-858,
66/386-288



STOP-
SHOP

DIVATÁRU
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 45.
Co Stop Butiksoron)

Férfi-női divatáru
Fürdőruhák

Farmerek

.COLOR SHOP
~

PAPIRBOLT
Gyoma, Petőfi u. 2.

66/282-037

- Iskolatáskák és tanszerek nagy választékban

- Egysoros görkori 35-43 méretig, 5890 ft-tól

- Kosárlabda, kosárpalánk gyűrűvel, hálóval

- Múbőr és bőrfocik 1050 ft-tól

- Gyerekjátékok nagy választékban

- Strandcikkek: medencék, úszógumik,
úszószemüvegek, matracok stb.

- Ajándéktárgyak kerámiákból, fából,
üvegból

- Bélyegzőkészítés

- Filmkidolgoz '

Július l-től

augusztus 31-ig
minden 1000 Ft
feletti vásárlás
esetén sorsjegyet
adunk.
Fődíj: MTB
kerékpár

NYITVA:
hétköznap 9-12
és 14-18 óráig,

szombaton
9-12 óráig

LT

Gyomaendrőd,

Fő út 181/l.
661386-025

MU~TANG
;

FARME·RHAZ
MUSTANG
FIORUCCI

RODI
farmerek,

pólók
Nyári
divat

a Mustang
Farmer
házban

Festékek,
festöszerszámok

burkolólapok,
linóleumok,

zárak, vasalatok,
szerszámok

Gyomaendrőd,Fő út 204.
telefon: 66/386-611

PIKTOR B
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HÁZ,LAKÁS
Endrődön az Ifjúsági ltp. 3/4.

szám alatti 3 szobás lakás ga
rázzsal eladó. Érd.: a helyszín~n.
Endrődön kis ház rendben tan

va. valaI)1int egy Trabant 60 l-es
eladó. Erd .. Endrőd, Sugár u.
132. Tel: 66/283-758

Gyomán a Mát~áS kir. u. 36.
szám alatti 126 m--es, 3 szobás
összkomfortos, gázkonvektoros,
kenes csal ádi ház 40 m2 alsó épü
lellel, 470 m2-es telken eladó.
Érd.: a fenti címen.

Gyomán. Gárdonyi G. u. 53.
szám alatt kétszobás, összkom
fortos; gázfűtéses családi ház el
adó. Erd.: a helyszínen.

Gyomaendr6dön a Fő út 140/2.
szám alatti ingatlan eladó. Lakás, iro
da vagy mú'hely céljára is megfe
lelő.

Gyomán a Mező Imre lakóte
lepen másfél szobás lakást kere
sek albérletbe. Tel: 30/980-091

Két család részére alkalmas
komfortos családi ház ipari áram
!}lal eladó. irányár: 3,5 millió ft.
Erd.: 66/285-489

Kocsorhegy V. ker. 31. szám
alatt lakóház 600 négyszögöl
földdel, jószágtartásra alkalmas
épü!etekkel gát m,ellett eladó.
Villany, kút van. Erd.: endrőd.

Selyem u. 95.
Gyomaendrőd. Bocskai u. 13.

szám alatti ház elad~. Lakótelepi
lakást beszámítok. Erd.: a hely
színen.

Bontásra való ház telekkel sür
gősen áron alul eladó. Ugyanitt
PM gázpalack olcsón eladó.
Gyomaendrőd.Nap út 14.

Gáz-központi fűtéses ház el
adó a Hősök úton. Érd.: Kisréti u.
7.285-990

Szoba, konyha, kamrás pa
rasztház nagy kentel, gazdasági
épületekkel eladó Endrőd. Polá
nyi u. 70. szám alatt. Irányár: 450
ezer forint. Érd.: Endrőd, Blaha
u.17.

Egyedülálló fiatal nő albérletet
keres Gyomaendrődön.Telefon:
66/386-002.
Gyomaendrőd Sugár u. 130.

szám alatti 3 szobás komfortos
családi ház. iparj árammal, nagy
ponával eladó. Erd: Gyomaend
rőd. Bartók u. 8/1. szám alall
egész nap. Tel.: 20/461-268,
201287-173.

Kétszobás, fürdőszobás,

konvektoros parasztház sürgő

sen eladó Endrőd, Polányi u.
SO. szám alatt. Érd.: 66/283
682

Gyomán, Szabó Dezső u. 23.
szám alatt kétszobás, fürdőszo

bás kertes családi ház sok alsóé
pülettel eladó. Érd.: Gyoma,
Kossuth u. 56/1. Tel: 661285-812

KERT, TELEK,
TANYA

Eladó Robix rotációs kapa szi
vattyúval együtt, valamint a Har
csásban 2 db föld 450-450
négyszögöl. Érd.: Endrőd. Kini
zsi u. 9. Tel 361285-729

Gyomán a Pocosban 600 négy
szögöl szántó és gyümölcsös 10
rp2-es kis házzal sürgősen eladó.
Erd.: 561352-776
Endrődön a m. kerületben kö

vesút mellett fél tanya ingy~n le
bontható és elvihető. Erd.:
Endrőd, Apponyi u. 4/1. Tel:
66/386-325

A Danzugi holtágnál zárt kert
eladó. Tel: 66/455-701 üz.rögzí
tő. 66/448-348/132

Kondorosi kövesút mellett 125
m2 gazdasági épület eladó. Víz,
villany van. gáz beköthető. Tel:
66/283-862 18 óra után.

Eladó Rózsáson kétszobás.
összkomfortos tanya 1 hold föld
del. Tel: 66/311-7227-16 óra kö
zött.

Endrőd, Toronyi u. 31. szám
alatti beépíthető telek lebontásra
váró épü)ettel eladó. Össz. köz
mű van. Erd.: Tari Lajos, Gyoma
endrőd, Toronyi u. 7. Tel:
66/284-540

JÁRMŰ

Romet segédmotor, Robi ker
titraksaI' kocsival, kiscserép el
adó. Erd.: Gyoma, Csokonai u. S.

12-V-os Trabant eladó 2000
májusáig érvényes műszakival

vagy Po lski 126-ra cserélhető.

Tel: 66/282-274
Simson Star 50 jó állapotban

eladó. Irányár: 30 ezer ft. Tel:
20/706-767

Honda Pax robogó 70 ezer 1'0
rintért eladó. Ugyanitt porta alap
lábazattal 350 ezer ft-ér1 eladó.
Érd.: Gyomaendrőd,Kárász u. 2.

Simson SR 50 fehér robogó el
adó. Tel: 66/389-419 17 óra után

Jó állapotú, többsebességes
(érfi versenyj<erékpár eladó.
Erd.: Gyoma, Arpád u. 2/A.

Honda MTX-125 eladó 130
ezer forintért vagy cser~ is érde
kel (kamera, gépkocsi). Erd.: Pel
le, Gyoma, Bánomkerti u. 16/1.
Tel: napközben 20/645-901, este
661282-840

10 éves Trabant l éves műsza

kival eladó, vagy robogóra cse
rélhető Irányár: 120 OOO ft. Érd.:
06-30/457-637.

J ó állapotqan lévő 1500-as
Polski eladó. Erd.: Szarvas, Gyó
ni G. u. 22. minden nap.

Olcsón eladó: szobakerékpár,
színes tévé, parabola, video, ke
rékpár, biztonsági gyermekülés au
tóba, kerékpárra. Érd.:

Gyomaendrőd, Kuiich u. 1311.
Tel: 20/585-339

Yamaha Exsel robogó jó álla
potban eladó. Erd.: 66/283-007

ÁLLAT
Két hófehér kecskegida és egy

qt sebességes női kerékpár eladó.
Erd.: Gyomaendrőd, Vásártéri
ltp. 13/3. Tel: 66/284-670

Eladó egy fekete perzsa kan
dúr. és egy krémsJ.ínű cameo
kandúr, féléyesek. Ar megegye
zés szerint. Erd.: Koczka Gábor,
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
211E 3/9. Tel: 66/284-686

Arany Cocker Spániel kisku
tyák törzskönyv ve! június végi
elvitellel eladók. Erd.: Endrőd,

Selyem 22. Tel: délután 661284
341, este 66/284-287

Egy közelellős magyartarka te
~én, egy 3 hónapos üszóbo~ú eladó.
Erd.: Gyoma, Kőrösi Cs. S. u. 11.

ÜZLETI
Szellemi mellékfogJalkozás:

Kódex.H. Bemutató időpont ké
rése: 661285-874

Telefonhoz csatlakozó vezeték
készítés, hosszabbítás minden
méretben azonnal. Érd.: Gyoma
endrőd, Bartók B. u. 10. Tel:
66/285- 149

Asztalosmunkát vállalok.
Megrendelhetőleajtók, ablakok.
bútorok. Pelléné, Gyoma, Bá
nomkerti u. 1611. Tel: 20/645
901, este 66/282-840

Július- augusztus hónapokra
korrepetálást vállalok angol, né
met nyelvből.Tel: 66/284-816

Videók, színes tévék helyszí
nen történő javítását vállalom.
Tel: 66/283-270

Takarékoskodjon' a funda
mentával ! Lakásfelújításhoz
és vásárlá~hoz 30 % támoga
tást kap. Erd.: Benéné Rojik
Gabriella Tel: 66/386-715 17
óra után

EGYÉB
Jó állapotban lévő 3 funkciós

babakocsi olcsón ~Iadó. Irány
ár: 6 ezer forint. Erd.: 20/336
172

Bontásból eladó: hazai cserép.
Bohn cserép, kétféle szalagcse
rép, vályog) valamint egy beton
kútgyűfŰ. Erd.: Gyoma, Tompa
u. 9. Tel: 66/386-828
, Combi gyermekágy eladó

Erd.: Gyomaendrőd, Achim út
ll. 284-812
Idős emberek mellett házi

munkát válJalnék. Gyomaend
rőd, Fáy A. 22.

Nyári szünetben német nyelv
korrepetálást vállalok. 386-341

Eladó egy jó állapotban lévő

fatüzelésű fürdőszobai vízmele
gítő. Tel: 66/285-293

Idős asszony mellé éjszakára fel
ügyelőt keresünk, nappal néhány
órás elfoglaltsággal. Fizetés meg
egyezés szerint. Tel: 56/352-776

Élelmiszerboltba való állóés fal
ra akaszthatós polcok és eladó pult
2,5 m-es 1}iókos kenyértartó polc
cal eladó. Erd.: Bíró Péter, Gyoma
endrőd, Ady u. 18. Tel: 60/481-432

Gátkaszáló értékesítés jelké
pes összegért a Zs6fiamajori gá
tőrjárás területén. Tel:
66/386-972

Olcsón eladó: házi készítésú'
rota. színestévé, video. rádióerő

sítő, hangfalak. Érd.: Gyomaend
rőd, Budai u. 19.

Palackrój múködtethető, használt
3 lapos gáztűzhely eladó. Érd.: Gyo
maendrőd Pósa L u. 12. egész nap.

Ericsson GH-198-as mobilte
lefon és vegyestüzelésűkazán el
adó. Tel: 30/5ü2-955

Eladó kitűnő állapotú fehér
kombi gyerekeágy . 75x 160-as
ágyneműtartós fehér gyerekhe
verő, bébikomp, etetőszék és bé
biruhák. Érd.: Gyomaendrőd.
Pásztor J. u. 21. Tel: 66/386-734

Jó állapotú ágynemú'tartó§ ki
húzható rekamié eladó. Erd.:
Gyoma, Árpád u. 2/A.

54 mázsa malmi búza eladó.
Érd.: Gyoma, Árpád u. 2/A. Tel:
66/386-043 este.

Igényeseknek eladó egy két
személyes kajak és egy digitális
szobakerékpár. Tel: 66/283-799

famázsa. satu pad satuvaL ka
ros lemezolló, vas öltözőszekfé

nyek. villanymotorok,
betonkeverő tartály, 2x 1,2 m
vasplató féderek eladók. Érd.:
Gyoma. fáy u. 26

.Eladó 45x45 cm-es bontott
szürke pala. Tel: 66/285-905

Köszönet
nyilvánítás

Köszönetemet fejezem
ki mindazoknak, akik

férjem

Tímár Lajos

temetésén megjelentek
és részvétükkel
a fájdalmamat

enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló feleségejaládia



- Megtakaríthatja a tisztítási költségeket.
Időbenmagtárba kerül a gabona.

- A dőlt gabona sem vész kárba.
- Napraforgó, kukorica és más termények

minőségibetakarítására is számíthat.
- Aratás utáni azonnali tarlóhántását is vá11aljuk.

Miért érdemes bennünket választania?

.., ,
Utemezes bejelentkezesi sorrendben,
a 06-60/358-997-es telefonszámon.

~,~A ,Haryest Speci,?1 Kft.
,fIt:;ff!J'J;No.,~ ~~barmilyen termeny

N , , ,

MINOSEGI ARATASAT,
VALLALJA
Newholland kombájnokkal.

" .
.. rJR·tJU/J('T

i

\~ ..l". "il. , .
I ~: !
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Eladó IBM típusú számító
gép. 32 MB Ram, 720 HDD,
flopy, 1.44 lemez, 6-szoros CD,
hang- és videokárt)'ával, billen
tyűzet, monitor. Erd.: 661284
510

Eladó Gyomaendrőd, Ta
nács u. 17. szám alatti padlás
szobás családi ház (4 szoba).
udvarban összkomfortos alsóé
pület. Érd.: 661284-510

Dokumentumok (szakdol
gozat, szórólapok) számítógépes
szerkesztését. nyomtatását válla
Iom. Érd.: Gyoma, Jókai u. 28.
Zakariné Józsa Ida 66/285-668

Bontásból vályog, ~égla. ajtó.
ablak, gerenda eladó. Erd.: Gyo
ma. Jókai u. 28. 66/285-668

120 literes fagyasztószek
rény eladó. Érd.: Gyoma, Vö
rösmarty u. 26.

Babetta segédmotor eladó és
~gy tetőcsomagtartó eladó.
Erd.: Gyomaendrőd, Bajcsy u.
77. Tel: 66/285-094

Eladó 3 fázisú terménydará
ló. Érd.: Gyoma, Sebes György
46. sz. Tel.: 283-732, az esti
órákban.

Búza és kukorica eladó.
Érd.: Endrőd, Selyem út 22.
(Virágbolt). Tel.: 284-341 dél
után, 284-297 este.

50 literes szőlőprés eladó.
Érd.: 661285-506.

Sürgősen eladó 86 m2-es 3
szoba összkomfortos, gáz-köz
pontifűtéses, 2 erkélyes, para
boJaantennás földszinti lakás.
Minden megoldás érdekel.
Érd.: Gál Imréné. 283-017-es
telefonon 20 óra uán, vagy sze
mélyesen.

Kis ház eladó Endrődön a
Nap utca 3. szám alatt. Érd.:
66/386-713.

Gyomán a Dobó utcán, kö
vesút mellett 1066 m2-es zárt
kert a vízparthoz közel eladó.
Villany, víz van. Érd.: 661285
506.

r------------------------------------------,

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szel vén) en küldik
be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell
beírni a kivánt szöveget, és a SZe/Véllyt levdezó1apon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
vállalunk I Egy apróhirdetés szövege leheló1eg ne tartalmazzon
tizenöt (15) szónál többet!

Feladóneve: .

Címe: ..

Az apróhirdetés szövege: .

Érdeklődni: ,' ." , , .

-------------------- J



Tettenért betörő

Hátulról rohant bele

Csupaszítás közben
lebuktak

toros ütközött frontálisan
egy éppen előzésben lévő

Ladával. A motoros súlyos
sérülést szenvedett. Nagyla
poson május 25-én történt
baleset. A Birkacsárda előtt,

az út szélén parkoló Skodába
rohant bele személy gép ko
csijával egy békéscsabai la
kos. A csabai embert súlyos
sérü lésekkel szállították a
mezőtúri kórházba.

A dévaványai út melletti oszlopokról május l 2-én éjjel 900
méter telefonvezeték tűnt el. Másnap újabb 700 metemYlt
loptak el. A következő napon la}<ossági bejele.ntés, érkezet~ a
Gyomaendrődi Rendőrőrsre, mIszennt az egYI~ haz udvar~n

kábeleket csupaszítanak bicskával. A két helYI lakost - akik
egyébként testvérek - előállíto:ták a rendőr~k, ~ kid~rült,

hoay ó1<. lopták el a dévaványaI ut mellettI karokrol akabelt.
Ell~nük lopás büntette miatt indult eljárás.

Az elmúlt hetekben há
rom súlyosabb közleke
dési baleset történt
városunkban. Május 10
én a Fő úton egy Trabant
ba rohant bele hátulról
egy a megengedettnél na
gyobb sebességgel haladó
Mazda. A Trabant két uta
sa súlyosan megsérült.
Május 22-én délután a
Bajcsy úton egy segédmo-

Innen kávét és némi váltó
pénzt sikerült lopni.

Május lO-re virradóra
nyolcvan liter gázolajat szív
tak le a Volán telepen parko
ló két autóbuszból, majd
feltörték az ottani kisboltot,
ahonnan 150 ezer forint ér
tékben cigarettát és csokolá
dét loptak el. Május 23-án
ismét a Volán telep volt a
helyszín. Egy ott parkoló
gépkocsiból 400 ezer forint
készpénzt loptak ki.

Május 16-án eddig isme
retlen tettesek az egyik ház
ból 200 ezer forint készpénzt
loptak el, míg a tulaj a piacon
volt.

A Hantoskertben május S
én éjjel egy szeghalmi ember
éppen a második hétvégi há
zat törte fel, amikor az éppen
arra járőröző rendőró1<. tetten
érték. A betörő vallomást
tett, s beismerte, hogy koráb
ban is csinált már ilyet, ezért
öt rendbeli betörés miatt fo
lyik eljárás ellene. Ugyan
ezen az éjszakán egy másik
brigád is ügyködött a város
ban. A Vásártéri Diszkont
kirakatüvegét betörte valaki,
majd a boltba bemászva ci
aarettát és némi italt lopott
~l. A következő helyszín a
Hatos Bisztró volt, melyet az
udvar felól közelítettek meg.

SE SZÓ,
SE BESZED

Westel~
((~))))))) l
WESTEL
RÁDIÓTELEFON KFT

Westel rádiótelefonok,
kártyák és tartozékok!

Westel
Domino kártya

értékesítés!

FŰGGETLENVÁROSJHAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- sza' Felelós szerkesztó: Felel~s kiadó: Hornok Ernó
" _ Homok Ernö Keszult:

~DR.ODl , Szerkesztöseg: _ Gyomai Kner Nyomda RI.

BESZED~~~~u~~ou~~:~drod, veze;:;;9~:~os

TellFax: 386-479 ISSN: 1417-1872

"VILLTECH MUSZAKI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 149.

- Színesfilm előhívás, FOTO
- színesfilmek, PORST
- videokamera kaze-~ták,

- video- és audiokazetták,

- műszaki cikkek, elemek.

BolondbalIgás

Május ló-án városunk mindkét középiskolájából el
ballagtak a végzős diákok. A ballagás előtti napokban
az immáron hagyományos bolondballagáson búcsúztak
a hallgatók az iskolától és a tanáraiktól. Képeinken a
Bethlen szakképző iskola vidám diákjai.



Vita Agricolae '98 Mezőgazdasági Ipari Kiállítás és Vásár
Idén ötödik alkalommal rendezi meg a Bethlen Alapítvány a Vita Agricolae

Mezőgazdasági,Ipari Kiállítást és Vásárt Gyomaendrődöna városi sportcsar
nokban.

Augusztus 20-án 10 órakor nyitják meg a vásárt, majd Domokos László
országgyúlési képviselőméltatja a V. Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztábor
alkotásaiból készült kiállítást. Ezt követően dr. Csoma Antal, a Békés Megyei
Vadászkamara elnöke nyitja meg a vadászati kiállítást. Délután 2 órakor a
városháza dísztermében nemzetközi üzletember-találkozó lesz.

Másnap, augusztus 21-én 9 órakor kezdődik a nemzetközi halfőző verseny a
régi piactér területén. Tíz órától a városháza dísztermében agrárfórumot rendez
nek a Földművelésügyi Minisztérium, a Gazdakörök Országos Szövetsége és a
Békés Megyei Agrárkamara szakembereinek résztvételével. Fél tizenkettó1<.or a
sportcsarnok előtti területen sertés tenyészállat-bemutatóra és árverésre várják
az érdeklődó1<.et.

Augusztus 21-én nemzetközi halfőzőversenyGyomaendrődön

Szúnyoginvázió
Filmet forgatott az RTL Klub

7. ÉVF. 8. SZÁM 1998. AUGUSZTUS' ÁRA: 69 Ft

GYOMA· '
ENDRŐDI SZ O·,
BESZED

Az idei nyár talán legna
gyobb beszédtémája Gyo
maendrődön az időjárás

mellett az eddig soha nem
tapasztalt szúnyoginvázió
volt. A Körös áradásainak és
csapadékos forró nyárnak

köszönhetően szúnyogok
milliárdjai látták meg a nap
világot a vizek mentén, s sze
reztek igencsak kellemetlen
órákat a gyomaendrődiek

nek és az ide látogató turis-
táknak. (2. oldal)

FÜGGETLEN VÁROSf LAP A szúnyogot irtani tilos?

Dr. Dávid újra indul
a polgármester-választáson

Dr. Dávid Imre a képviselő-testület július
30-i ülésén bejelentette, hogy az őszi helyha
tósági választásokon újra indul a polgármes
ter- választáson.

- Amikor az időközi polgármester-választá
son elindultam, már akkor elmondtam, hogy
nem a ciklus végéig, másfél évig, hanem
újabb négy évig kívánok polgármesterként
tevékenykedni. A mandátumom ősszel lejár,
s természetesen a helyi választáson újra meg
mérettetem magam. Korábban is és most is
függetlenként indultam különbözőpártok tá
mogatásával. Úgy vélem, hogy a város gond
jai nem politikai jellegűek. Viszont, hogya
város érdekében az itt mÚKödő pártokkal,
szervezetekkel konszenzusra jussunk, ahhoz
szerencsésebb ha a polgármester nem kötődik

egyik párthoz sem. 1989 óta nem vagyok
tagja pártnak, noha több párt programja is
szimpatikus és elfogadható számomra - tájé
koztatta lapunkat a polgármester.

Bogarasok találkozója
GyoDlaendrődön

Remek programok és szombat esti utcabál gondoskodott a jó
hangulatról az augusztus 7-9-ig tartó bogaras rendezvényen.
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Filmet forgatott az RTL Klub

Fókuszban a gyomaendrődi szúnyog
"A város címerállata is lehetne a vérszívó"

SzúnyogügyinyiJatkozat a kamera előtt

40 éves érettségi találkozó

ki nem akar ott élni ... 
mondta Katona képviselő.

Dr. Dávid Imre polgár
mester egyetértett a felszó
lalókkal, s ígéretet tett arra,
hogy jövőre a város vezeté
se megoldást talál erre a
problémára.

Lapunk előző számában
már hírt adtunk a június
elején kezdődő szúnyogö
zönról. Az írásban azt jó
soltuk, hogy Gyomaendrőd

talán az RTL Klub tévécsa
torna Fókusz címűműsorá
ban is szerepel ni fog,

. hiszen az országban való
sZÍnúleg itt található az egy
légköbméterre eső legna
gyobb szúnyogmennyiség.
A Szó-Beszéd a tévések ke
zébe került, s a stáb július
31-én riportfilmet forgatott
a szúnyogokról elhíresült
Gyomaendrődön. H.E.

Videofilm készül
Gyomaendrödröl

A Rekline'Stúdió megbízásából 15 perces vide
ofilm készül Gyomaendrődról.A magyar, német
és angol nyelvűváltozatbankészülőfilmbemutatja
Gyomaendrőd látnivalóit, természeti értékeit. A
kazetták szeptember végére készülnek el.

lehet vegyszerezni a szú
nyogot, s itt miért nem.

- Már-már úgy érzem
magam Gyomaendrő

dön mint egy bantu né
ger Afrikában, ahol
szintén érintetlen és
szép a táj, csakhogy sen-

I 954-ben kezdte meg mú1<ödését a gyomai gimnázium. Az
első érettségizó1< 1958-ban végeztek. Jubileumi 40 éves érett
ségi találkozójukat augusztus 20-én tartják a gimnáziumban.
Ezen az előzetes jelentkezéseket figyelembe véve részt vesz
mind a 29 még élő első érettségiző, de meghívást kaptak a
még élő tanáraik és a gimnázium korábbi és jelenlegi igazga
tói, valamint a város polgánnestere is.

A délelőtt kezdődő programban osztályfőnöki óra lesz,
délután pedig az elhunyt tanárok és osztálytársak sírjainak
koszorúzása, Este a Fészek presszóban tartandó vacsorával
ér véget a találkozó.

A szúnyog a művészeket

is megihlette

A szúnyog-ügy az önkor
mányzat július 30-i ülésén
is napirenden volt. Tótka
Sándor képviselő például
javasolta, hogy egy meg
bízható szakembernek kel
lene ellenőriznie a
repü Iőgépről kiszórt szer
hatékonyságát. Dr. Kovács
Béla távcsővel vizsgálta a
szúnyogirtó repülőgépet, s
állítja, hogyajárműötször
hatszor fordul t a város fe
lett, de nem szórt semmit.
Katona Lajos képviselő

nem érti, vajon a Tisza-tó
nál vagy a Balatonnál miért

Az idei nyár talán legna
gyobb beszédtémája
Gyomaendrődönaz idő

járás mellett az eddig so
ha nem tapasztalt
szúnyoginvázió volt. A
Körös áradásainak és
csapadékos forró nyár
nak köszönhetően szú
nyogok milliárdjai
látták meg a napviIágot a
vizek mentén, s szereztek
igencsak kellemetlen
órákat a gyomaendrődi.

eknek és az ide látogató
turistáknak.

A szúnyoginvázió ven
dégriasztó méreteket öltött,
többen egy-két nap után
összecsomagoltak és más,
távolabbi kempinget keres
tek. Az üzletekben viszonyt
nagy keletje volt a különbö
ző szúnyogűzőkrémeknek, ,
füstöló'Knek és szerken
tyűknek.

Még a városban zajló mű
vésztábor tagjait is megih
lette a szúnyoginvázió.
Volt aki képet festett a vér
szívóról, volt aki szobrot
készített az állatról. Az
egyik alkotó szerint akár
Gyomaendrőd címerállata
is lehetne a szúnyog.

A város területén idén
négy alkalommal végzett
földi és légi irtást az ezzel
megbízott cég, a Rovért Kft:
Az önkonnányzat három és
fél millió forintot fizetett ki a
szúnyogirtó cégnek, ám az
alkalmazott technológia kí
vánnivalót hagyott maga
után. A Szarvason székelő

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatósága még rátett egy
lapáttal: környezetvédelmi
okokra hivatkozva nem en
gedélyezte a szúnyogirtást
az ártérben, sőt a folyótól egy
kilométeres sávban sem.
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Sóczó-motormúzeum

Bezárják vagy nem zárják?
Nem csak Gyomaend
rődön, hanem már or
szágszerte elterjedt a
hír, hogy ősztól bezár
ja kapuját a Sóczó
motormúzeum. A
tulajdonos szerint az
önkormányzat nem
hajlandó tovább évi fél
millió forinttal támo
gatni a múzeumot, .
melynek üzemeltetése
ezzel lehetetlenné vá
lik. Dr. Dávid Imre pol
gármestert kérdeztük
az üggyel kapcsolat
ban.

- A magántulajdonban lé
vőmotonnúzeum tulajdono
sával Sóczó Elek úrral az

önkormányzat 1996-ban egy
együttmú1<.ödési megállapo
dást kötött. Ebben többek
között az is szerepelt, hogya
város évente 500 ezer forint
tal támogatja a múzeum mű

ködését, azzal a fel tétellel,
hogy amennyiben a múzeum
bezár, akkor Sóczó úr moto
rokkal fizeti vissza a kapott
támogatást. Sóczó úr ez év
tavaszán kérte a jegyzőtól.

hogy bontsuk fel az együtt
mú1<.ödési megállapodást. A
képviselő-testület nagy ne
hezen hajlandó volt felbon
tani ezt a szerződést. Annak
ellenére, hogy Sóczó úr ezek
után semmiféle támogatást
nem kért, a város mégis Jaa
ezer forintot ajándékozott a
múzeum működtetésére.

Sóczó úr azonban ezt a pénzt
nem vette fel.

- Jelenleg előkészítés

alatt van az a javaslatunk,
hogy az önkormányzat to
vábbra is magadja az évi
500 ezer forintos támoga
tást. Egyetlen feltételünk,
hogy JOévig a motormúze
um nem zárhat be, még ak
kor sem ha a tulajdonban
változás történik. Hangsú
lyozom, hogy a motormú
zeum magántulajdonban
van. A város pénzét semmi
nemű kötelezettség nélkül
magántulajdonba nem ad
hatjuk, még akkor sem, ha
nagyon nemes célt szolgál.
A város tehát kész a komp
romisszumra, segíteni is
akarunk, de Sóczó úrnak,
mint tulajdonosnak ehhez
bizonyos feltételeket el kell
fogadnia - mondta dr. Dá
vid Imre polgármester.

TUNERTEL
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 45.
(Stop Butiksor)

Tel: 66/282-230,
20/230-146

• RTL Klub
vételére

alkalmas
antennák

2110 Ft-tól

• GSM
telefonok,

alkatrészek,
kihangosítók

• Rádiótelefon
szervíz!

~
......

• • •
'1'''''1''''''

Játszóház Endrődön
Az 1. számú Napköziott

honos Óvoda és a Városi
Családsegítő Szolgálat ját
szóházat szervezett 1998. jú
lius 20-24-ig a Szabadság úti
óvodában. A programok dé
lelőtt 9-12 óráig, délután 14
16,30 óráig tartottak.

A hétfő délelőtt origámi
hajtogatással telt, ismerked
tek egymással a gyermekek
és a felnőttek. Délután toma
foglalkozás volt labdajáték
kal.

Kedden kirándulást szer
vezünk az Endrődi Tájház
ba, ahol Vaszkó Irénke néni
érdekes és élvezetes előadá

sában ismertetett meg min
ket a múltban élő emberek
életével, szokásaival. Dél
után a gyermekek só-liszt
gyurmából készítettek szép
formákat, melyeket az óvoda
sütőjébenkiégettünk, így ha
za is vihették.

Szerda délelőttre egy
újabb kirándulást szervez
tünk, ezúttal aBethlen Gábor
szakközépiskola tangazda
ságába. Itt egy nagyon ked-

ves fiatalember mutatta meg
nekünk az állatokat, birká
kat, tyúkokat, sertéseket. A
gyermekeknek a legnagyobb
élményt az adta, hogy egy
éppen akkor krotáliázott kis
birkát megsimogathattak.
Ezen kívül az otthoni él
ménybeszámolókból nem
hiányzott a több mint 4 má
zsás sertés bemutatása sem.
Délután szintén tomát szer
veztünk, valamint festés és
gyurmázás között válogat
hattak a gyermekek.

Csütörtök délelőttreátköl
töztünk a Blaha úti óvodába,
ahol a gyermekek a Macska
arisztrokraták című filmet
látták, ami nagyon tetszett
nekik. A délután festéssel,
gyurmázással, hajtogatással
telt.

Az utolsó nap délelőttjén
zacskó-bábot készítettek a

gyerekek. Volt itt oroszlán,
királylány, mackó, nyuszi, ló
és egyéb bábok. A bábkészí
tés után a gyermekek kitalált
meséket játszottak el a bá
bokkal, amit társaik és a fel
nőttek néztek nagy
figyelemmel.

Összességében elmondha
tó, hogy jól sikerült ajátszó
ház. A létszám igaz változó
volt, 20 és 40 fő között moz
gott. Többségében óvodások
vettek részt a programokban,
de eljött néhány kisiskolás,
és egy-két szülő is velünk
töltötte a délelőttöt, Valószí
nű, ha kicsit hűvösebb az
idő, még többen eljöttek vol
na.

Úgy tervezzük, hogy jö
vőre is lesz játszóház, ami
ben még gazdagabb
programot kínálunk a gyer
mekeknek.

Ezúton szeretnénk köszö
netet mondani

- az I. számú Napköziott
honos Óvodának, hogy he
lyet biztosítottak nekünk a
Szabadság úti óvodában,

- az 1. számú Napköziott
honos Óvoda lelkes óvónő
inek, név szerint Bukva
Anikónak, Giricz Klárának,
Hunya Krisztinának, Pa
róczai Péternének, Szabó
Istvánnénak és Cserenyeez
Évának, akik szabadidejü
ket feláldozva jöttek prog
ramokat szervezni a
gyerekeknek,

- a Sikér Gmk-nak, akik
minden napra friss péksüte
ményeket biztosítottak ne
künk,

- a Bethlen Gábor szakkö
zépiskolának, akik ingyen
vittek el bennünket a tangaz
daság megnézésére,

- a Color Shopnak, akik
biztosítottak számunkra szí
nes papírokat, ragsztókat,
gyurmát és egyéb eszközö
ket,

- a Gyomai Kner Nyomda
Rt-nek, akik sok papírt és
bőrhulladékot ajánlottak fel,
amire a gyerekek rajzolhat
tak és festhettek.

A Városi Családsegítő

Szolgálat munkatársai
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Kánikulai
teltház

a strandon
Fejlesztési koncepció

A város megbízásából a Dél-Alföldi Regionális Fej
lesztési Rt. elkészítette Gyomaendrőd középtávú fej
lesztési koncepció-tervezetét, mellyel kapcsolatban
július 12-én a gyomai és az endrődi részen lakossági
vitafórumot is rendeztek. A tervezetet a képviselő-tes

tület bizottságai is megvitatták.
A koncepció egyik része a város helyzetének értéke

lésével foglalkozik, a másik része néhány általános és
konkrét fejlődési irányt próbál vázolni. Az önkormány
zat bitottságainak szinte mindegyike pontosításokat és
javításokat tartott szükségesnek az anyagban, amely
gyakran tartalmazott ellentmondó megállapításokat is.

Katona Lajos a pénzügyi és gazdasági bizottság elnö
ke szerint a koncepció-tervezet minden olyan területet
áttekintett, amely a város fej lődését segítheti.

- A munka felelősségét azonban nem veszi le a vál
[unkról. Ez a koncepció arra jó, hogy ennek alapján
terveket alkossunk, megtervezzük jövőnket mi itt Gyo
maendrődön. - mondta Katona Lajos.

SzemétgyűjtóK
A önkormányzat még augusztusban húsz darab utcai

szemétgyűjtőt helyez el a város több pontján. Összesen
mintegy 80-100 kukára lenne szükség, ám a darabon
kénti 25 ezer forintos árat sokallja a város vezetése. A
tervek szerint inkább helybéli kovácsmúl1elyt bíznak
meg majd a gyártással, s így jelentősen csökkenthetík a
költségeket.

Volt háziiparosok figyelem!
Közkívánatra a volt háziipari dolgozók részére ebédet

szervezünk. Az ebéd időpontja: 1998. szeptember 5-e,
12 óra. Helye: Gyomaendrőd, Liget Fürdő kemping
sörkertje. Résztvételi díj: 600 Ft/fő. Érdeklődni, felirat
kozni, befizetni lehet a volt háziiparos boltban: Gyoma
endrőd, Fő út 180. szám alatt F. Nagyné Julikánál.

"Uj benzinkút

Július közepén átadták a volt gázcseretelep helyén
Gyomaendrőd új benzinkútját. A régi MOL kút meg
szűnt, lebontják, s helyén parkoló épül.

A felújított gyomaendrő
di Liget Fürdőmájus 18-án
nyitotta meg kapuit a ven
dégek előtt. Ezzel egyidő

ben kezdődött az
úszómedence és a pancsoló
két hónapos próbaüzeme.
A technológiai rendszer jól
vizsgázott, az ANTSZ szi
gorú előírásainak minden
ben megfelelt. Vannak
azonban kisebb hiányossá
gok, amelyeket szezon vé
géig pótolni kell.

Ajúliusi kánikulai napo
kon szinte telt ház volt a
gyomai strandon, ahol volt
olyan vasárnap amikor
több mint kétezren láto-

gattak a Liget Fürdóbe. Így
a fürdő bevételei is a tervek
szerint alakulnak. Az első

hét hónapban 40 ezer em
ber kereste fel astrandot,
ebbó1júliusban mintegy 25
ezren kerestek felüdülést a
medencékben.

A kemping július közepe
óta teljes kapacitással mű
ködik, s a visszatérő vendé
gek mellett egyre több új
turista érkezik. amely egy
részt a jó reklámnak, más
részt a fürdő jó hírének
köszönhető.Sajnos rendkí
vül sokan panaszkodnak a
hetek óta tartó szúnyog
invázióra.
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Mezööri szolgálat
alakul Bethlen Kollégium

Dávid István önkor
mányzati képviselő a
helyhatóság július 30-i
ülésén felvetette, hogy
vajon a városháza mi
kor gondoskodik az
iparosok és kereske
dó'k védelméról, mert
hogy az ő családja üz
letébe szinte minden
héten betörnek. Az
endrődi képviselőnek

mindez akkor jutott
eszébe, amikor a testü
let napirendjén a me
zőőri szolgálat
létrehozása szerepel.

Dávid képviselő meg is
vádolta több képviselő tár
sát, miszerint a mezőőri

szolgálat létrehozása csak
azoknak a képviselőknek

fontos, akiknek földjük
van ...

A polgármester fölvilá
gosította a képviselőt arról,
hogyamezőőri szolgálat
költségeinek felét állami
pénzból lehet biztosítani, a
másik felét az érintett föld
tulajdonosok fogják össze
adni, s így e tevékenység a
városnak nem kerül pénzé
be.

- Amennyiben az állam a
kereskedők, boltosok üzfe
teinek védelmére is ad
pénzt, úgy Gyomaendrőd

városa lesz az első az
igényló1<. között - hangzott
el az ülésen.

Egyébként egy múlt évi
törvény ad lehetőséget a
mezőőri szolgálat beveze
tésére. azaz a külterületi
mezőgazdasági művelés

alatt álló földterületek
rendszeres ellnőrzésére.Az
önkormányzat közigazga
tásához tartozó mintegy 30
ezer hektárnyi kül területi
földön az utóbbi időben

megszaporodtak a lopások,
s ez teszi indokoltá az őr-

szolgál at létrehozását.
Szeptember l-tól öt mező
őr fog tevékenykedni a
gyomaendrődi földeken a
földművelésügyi hivatal
szakmai felügyelete mel
lett.

A mezőőr fegyverviselé
si engedéllyel rendelkezik,
és szolgálatának teljesítése
közben kényszerítőeszköz
igénybevételére is jogosult.
Munkája közben hivatalos
személynek minősül. A
mezőőr feladata a vagyon
védelem, s a törvény szerint
az alábbiakra jogosult: "Az
őrzött vagyont veszélyezte
tő vagy károsító cselek
mény elkövetésén tetten ért
szem é ly t s Ze m é ly
azonosságának igazolásá
ra, ajogellenes cselekmény
abbahagyására és a teriilet
elhagyására felszólítan i.

Azt a jármíívet, amelyró1
alaposan feltételezhető,

hogy azon a múködési terü
letró1 származó jogellene
sen szerzett szállítmány
van, feltartóztatni, a jármíí
vezetőjétés a jármíívön, il
letve az abban tartózkodó
kat igazoltatni.

Azt a személyt, aki a nála
vagy a feltartóztatott jár
míívön levő szállítmány
nlegszerzésének jogszerí~

ségét nem valószíníísíti, a
legközelebbi rendőri szerv
hez bekísérni.

A károsító cselekmény el
követésén tetten ért sze
mélytől a jogellenesen
szerzett terményt, terméket,
tárgyat, állatot, az elköve
téshez használt eszközt el
venni és azokat a
legközelebbi rendőri szerv
nek átadni.

A jogtalanul legeltetett,
illetó1eg felügyelet nélkül
talált állatot a tulajdonos
nak átadni.

A mezőőr egyiittmúködik
a rendőrséggel, határterii
leten a határőrséggel is. "

A Bethlen Gábor Mezőgazdaságiés Ipari Szakképző
Iskola névváltoztatási kérelemmmel fordult az önkor
mányzathoz. Mivel a mezőgazdasági és ipari képzésen
túl kereskedelmi és egyéb szolgáltató szakokat is bein
dítottak, ezért értelmetlenné vált a névben szereplőMe
zőgazdasági és Ipari elnevezés. A képviselő-testület

hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény új neve Bethlen
Gábor SzakképzőIskola és Kollégium legyen.

Gorkij helyett Vaszkó
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Gyoma

endrődi Szervezete - az Endrődiek Baráti Köre, vala
mint a Honismereti Egyesület támogatásával- még múlt
év végén kezdeményezte a Gorkij utca nevének Vaszkó
Mihályra történő módosítását. A benyújtott iratok sze
rint az utcanév változtatást az utca lakói egyöntetően

támogatták, viszont három hozzátartozó támogató nyi
latkozata hiányzott, ezért a képviselő-testület a döntést
elhalasztotta.

A névmódosítást kezdeményezó1< idó1<özben besze
rezték a hiányzó nyilatkozatokat, így a képviseló1< több
sége is támogatta, hogy a jelenlegi Gorkij utca neve
augusztus l-tól Vaszkó Mihály legyen. Az előterjesz

tésben nem szerepel, hogya kezdeményezó1< melyik
Vaszkó Mihályra gondoltak. Volt egy Vaszkó Mihály
nevű országgyúlési képviselő Endrődön, ugyanakkor
egy tanító és a községgazda is ezt a nevet viselte...

Felújítják a városházát
A Gyomaendrődi Városháza felújításáról is szó volt a

képviselő-testület július 30-i ülésén. A külső és belső

homlokzat teUes felújítása, az ablakok cseréje összesen
mintegy 16 millió forintba kerül. Idén azonban a nyugati
homlokzat felújítását, valamint a nyílászárók cseréjét
végzik el 7,5 millió forintos költséggel.

Természetesen nem mindenki értett egyet az épület
felújításával. Hanyecz Margit képviselő szerint fölös
leges az ablakokat kicserélni. Dávid István azt mondta,
hogy ő ért az ablakokhoz és úgy látja, hogy azok bírják
még úgy 15-20 évig.

- Akar-e ez a város új városközpontot. Már a felújí
tásra szánt összeg nagysága is azt mutatja, hogy esze
ágában sincs a vezetésnek a két településrész között új
városházát építeni - mondta Dávid képviselő,aki szerint
úgy 18 millió forintból már egészen szép városházát
lehetne építeni ...

Knapcsek Béla tájékoztatta képviselőtársát, hogy
Martfűn tavaly felépült városháza kereken 180 millió
forintba került.

Dr. Dávid Imre polgármester mindehhez annyit tett
hozzá, hogy ha lenne is a városnak ennyi pénze, akkor
sem városháza építésére fordítaná.

A képviseló1< többsége végülis megszavazta a város
háza felújítását, csupán Dávid képviselőméltatlanko
dott, mondván: - Mindez megintcsak gyomai érdekeket
szolgál, Endrődön pedig csak sorvadunk el...
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Emanuela Nagyenyedról

A tábor
résztvevm:

Ausztriából
Egidius Golob
Brigit Knöchl
Prof. Eva Mazucco
Sula Zimmerberger
Hollandiából
Else van Luin
Soczó Eszter
Romániából
Balog István
Ilie Adriana Barilia
Viorica Maria Boitor
Horváth Attila
Imets László.
Máthé Ferenc
Máthé Csongor
Orbán Endre
Christina Emenuela Zapototchi
Szlovákiából
Alena Kovalikova
Magyarországról
Bella Rózsa
Cserny Vilmos
Diószegi Bíró Ilona
Erdélyi Gábor
Hevesi Nagy Anikó
Kántor János
Nagyné, Veres Róza
Nótári Krisztina
Oláh Tibor
Pataj Pál dr.
Polányi László
Puj Tivadar
Szabadi Jánosné
Trojan Marian József
Várkonyi Lajos

MŰVÉSZTÁBOR

A Gyomaendrődi Bethlen Alapít
vány július 20-tól rendezte meg az V.
Gyomaendrődi Nemzetközi Művész
tábort, melynek mint mindig, most is
a Bethlen iskola adott otthont. A már
törzsvendégnek számító művészek

mellett idén új festóK, grafikusok is
résztvettek a gyomaendrődi tábor
ban, melynek vezetője a békéscsabai
dr. Pataj Pál festőművész volt. A
nagy kánikula és a szúnyoginvázió is
ihletet adott a lelkes csapatnak. Szü
lettek újabb Körös-parti és gyoma
endrődi képek, szép grafikák és
többek között egy Petőfi mellszobor
is. A két hétig tartó tábor augusztus
tO-tól testvérvárosunkban Nagye
nyeden folytatódik.

Az alkotásokat zsűrizte: Várkonyi János, dr. Pataj Pál
és Csuta György

Nótári Krisztina és Egidius Golob
közös kompozíciója

1998. augusztus

Várkonyi Lajos

A tábor
•szpOnZOral

Agro-Duál Kft. Gyomaend
rőd, Agrofém Kft. Gyomaend
rőd, Birkacsárda
Gyomaendrőd, Bontovics Ist
vánné vállalkozó Kamut, Borsi
Lajos asztalosmester Dévavá
nya, Bútoripari Szövetkezet
Gyomaendrőd, Corvo Bianco
Schuch Bt. Gyomaendrőd, Csa
tornaépítőGmk.Gyomaendrőd,

Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrőd,Dreher Söröző

Tímár János Gyomaendrőd,

Endrődi Tüzép Gyomaendrőd,

Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezeI Gyomaendrőd. Fehér
József újságíró, Fish Coop Bt.
Gyomaendrőd, Fundy- Wafer
Kft. Gyomaendrőd. Gold-Menü
Kft. Gyomaendrőd, Gyomaend
rőd Város Önkormányzata,
Gyomafarm Kft. Gyomaend
rőd, Gyomahal Bt. Gyomaend
rőd, Gyomai Kner Nyomda Rt.
Gyomaendrőd, Gyoma-Trade
Kft. Gyomaendrőd, Hunyadi
Mg. Szövetkezet Hunya, Keret
Kft. Gyomaendrőd, Kert-Kiwi
Kft. Gyomaendrőd, Kilenc Far
mer Kft. Gyomaendrőd, Körös
B útoripari kft. Gyomaendrőd,

Körös Étterem-Tímár Andrásné
Gyomaendrőd,Körösmenti Va
dásztársaság Gyomaendrőd,Dr.
Kulcsár László ügyvéd Gyoma
endrőd, Linda Sport Gyoma
endrőd, Margó VirágbolI
Gyomaendrőd. Márki Kft. Bé-
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ÉVA TEXTILHÁZ
ajánlata

Új 25 ES Hőterm gázkazán, bolti pult
és polcrendszer (fából) raktári fa

polcok, konyhai robotgép segédgépekket
étel melegentartó pult (elektromos),

350 l-es üvegajtós hűtőszekrény,

Lilla tükrös hűtő, 50 l-es boroshordók,
fegyvertároló lemezszekrény,

fémvázas kertiszékek, olajkályhák,
flamex lángszórók (gáz + olajfűtésest

22 kg-os gázpalackok, 30 cm-es
hőlégbefúvócső, ipari olajkazán égőfej,

bontott redőnytokos ablakok,
51-es befőttesüvegek.

Érd.: 8-12 óra között,
Gyomaendrőd,Lévai u. 4. (Piros malom)

66/386-906

Eladó eszközök

Gyomán többszintes - ipari
és kereskedelmi tevékerységre

is alkalmas - 846 m -es

ÜZEMÉPÜlET (Piros malom)
3.200 m2-es telekkel, megrendelői
háttérrel rendelkezőgöngyöleg

gyártó faipari üzemmel
- vagy nélküle - egészségügyi okok

miatt kedvező feltételekkel

ELADÓ - ESETLEG BÉRELHETŐ.
Érd.: Gyomaendrőd, Lévai u. 4.

66/386-906 (délelőtt),66/282-538

Gyomaendrődöna Sóczó-zugban
810m2-es vízparti gyümölcsös

kert ELADÓ.
Érd.: 66/282-538

.. ~._,. • -.t

Nagyné Veres Róza

* nejlonfüggönyök nagy választékban
* csipketerítők

* ágyneműgarnitúrák már 1700 Ft-tól
* törülközők 420 Ft-tól
*. nagyméretű ágytakarók
Tovább tart a kedvezményes szövetvásár: 500 Ft/méter

Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.

Alófej, Egidius Golob és alófej
készítőjePuj Tivadar

A negyenyedi művésznő,
Adriana

Hevesiné Nagy Anikó
és egyik műve

késcsaba, Németh Dezső vállal
kozó Gyomaendrőd, Raichle
Sport Kft. Gyomaendrőd, Rek
line Studió Gyomaendrőd, Ro
szik János vállalkozó
Gyomaendrőd, Sarokház Cse
mege-Tímár Vince Gyomaend
rőd. Sikér Gmk. Gyomaendrőd,
Somoskövy és Társai Bt. Szol
nok. Szaci Kft. Gyomaendrőd,

Szilvia Panzió Gyomaendrőd,

Thermix Építőipari Szövetke
zet Gyomaendrőd, Torzsás Bt.
Kovács Gyomaendrőd. Turul
Cipő Gyomaendrőd. Venta Bt.
Ugor ~s~ba Gyomaendrőd.

VERPEBE Kft. Makó. Pron
soft Kft. Körmend, Worktrans
Kft. Csabacsűd, Zöld Cukrász
da Gyomaendrőd
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Az Anyatej Világnapja Rendőrszakközépiskolák
Az Anyatej Világnap
ja alkalmából szere
tettel köszöntünk
minqen szoptató és nm
tejet adó édesanyát!

Védőnó'k

)990-ben Firenzében alá
írt ENSZ nyilatkozat szerint
minden év augusztus l-jét a
Anyatej Világnapjának je-·
lölték ki.

A XXI. század küszöbén
jelentős felfedezést tett a vi
lág. A tudomány felfedezte,
pontosabban újra felfedezte
azt, amit már dédszüleink is
tapasztalatból tudtak. Az
anyatej a természet legtöké
letesebb. semmivel sem he
lyettesíthető vagy pótolható
gondoskodása az ismeretlen
és gyakran barátságtalan vi
lágba születő csecsemőnek.

Az anyatej az újszölött leg
ideálisabb tápláléka. A szpo
tatás a világ legnagyobb
részén még ma is a gyermek

Tisztelt Szüló'k!
A július l-től vállalko

zási formában működő

BÖLCSŐDE

továbbra is szeretettel
várja kisgyermekeiket.

Az alapellátás i díj vál
tozatlan: 114 Fl/nap.

Az endrődi gyermekek
számára ingyenes háztól
házig szállítást biztosí
tunk.

További
szolgáltatásaink:
Időszakos gyermekfe

Jügyelet, illetve baby-ho
tel: a szülő elfoglaltsága
idejére I -2 órára vagy
egész napra szakem
bereink felügyeletére bíz
hatja gyermekét.

Áraink: 120 Ftlóra

Félnap: 300 Ft+ebéd

Egész nap: 500 Ft

Érdeklődni a helyszí-
nen vagy a 386- I IS-ös te
lefonszámon lehet.

életbenmaradásának legfon
tosabb feltétele. Rendkívül
ideális összetételű, könnyen
felszívódik és számtalan be
tegség elleni védőanyagot is
tartalmaz. Felhasználása
gazdaságos, mindenhol ren
delkezésre áll, nem igényel
tárolást, szállítást és teljes
mértékben környezetbarát.
Ezen túl anya és gyermek
kapcsolatában különleges
harmóniát termet. Napjaink
ban egyre több anya látja be,
hogy a szoptatás mennyire
nélkülözhetetlen, egyedül
álló mód a csecsemő egész
séges fej lődésének
biztosításához. Jól fejlődő

csecsemő esetében az anya
tej 6 hónapos korig minden
igényt kielégít.

"Az anyatej minden
cseppje kincs!"

Kívánom, hogy minden
édesanyának megadathas
son az, hogy sokáig szoptatni
tudja gyermekét.

Dobos Katalin

; ; ;

ERlE IlE
Tisztelettel értesítem

a jelenlegi és
leendő betegeimet,
hogy rendelésemet

1998. július l -től
vállakozási

formában folytatom.

Rendelés helye:
Gyomaendrőd,

Fürst Sándor u. 3.
(volt tüdőgondozó)
Telefon: 66/386-110

Rendelési idő:
Hétfő-szerda-péntek:

8-14 óráig
Kedd-csütörtök:
12,30-18,30 óráig

Dr. Csizmadia
Tamás

fog- és száj
betegségek
szakorvosa

Felvételi tájékoztató a rendőr szakközépiskolák az] 999. feb
ruár l-én induló kétéves nappali tagozatos felnőttoktatási évfo
lyamának felvétei követelményei ről és eljárási rendjéről.

A Budapesti. a Csopaki, a Miskolci és a Szegedi Rendőr

Szakközépiskola az érettségire épülő. kétéves nappali tagozatos
képzése során rendőr szakképesítést ad, mely a rendőrségen

belüli tiszthelyettesi munkakör betöltésére - elsősorban közterü
leti szolgálat ellátására - jogosítja fel a végzett tanulókat.

A jelentkezés feltételei és módja
* A rendőr szakközépiskolák annak apályázónak ajelentkezési

kéreImét fogadják el, aki a következő feltételekkel rendelkezik:
- betöltötte a 23. életévét, de 34 évesnél nem idősebb (az életkor

megállapításának alapja 1999. február l-e, a tanév kezdete),
~ érettségizett, vagy] 998. november 30-ig Jeérettségizik,
- magyar állampolgár és állandó belföldi lakbellyel rendelkezik,
- büntetlen előéletű,

- vállalja a fegyveres szolgálatot,
- hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakó

és családi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonat
kozó adatainak az előzetes vizsgálatához,

- csatolja közeli hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban
élőknek az írásbeli hozzájárulását személyes adataik kezeléséhez,

- befizeti az 1900,-Ft adminisztrációs költséget.
* A rendőr szakközépiskolákra az Országos Rendőr-főkapitány

ság által ki adott, a rendőr szakközépiskolákon és a Budapesti
Rendőr-főkapitányság, a megyei rendőr-főkapitányságok, a Ké
szenléti Rendőrség, valamint a Köztársasági Orezred személyzeti
osztályain 1998. augusztus IS-től személyesen vagy postai úton
beszerezhető jelentkezési egységcsomagban található jelentkezési
lappal és az előírt dokumentumok becsatolásával lehet pályázni.
Amennyiben ajelentkező postai úton kéri a jelentkezési egységcso
mag megküldését, köteles kéreIméhez a mindenkori postai dijsza
básnak megfelelően felbélyegzett A/4 (géppapír) méretű

válaszborítékot és mellékelni.
"Ajelentkezési lapot és mellékleteit a rendőr szakközépisko

lákba 1998. szeptember 15-ig kell eljullami.
Felvételi vizsgák, vizsgálatok és ellenőrzések

* Az alapellenőrzések során kerül megállapításra, hogy a
jelentkező rendelkezik-e a hivatásos szolgálati viszony létesíté
séhez szükséges feltételekkel.

* Fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsga, pszichológiai (írás
beli és szóbeli), valamint egészségi alkalmassági viszgálatok.

* Az általános (írásbeli) műveltségi teszt megoldásával az a
műveltségi és tájékozottsági szint mérése történik, melyet a
jelentkező élettapasztalata (szociális érése) során és a tanulás
folyamán szerzett.

* A bemutatkozó meghallgatáson kötetelen beszélgetés for
májában a rendőri szerv bizottsága megismerkedik apályázóval
és a pályázó is információkat szerez az általa választott, leendő
szolgálati helyéről.

Egyéb tudnivalók
- A felvételik 1998. szeptember IS-december 20. között zajlanak.
- A felvételi követelményekről, az értékelésről, a többJetpon-

tokról és az eljárás rendjéről szóló részletes tájékoztatót ajelent
kezési egységcsomag tartalmazza.

- Az érdeklődők számára a rendőr szakközépiskolák tanul
mányi felelősei adnak bővebb információt.

A rendőr szakközépiskolák címe, telejonszáma:
Budapesti RendőrSzakközépiskola, 110] Budapest, Kerepesi

út 47-49. Tel: 06-1/260]-100
Csopaki Rendőr Szakközépiskola, 8229 Csopak, Nosztori

major Tel: 06-87/446-344
Miskolci RendőrSzakközépiskola, 3501 Miskolc. Szentpéteri

kapu 78. tel: 06-46/4] 2-060
Szegedi Rendőr Szakközépiskola, 6701 Szeged, Bajai út 14.

Tel: 06-62/466-868
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Tisztelt Szerkesztőség!
1974 óta rendszeres "nyári-Iakók" vagyunk Gyomán.

Az elmúlt években sok bosszúságot, sőt mint félig-meddig
gyomaiaknak még bizonyos szégyenérzetet is okozott a
rengeteg illegáJisan kiszórt szemét.

S lám most "csoda" történt. Szerdán reggelenként vígan
pöfög egy traktor s vidám markos legények gondosan
összeszedik a kirakott szemetes zsákokat, lomokat. Még
azt is megteszik, hogy ha egy sáros utcán, (például a
Németzugi soron) nem tudnak bejönni, soron kívül jönnek
újból a sár felszikkadtával l

S szintén szerdánként méltóságosan begördü] a nagy
.,szippantós-szörny" is , a kukás-k~csi. Ők az egyre szapo
rodó kukákat üríti k rendesen, pontosan.

Köszönet érte l

Palotai Mihály, szegedi lakos

A Kner köszöni
A Kner Irme Gimnázium és Szakközépiskola Termé

szetbarátainak Köre I997-ben az 1996. évi CXXVI. tv. alap
ján bejelentette igényét a magánszemélyek jövedelemadója
1%-ból való részesedésre. Egyben kérte az egyesü1ettel és
annak céljaival szimpatizáló személyeket, hogy tegyék meg
felajánlásaikat.

Egyesületünk igazolta, hogya törvényben leírt kötelezett
ségeknek megfelel, a támogatásrajogosult. Az APEH 1997.
október IS-én számlánkra átutalta az összeget, ez 15.298,-Ft.
Ennek felhasználásáról a közgyúlés döntött, melynek megfe
lelően azt teljes egészében a bükkszentkereszti pihenőház

berendezésének korszerűsítésérekell fordítani. Az elnökség
e határozat alapján 25 db kiselejtezett vasvázas szék felújítá
sára adott megrendelést. Az anyag és munkadíj összege
32.000,- Ft volt, ezt 1998. március IQ-én kifizettük. A teljes
összegnek felét képezte a felajánlás. A CXXVI. tv. 6. parag
rafusának (3) éretelmében fenálló kötelezettségünknek e
közzététellel teszünk eleget.

Egyben köszönjük támogatóink segítségét, melyet a jövő

ben is tisztelettel kérünk.
Gyomaendrőd, 1998. június 25.

Az elnökség nevében: Fekete László, üv. elnök

Segítettek, hogy segíthessünkl
A Városi CsaládsegítőSzolgálat bútorgyújtési akciót hir

detett 1998. májusában. Az akcióra több felajánlás érkezett
Bár kicsit szkeptikusak voltunk az akció sikerével kapcsolat
ban, de nagy örömünkre szolgált nekünk és a támogatott
családoknak is, hogy nagyon sok, még használható bútort
ajánlottak fel. A bútorokat szociálisan rászoruló. kisgyerme
kes családoknak osztottuk szét.

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatott családok
nevében is a felajánlóknak, név szerint Bogya Lajosnak,
valamint az anonimitást kérőknek a nemes gesztust.

Sajnos a családsegítő szolgálat helyhiány miatt a bútorok
raktározását nem tudja megoldani, így egyelőre nincs mó
dunk több felajánlást elfogadni. Amennyiben viszont újabb
igény merül fel a rászorulók részéról, ismételten meghirdet
jük az akciót.

A Városi CsaládsegítőSzolgálat munkatársai

Túraútvonal, szabadstrand
és szúnyogok

Levelemmel a gyomaendrődi turizmus jelenlegi hely
zetéről szeretnék néhány gondolatot közzétenni.
Egyikfővonzerőnket, a Liget Fürdőtaz idei szezonra

sikerült igazán széppé tenni, habár az összképet kissé
lerontja a tönkretett Halászkert és környékének állapo
ta. Afőgondom a nemrég kialakított túraútvonallal van.
Ha már pénzt fektettünk bele, illett volna néhány apró
ságra odafigyelni, olyanokra, amelyeket sokan észre
sem vesznek, ám a tervezők tudatlanságáról, felületes
ségéről árulkodnak. A város és az útvonal több pontján
elhelyezett térkép a tévedések gyííjteménye. Ennek iga
zolására néhány példa.'

- Vasúttal Gyomaendrődről Bécsbe és Párizsba át
szállás nélkül nem lehet eljutni, ellenben például Szom
bathelyre vagy Prágába igen. Nem kellene ilyenekkel
nagyzolnunk. Húsz évvel ezelőtt talán Moszk:vát írták
volna oda?!

- Ha a térkép készítői egyszer is átlapozzák a hivatalos
menetrendet, akkor látják, hogy Isztambulba nem Lő

kösházán, hanem Kelebián át közlekednek a vonatok.
-A 127-esvasútvonalnemDévaványáig, hanem Vész

tőn át Körösnagyharsányig vezet.
- A vasúti híd melleti rész nem igazán mondható

fürdőhelynek. Aki a térképnek hisz, az könnyen sérülé
seket szerezhet vagy akár meg is fulladhat.

A tanösvényen - nem éppen tartós módon - kitett
tablókon egyetlen, de óriási baklövést véltemfelfedezni,
ami pedig az, hogy összekeverték a tyúkot akakassal.

A szabadstrandon immáron 200 forintot kérnek na
ponta a sátorhelyért és az ott kapot! tájékoztatás szerint
a természetvédelmi igazgatóság afolyó árterében más
hol nem engedélyezi a sátorozást. Ezek szerint az end
rődi hídnál horgászóknak a gyomai szabadstrandon
lévősátrukból kellfigyelniük akapást? A sátordíj - mint
mondták - a közüzemi díjakatfedezi. A nem éppen olcsó
büfé bevétele nem lenne elegendő?A szénáért senki sem
kaszálná le a területet?

A szarvasi székhelyíí Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatósága a szúnyogirtást nem engedélyezte a
folyó egy kilométeres sávjában. Így véleményem
szerint a város többi részén elvégzett irtás kidobott
pénz volt, hiszen a szúnyogok a vízközelben szapo
rodnak, s riasztják el a turistákat, a pihenni vágyó
kat. Azon el lehet gondolkozni, hogy ez a helyzet a
Körös mellett lévő Gyomaendrődnek, vagy a szú
nyogparadicsomtól pár kilométerre fekvőSzarvas
nak hátrányosabb-e?!

Én nem a természetvédelem ellen vagyok, de amikor
az az emberek pihenését, sőt minden estéjének nyugal
mát veszélyezteti, úgy érzem átestiink a ló túlsó oldalá
ra. Egy a turizmusra mindinkább építő városnak
ilyesmire is figyelnie kellene, ez nem lehet pénzkérdés.
Persze mi lakosok is figyeljünk oda jobban házaink
tisztaságára, rendezettségére, hiszen egy virágos, szép
városban nekünk is kellemesebb...

ifj. Kiss János
Gyomaendrőd,Zrínyi u. ll/I.
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Készülődés az őszi fordulóra
Július végétól megkezdte

az edzést az immár NB 11
es férfi kézilabdacsapat.
Mivel a sportcsarnok még
nem áll rendelkezésre, így
futó-alapozó edzéseket tar
tanak a gáton.

Az új idény új gondokat
is fölvet. A csapat két ka
pusa, Vaszkó Viktor és
Sóczó Attila, munkahelyi·
elfoglaltságok miatt nem
tudja vállalni a rendszeres
edzést és játékot. Ezért
szükségszerűkapust vásá
rolni. Sikerült is meg
egyezni Dian Lászlóval,
aki az NB I B-s Szarvas
kapusa volt, s a szarvasi
csapat megszűnés~ óta
Kondoroson edzett. Igy a
gyomaendrődi kézilabdá
zás történetében először

nem saját nevelésű kapus
kezd a bajnokságban. A
csapat vezetése fontosnak
tartaná még Weigert Lász-

l ó hazaigazolását, azon
ban ennek anyagi vonzatai
is lennének, ami ebben a
pillanatban nem áll ren
delkezésre.

Megalakult az új csa
patvezetés. Tegjai: Csík
l m r e , F e k éc s J ó Z s ef,
Gyomai József, Márton
János, id. Rideg Zoltán,
Valuska Lajos. A tagok
nak a mérkőzések lebo
nyolításában, a
közönségszervezésben
és nem utolsó sorban a
szponzorok felkutatásá
ban van szerepük.

A kézilabdát szeretők

már augusztus 23-án láthat
ják a csapatot, a Magyar
Köztársaság Kupa első for
dulójában. A bajnokság
szeptember 5~én kezdődik,

az első mérkőzést Tisza
földvárral játsza a
GYEFKC.

Valuska Lajos

Mérkőzések

Szeptember 5., szombat, ifi: 16.00, felnőtt: 18.00,
Tiszaföldvár-GYEFKC

Szeptember 13., vasárnap, 9.30, 11.00, GYEFKC
Gyula

Szeptember 19., szombat, IS .00, 17.00, Martfű

GYEFKC
Szeptember 27., vasárnap, 9.00, 11.00, Makó

GYEFKC
Október 3., szombat, 17.00, 18.30, GYEFKC-Be

rettyó
Október 10.,szombat, 15.00, 17.00, Hódmezővásár

hely-GYEFKC
Október 17., szombat, 16.30, 18.00, GYEFKC-Oo

rozsma
Október 25., vasárnap, 15.00, 17.00, Mezóberény

GYEFKC
Október 31., szombat, 16.30, 18.00, GYEFKC

Orosháza
November 7., szombat, 17.00, 18.45, Bcs.-Újkígyós

II.-GYEFKC
November 15., vasárnap, 9.30, 11.00, GYEFKC-Ti

sza Volán

Porlik a beton a padló alatt

Pereskedik a város
Az önkormányzat első fokon elveszítette azt a
pert, melyet a sportcsarnok újabb hibái miatt
indított a kivitelező cég jogutódja, a Thermix
Építólpari Szövetkezet ellen.

- Még 1996 telén vettük
észre, hogyasportpadló alatt
egyre több hepe-hupa kelet
kezik, sőt a műanyagpadló

illesztéseinél használat köz
ben porol is. Kiderült, hogy
a műanyag padló alatti alj
zatkiegyenlítő a terem több
pontján szétmállott - téjé
koztatja lapunkat Babos
Lászlóné a gyomaendrődi

sportcsarnok igazgatónője.

- Szóbeli, majd írásbeli
megkeresésünkre a Thermix
elzárkózott a szavatossági
javítástól mondván, hogy a
szavatossági igény már nem

érvényesíthető, mert az át
adás időpontja óta már eltelt
öt esztendő. Az önkormány
zat bírósághoz fordult 
mondja az igazgatónő, aki
elmondta azt is, hogy asport
csarnokot 1990. március 31
én adták át, azonban a
tetőszigetelő anyag hibája
miatt többször is be keHett
zámi.

A szigetelőanyag eltávolí
tása után 1993. október 8-tól
használják folyamatosan a
csarnokot. Ez év júniusában
a szarvasi bíróság elutasítot
ta az önkormányzat keresetét

azzal, hogy az önkormány
zat a kivitelezés végétól szá
mított egy évig
érvényesítheti szavatossági
jogait, tartós használat ese
tén pedig három évig. Mivel
ezek a határidó1<. már letel
tek, ezért a bíróság a város
kérését nem méltányolta.

Idó1<.özben az önkormány
zat szakértői véleményt kért
az Építésminőség Ellenőrző
Innovációs Rt-tól, mivel a
sportpadló felszedését köve
tően nemcsak az aljzatkie
gyenlítővel, hanem az alatta
lévő aljzatbeton minőségé

veI is problémák adódtak. A
szakvélemény szerinta terv
ben előírt minőséget ugyan
eléri, illetve helyenként
megközelíti a beton minő

sége, ám a vizsgálat szerint

"túl alacsony a felszíni réteg
húzószilárdsága" . A károso
dás okát a szakértó1<. három
féle kivitelezési hibára veze
tik vissza...

Mivel a padlózat, s így
csarnok használata is bal
esetveszélyessé vált, ezért az
önkormányzat egy helyi vál
lalkozót bízott meg a helyre
állítási munkákkal. Július
16-ra 1,1 millióforintoskölt
séggel el is végezték a javí
tást, s helyrehozták a
csarnok területének egy har
mad részét.

- Az önkormányzat felleb
bezést nyújtott be a bíróság
hoz. Bár a csarnok jelenleg
használható, de a még ki nem
javított részek további rom
lása várható - mondta végül
Babos Lászlóné. H.E.
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Barátság SE

.SPORT

Gyomai FC

II

EndrődönaugusztUs 20-án pályaavató nemzetközi mérkő
zést rendeznek. A Barátság SE testvérvárosunk Nagyenyed
labdarúgó csapatát fogadja. A barátságos mérkőzés 17 órakor
kezdődik.

Gyuricza János. az egyesület vezetőségi tagja lapunknak
elmondta, hogy a csapat nyári felkészülése megfelelően zaj
lott. s nemcsak a szurkolók, hanem a szponzorok tábora is
nőtt.

- Külön öröm, hogy a polgármesternek köszönhetően a
Barátság SE a jövóben jelentősebb anyagi és erkölcsi támo
gatásban részesül az önkormányzat részéról - mondta Gyu
ricza János.

A Barátság SE csapatából Gyulára távozott Such, Papp és
Kulcsár. Pisont Szentesre ment, Hegedűs Kondorosra, Czif
rák pedig Érdre. A együttes új játékosai: Nagy Zoltán és
István Békésról érkezett, Kiskunfélegyházáról jött Cziglécki
és Kat"sai, Moldván Tiszafüredról, Sáfián pedig Szeghalom
róI.

Az első csapat tagjai közé került az ifik közül Hanyecz
István és Bela Tibor. A vezetőedző továbbra is Szendrei
Béla.

Az egyesület célja, hogy a csapat az NB III-ban minél
eló1<.elóbb helyen végezzen a bajnokság végére.

A Gyomaendrődi BSE
őszi mérkőzései

1 forduló, augusztus 9., vasárnap, 17.00: Bajai
LSE-GyomaendrődiBSE

2. forduló, augusztus 15., szombat, 17.00: Gyoma
endrődi BSE-Békési FC

3. forduló, augusztus 22., szombat, 16.30: Battonyai
TK-GyomaendrődiBSE

4. forduló, augusztus 29~, szombat, 16.30: Gyoma
endrődi BSE-HódmezővásárhelyiFC

5. forduló, szeptember 5., szombat, 16.00: Jamina
SE- Gyomaendrődi BSE

6. forduló, sze.ptember 12., szombat, 16.00: Gyo
maendrődiBSE-Orkényi SE

7. forduló, szeptember 20., vasárnap, 15.30: Kere
kegyháza SE-GyomaendrődiBSE

8. forduló, szeptember 27., vasárnap, 15.30: Kisúj
szállási SE-GyomaendrődiBSE

9. forduló, október 3., szombat, 15.00: Gyomaend
rődi BSE-Mezóberényi FC

10. forduló, október 10., szombat, 15.00: Kunszent
mártoni TE-GyomaendrődiBSE

11. forduló, október 17., szombat, 14.30: Gyoma
endrődi BSE-MakóiFC

12. forduló, október 25., vasárnap, 13.30: Csongrá
di ÉSSE-Gyomaendrődi BSE

13. forduló, október 31., szombat, 13.00: Gyoma
endrődi BSE-Szajoli SC

14. forduló, november 8., vasárnap, 13.00: Dömsö
di SE-Gyomaendrődi BSE

15. forduló, november 14., szombat, 13.00: Gyoma
endrődi BSE-Mélykúti SE

A Gyomai FC nyári felkészülése a tervek szerint zajlott. A
csapat együtt maradt, csupán Holló János távozott. Visszatért
a Gyomai FC-hez Tóth Zsolt, Kocsis Zsolt és Szántai Endre
Szarvasról. Az elmúlt szezonban a bajnokság második helyén
végzett csapat a fair play díjat is elnyerte a legsportszerúbb
játékért.

- A GYFC célkitűzése,hogy a bajnokság végén a dobogó
minél magasabb fokán végezzen az egységes csapattá formá
lódott együttes - tájékoztatta lapunkat Vass Ignác a GYFC
ügyvezetője.

A megyei I. osztály
őszi menetrendje

A Békés Megyei Labdarúgó Szövetségben elké
szítették a megyei I. osztályú bajnokság őszi

menetrendjét. A bajnoki nyitányra augusztus
8-án és 9-én került sor, míg az utolsó fordulót
november 14-én és IS-én bonyolítják le. Az ifjú
sági mérkőzések a felnőtt találkozók előtt két
órával kerülnek megrendezésre.

1. forduló, augusztus 8., szombat, 17.00: Gyomai
FC-Orosházi MTK-Szuperinfó

2. forduló, augusztus 15., szombat, 17.00: Szarvasi
FC-Gyomai FC

3. forduló, augusztus 22., szombat, 17.00: Gyomai
FC-Elek SE

4. forduló, augusztus 29., szombat, 17.00: Szeghal
mi SC-Gyomai FC

5. forduló, szeptember 5., szombat, 16.30: Gyomai
FC-Vésztői SE

6. forduló, szeptember 12., szombat, 16.30: Kamut
SE- Gyomai FC

7. forduló, szeptember 19., szombat, 16.00: Gyomai
FC-Medgyesegyházi SE

8. forduló, szeptember 26., szombat, 16.00: Gyomai
FC-Méhkeréki SE

9. forduló, október 4., vasárnap, 15.00: Tótkomlósi
TC-Gyomai FC

10. forduló, október 10., szombat, 15.00: Gyomai
FC-Csabacsüd SE

11. forduló, október 17., szombat, 14.30: Csorvási
SK-Gyomai FC

12. forduló, október 24., szombat, 14.30: Gyomai
FC-Gyulavári VFC

13. forduló, október 31., szombat, 13.30: Füzes
gyarmati SK-Gyomai FC

14. forduló, november 7., szombat, 13.00: Gyomai
FC-Dobozi SE

15. forduló, november 14., szombat, 13.00: Mező
hegyesi SE-Gyomai FC

Hirdetésfelvétel:
66/386-851
20/669-855



PIKTORBOLT
Gyomaendrőd,Fő út 204.

Festékek, lakkok,
ragasztók, ecsetek,

szerszámok, csavarok,
szegek, zárak, vasalások,

linóleumok.

Tele Eye 324
videotelefon
40.000 Ft
kezdő befizetéssel
30x8000 Ft/hó

Pentium MMX200
számítógép
24.440 Ft
kezdőbefizetéssel
30x4.888 Ft/hó

Számprog Szaküzlet
Békéscsaba, Szabadság tér 12-14.

66/321-824,325-824

Padlóburkoló lapok
árusítása minta után.

Ragasztók, fúgázóanyag,
önteriilő aljzatkiegyenlitő.

Tel.: 66/386-611

Lajta vetőgép és 3,5-ös
hamszter eladó. Érd.: Török
István, Dévaványa, Mezőtú
ri u. 18.

O km-es SIMSON S51 N
eladó. Érdeklődni: 66/451
936.

GAZDA KISÁRUHÁZ
a gyomai piactér mell ett

• horgószruhók, gumicsizmák,
• cserép savanyító edények,
• locsolótömlők, bográcsok,
• kutya- és macskatápok,

felszerelések. .')'
• Növényvédőszerek, kG'·,.:::IA\'~:-r-.fJi?)

szúnyogirtók,
linóleumok, fóliók.

• A Szarvasi Vos- és Fémipari Rt.
termékei is kaphatók:

konyhai csillárok, kávéfőzők

Tanya eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Dobó u. 6. vagy
Széchenyi u. 25.

600 négyszögöl vízparti
Pocoskert eladó, kövesúthoz
közel. Érd.: Bak János, Gyo
maendrőd.Tel.: 386-918.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat elkészítéséhez szükséges infor
mációk 1000 Ft befizetése mellett a Polgár
mesteri Hivatalban átvehetó1c

PÁLYÁZAT BENYÚjTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE:

A pályázatot zárt borítékban 5 példányban
GyomaendrődVáros Polgármesterének kell cí
mezni és "Blaha" jeligével ellátva 1998. au
gusztus 31-én 12 óráig kell benyújtani
személyesen vagy előző napon kell postai úton
feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
címre. A fenti határidő elmulasztásajogvesztő!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ér
tékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező

600611 hrsz-ú 329 m2 irodaház, valamint
?

6006/2 hrsz-ú, 362 m- beépítetlen terület elne-
vezésű, természetben Gyomaendrőd, Blaha
Lujza u. 5. szám alatti ingatlanokat további

. hasznosítás céljából pályázati kiírás útján
; ; ;;

ERTEKE51TE5RE MEGHIRDETI.
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~ Számítástechnikai szaküzlet és szerviz =--=--

: Új környezet, kibővült áruválaszték, gyors, minőségi :
: fénymásolás augusztustól üzletünkben! :
• •: Augusztus és szeptember hónapban :
: akciós számítógép konfigurációkkal :
: várjuk az iskolakezdést. :
: Szolgáltatásainkról és az akció részleteiről bővebben szívesen:
• tájékoztatjuk üzletünkben. •• •
• Címünk változatlanul: 5500 Gyomaendrőd Fő út 230. :
: (A bútorbolt mellett, a Gimnáziummal szemben!) •

• •
• Telefon/fax: 66/386-774 Nyitva: H-P: 900_1200

; 1300_1700
:

: Szombaton: 900_1200
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COLOR SHOP
~

PAPIRBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi u. 2.

Telefon: 66/282-037

TANSZERVÁSÁR!
Füzetek A/5: 25 Ft

A/4: 54 Ft
spirálfüzet: 120 Ft

Vegyen meg gyermekének
mindent egy helyen és nyár

végén
NYERJEN

egy Monternbike kerékpárt!
(1000 Ft-ért egy sorsjegy!)

* Strandcikkek,
gyermekmedencék

* Filmkidolgozás
ajándékfilmmel

>(- Bélyegzőkészítés

rövid határidővel!

~/:-~7;- - J
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ONLINE
Számítás- és Irodatechnika

~ "n' I" ••_~

* Használt és új
számítógépek
adása-vétele

* Monitorok
* Audió-video javítás!

5500 Gyomaendrőd,

Fő út 181/l.
Tel./Fax: 06-66/284-559

E-MAIl:
ONLINE @BEKES.HUNGARY.NET

A volt Győzelem Tsz központjában

10 VAGON
TÁROlÓRÉSZ ELADÓ.

Érdeklődni: Tóth lajos,
66/285-040

COpy
FORCE

Másolástechnikai
és

Irodatechnikai Bt.

* Új és használt
fénymásológépek

adása-vétele

* Másolópapír,
faxpapír,
leporelló

* Nyomtató
kazetta,

festékszalag

* HP, Olivetti,
Canon ink.jet

patronok
újratöltése

* HP 4L,5L,6P
Cartridge
újratöltés

* Ricoh, Sharp,
Canon

másológépek
kazettáinak

felújítása

ADÁS-VÉTEL
SZERVÍZ

Gyomaendrőd,

Zrínyi u. 26.
Tel: 66/284-788,

20/439-172

Fénymásolás!
Szöveg

szerkesztés!
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HÁZ,LAKÁS
Kertes családi ház eladó nagy

portávaL Gyomaendrőd, Sugár u.
77. szám alatt. Érd.: Gyomaendrőd,
Sugár u. 691l.
Gyomaendrőd, Kolmann ltp.

NI/5. szám alatt egyszobás lakás
eladó. Érd.: 66/386-958

Sürgősen eladó 3 szobás. 2 erké
Iyes. 86 m2-es, földszinti teher
mentes. gáz-közpotnifűtéses,

parabola antennás lakás. Minden
megoldás érdekel. Érd.: Gál Imré
né.-Gyomaendrőd.Október 6 ltp.
711.

Budapest VII. ker., Rózsa F. ut
cában kétszobás, összkomfortos el
ső emeleti lakás eladó. Érd.: Pésó
Béláné. Gyomaendrőd, Szőlőskert

10.
Gyomaendrőd. Eötvös u. 9.

sZéÍm alatt házrész sürgősen eladó.
Érd.: Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.
BIB 216. Tel.: 20/589-510

Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. )3.
szám alatti ház eladó. Kétszobás,
összkomfortos. ,gáz+vagyestüzelésű

központi fűtés. Erd.: a helyszínen
Gyomán a Zalka Mátéu. 14..

szám alatt gázf6téses kertes családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 18.
óra után. Gyoma, Tanács u. 14.

Gyomán.. a Mátyás kir. u. 36.
szám alatti 126 m2-es. 3 szobás·
összkomfortos, gázkonvektoros,
kertes családi ház 40 m2 alsó élpü
Ieltel. 470 m2-es teklen eladó. Érd.:
a fenti címem.

3 szobás. komfortos ház ipari
árammal. nagy portával eladó vagy
lakótelepi lakásra cserélhető Gyo
maendrőd. Sugár u. 130. sz. alatt.
Érd.: egész nap Gyomaendrőd.
Bartók B. u. 8/1. Tel: 20/461-268.
20/287-173.66/285-406

Gyomaendrőd, Október 6. ltp-en
lakás eladó tiszta. csendes lépcső

házban. Érd.: 66/284-162, este 6
óra után.

Gyomán 3 szobás, fürdőszobás.

gázos, telefonos, kertes családi ház
~Iadó. Érd.: 66/386-275

Gyomán sorházban 142 m2-es
négy szobás családi ház eladó.
Érd.: este. 66/285-963

Budapesten, Újlipótvárosban
kétszobás. [elefonos lakás hosszú
távra kiadó július l-től. Kaució
szükséges. Érd.: 06-11350-8247

Gyomaendrőd. Dózsa György u.
6. szám alalti 3 szobás, összkom
fortos, garázsos ház gazdasági épü
letekkel 1000 m2-es telken eladó.
Irányár: 1.6 millió Ft. Érd.: Dr.
Kolbusz Judit, vagy este 62/442
987

Gyomán gázfűtéses, kétszintes
családi ház lakható melléképülettel
eladó vagy értékegyeztetéssel gyo
mai lakótelepi lakásra cserélhető.

Érd.: Gyomaendrőd. Gárdonyi G.
u. 16.

Két család részére is alkalmas
komfortos családi ház ipari áram
mal eladó. Irányár: 3,5 millió Ft.
Érd.: 661285-489

Gyomaendrőd, Blaha Lujza 13.
szám alatti ház eladó. Érd.: Pintér
Vendelné, Gyomaendrőd, Appo
nyi u. 20.

Gyomaendrőd,Dózsa u. 6. szám
alatt 3 szobás nagy családi ház el
adó. Irányár: I millió 600 ezer fo
rint. Érd.: esténként a Dózsa u. 12.
szám alatt.

Endrődön ,kis ház nagy alsóépü
lettel eladó. Erd.: Endrőd, Sugár u.
132. Tel: 66/283-758

Szarvason kenes házak sürgő

sen eladók. Irányárak: 2.8-3.8 mil
lió Ft. Tel: 06-20/206-593

Gyomán kétszobás összkomfor
tos ház vízhez 30 méterre eladó.
Érd.: Gyoma, Battllányi u. 4.

Gyomaendrődön 98 m2-es ker
tes. összkomfortos, központi fűté
ses családi ház eladó. Érd.:
Gyomaendrődön, Könyves Kál
mán u. 9. szám alatt. Munkaidőben
66/386-9) 5 Vinkovics Attiljánál,

Endrődön 3 szobás. komfortos
ház eladó. Irányár: 1.3 millió Fr.
Érd.: Endrőd, Rózsahegyi Kálmán
u. 2. Juhász Imre

Gyomán a Fő úton kétszobás.
komfortos lakás eladó vagy elcse
rélhető (üzletnek, irodának. mű

helynek is alkalmas). Tel:
661285-535

Endrődön. Liliom u. 6. szám
alatt kétszobás. konvektoros, ker
tes ház eladó. Tel: 30/741-749

I963-ban épült kétszobás. gáz
központifűtésesház sürgőseneladó
Gyoma. Dobó u. 8. szám alatt. Érd.:
Gyomaendrőd. Kiss B. u. 211. Tel:
66/386-707

Gyoma központjában 3 szobás
gáz- és vegyestüzeJésű kertes csa
ládi ház alsóépülettel. garázzsal.
szép környezetben eladó. Tel:
60/481-277

Gyomán, Gárdonyi u. 53. szám
alatt kétszobás, összkomfortos csa
ládi ház alsóépületekkeJ, garázzsal,
300 négyszögöl ponával eladó.
Érd.: a helyszínen.

75 m2-es rendezett kertes csalá
di ház eladó. Érd.: az esti órákban,
661285-454

A Kondorosi kövesút mellett
Gácsi féle tanya (III. ker. 216.) 7
hektár földdel. ipari árammal el
adó. Érd.: Gácsi Mihály. Gyoma
endrőd, Selyem u. 2. Tel: 386-355

Öregszőlőben, Kis utca 5. szám
alatt 120 m2-es, 3 szobás ház nagy
portával eladó. Érd.: a hétvégén a
helyszínen.

KERT, TELEK
Templom-zugban vízparti telek

gyümölcsössel. szántó val eladó.
Tel: 06-60/470-081

Torzsásban 800 m2 kert kis ház
zal eladó. Érd: 66/285-665

Sürgősen eladó 2 db föld a Har
csásban, kb 450-450 négyszögöl.
Ugyanit! Robix-rotációs kapa szi
vattyúval együtt eladó: Érd.: End
rőd, Kinizsi u. 9. Tel: 66/285-729

Öregszőlőben. Bacsalaposi u. 4.
szám alatt ház eladó. Érd.: Kulik
Istvánné, Gyomaendrőd. Blaha u.
6.

Öregszőlőben, Ugari u. I. szám
alatt építési telek eladó. Tel.:
66/285-294

Mazőgazdasági vállalkozás
céljára alkalmas telek eladó a Kon
dorosi út mellett. Tel.: 66/285-294

JÁRMŰ

Jó állapotban lévőSimson SR 50
fehér robogó és kétsebességes
szürke Babetta eladó. Tel: 66/284
205

Vennék újszerű353-asWartbur
got tűzpiros vagy fehér színben 10
éves korig. Tel.: 66/386-815

Moszkvics 412-es, I 973-as év
járatú. kockalámpás, üzemképte
len, egyben eladó. vagy bontáSra
+alkatrészként. Tel.: 661285-881

Lada 13'00-as és egy Trabant
kombi eladó. Érd.: Balogh Imre.
Gyomaendrőd, Széchenyi u. 12.
Tel.: 66/283-782

Polski Fiat eladó. Érd.: 18 óra
után, 66/283-414

Új 28-as férfi kerékpár, valamint
3 lapos villanytűzhely eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Budai Nagy A. u,
211.

Tíz éves Zastava GTL-55-ös el
adó. Érd.: Gyoma, Kossuth u. 49

Kétütemű Trabant műszakival

eladó. Tel: 66/282-406

ÁLLAT
Törzskönyvvezett 4 éves fekete

Doberman szuka eladó. Ár meg
egyezés szerint. Érd.: Szántó Bélá
né. 66/386-961. hétköznap 8-16-ig.

Kétéves skótjuhász szuka eladó
vagy műszaki cikkre cserélném.
Tel.: 66/285-á294

Három hónapos németjuhász
kutya eladó. Tel.: 661285-88J

ÁLLÁST KERES,
KÍNÁL

Jövedelem kiegészítések szel
lemi munkákkal hosszútávra. Tel:
66/285-874

Asztalos munkát vállalok. Meg
rendelhetők ajtók. ablakok, bútorok
és épületüvegezés. Érd.: Pelléné.
Gyoma, Bánomkerti u. J6/1. Tel:
20/645-901, 66/282-840 este.

Színes tévék helyszíni javítását
vállalom. Ugyanitt színes tévé. vi
deolejátszó olcsón eladó. Tel:
66/283-270

Telefonhoz csatlakozóvezeték
készítés, hosszabítás, minden mé
retben azonnal. Érd.: Gyomaend
rőd, Bartók B. u. 10. Tel:
66/285-149

Augusztus hónapra fordítást és
korrepetálás[ vállalok német. angol
nyel vből. 66/284-816

Idős nénit szeretnék gondozni a
férjemmellakásért. Mindent meg·
csinálunk. Cím: Kozma, Gyoma
endrőd, Rózsahegyi K. u. I.

Redőny-reluxa,napellenző-sza

lagfüggöny-szúnyogháló készíté
sét vállaljuk. Tel.: 66/283-877, 19
óra után.

Idős asszony mellett albérletet
ajánlunk fel az éjszakai felügyele
tért. Tel.: 66/284-469 (reggel vag
este).

A Szilvia Panzióban 2 fő, német
nyelvet beszélő, jó megjelenésú
fiatal munkatársakat keresünk.
Érd.: Gyomaendrőd. Semmelweis
u. 5. Tel.: 66/386-741.

EGYÉB
Gyoma, Bajcsy u. 119. sz. alaH

(a Volán Bisztró mellett) Holland
Bútorbolt nyílt. Heverők. ülőgarni

túrák, szekrények, nagy választék
ban kaphatók és megrendelhetök.
.' Eladó 3 fázisú terménydaráló.
Érd.: Gyoma. Madách u. 6. Tel:
66/386-462

Terménydaráló 220 V-os, 1500
W-os gyári motorral eladó. Ugyanitt
I és 3 fázisú villanymotorok. hajtó
művesek is 550 W-4000 W-ig el
adók. Érd.: 661285-271,60/384=-670.
Gyomaendrőd, Csokonai u. 22.

Eladó Yamaha PSR6 szintetizá
tor, 220 V vízszi vattyú és egy lég
puska. Érd.: Gyoma. Hársfa u. 8.
Tel: 66/283-450

Eladó egy 400 literes hűtőládaés
egy 125 literes villanybojler. Tel:
66/285-282

Köszönet
nyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

édesapánk, apósunk,
nagytatánk

és déditatánk,
Dékány Mihály

temetésén megjelentek
és osztoztak a fájdal

munkban.
A gtjászoló család

..~
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Telefon: 66/386-358

Használt és új ruházati
bolt kínálata

Gyomaendrőd, Petőfi u. 2.
Kilós és válogatott ruházat

augusztus 24-től

90 Ft/db
akciós áron!

Gyomaendrőd,Hősök u~ 44.
Új ruházat:

- nyári ruhák 1800-3200 Ft-ig
- pólók, - fürdőruhák, -játékok,

- strandcikkek
Fehérnemük

augusztus 24-től akciós áron!

'-\ WATT ~
Villamossági Szaküzlet

Gyoma, Fő út 214., Endrőd, Fő út 10.

- Villanyszerelési anyagok és elektromos
szerelvények nagy választékban,

- Vape elektromos beltéri és kültéri szúnyogirtó szettek,
- Eli!"! és Nll.-E háztartási gépek, ETA porszívók

. és takarítógépek.
Ezenkívül vállaljuképületek villanyszerelését,

háztartási gépek javítását.

gyártmányú sátras utánfutó eladó.
Tel: 66/285-841

SKIF gy,írtmányú sátras utánfu
tó eladó. Tel: 66/285-841

Újszerű állapotban német össze
csukható sportkocsi. valamint 3
hónapig használt HajsJú keverőtár

csás mosógép eladó. Erd.: Gyoma
endrőd. Gárdonyi u. 2. Tel:
661285-503

Használt. autóba és kerékpár"fa
való gyermekülés, autómata mo
sógép, kéttárcsás rozsdamentes
mosogató olcsón eladó. Tel:
66/282-189

Hálószobabútor és villanytűz

hely eladó Gyomán a Tanács u. 14.
szám alatt. Érd.: 18 óra után.

Eladó egyágyneműtartós ifjúsá
gi heverő és egy kétszemélyes ki
húzhalós heverő két fotellal. Érd.:
Gyoma, Vidovszky u.6. Tel:
66/284-583

Új parabola antenna eladó. Érd.:
Gyoma, Sallai u. 21. Tel: 66/282
156

Eladó régi szobabútor: 2
szekrény .2 ágy. l tükör és egy
asztal. Érd.:-Gyoma. Mátyás
kir. u. 25/1.

Olcsón eladó szobakerékpár. au
tóba való biztonsági gyermekülés,
komplett parabola, fűnyíró, kerék
pát és gázpalack. Érd.: Gyomaend
rőd, Kulich Gy. u. 1311. Tel:
20/585-339

Jó állapotban lévő. lila színű

Marco-King babakocsi eladó.
Érd.: Czinczár Imréné. Tel.: 282
092.

Háromfunkciós ROAN típusú
baba kocsi megkímélt állapotban
eladó. Érd.: Gyomaendrőd. Bajcsy
út 26/1. .

Megkímélt állapotban lévő há
romfunkciós. nagykerekű babako
csi eladó. Érd.: Galambos Mihály.
tel.: 284-486.

Építkezésből kimaradt új, fehér.
160-as öntvény fürdőkád eladó
vagy ötletes dologra c,serélhető.

Irányár: 25 ezer forint. Erd.: Gyo
maendrőd. Napkeleti u. 36. Tel:
66/284-540

Köt6gépeket (Passap Duomatic
80. Empisal. Diamant) cserélnék
építőanyagra tetőté;hez (cserép, fa
anyag. ablakok). Erték: 100 ezer
[·orint. Érd.: 06-29/335-345. Gyo
ma. Mikszáth u. 32.

Használt felnőtt és gyermekke
rékpárok. szekrénysor. üJőga~itú
rák. fúnyírók eladók. Erd.:
Gyomaendrőd.Kiss B. u. 4.

Átfolyó rendszerű villany víz
melegítő, fürdóKád. mosógép szá
rítóval. mosogatógép (7000,-Ft)
eladók. Érd.: Gyoma Kiss B. u. 4.

Bontásból eladó kiscserép. két
féle szalagcserép, Bohn cserép és
egy betonkútgyúrű. Érd.: Gyoma
endrőd. Tompa u. 9. Tel: 66/386
828

468-as számítógépét (alap
lap+CPU+memória) típustól füg
gően Pentiumra (200-233 MHz-es.
16-32 MB) cserél ném. Ár: 28-34
ezer Ft. Érd: 17 óra után. 661284
370

Dokumentumok (szakdol
gozatok, szórólapok) számítógépes
szerkesztését, nyomtatását válIa
oim. Érd.: Gyoma, Jókai u. 28. Za
kariné Józsa Ida, 66/285-668

Eladó egy Favorit tévé 5000 fo
rintén. Tel.: 66/386-8l5Gyoma.
Bajcsy u. 119. sz. alatt (a Volán
Bisztró mellett) Holland Bútorbolt
nyílt. Heverők, ülőgarnitúrák,

szekrények, nagy választékban
kaphatók és megrendelhetők.

Élelmiszer boltba való álló és
falraakasztós polcok és eladópult
2.5 m-es egyfiókos kenyértartó
polccal eladó. Érd.: Gyomaendrőd.
Ady u. 18. Tel: 60/48l-432SKIF

Érdeklődni: .

Feladóneve: .

Címe: ..

Az apróhirdetés szövege: ..

Ingyenes az apró!
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 kelJ
beírni a kivánt szöveget, és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban kelJ elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősségetnem
vállalunk

'
Egy apróhirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon

tizenöt (] 5) szónál többet'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J

--------------------------- J

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

Fóliák, fűnyírók, kerítésdrótok,
műanyaghullámtetők, szegek,

zárak, lakatok, kéziszerszámok,
műanyag áruk, savanyító
edények, gumicsizmák,

ruhaszárítók , szúnyoghálók,
kutya-, macska-, díszmadáreledel.

--Új hel;en~a volt Jóbará;l
Bisztró helyén

Agro Áruház
Gyomaendrőd,Fő út 15.

Telefon: 20/527-032, 66/386-274

-.. ..~
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A Csárdaszállási Petőfi
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
kedvező feltételekkel bérel mezőgazdasági földterületet, valamint vállalja

mezőgazdasági kistermelők növénytermelésének integrálását,
továbbá gépi szolgáltató rész/ege a

CSÁRDASZOLG Mezőgazdaság i Szolgáltató és Termelő Kft. egész éven át az
egyéni és társas vállalkozások rendelkezésére áll az alábbi szolgáltatásaival:

SZÁNTÁS, TALAJ-ELŐKÉszíTÉS,MŰTRÁGYASZÓRÁS,VETÉS,
NÖVÉNYVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS, BETAKARíTÁS,

. TERMÉNYTISZTíTÁS, -sZÁRíTÁS.

Korszerű technológia, kiváló minőség,

kedvező szolgáltatási díjak.

VÁRJUK MEGRENDELÉSE/KET!
Ügyintézőnk: Valentinyi Zoltán ügyvezető.Címünk: 5621 Csárdaszállás, Kossuth u.13.

Telefon: 66/426-022 és 426-033, valamint 30/855-841. Telefax: 66/426-056

Köszönet

ll1for»1atil~i

MagáMisltola

Aki 1998. augusztus 20-21-22.-én
GYOl\'1AENDRÖDÖN

Cl" \lTA AGRICOLAE" kiállításon és yásáron
iratkozik be, egy pólót kap ajándékba!

A Felnőttképzési Vállalkozások Szövetségének tagja

Szeptemberben indul0 tanfolyamok kamatmentes részli'tfizetéssel!
Számítástechnikai szakképesítő tanfolyarnok:

Számítógép-kezelő (alapfokú)
Szoftverüzemeltető(középfokú)

.;z egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola megbízásából
Oktatási infonnatikus (felsőfokú)

.'\2 EDE-Hungary Európai Távo1..'tatás fe1s6fo1..1l tanfolycunai:
Irodavezető

Marketing-és rekJámmenedzser
Kereskedelmi menedzser

Aprók

A Református Szeretetotthonba
azonnali beköltözésre van

lehetőség nő jelentkezők részére.
Érdeklődni a386-841-es

telefonszámon, vagy a Lelkészi
Hivatalban lehet.

'Villamosltoll lanyamba sertesgondozónak rokkanlnyugdljas hazaspárl keresek.
Gyomaendrőd. Áchim u.1I1. Tel.: 66/386-817

·Telefonos. gaz-közponlifúfeses, holtág ra nező haromszobás, padlásler beepltesú
kerles ház eladó a Ballhyány u. 5. sz. alall.

Érd.: a helyszinen. vagy a386-255. 283-232 telefonszámokon.
'Keselyősön 0211-42 hrsz. 68 ak. (2 ha) 'rfekú szántó eladó. Giricz Laszló

Gyomaendröd. Kólcsey u. 4. TeL: 282-382
'Gyoman aTorzsási holtágnal900 negyzelmeteres vizparti bekerltoll kerl eladó. faház.

villany, fúroli kúl van. 66/283-523
'Yamaha Nexone Jog robogó eladó. Érd.: 661284-505

A Halász István teslnevelö tanár pártfogása alatt atlétizáló
általános iskolás gyerekek nevében köszönetet momdunk

mindazoknak avállalkozóknak, személyeknek, akik
hozzájárultak aversenyek dijazásához és a záróbuli

rendezvenyének sikeréhez.
SZŰCS Mária

szülő
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Rózsakert
Nagylaposon

5. oldal

foav Cohen,
aNagylaposon működő

Euro-Flore Kft.
egyik tulajdonosa

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

.. ,
Onkormanyzati

választások
1998. október 18.

5. oldal

Széplasz Szilárd,
a Hőtechnikai és

gépipari Kft.
új igazgatója

/

Uj igazgató
a Hőtermnél

Gyomaendrőd,

Fő út 181/l.
Nyitva: hétfő-péntek

9-12 és 14-18 óráig
szombat 9-12 óráig

Itt az ideje, hogyelmenjünk
a Farmerházba

bevásárolni,
az újonnan érkezett

ŐSZI-TÉLI
kollekcióból!

"Soha semmivel nem
vagyok elégedett"

A polgármesterrel készült interjú a lap 4. oldalán

Kábeltévé tulajdonosok figyelem!
1998. szeptember 17-én 9 órától a helyi kábelstúdió

kísérleti adásaként élő közvetítést adunk a képviselő

testület üléséról. A felvételt szeptember 20-án vasár
nap reggel 8 órától a helyi csatornán megismételjü.k.

* Használt és új számítógépek adása-vétele
* Monitotok
* Audio-video javítás!
* Bull 386 számítógépek már 6.900,-tól
* Compaq 486 DX 50 18.000,-tól
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181 ll.
Tel./fax: 06-66/284-559

Negyven éves érettségi
találkozó

A Gyomai Gimnáziumban 1954-ben kezdődött ej az oktatás, s
négy év múlva, 1958-ban érettségiztek az első tanulók. Augusztus
20-án az öregdiákok rendezték meg 40 éves érettségi találkozóju
kat egykori iskolájukban. Megkoszorúzták elhunyt tanáraik sírjait,
s rendhagyó osztályfőnöki órán idézték fel az elmúlt évtizedeket.

Felvételünkön a 40 éve érettségizett diákok és tanáraik a gimná
zium épülete előtt.
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Önkormányzati választások
1998. október 18.

Az önkormányzati választásról készített tájékoztató segítséget nyújt a
választópolgároknak abban, hogyajelöltállítás és a szavazás legfontosabb

szabályait ismerve éljenek választójogukkal.

A helyi önkormányzati
képviselők jelölése és

választása
A választópolgárok a képviseló1< több

mint a felét választják meg közvetlenül
egyéni választókerületekben.

Jelöltet ajánlani a sárga színű ajánló
szelvény kitöltésével és ajelöltnek vagy
megbízottjának történő átadásával le
het. Képviselőjelölt az lesz, akit az
egyéni választókerület választópolgára
inak legalább l %-ajelöltnek ajánlott.

A szavazáskor a szavazólapon ajelöl
tek ábécé sorrendben szerepelnek. A
választópolgár egy jelöltre szavazhat
oly módon, hogy a kiválasztott jelölt
neve melletti körbe X vagy + jelet raj
zol. Csak egy jelölt választható. Megvá
lasztott képviselő az a jelölt lesz, aki a
választókerületben a legtöbb szavazatot
kapta.

A képviselői helyek mintegy 40 %-át
a pártok által összeállított úgynevezett
kompenzációs listák között osztják el.
Ez úgy történik, hogya választókerüle
tekben vesztes jelöltek szavazatait
összesítik az ó1<.et állító párt listájára. Az
egyes pártlisták az így gyűjtött szava
zatok megoszlásának megfelelőarány
ban kapnak képviselői helyeket. Így
tehát annak a választópolgárnak a sza
vazata sem vész el, aki vesztes jeleöltre
szavazott, hiszen ez a szavazat a listát
állító szervezetet még mandátumhoz
juttathatja.

A pol9ármester jelölése
es választása

A polgármesterjelöltet ajánlani a ró
zsaszínű ajánlószelvény kitöltésével és
ajelöltnek vagy megbízottj ának történő

átadásával lehet. Egy választópolgár
csak egy polgármester-jelöltet ajánlhat.
Polgármesterjelölt az lehet, akit 100
ezemél kevesebb lakosú település vá
lasztópolgárainak 2 %-a, de legalább
háromszáz, a 100 ezernél több lakosú
település választópolgárainak l %-a, de
lagalább kettőezer választópolgár je
löltnek ajánlott.

A szavazáskor a szavazólapon vala
mennyi jelölt ábécé sorrendben szere-

pel. A választópolgár az általa kiválasz
tott jelölt neve melletti körbe helyezett
X vagy + jellel szavazhat. Csak egy
jelölt választható.

Polgármester az a jelölt lesz, aki a
legtöbb szavazatot kapta.

A kisebbségi
önkormányzat

választása
A település választópolgárai helyi ki

sebbségi önkormányzatot akkor vá
laszthatnak, ha azt öt, magát azonos
kisebbséghez tartozónak valló választó
polgár 1998. augusztus la-ig kezdemé
nyezte.

Egy településen több kisebbség is
kezdeményezhet helyi kisebbségi vá
lasztást.

A jelöltajánláshoz a szürke színű

ajánlószelvényt kell kitölteni és ajelölt
nek vagy megbízottjának átadni.

Helyi kisebbségi önkormányzati kép
viselőjelölt az lehet, akit a település vá
lasztópolgárai kötül legalább öten
kisebbségi jelöltnek ajánlottak.

A szavazáskor a helyi kisebbségi ön
kormányzat választásában - meggyőző
dése szerint - a település valamennyi
választópolgára részt vehet. A szavazó
lapra kisebbségenként a jelöltek ábécé
sorrendben kerülnek fel.

A választópolgár csak egy kisebbség
jelöltjeire szavazhat, legfeljebb öt je
löltre adhatja le szavazatát. A települé
sen kisebbségként megválasztható
képviseló1< száma öt fő.

A választás alapján az a kisebbség
alakíthat helyi kisebbségi önkormány
zatot, amelynek jelöltjeire legalább 100
választópolgár érvényesen szavazott.

Megválasztott kisebbségi képviseló1<.
azok ajelöltek lesznek, akik a szavazó
lapon szereplőösszes jelölt közül a leg
több szavazatot kapták.

A yálasztásra jelöltet, listát ajánlani
az "Ertesítő"-vel együtt megkapott hi
vatalos Ajánlószelvényeken lehet 1998.
szeptember 25-ig.

A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A választópolgárok érvényes sze

mélyazonosító igazolványuk felmutatá
sával szavazhatnak.

Köszönet
Köszönetet mondok az önkormány

zatnak, mindazoknak a válJalkozóknak,
rokonoknak, magánszemélyeknek, a 2.
Sz. Általános Iskola tanárainak és diák
jainak, akik hozzájárultak fiam Pap Ta
más bostoni szívműtétjére való
kiutazásához és kinttartózkodásához.

A műtét komplikáció nélkül sikere
sen zajlott és jó egészségi állapotban
térhettünk haza.

Köszönöm: Tandi Anikó

Figyeleml
A TITÁSZ Rt. Mezőtúri Üzemveze

tősége kéri a Tisztelt Fogyasztókat,
hogy 1998. szeptember 19-20-án a Gyo
maendrőd térségben lévő hobbi telkek,
nyaralók, kertek fogyasztásmérőinek

Jeolvasását tegyék lehetövé, vagy a mé
rőállásokat közöljék az alábbi telefon
számokon: 561350-015 vagy
56/350-069.

Leolvasási térségek: Dan-zug külső,

belső, Bónum-zug külső, belső, Sóczó
zug, Templom-zug, Fűzfás-zug. Peres,
Sirató, Harcsás, Kocsorhegy, Bacsala
pos.

Köszönettel: TITÁSZ Rt. Üzemveze
tősége Mezőtúr, Szabadság tér 16.

Aprók
Eladó kerti traktor pó~kocsival, vizsgá

zott, új rendszámmal. Erd.: Gyomaend
rőd, Széchenyi u.21

Endrőd, Táncsics u. 30. szám alatt ház
eladó. Irányár: 900 ezer Ft. Érd.: a helyszínen.

Gyoma, Kölcsey u. 23. szám alatt két
szobás. összkomfortos, konvektoros ker
t~s ház 400 négyszögöl telekkel eladó.
Erd.: a hej yszínen vagy a 66/285-856 te
Jefonszámon.

Kitűnő állapotú fehér kombi gyerme
kágy, 75xJ60-as ágyneműtartós gyerek
heverő és 100 db l méteres kerítésléc
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Pásztor u. 21.
Tel.: 66/386-734

Nagyállás és Kocsorhegy között 7,5 ha
szántó eladó. Érd.: 66/284-490
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Egyéni és listás jelöltek

V~lrjukmegrendeléseiket!
Ugyintézőnk:Valentinyi

Zoltán ügyintéző,

Címünk:
5621 Csárdaszállás,

Kossuth L. u. 13.
Telefon:

(66) 426-022
és 426-033.

A Csárdaszállási
Petőfi

Mezőgazdasági

Termelőszövetkezet

kedvező feltételekkel
bérel mezőgazdasági

földterületet, valamint
vállalja mezőgazdasági

kistermelők

növénytermelésének
integrálását,

továbbá gépi szolgáltató
. részlege a

CSÁRDASZOLG
Mezőgazdasági

Szolgáltató
és Termelő Kft.

egész éven át az egyéni
és társas vállakozások
rendelkezésére áll az

alábbi szolgáltatásaival:
• talaj-előkészítés,

• műtrágyaszórás,

• vetés,
• növényvédelmi

szolgáltatás.
Korszerű technológia,

kiváló minőség,

kedvező szolgáltatási
dijak.

;;

MAGEP PC
* Új és használt gépek

az üzletben 29.000 Ft-tól!
* Otthoni könyvelésre,
szárnlázásra alkalmas

DTK 386-SX multimédiás
* 3 DFX-es 233 MHz-es

gép 170.000 Ft-ért.
* CD-írás

* Játéklehetöség a boltban,
pl.: Unreal.

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 45.
(Stop Butiksoron)

Magyarországi
Szociáldemokrata Párt
képviselőjeöltjei:

1. vk.: Nagy Pál
2. vk.: dr. Kovács Béla (az MSZP je

löltjét az MSZDP támogatja)
3. vk.: Garai János (MSZDP)
4. vk.: Kovács Kálmán (közös jelölt a

Munkáspárttal)
5. vk.: Jenei Bálint (MSZDP)
6. vk.: Szabados Ferenc (MSZDP)
7. vk.: Békési Béla (MSZDP)
8. vk.: Gellai Máté (MSZDP)
9. vk.: Kiszely István (MSZDP)

10. vk.: nem indít jelöltet
Polgármesterjelölt: dr. Dávid Imre

A többi párt (SZDSZ, MIÉP és az Új
Szövetség Magyarországért) nem érte
sítette lapunkat jelöltjeikró1.

Az október 18-i helyhatósági választásokra készülnek a pártok.
Vannak szervezetek, amelyek már augusztus közepén kihirdették

a jelöltjeik személyét, s vannak olyan pártok, ahol még lapzártakor
(szeptember 9.) sem döntötték el, hogy kiket indítanak jelöltként az
önkományzati választáson. Az alábbiakban a pártok információi

alapján közöljük az egyes választókerületekben indított jelöltek nevét:

Fiatal Demokraták 3. vk.: Babos László

Szövetsége - Magyar 4. vk.: R. N.ag~ ~ános .,
Kereszténydemokrata .5:.vk.: ~enel Balmt ~sz~claldemokrata

S
·· t' M Jelolt, akit az MSZP IS tamogat)

zove seg - ,agyar 6. vk.: Knapcsek Béla
Demokrata Forum 7. vk.: Gubucz György

1. vk.: ifj. Putnoki Lajos (támogatott) 8. vk.: Kovács Vince
2. vk.: Kertes Imre (támogatott) 9. vk.: Koloh Imre
3. vk.: R. Nagy Tibor (FIDESZ-tag) 10. vk.: Rácz Béla
4. vk.: Dezső Zoltán (FIDESZ-tag) , A megyei listán: Dr. Kovács Béla neve
5. vk.: Bátori. Gyula (MDF) a 8. helyen szerepel.
6. vk.: Bótos László (támogatott) Polgármesterjelölt: Dr. Dávid Imre

7. vk.: VéhánéSzedláklldikó (MKDSZ)
8. vk.: Kovács Attila (FIDESZ-tag)
9. vk.: Császámé Gyuri.cza Éva (MKDSZ)

10. vk.: Ungvölgyi János (MKDSZ)
A közösen állított lista sorrendje:
1. Dezső Zoltán
2. Császámé Gyuricza Éva
3. Bátori. Gyula
4. Kovács Attila
5. R. Nagy Tibor
6. Kertes Imre
7. ifj. Putnoki Lajos
A megyei lista első helyén Domokos
László, a hatodik helyen pedig Dezső

Zoltán neve szerepel.
Polgármesterjelölt: Dr. Dávid Imre

A Független Kisgazdapárt
képviselőjelöltjei:

1. vk.: Tótka Sándor (FKGP)
2. vk.: dr. Kulcsár László (független)
3. vk.: Iványi Lajos (FKGP)
4. vk.: Forgó Frigyes (FKGP)
5. vk.: Horváth Gáborné (FKGP)
6. vk.:-
7. vk.: Elek Miklósné
8. vk.: Gellai Imre
9. vk.: Ladányi Gábor

10. vk.: Timár Miklós
Polgármesterjelölt: dr. Dávid Imre
Megyei listán: dr. Kulcsár Lászlót tá
mogatják a pártlistán keresztül.

A Magyar Szocialista
Párt képviselőjelölt jei:

1. vk.: Vass Ignác
2. vk.: Dr. Kovács Béla
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dr. ávid Imre az egyedüli polgármester-jelölt

"Soha sem.m.ivel nem vagyok elégedett"

Akárhol nem lehet színesfémkereskedés

A kézműves kamara tájékoztatója
A kamarai tagdíjak II. félévi részletének befizetése szep

tember IS-ig esedékes. A kiküldött csekk felhasználásával,
vagy személyesen a kézműves kamarai képviseletnél 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 3. Tel.: 661386-120 - a dfjak
befizethetó1<.. Ugyanitt az egyéni vállalkozói igazolványok
kiadásával, módosításával, illetve visszaadásával kapcso
latos ügyintézés is lehetővé vált.

A közelgő helyható
sági választásokon 
úgy tűnik - nem lesz
nagy választék pol
gármester-jelöltek
ból. Egyedül Dávid
Imre pályázik a vá
rosvezetői székre.
Örömmel veszi ezt a
tényt? - kérdeztük a
polgármestert.

- A dolognak két oldala
van. Természetesen kedvező

számomra, hogy az elmúlt
két éves munkámat a válasz
tók többsége és több párt he
lyi szervezete is pozitívan
értékeli. Talán ezért sem kí
ván más jelölt velem szem
ben indulni. Másrészt
sajnálom, hogy nincs más je
lölt, hiszen igazán választani
csak több ember közül lehet.

-Az elmúlt években a város
pénzügyi gondokkal küszkö
dött. Maradt ez az állapot,
vagy polgármestersége alatt
javult a helyzet?

- A város pénzügyi helyze
te mindenképpen javult. Eh
hez nagyban hozzájárult
mintegy 100 millió forint ér
tékű Titász és Dégáz rész
vény értékesítése. Ehhez a
pénzhez alig kellett hozzá
nyúlnunk, így a jövő évben
induló szennyvízberuházás
első üteméhez szükséges
pénzünk rendelkezésre áll.
Két évvel ezelőtt, amikor
polgármesterré választottak,
65 millió forint költségvetési
hiánya és 47 millió forint hi
tele volt a városnak. A hitelt

szinte teljes egészében
visszafizettük. Maradt mint
egy 5 millió forint hitel, ame
lyet inkább törlesztünk a
rendkívül kedvező kamata
miatt. Itt jegyzem meg, hogy
jövő évre helyi adóemelést
nem tervez a város, inkább
azt szeretnénk, ha az infrast
ruktúrális beruházásokhoz, a
szennyvízvezeték és az utak
építéséhez járulnának hozzá
az érdekelt lakosok.

- Polgármesterré választá
sát követőhetekben személyi
változások is történtek a pol
gármesteri hivatalban. Elé
gedett-e a városháza
mú1<.ödésével, kollégái mun
kájával?

- Rám általában az a jel
lemző, hogy soha semmivel
nem vagyok elégedett. En
nek ellenére azt tapasztal om,
hogy a városházán dolgozók
többsége azt az elvet képvi
seli, miszerint a várost, s an
nak polgárait kell
szolgálniuk. Ez a felfogás

Mraucsik Ferencné pana
szával kereste fel szerkesz
tőségünket. A Somogyi
Béla utcán vett korábban
egy 1600 négyzetméteres
telket, hogy ott folytassa
színesfém-kereskedőitevé
kenységét. Minden rendben
is volt, a köjál és a tűzoltó

sáa is meaadta az enae-
b .. o b

délyt. Am a polgármseteri
hivatal a szennyvízakna és
a kerítés hiányára való hi
vatkozással nem adja meg a
mú'ködési engedélyt.

ugyan erősödött, de koránt
sem vagyok elégedett. Most
is csak azt ígérhetem, amit
megválasztásom előtt: törvé
nyességet, folyamatosságot
és továbbra is változást aka
rok nem csak a város, hanem
a hivatal életében is.

- Most az önkormányzati
ciklus végén miként értékeli a
képviselő-testület munkáját?

- Az elmúlt két évben bebi
zonyosodott, hogy a testület
tagjai a város előtt álló fel
adatok, gondok megoldásá
ban partnerek voltak. Nem
mondom, hogy minden kép
viselő, de a többségük igen.
Engem gyakran ér az a vád,
hogy nem vagyok igazán de
mokratikus vezető. Lehet,
hogy ez úgy tűnik, de a part
talan vita, a káosz nem de
mokrácia. Igyekeztünk a
döntések előtt jól előkészíte
ni a különböző témákat. De
amit például az önkormány
zat valamelyik bizottsága
nem fogadott el, azt nem

- Pontosabban azt mond
ták, hogy inkább a külterü
leten vegyünk telket erre a
célra. Azt is felajánlották,
hogy adnak az enyémért
cserébe egy másik telket,
ahol ezt a tevékenységet
folytathatnám. Ajánlottak
is a Bánomkertben, a Lo
sonczi utcában egy kis tel
ket, ahová 100 mázsánál
több vas nem is férne el.
Ráadásul az is lakott terü
let. Tudom, hogy többen azt
kifogásolják, hogy mi éjjel
is pakolunk, csörömpölünk
a vassal. Nem mondom, né
ha ez is előfordul, de a telep
7-15 óráig tartana nyitva 
panaszkodik Mraucsikné,
aki most a Bajcsy út mellett
bérel az egyháztól egy terü
letet.

- Miért kell nekünk bérel
ni, amikor ott van a telkünk?
Ráadásul az önkormányzat
által kiadott vállalkozói en-

eró1tettük a képviselő-testü

let előtt sem. Ezért néha úgy
látszott, hogy az üléseken vi
ta nélkül, automatikusan
szavaznak a képviselők.

Csupán annyi történt, hogya
döntések jól elő voltak ké
szítve.

- A választási kampány so
rán ajelöltek különbözőígé
retekkel halmozzák el a
választókat. Ön mit ígér?

- Egyet ígérhetek, hogya
következőnégy évben teljes
erőmmel, tudásommal, kap
csolataimmal a város érde
keit fogom szolgálni.
Befejezzük az infrastruktú
rális fejlesztéseket, elindít
juk a munkahelyteremtést
segítő folyamatot, hiszen az
elkövetkezendő négy év alatt
300-400 új munkahelyet kell
kialakítani. Remélem, hogy
4-5 év múlva egy az adottsá
gaitjól kihasználó, korszerű,
tiszta kisváros lesz Gyoma
endrőd - mondta végül dr.
Dávid Imre.

gedélyemen is az eredeti te
lephelyünk címe szerepel... 
mondja az asszony, aki nem
mer sem a szennyvízaknára,
sem a kerítésre költeni, mert
mi lesz ha még sem ad enge
délyt a hivatal?

Rau Józse! a polgármes
teri hivatal műszaki cso
portjának vezetője szerint
az a gond, hogy az említett
telephely, bár a város szé
lén van, ám az odavezető

út a Hősök útján át a vá
rosközpontot keresztül
halad.

- Engedélyt emiatt sem tu
dunk adni, másrészt a terület
és a lakókörnyeztre gyako
rolt hatás miatt sem. A város
vezetésének nem a tiltás a
célja, hanem az ilyen jellegű

tevékenységeket olyan hely
re szeretnénk irányítani, ahol
a lakosságot és a környezetet
legkevésbé zavarja - mondta
Rau József.



Gellai Attila ügyvezető lemondását követően három hónappal
ezelőtt Széplasz Szilárd (26 éves) gépészmérnök került a Hőtech

nikai és Gépipari Kft. élére. A váci születésű fiatal szakembert
eddigi tapasztalatairól és terveiról kérdeztük.,

Uj igazgató a kazángyárban

NöveIni a hatékonyságot
és az árbevételt

1998. szeptember

- A cég tulajdonosa i kérték fel erre a
munkára. vagy pályázott az igazgatói ál
lásra?

- A cég tulajdonosaival már korábban is
volt kapcsolatom. A miskolci egyetemen
szereztem okleveles olaj-és gázmérnöki,
valamint gépészmérnöki diplomát. A dip
lomamunkámat a háztartási tüzelóberen
dezések témáj ában írtam, s a
gyomaendrődi gyárban alkalmazott gáz
égő-család vizsgálata volt az elsődleges

célom. Innen ismerem tehát a tulajdono
sokat. Az egyetem elvégzése után a MOL
Rt. földgázértékesítési üzletágánál he
lyezkedtem el, majd Gellai úr lemondását
követően kerestek meg, s kértek fel a Hő
technika tulajdonosai az ügyvezetőmun
kakörre. Vállaltam, hiszen igazi kihívást
jelentő feladat ez számomra.

Széplasz Szilárd

- Mit várnak el öntől a tulajdonosok?
- Az elmúlt években a változó piaci

körülmények eredményeként a szú'külő

hazai piacra egyre több kazángyártó, illet
ve tüzelóberendezést kínáló cég lépett be.
Ez a tény a gyomai cég árbevételét is
csökkentette. Az elődöm már megtette
azokat a lépéseket, amelyek a hatékony
ság növelése érdekében szükségesek vol
tak. A tulajdonosok most tőlem azt várják,
hogya hatékonyságnövelést sokkal inten
zívebb módon eszközöljem ki. Nem fel
tétlenül a gyár dolgozói létszámának
csökkentésével, hanem új piacok teremté
sével és külső kooperációs munkákkal
kell mindezt elősegítenem~Új piacok te
kintetében elsősorban a FAK országokat
és Romániát említem, de idetartoznak a
többi környező országok is. Bár minde
nütt kemény a verseny, igyekszünk lehe
tőségeinkhez mérten az említett
régiókbanjelen lenni. A kazángyártás sze-

GAZDASÁG

zonális jellegű munka. A termelés au
gusztustól novemberig négy hónapra szú'
kült. Az első félévben csak veszteséget
termel ünk. Erre megoldást kell találni,
mert a cég még egy ilyen félévet nem fog
túlélni. Tehát valamilyen munkát kell ta
lálnunk, a kazángyártás mellé.

- Milyen tapasztalatokat szerezett eddig
: az Ön által vezetett cégnél?

- A kollégáim, munkatársaim kedve
zően fogadtak. A kedvező benyomások
mellett azonban számos gonddal is talál
koztam. Elsősorban a kft. likviditási
problémáira gondolok, másrészt meg
említhetem a vállalati felelősségi rend
szer hiányát is, hiszen gyakorlatilag
nincs számonkérés. A több mint 30 éves
cégnél olykor szembetalálom magam
különböző szocialista elemekkel is. Az
emberek fejében még ez mú1<ödik, bár
tudom nem tehetnek erről. Azt is tudom,
hogy kevés a dolgozók bére, s van az
emberekben egyfajta fásultság is. De ah
hoz, hogy a cég helyzete javuljon, elóbb
nem csak nekem, hanem a többi dolgo
zónak is tennie kell.

- Ígért-e béremelést a dolgozóknak?
- Nem ígértem béremelést. Egy hét után

első bemutatkozásomkor a dolgozók
megkérdezték: mikor várható fizetéseme
lés? Akkor erre nem tudhattam válaszolni.
Most pedig - ezt az itteni szakszervezet
képviselőinek is elmondtam - úgy látom,
a béremelés feltétele, hogy a cég helyzete
javuljon. Az elején azért küszködtünk,
hogy ne zárjuk be a kapukat. Innen bér
emelést végrehajtani azért némi idóbe te
lik.

- Meddig szól a kinevezése?
- A kinevezésem tulajdonképpen öt év-

re szól, de ez feltételhez kötött. Leghama
rabb ez év decemberében küldhetnek el,
amennyiben a cég pénzügyi mérlege nem
lesz megfelelő. Kötelezettségeket vállal
tam ugyanis árbevéteJ tekintetében, me
lyeket teljesítenem kell. Amennyiben a
kötelezettségeimnek idén eleget teszek,
úgy maradok, s a következő év végén
ismét értékelik majd munkámat a tulajdo
nosok.

- Ha minden jól megy, akkor a végén
gyomaendrődipolgár lesz.

- Remélem ...
H.E.

5

Néhány hektár
Izrael

Nagylaposon
Euro-Flore Kft.

Yoau eohen

A virágtermesztéssel és -keres ke
déssel foglalkozó Euro-Flore Kft. vá
sárolta meg az egykori Fortiko Kft.
által épített nagylaposi üvegházat cl

hozzátartozó termálkúttal és terüle
tekkel. A cég izraeli tuJajdonosai ró
zsatövekkel telepítették be az egy
hektáros területet, s azt tervezik, hogy
még hat hektárt fednek be üvegházza!.

- Miért Gyomaendrődöt választot
ták? - kérdeztük a cég egyik tulajdo
nosát Yoav Cohen-t, aki Izraelben is
virágkertészettel foglalkozik.

- A társam David Libovitch kere
sett Magyarországon egy olyan - vi
szonylag korszerű - üvegházat, ahol
rózsát lehet termeszteni. Így talál
tunk rá Gyomaendrődön erre a ki
használatlanul álló üvegházra,
melyet sikerült megvásárolnunk 
mondja Yoav Cohen, akitól megtud
tuk azt is, hogy terveik szerint még
hat hektáron építenek üvegházat,
ahol a rózsán kívül más virágokat is
termesztenek.

- Jelenleg 13 embert foglalkozta
tunk, de a további beruházások után,
2-3 év múlva SO-60 dolgozót alkalma
zunk.

- Néhány év múlva egy kis Hollan
dia lesz itt Nagylaposon ...

- Pontosabban egy kis Izrael 
mondja nevetve Cohen úr, akijó véle
ménnyel van a magyarokról.

- Csodálatos emberek laknak itt.
Nem múlik el nap, hogy ne érjen va
lami kellemes meglepetés. Bármilyen
problémánk volt eddig, mindig segí
tett valaki.

H.E.
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Egyházromboló intézkedésekkel vádolják
a református lelkészt

Kilenc presbiter levelet írt a püspöknek

A Gyomai Református Egyház Presbitériu
mának kilenc tagja emelte fel hangját a lel
kész és feleségének "méltatlan magatartása"
sőt "egyházromboló intézkedései" miatt:
Hogy konkrétan mi is a panasza a kilenc
aláírónak - Izsó Sándor, Seprenyi Lajos, Ke
resztesijózsefné, Kocsis János, Udvari Antal,
F~kete,Benedek, Nagy Endre, Csicsely Mi·
hanyne, Fekete László - az alábbiakból nem
derül ki. E cikk elolvasása után talán mond
hatná a kedves olvasó, hogy a sikeres ember
nek általában van néhány irigye. Nem
feladatunk igazságot tenni a CÍvódó felek kö
zött, ezt meghagyjuk Önöknek, Olvasóknak!

Még ez év júniusában kilenc
presbitériumi tag aláírásával le
velet kapott Sipos Tas Töhötöm
lelkész, a presbitérium tagjai,
valamint a Tiszántúli Egyház
kerület püspöke:

"Kedves Testvérünkl

Alulírottak, a Gyomai Refor
mátus Egyház Presbitériumá
nak tagjai úgy határoztunk,
hogy Sipos Tas Töhötöm lelki
pásztor úr és Felesége velünk
szembeni, lelkipásztorhoz mél
tatlan magatartása, valamint a
mi ismereteink és felfogásunk
szerint az egyházközség etikai
normáinak ellentmondó a
presbitérium nevében tett egy
házromboló intézkedései miatt
nem vállaljuk tovább a presbi
tériumi szolgálattal járó fele
lősséget.

Véleményünk szerint Sipos
Tas Töhötöm lelkipásztor nem
megengedhető, túlzó önérdekei
sze~in~ csak saját anyagi elkép
zelesei megvalósulása céljából
eszközül kívánja a presbitériu
mot felhasználni, a múltban is
és a jelenben is ezt teszi.

Azt a presbiter, aki a lelki
pásztor személy szerinti elkép
zeléseivel nem ért egyet,
keresztény emberhez nem méltó
módon magatartásával provo
kálja.

Sipos Tas Töhötöm lelkipász
tor nem tudja elfogadni, hogy
már nem a szocializmus társada
lmi viszonyai között élünk, ami
kor diktatórikusan központilag
határoztak meg minden fontos
döntést az egyházon belül is. Eh
hez elég volt fejbólintó jánosok
presbitériuma, de eza társadalmi
berendezkedés lassan, de megál
líthatatlanul széthull. Az új hely
zet más magatartású emberi
viszonyokatkövetel a társadalom
rrlinden formációjában. Ennek a
folyamatnak az egyházon belül is
véghez kell menni, mert ez a fej
lődés útja, a polgáriasodás vele
járója.

Mi akik aláírtuk ezt a vélemé
nyünket megfogalmazó határo
zatot, azt szeretnénk, ha a
presbitérium az egyházközös
ség érdekében, annak megúju
lásán fáradozhatna, nem pedig
egy lelkész minél nagyobb sze
mélyes anyagi haszna érdeké-

be,n. A lelkipásztor nem az egy
haz, azt önös érdekeinek megfe
lelően nem használhatja fel,
hanem személyes érdekeit az
egyház szolgálatának kell alá
rendelni és minden körülmé
nyek között a lelkipásztornak az
egyházat és a közösséget kell
szolgálnia.

Ezért ezt a levelünket eljuttat
juk Kedves Presbiter Társaink
hoz megfontolás végett,
valamint a Tiszántúli Egyház
kerület Püspökéhez azzal a ké
réssel, hogy a Nagytiszteletű

Püspök úr vizsgáltassa ki a leír
tak valóságtartalmát.

Mi állunk a vizsgálók rendel
kezésére.

Amennyiben nem történik ez
ügyben semmi sem, meg kell ál
lapítanunk, hogy még a refor
mátus egyház nem jutott el a
polgári társadalom elvárásai
nak megfelelőszintjére.

Ebben az esetben megfontol
juk mit tegyünk, hogy a presbi
térium ősi jogait, elődeink által
megalkotott egyházi szervezet
ben a Gyomai Református Egy
házban visszakapjuk.

Ezennel kijelentjük, hogy az
1998-as Gyomai Egyházi költ
ségvetésétó'l elhatároljuk ma
gunkat, mivel annak tartalmi
részleteit kellő képen nem is
merjük, ezért annak sem anya
gl, sem morális konzekvenciáit
nem vállaljuk. "

Az üggyel kapcsolatban fel
kerestük a levél egyik aláíróját,

Seprenyi Lajost, a presbitérium
jegyzőjét.

- A levelet csupán kilencen
írták alá a húsz tagú testületb61,
sez is mutatja, hogya presbité
num megosztott. Egyébként a
presbitérium az egyházközséO'
'l "va asztott testülete, s a gazdasá-

gi ügyek intézése mellett a lel
készt segíti munkájában.
Miután a levél minden érdekelt
hez eljutott, összehívtak eO'y
presbitériumi értekezletet az;al
a céllal, hogy kimondják, mi
szerint a levélben foO'laltak
alapján az aláírók a presbitériu
mi beosztásukról lemondanak.
Ez azonban nem volt szándé
kunk, ezért augusztus 21-én a
lelkészt erról újabb levélben tá
jékoztattuk. Izsó Sándor O'ond
noki tisztér61 és jómaO'~m a
jegyzői tisztről azonb~n le
mondtam, ám presbitériumi
tagságunkat megtartottuk.

- Konkrétan mi a panaszuk a
lelkészre és feleségére 7

- Részleteiben nem kívánom is
mertetni az okokat, mert az félre
értésekre adhat okot - mondta
Seprenyi Lajos, aki az üggyel kap
csolatban az alábbiakat tartotta
fontosnak közzé tenni:

"A jelenlegi helyzet feloldá
sára mindenekelőtt meO' kelJ
..' "szuntetDl a Gyomai Református

Egyházon belül a presbitérium
ta~ai egymás közötti és a pres
bltenum egyes tagjai és a lel-
kész között meO'lévő

, "nezeteltéréseket és a viszályko-

dást. Minden érdekelt félnek be
kell látnia, hogy az eddig köve
tett magatartás nem vezet seho
vá.

Fel kell számolni az egyházon
belüli megosztottságot és a kire
kesztést célzó magatartást egy
részről, másrészről a
megalapozatlan gyanúsítgáso
kat, mert ez rossz fényt vet az
egyházközségre, akár ki követte
el ezt az egyházon belül.

Ezekkel a magatartásokkal
ellenszenvet vált ki az egyház
vezetése úgy az egyháztagok,
mIDt a kívülállók körében.
Ugyanakkor az egyháznak ép
pen ellenkező hivatása van.
Olyan kisugárzása kell legyen
az emberek felé, amely az eO'y-
h , "aztagok számát növeli. Mert a
megértést, a gondoskodást és
az egymás iránti szeretet köz
vetíti.

Ha a kérdésben minden érin
tett fél az alapvető keresztényi
magatartást követi - ami nélkül
senki sem szolgálhatja a közös
ség érdekeit - akkor az egyház
tekintélyének megsértése nél
kül feloldhatók lesznek a meO'
lévő problémák. Ehhez az kelJ
hogy a lelkész és egyházközsé;
érdekei egybe essenek, vagyi~
~sak azok a jövedelmek jelen
Jenek meg a lelkésznél, amit az
egyházközösség elfogad. A
gazdálkodásnak áttekinthető

nek és ellenőrizhetőnek kell
lennie. Itt a nyíltság és az őszin

teség egyik érintett félnél sem
hiányozhat.

Ebben az esetben a bizalom
megteremtődik, s az alaptalan
gyanúsítgatásoknak nem lesz
élettere. Mindenki meO'érti: mit
miért kell úgy tenni, :hoO'y te
szik. Például azt, hogy "miért
kell a Református Szere
tetotthon üzemeltetésének biz
tosításához szükséo-es anyaO'i
f ' "o
orrasok megteremtésénél bi-

zonyos szoros formasáO'októl
eltekinteni. Egyszóval úgy kell
a meglévő feszültségeket felol
dam, hogy ránk ismerjenek. Jé
zus tanította: "arról ismernek
meg titeket hogy az én tanítvá
nyaim vagytok, ha eO'ymást
szeretitek." Ez a ma:atartás
biztosan jó megoldáshoz ve
zet" - nyilatkozta lapunknak
Seprenyi Lajos.
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5ipos Tas Töhötöm
yilatkozata

A kilenc presbiter aláírásával ellátott le
véllel felkerestük Sipos Tas Töhötöm lel
készt, aki az alábbi nyilatkozatot tette:

"A levél megfogalmazója vezetésével
több mint egy éve folynak a rágalmak és
személyemet lejáratni akaró erőfeszítések,

melyek a gyülekezetet rombolják. A szán
dékukatjól érzékelteti az, hogya "presbité
riumi szolgálattal járó felelősséget" nem
vállalják, de presbiterek szeretnének ma
radni. Miért másért, mint a további közös
séget bomlasztó munkáért? Ezt a törvény
sem engedi. Ma már tehát nem presbiterek!
Önmagukat zárták ki, de a gyülekezet is
elhatárolta magát tólük.

A levéllel kapcsolatban nyilatkozó Sepre
nyi Lajos 1992 óta presbiter, de egyháztagsá
ga is csak a rendszerváltással kezdődött.

Evente körülbelül négyszer volt templom
ban. Az idén egyszer sem. De a kilenc aláíró
közül - egyikőjük még nem is tett presbiteri
esküt - mindössze kettővolt istentiszteleteken
az idén, így voltak presbiterek. Ennek követ
keztében - ki-ki ítélje meg, hogy - az egyház
és a lelkipásztor múltbeli, 34 évi munkájával
kapcsolatban Seprenyi Lajosnak van-e erköl
csi alapja nyilatkozni.

Különös, hogy azok, akik "igen"-nel sza
vaztak az 1998. évi költségvetésre, most
elhatárolják magukat tóle. Ugyanígy, akik
egyik nap lemondanak, másnap visszalépni
akarnak (mindez írásban van!). Ugyanezek
az emberek negyedévenként az egyház gaz
dálkodását, könyvelését áttekintették és
rendben találták - aláírásukkal megerősítve.
De az évenként történő egyházmegyei el
lenőrzések is mindig rendben találtak min
dent. A presbitérium által jóváhagyott
határozatok alapján mú1<.ödik az egyház. A
Református Szeretetotthon pedig a - Békés
Megyei Közigazgatási Hivatal által ellen
őrzött - parlament vagy minisztérium által
előírt törvények alapján. Ezektól a "szoros
formaságoktól" eltekinteni nem lehet.

Nagyon örülnék, ha az a Seprenyi Lajos,
aki presbiteri gyúlésen kijelentette, hogy
"nem vagyunk keresztyének", valóban ke
resztyén magatartást tanúsÍtana, s mint nem
presbiter a többiekkel a templomba eljárva
példát adna a kívülvalóknak.

Remélem, hogy az egyház soha nem fog
és nem akar megfelelni egyik társadalmi
rend elvárásainak, hanem csak aBibliából
megismerhetőisteni igazságnak.

A gyülekezettel együtt várom, hogy vég
re befejezze ez a néhány ember ezt a gyü
lekezetromboló munkát, hogy Isten ügyét
szolgálhassuk zavartalanul. A megbékélés
re eljutni csak úgy lehet, ha előbb Istennel
és önmagával békél meg az ember" - nyi
latkozta Sipos Tas Töhötöm lelkész.

EGYHÁZ

;., .; .; ;.,.;

Az AF~SZ erteslti vasarioit, hogy
UJRA MEGNYITOTTA

LAKBERENDEZÉSI BOLTJÁT
;

A REGI HELYEN
(Gyomaendrőd, Fő út 230.)

Az üzlet a "BÉTEX TEXTIL OTTHON" rendszer
teljes lakástextil választékával váJja vásárlóit.

Nagy választékban, kedvező áron kapható
függönyök, ágynemük, bútorszövetek, szőnye

gek, szőnyegpadlókés egyéb lakástextiliák.

Bútonrálasztékunkban megtalálhatók a háló,
lakószoba és konyhabútorok,
valamint kiegészítőbútorok.

Tekintse meg választékunkat
és vásároljon nálunk, megéri!

Használt és Új ruházati bolt
Gyoma, Petőfi u. 2.

Válogatott és kilós ruházat
folyamatosan érkezik.

Bőr ruházat festés, tisztítás'

Gyoma, Hősök u. 44.
Fehérneműk

- melltartók SlO-2.9S0-ig
- badyk, toppok

Szeptember végéig folytatódik a
Tanévkezdés =AKCIÓS számítógépek

nagy sikerű akciónk..
Amiért nem kell messzire mennie:
~ Teljes konfigurációk és különféle számítógép tartozékok nagy

választékban
0" Számítógépek javítása, akár kiszállással is
~ Számítógép hálózatok építése, telepítése (vezetékeléstől az

átadásig)
,pl Adatarchiválás CD lemezre
• Festék patronok, tonerek újratöltése garanciával (az eredeti árának

töredékéért)
ro Számviteli szolgáltatás, adatfeldolgozás
jjJ Gyors, minőségi fénymásolás, faxolás,
~ Gé elés, szöve szerkesztés, szkennelés, n omtatás

Cúnünk változatlanul: 5500 GyomaendrődFő út 230.
(A bútorbolt mellett, a Gimnáziummal szemben!)

Telefon/fax: 66/386-774 E-maii: magus-comp@nap-sza.m.hu
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Kiállítás és vásár
V. Vita Agricolae Mezőgazdasági, Ipari Kiállítás és Vásár

Más irányú érdeklődés

Pácolt
és olajos

busa
A Körösi Halász Szövet

kezet az augusztusi Vita
Agricolae '98 kiállításon
mutatta be új termékeit. A
mély hűtött, szeletelt hal és
a halászlé sűrítmény mel
lett rövidesen három újabb
busahúsból készült termék
jelenik meg a piacon. Saját
recept alapj án készül t a
Körösi pácolt hal, az ola
jos hal és a különböző

ízesítésű busapástéto
mok.

Mucsi Lajos, a szövetke
zet halfeldolgozó üzemé-

10 I RI Z

Nagy sikere volt a Bútoripari Szövetkezet új termékeinek

nek vezetője elmondta,
hogy a szeptemberi próba
gyártásokat követőenveze
tik be a hazai piacra az új
halkészítményeket, melyek
iránt már eddig is több
nagykereskedés érdeklő

dött. A bőr nélküli busafilé
ből készült termékeket
üvegbe csomagolják, s Mu
csi Lajos reméli, hogy a
gyomaendrődi halételek
nem csak árban, hanem íz
ben is állják majd a ver
senyt a tengeri
halkészítményekkel.

PaIlag László mond ünnepi beszédet.
Mögötte balról jobbra: Domokos László

képviselő,Sipos Béla Kishegyes polgármestere,
Horatiu Mihai Josan Nagyenyed polgár
mestere, dr. Dávid Imre, Gubucz József

A képzőművészetben, a szírunűvészet

ben és könyvművészetbenjeles szemé
lyiségeket adott Gyomaendrőd az

országnak. Onbecsüléssel, tartással és hittel
bírnak az itt élő emberek, és most a reményke
dés ideje is elérkezett, ugyanis fáradozásuk
eredményeként jobbra fordulhat a vidéken él
ők sorsa, hiszen új parlamentje és kormánya
van a hazának - mondta Pallag László a Füg
getlen Kisgazdapárt országgyúlési képviselő

je. a párt országos alelnöke augusztus 20-án
Gyomaendrődön a Vita Agricolae Mezőgaz

dasági, Ipari Kiállítás és Vásár megnyitóján.
Pallag László ünnepi beszédében kifejtet

te, hogy István király erős kezű uralkodó és
jámbor keresztény ember volt. Valamennyi
politikai döntése során mindig ügyelt az or
szág függetlenségére. Szent István éppen
ezért a nemzeti egység jelképe lett. "A ma
gyarok között európai, az európaiak között
magyar, a megmaradás hitének pajzsa. Szent
István nyomdokainjárva megmaradhatunk a
harmadik évezredben is" - hangsúlyozta Pal
lag László.

A sportcsarnokban rendezett Vita Agrico
lae '98 kiállítás rendezői nevében Gubucz
Józsefa Bethlen Gábor SzakképzőIskola és
Kollégium igazgatója üdvözölte akiállítókat
és a megjelent vendégeket, valamint a hatá
ron túli delegációk vezetőit: Horatiu Mihai
Josant, az erdélyi testvérváros, Nagyenyed
polgármesterét, és a vajdasági Kishegyes
polgármesterét, Sipos Bélát.

Domokos László, városunk országgyúlési
képviselőjenyitotta meg ugyanezen a napon
az V. Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztá
bor alkotásaiból rendezett kiállítást a sport
csarnokban. A képviselő hangsúlyozta, hogy
a különböző országokból érkezőművészeket
Gyomaendrőd szellemi és természeti gaz
dagsága köti össze, számukra ez jelenti a
közös nyelvet.

Az Országos Vadászati Kulturális Egyesü
let Békés Megyei Szervezete a Vita Agrico
lae kiállítás keretén belül tárlatot rendezett a
sportcsarnokban a ceglédi Kovrigy Miklós
festőművészvadászati témájú képeiból.

A Vita Agricolae kiállításon egyébként 49
kiállító vett részt. Gubucz József, mint a
kiállítás rendezője lapunknak elmondta,
hogy a vásár időpontja idén a négy napos
ünnepre esett, s ez a kiállítók szempontjából
nem volt túl szerencsés választás. Ajövőben
valószínúleg két évente rendezik majd meg
a kiállítást, a tervek szerint egy májusi idő

pontban.
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halpaprikással
I. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Verseny

A Cirok Trió adta meg az alaphangot
az alapléhez

Huszonöt versenyző 33 féle halételt
főzött augusztus 21-én a régi piac
téren megrendezett L Gyomaendrő

di Nemzetközi Halfőző Versenyen. A
vetélkedésre a hazai halfőzőmesterek mel
lett Romániából, Jugoszláviából, Németor
szágból és Hollandiából is érkeztek amatőr

szakácsok. A Dreher Söröző által szerve
zett eseményt dr. Tamás Károlya Földmű

velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára és dr. Csoma Antal, a Körösi
Halász Szövetkezet elnöke nyitotta meg.

A verseny rengeteg érdeklődőt vonzott, an
nál is inkább, mert a zsűrinek feltálalt ételek
után a bográcsban maradt finomságokat in
gyen lehetett kóstolgatni. Az éhes közönség
jó szimattal választotta ki a legzamatosabb
halkülönlegességeket, hiszen volt olyan ver
senyző, akinek bográcsa előtt már a félig
elkészült étel láttán tömeg tolongott.

A versenyzők három kategóriában mér
ték össze tudásukat. A dunai típus~ halászlé
kategóriában 1. lett Mojzes Imre (Ersekcsa
nád), 2. helyen végzett Hegedí(s Zoltán
(Szarvas), a 3. Molnár Zoltán (Ersekcsa
nád) lett. A tiszai-körösi tÍpusú halászlé
kategória győztese a gyomaendrődi Varga
Zoltán lett. Az ezüstérmet Kovács László
(Höki) szerezte, míg a nagyváradi Florea
Delia a harmadik helyezésnek örülhetett. A
vegyes halételek kategóriában Kovács
László (Höki) bizonyult legyőzhetetlennek.
A második helyen ugyancsak gyomaendrő

di versenyző végzett: Horváth Gáborné
kapta az ezüstöt. A harmadik helyezést a
nyíradonyi halfőző mester Nagy Gyula
kapta.

A látványos rendezvényt szinte minden te
levíziós társaság stábja megtisztelte: itt volt a
Szegedi Körzeti Stúdió, a TV2, az RTL Klub
és a Duna Televízió forgatócsoportja.

Nagy Gyula (Nyíradony)
Korhely halászlét rotyogtat

dr. Tamás Károly államtitkár és dr. Csorna Antal
a Körösi Halász Szövetkezet elnöke

Van akinek jutott ingyen kóstoló, van akinek nem...

Höki (Kovács László)
bűvöli a halat

j'
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V árosunk Rumba Tánc
klubja ez alkalommal
kétszer annyi párossal 

számszerint 28 - nevezett mint
három évvel korábban. Szinte
valamennyi kategóriában és
korosztályban indult versenyző
a klub színeiben, amely orszá
aosan eayedülálló módon a leg
~épeseobb csapattal
képviseltette magát. Népes csa
patunk táncosai az országos
bajnokságok létszámával és
színvonalával vetekedő ver
senysorozaton kiemelkedőmó
don helytálltak és tovább
öregbítették a klub hírnevét.
Külön öröm számunkra, hogya
kezdő kategória új és a maga
sabb osztályok újjáalakult páro
sal elismerésre méltó
helyezéseket vívtak ki.

Az első két versenynapon E
osztályban standard és latin tán
cokban versenyzőpárok közül
Szurovecz Zoltán- Vaszkó Tí
mea páros junior II-ben 7. he
lyezést. Cellai Zsolt-Kelemen
Erika junoirI-ben 10. helyezést
ért el a latin táncok 36 iIletve 41
párosa versenyében. A többi E
osztályos páros is igen figye
lemre méltó és tisztességes
helytállást tanúsított táncos
múltja és felkészültsége alap
ján. Külön említést érdemel az
ifJ'úsáai kategóriában verseny-o ,
ző Szabó Lajos-Kézi Zsuzsa pa-
ros, mely a45-ös mezőnybenaz
értékes 12. helyezést érték el. A
hannadik és negyedik nap D
osztályos versenyében értük el
leanagyobb sikereinket. Lénárt
Z;ltá/~-SZilágyiEdit az ifjúsági
korosztályban standard táncok
ban I. helyezést ért el 45 párból,
míg ugyanezen korosztályban a
latin táncokban 46 párból Tóth
Imre-Rácz Rita páros 2. helye
zést ért el. További középdön
tős helyezést ért el a Tímár
Egon-Més-záros Cyörgyi junior
II. korosztályban latin táncok
ból akik 53 párból a 10. helyen
végeztek, továbbá Tóth /mre
Rácz Rita standard táncokban 9.
helyen 45 párból és Laki Nán
dor-Poharelec Zita junior IT
ben 8. helyen 45 párból.

Az utolsó két nap a magasan
képzett és preszúzsharcot sem
nélkülöző C és B osztályosok
küzdelmével ért véget. A rendkí
vül magas színvonalú és ki
egyenlített mezőnyben a
pomozóbfrók voltak a legnehe
zebb helyzetben. Esetenként 10
12 azonos felkészültségű és
egyéniségűpárosból kellett kivá
lasztani azt a hatot, akik a döntő-

SPORT

Táncfesztivál
Zánkán

Idén augusztus 25-30-a között immár negyedik
alkalommal rendezte meg a zánkai Gyermek és
Ifjúsági Centrum Közhasznú Társaság a ~V.

Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivált a sporttanc
klubok versenyzőpárosai részére. Az ezévi tánc
fesztivál érdeklődésébenjelentősen túlhaladta a
korábbi éveket, mivel az 1995. évi 200 pároshoz
képest az idén 685 páros nevezett a versenyekre.
Az E D C és B osztályos versenyzóK részére, , h'
junior I., II. és ifjúsági korcsoportban meg lr-
detett versenyekre 58 táncklub párosai neveztek
az egyre inkább népszerúobé és rangosabbá váló
versenysorozatra.

Középen a Megyeri Csaba - Tímár Anita páros

Lénárt Zoltán és Szilágyi Edit a dobogó legfelsőfokán

ben táncolhattak. A C osztály ban Megyeri Csaba-TímárAni-
junior II. korcsoportjában ta és Pelle András-Kurilla Enkő
mindkét párunk standard és la- párosok a 7. illetve 8. helyen
tin táncokban is eljutott a dön- végeztek 30 párból, így éppen
tő előkapujához. Kiss kis híján maradtak leadöntőről.

Viktor-Critta Diana és Combkö- A délutáni latin táncok verse-
tő /mre-Kokevecz Kinga stan- nyében már sikeresebben sze-
dard táncokban holtversenyben a repelt Megyeri Csaba-Tímár
ll. helyen, rrúg latin táncokban a Anita páros mert 39 párból a
12. és 10. helyen végzett 15 il1et- döntős 6. helyezést érték el.
ve31 páros versenyében. Ifjúsági A zárónap B osztályosok
korcsoportban a standard táncok- versenyében két párosunk

1998. szeptember

Tóth Imre és Rácz Rita
a második helyezett

képviselte klubunkat. Az el
őző nap osztályt váltott Me
gyeri Csaba- Tímár Anita és
az országos bajnokság 7. he
Iyezettje Pelle András-Kuri/
la Enikő páros állt starhoz a
rendkívül izgalmas és magas
színvonalú versenyben. Saj
nos a párosokra nehezedő

nyomás megakadályozta
ó1cet abban, hogy technikai
tudásukat brilliáns egyénisé
gük érvényesülésével fűsze

rezzék. Ez a "megingás és
rövidzárlat" éppen elég volt
ahhoz, hogy szerényebb ké
pességű, de a táncot élő pá
rosok megelőzzék őket.

Teljesítményük, képessége
ik és akaratuk azonban biza
kodásra ad okot abban a
tekintetben, hogy e verseny
csak kivétel volt a további
eredményes versenyek sorá
ban.

Külön gratulálunk azon
versenyzőinknek,akik maga
sabb osztályba léptek. Igy
Bohrát Miklós-Solymosi Edit
D, Combkötő /mre-Kokavecz
Kinga B és Megyeri Csaba
Tímár Anita B osztályos ver
senyzőknek. Külön köszönet
a szponzoroknak és a szülők

nek, akik a táncosok számára
lehetővé tették e rangos, ám
költséges eseményen való
részvételt. Mindezekhez hoz
zájárult a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram Tanácsa pályá
zatán elnyert szerény összeg
is.

Megyeri László
klubvez.ető táncpedagógus
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Körösmenti Néptáncegyüttes

Betyárnap
a kempingben

Birkapörkölt készül
a betyárkodó közönségnek

Most a táncosoké a színpad

Fröccsivó verseny Jegényesen, gatyában

A megvadult múbika - volt aki a farkát szorította

Közlemény
A Gyomaendrődi Híradó

szerkesztó]e ezúton is fel
hívja városunk lakosságá
nak, választópolgárainak a
figyeImét arra asúlyos sajtó
hibára amelyik a Híradó
szeptemberi számában a 14.
oldalon történt.

A FIDESZ-MKDSZ
MDF jelöltlistáján nem tu
datos névelírás jelent meg.
A 9. választókerület képvi
selőjelöltje helyesen Csá
szárné Gyuricza Éva 
MKDSZ.

Császárné Gyuricza Éva
elnézését és megértését ké
n

Bíró Károly
a Gyomaendrődi Híradó

felelős szerkesztője.

1998. szeptember 3.

Ez év augusztus 16-án rendezték meg a néptáncosaink a
Gyomaendrődi Nyár programsorozat keretében az első

Betyárnapot. A programot játszóház, citerazenekar, ma
jorett csoport, Komédiás Kör, SVK zenekar, Gyomika és
TopeIec Táncegyüttes, Vadvirág és Körösmenti Tánc
együttes színesíttete, kiknek műsorait köszönjük. A Be
tyárnap ízeiról a malacsült és a birkapörkölt
gondoskodott, a vendégek erejét pedig a múbika tette
próbára.

A strandolókon és a turistá
kon kívül több mint félezer
vendég látogatott ki a rendez
vényre.

A Körösmenti Táncegyüt
tes Alapítvány ezúton mond
köszönetet mindazoknak,
akik támogatták a rendez
vényt, és bízik abban, hogy
jövőre is számíthat segítsé
gükre.

Támogatóink voltale Agro-Dual
Kft., SikérGmk., Madizol Kft., Gyefa
Kft., Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet, Lénia Asztalos Gmk., zöld
Fehér Pettyes Bt., Fisch-Coop Bt.,
Biafolpress Bt., Furák Imréné vál
lalkozó, Szabó Kft., Liget-Fürdő,

Sörkert, Poharalecz László, Beth
len Gábor SzakképzőIskola.

'" '" '"Evadzaras,
évadnyitás
A tánegyüttes augusztus 31-én

zárta le a 97/98-as évadot, mely
eseményekben gazdag, mozgal
mas év volt. Csoportjaink több
mint száz műsort teljesítettek
mind városunkban, hazánkban
és külföldön egyaránt.

Hosszú időóta az elsőolyan év
volt, mikor mind a gyermek és
mind a felnőtt táncosok igen ne
ves fesztiválokon vettek részt:
Pápán az első Ifjúsági Néptánc
fesztiválon, Balatonbogláron a
Méta Gyermekfesztiválon,
Nagykálón a Kállai Kettős Nép
táncfesztiváIon és Békéscsabán
az Országos Minősítő Fesztivá
lon. Meghívást kaptunk Gyulára
is a Verbunkfesztiválra, melynek
rendezője Novák Ferenc Kos
suth-díjas koreográfus volt. A
felnőtt táncegyüttes az új minősí
tő rendszerben is megmérette
magát, ahol sikerült minősítését

megtartania.
Az évad legjelentősebb esemé

nye a 30 éves jubileumi műsor,

melyen az elmúlt 3 évtized tánco
sai újra megjelentek, találkoztak.
A rendezvény tiszteletére egy
könyv jelent meg az együttes éle
téról A felnőtt tánccsoport ez év
ben meghívást kapott
Görögország New-Peramos váro
sába, ahol szintén öregbítette vá
rosunk nevét. A nagy sikert aratott
műsort követően Drama város
képviselői keresték meg együtte
sünket egy újabb meghívással.

Szeptemberben új évadot kezd
az együttes, mely legnagyobb
örömünkre két új csoporttal bő

vül. Az egyik az idősebb generá
cióból álló Gyalog László által
vezetett csoport, a másik pedig az
a fiatal társaság akik elkerültek
Gyomaendrődről,de nem igazán
tudnak elszakadni a néptánctól.
Külön öröm, hogy az együttest
több éven át kísérő citerazenekar
újra összeálit és már több műsor

ban megmutatták tudásukat.
Reméljük, hogy szeptember

tól lesznek új jelentkezők, akik
szeretnének megismerkedni a
néptánc hagyományaival. Őket
az alapítvány sok szeretteI várja.

A Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány megköszöni mind
azok támogatását, akik az el
múlt évadban mind erkölcsileg,
mind anyagilag segítették a
táncegyüttest. Külön köszönet
et mindenkinek, akik az SZJA
l %-át együttesünknek adták.
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Motocross bajnokság
Hat súlyos sérült Gyomaendrődön

1998. szeptember

Eredményes Balázs testvérek
Augusztus 23-án az ajkai futammal véget ért az idei egyéni

motocross bajnokság, melynek július 5-i versenyét Gyomaendrő
dön az Eurocross Ringen rendezték. A hazai pálya előnyeitélvezve
gyomaendrődi versenyzőnk Balázs Dezső a senoir 250 cm3-es
kategóriában Yamaha motorjával győzedelmeskedetett.Az endrő

di homokbánya területén rendezett baj nokságon több kategóriában,
összesen 136 versenyző állt rajthoz.

A versenynek hat súlyos sérültje volt, ez jelezte azt is, hogya
pálya nehéz és nagy technikai felkészültséget igényel a motorosok
tól. Összesen 13 olyan ugratóval rendelkezik a pálya, amely 10-20
méter hosszúságú ugrásokat tesz lehetővé a levegóben. Sajnos a
földetérés nem mindenkinek sikerül... Egyik versenyzőpéldául egy
ilyen ugratást követően a pálya melletti bányató vizében landolt és
motorját 3 méter mélyról kellett elóbányászni. Az Eurocross Rin
gen még egy hazai siker született. Balázs Dezső testvére Balázs
Csaba a fI. osztály 250 cm3-es kategóriában Honda motorkerék
párjával mindkét futamot megnyerte, s így összesítésben első he
lyezést ért el.

Ajkán augusztus 23-án zajlott a bajnokság zárófutama, amelyen
Balázs Csaba az első futamban harmadik lett, a második futamban
viszont első. Így összetettben megnyerte az ajkai versenyt, ezzel az
1998. évi magyar bajnok lett kategóriájában. Ezzel az eredménnyel
jövőre felkerül az r. osztályú versenyzó1< közé, ahol szintén 250
cm3-es motorral folytatja a versenyzést. Balázs Dezsőszámára már
az ajkai verseny előtt eldólt, hogy bajnok már nem lehet. Az utolsó
előtti versenyen, Kecelen a sebességváltó hibája miatt ki kellett
állnia a versenyból az első futamban, így pontot nem szerzett.
Mivel az első és a második helyen szoros volt a verseny, ezért a
bajnokságban a senior kategóriában a második helyen végzett.

A várható szabáJymódosítások miatt egyébként Baláls Dezső

két kategóriában indul a jövő évi bajnokságban: 125 cm -es mo
torral az r. osztályban és senior kategóriában is bajnoki pontokért
küzd.

Két gyomaendrődi (a Balázs testvérek) és két bajai motoros
részvételével Emberevő Piranhák néven alakult csapat. Első csa
patversenyük augusztusban volt a Csongrád megyei Mélykúton,
ahol harmadik helyen végeztek. Ezt követően Egercsehiben au
gusztus 30-án volt a második csapatbajnoki forduló, ahol a negye
dik helyezést érték el. A négy futamos bajnokságban most
összesítésben a második helyen állnak az Emberevők.

Balázs Dezsőés testvére Balázs Csaba

Gyomaendrődisportmenedzser

Kruchió Ilona

Kruchió Ilona (27) munkanélküli
ként hat éve társadalmi munkában at
létikai edző Gyomaendrődön. Most
végzett a Tesnevelési Főiskola sport
menedzser szakán kiváló eredmény
nyel. Mint az egyik legeredményesebb
diákot, meghívták az augusztus 18-23
ig tartó Budapesti Atlétikai Európa
Bajnokság szervezőbizottsága iroda
vezetőjének.

- Mi volt afeladata?
- Az ott dolgozó csapatkísérők, tol-

mácsok, a szállodai hosstessek étkez
tetése, elszállásolása, elutazásuk
intézése, információs anyagok és aktu
ális eredménylisták szétküldése. Négy
fős stábot irányítottam, s rajtuk kívül
még ugyanannyi sportmenedzseri gya
kornok segítette a munkámat.

- Legnagyobb élménye?
- Amikor meghívást kaptam a Ma-

gyar Olimpiai Bizottság fogadására a
Vajdahunyad várába. Olyan neves em
berek voltak körülöttem, akikkel még
soha nem találkoztam. Schmidt Pál a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kö
szöntette a szervezó1:.et, a részvevőket.

Ott volt a Nemzetközi Olimpiai Bi
zottság elnöke is, sőt Gécsek Tibor
európabajnok kalapácsvető, Schulek
Ágoston a Magyar Atlétikai Szövetség
elnöke, hogy csak néhányat említsek a
neves vendégek közül.

- Most már gyakorlott sportmene
dzserként bizonyára állása is van?

- Még sokat kell tanulnom. Nem va
lószínű, hogy Gyomaendrődönmara
dok, hiszen itt és Békés megyében is
kevés lehetőségemvan. Tudom, hogy
az én kedvemért nem hoznak létre új
állást. A sportra egyébként is kevés a
pénz, tehát nagyon a szakma sincs tú]
fizetve.

- Egyébként mit csinál egy sportme
nedzser?

- Például pénzt szerez egy sportoló
nak vagy egyesületnek. Ez a legismer
tebb munkája. De sportmenedzser
vezethet sportintézményt, vagy amit
legi nkább szeretnék, sport
eseményeket szervezni - válaszolt la
punk kérdéseire Kruchió Ilona
sportmenedzser.

H.E.
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COLOR SHOP
PAPÍRBOLT

Gyomaendrőd, Petőfi u. 2.

Telefon: 66/282-037

A nyári tanszervásár
nyere~ény*ciójának

FODIJAT A
D44"

"számú sorsjegy nyerte.
"L28"

1000 Ft-os
vásárlási utalvány

"F69"
500 Ft-os

vásárlási utalvány
A fenti 3 díj tulajdonosát

várjuk boltunkban!
* Ajándéktárgyak

* Filmelőhívás
* Bélyegzőkészítés
rövid határidővel

Nyitva:

It
" ]?g hétköznap 8-12,

13-17,30 óráig
~ szombaton

. ,o 8-12 óráig
c=

lett. Az ifjúsági fiú csoportban Vetró
Péter állhatott a dobogó legmagasabb
fokán, Schwalm Gergő és Dananaj Ist
ván a második lett.

Az OTSH különdíját Tóth Tamara és
Schwalm Gergőkapta.

KnerKupa

Nemzetközi judoverseny
Kner Kupa néven nemzetközi judo

versenyt rendezett szeptember 6-án a vá
rosi sportcsamokban a Gyomaendrődi

Judo Club. A meghívásos versenyen a
gyomaendrődi versenyzóK remekeltek.

A diák B fiú csoportban Molnár Zol
tán (32 kg), Molnár Gábor (45 kg) sze
rezte meg az első helyet. Az
I984-85-ben született serdülő lány kor
csoportban Tóth Tamara (44 kg) lett az
első, Szabó Mariann (48 kg) pedig a
harmadik helyen végzett. A serdülőfiúk

csoportjában Gózon Gábor (36 kg) har
madik lett, Stranszki Mihály (52 kg) a
második, Balogh Zoltán (70 kg) az első

helyet szerezte meg. Az ifjúsági lány'
korcsoportban Tóth Tamara (44 kg) első

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola Hősök úti Japostetős épületére tetőszerkezet kerül,
melynek beépítésével négy új szaktantermet alakítanak ki. A 20 millió forintos beruházás
során a két iskolaépüJetet is összeépítik a tervrajzon is látható módon. A munkát szeptember
elsején kezdte el a Thermix Építőipari Szövetkezet.

A Új gumiabroncsok árúsítása Ar~ mindenféle gépjánnűhöz,valamint targoncához. r~
Vállalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdaságigépjárműveK

és targoncák gumiköpenyének gépi szerelését, javítását, centirozását.

Katona György, gumijavító
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127

Ingyenes apróhirdetések
Gyomán a Vásártéri ltp-en garázs t keresek

megvéteJre. TeJ.: 661282-32]
Nagy méretű nyárfarönkök hamarosan el

adók. Erd. 30/826-735
Gyomán a termálvízhez közel 3 szobás te·

Iefonos-garázsos ház eladó. Érd.: 661386-275
Eladó sepru1<ötő gép, szőlőprés, 50 literes

üvegballon. Érd.: 06-60/480-345, vagy szemé·
Iyesen Mátyás u. 7. szám alatt az esti órákban.

300 négyszögöl építési telek Gyoma, So
mogyi B. u. 15. sz. alatt eladó. Érd.: 06
60/480-345

Para,?ola antenna beltéri egysége olcsón
eladó. Erd.: 661284-625

,
Ujra megnynt a Kondorosi út mellett az

ENDRÖDIHOMOKBÁNYA
Mosott és falazóhomok folyamatosan kapható!

Nyitva hétköznap: 7-16 óráig.
Telefon: 3D/456-445
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INGYENES APROHIRDETESEK
HÁZ,LAKÁS

Telefonos, gáz-központi fűté
ses. holtágra néző három szobás.
padlástér beépítésűkertes ház el
adó Gyomaendrőd, Batthyány u,
5, szám alatt. Érd.: a helyszínen
vagy a 661386-255. 66/283-232
telefonszámokon.

Gyoma központjában Petőfi u,
31. sz, alatt kétszobás, összkom
fortos kertes ház eladó. Érd.:
66/386-410

Gyomán. Gárdonyi u. 53, szám
alatt kétszás. összkomfortos családi
ház alsóépületekkel, garázzsal, 300
négyszögöl portával eladó. Érd,: a
helyszínen, Tel.: 66/284-190

Eladó Dévaványa, Jéggyár u.
19, sz, alatt lévő négy szobás.
tetőtérbeépítéses. padlófűtéses

családi ház, TeL: 66/484-281
Gyomaendrőd,B. Molnáru. 21.

sz, alatt két család részére is alkal
mas. különbejáratú kertes ház el
adó, Gáz. telefon bekötve, Érd.:
66/285-070. 54/441-044

Gyomaendrőd, Fő út 52. szám
alan családi ház eladó. vagy kis
családi házra. illetve földszinti la
kótelepi lakásra (Ifjúsági ltp,) cse
ré Ihető. 66/283-382

Gyoma, Hősöku. 99/1. sz, alatt
gáz-központi fűtéses ház eladó.
Irányár: l millió 900 ezer Ft.
Érd,: 661285-990

Gyoma központjában 3 szobás
gáz és vegyestüzelésű kertes ház al
sóépülettel. garázzsaJ, szép környe
zetben eladá. Erd,: 60/481-277

Gyomaendrőd, Bocskai u, 10,
sz. alatt ház eladó, Érd.: a helyszí
nen. vagy Főút 147. sz. alatt.

Gyomán a Lehel utcában két
család részére is alkalmas kom
fortos családi ház ipari árammal
eladó, Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.:
661285-489

Gyomaendrőd, Ságvári u, 5,
sz, alatt ház eladó, Érd.: a hely
színen hétvégén,

Gyomán 3 szobás, összkomfortos,
kertes családi ház sürgősen eladó.
Érd.: Gyoma Mátyás kir. u. 36.

Gyoma, Hunyadi u. 32. sz.
alatt kétszobás. összkomfortos
családi ház eladó, Érd.: a helyszí
nen, Tel: 66/283-419

Gyomaendrőd,Bajcsy u, 13. sz,
alatt kétszobás, összkomfortos ház
eladó. Érd.: a helyszínen,

Gyomaendrőd, Gábor Áron u,
8, sz, alatt családi ház eladó. Tel.:
66/283-401

Gyomán a Kolman ltp-en AlIIS.
szám alatti egyszobás lakás eladó,
Tel.: 66/386-958,386-871

Endrődön kis ház nagy alsóé
pülettel eladó, Érd.: Endrőd. Su
gáru, 132, Tel.: 661283-758

Endrődön kétszobás, gázfűté

ses családi ház nagy telekkel el
adó. Érd.: Gyomaendrőd,
Mohácsi ll. 9" 18 óra után,

Endrőd, Selyem u, 28. sz. alatt
családi ház eladó, Érd,: Németh
Ferenc, Gyomaendrőd. Vörös
marty ll, 2/1 .. Tel.: 66/386-172

Endrőd, Blaha u, 13, sz. alatti
ház áron alul eladó, Tel.: 06
461389-848

Besenyszegen 60 m2-es ház
440 négyszögöl portán eladó
vagyelcserélhető lakótelepire.
Érd.: Gyomaendrőd, Vásártéri
ltp. 201B/2" 18 óra után.

Bútorozott szoba diáklánynak
kiadó. Érd,: Gyomaendrőd, Zal
ka M, u. 36.. 16 óra után.

Garázs eladó a Vásártéri Itp
en. Érd.: Gyomaendrőd, Tompa
u. 10" TeL: 661285-40 l

Három és fél szobás, gázkon
vektoros. telefonos, egyedi víz
órás lakás eladó, vagy
elcserélném. Érd.: Gyomaend
rőd, Október 6 ltp. llD 4/13.,
Tel.: 66/283-026

64 m2-es üzlethelyiség fizetési
könnyítéssel sürgősen eladó,
Tel.: 66/283-145

Albérletet keresünk Gyoma
endrődön, lakótelepen, Tel.:
66/285-786, egész nap.

Mezőtúron a központban 90
m2 üzlet bérbeadó, eladó, MBP
6,5 tonnás pótkocsi t, 4 soros szár
zúzót keresek, tárcsát cserélek.
Tel.: 56/350-735. 20/604-897,
Takács István

KERT, TELEK
Telek sürgősen eladó, Érd.:

Gyomaendrőd,Nap u. 14.
Kecsegési hoJtágnál telek el

adó. Tel.: 66/311-878
Vízparti nyaraló berendezéssel,

stéggel, vízibiciklivel Békésszen
tandráson eladó. Tel.: 20/219-366

Szarvasi kövesút mellett tanya
1,5 ha földdel eladó, valamint
MezőtúrSzarvas határában a csa
tornához közel 5 ha föld eladó,
Tel.: 66/386-500, este,

Gyomán a Torzsásban 800 m2
kert, kis házzal eladó. Érd.:
66/285-665.

A gyomai Siratóban sürg6sen
eladó 2 db 800 négyszögöl vízre
nyúló föld. Érd.: Varga József,
Gyomaendrőd,Rácz L. u. 2.

Sürgősen eladó 2 db föld a
Harcsásban, körülbelül 450-450
négyszögöl. Ugyanitt Robix-ro
tációs kapa szivattyúval együtt
eladó, Érd.: Endrőd, Kinizsi u. 9.
Tel.: 66/285-729

Vízparti pocoskert eladó. Érd,:
BakJános, Tel.: 66/386-918

Kecsegésben vízparti telek el
adó, Tel.: 661282-462

JÁRMŰ

Polski 126-os alkatrészek, fé
der, dinamó, csapágyak stb. el
adók. Tel.: 66/284-615
Négyütemű Wartburg eladó.

Érd,: Kiss Edit, Gyomaendrőd,
Baross u. 13., Tel.: 661285-141

Yamaha Nexon Jog robogó el
adó. Tel.: 661284-505
Kétütemű Wartburg kevés ki

lométerrel, megkímélt állapot
ban eladó. Ugyanitt fémvázas,
villanymotoros kukorica mor
zsoló újszerű állapotban eladó.
Érd.: Barna Lajos, Gyomaend
rőd, Rácz L. u. 3., Tel.: 66/284
262

Jó állapotú Camping kerékpár
eladó. Irányár 10 OOO Ft. Érd.:
Öregsz6lő, Iskola u. 55. Tel.:
282-424,

Tíz éves Zastawa GTL 55-ös
eladó. Érd,: Gyoma, Kossuth u,
49.

Lada 1200-as két év műszaki

val eladó, Érd,: Gyomaendr6d,
Páskumi u. 10., Tel.: 661284-226

561l-es Zetor, 3,5 tonnás pót
kocsi, kétfejes eke borona eladó.
Tel.: 66/284-131

Suzuki-Eco robogó újszerű ál
lapotban eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Árpád u. 2/a., Tel.:
66/386-043

Jawa 350-es motorkerékpár al
katrészek eladók, Érd,: Gyoma
endr6d, Mikszáth u. 53, 19 óra
után,

ÁLLAT
Gyoma, Gárdonyi u. 5 I. szám

alatt 2 hónapos szobatiszta, irom
ba kiscica ingyen elvihet6. To
vábbá eladó egy kétlapos
gáztűzhely kifogástalan állapot
ban gázpalackkal együtt. Érd.: a
heylszínen. Tel.: 66/282-567

Alaszkai Malamute kiskutyák
eladók oltva és féregtelenítve.
Érd,: Gyomaendr6d, Selyem u.
20" Tel.: 66/284-337, este.

Tíz család Nagyboconádi méh
18 keretes kaptárral eladó. Érd,:
Gyomaendrőd,Nagylapos, Csej
ti u. 13.

Kilync méhcsalád kaptárral el
adó, Erd,: Endr6d, Bartók B. u,
20,

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Alsó tagozatos tanulók részére
korrepetálást vállalok, Tel.:
66/284-383

Korrepetálást és érettségire va
ló felkészítést vállalok matemati
kából. Tel.: 66/284-605

EGYÉB
Eladó Panasonic SC-AU 20 tí

pusú távvezérelhető audio rend
szer, ki tűnő átlapotban, Tel.:
66/282-1 18

Megkímélt állapotban lévő

Robi 55-ös rotakapa hozzá való
szi vattyúval és fűnyíró adapterrel
eladó. Érd.: Bak János, 66/386
918

Három sebességes német
gyártmányú rotakapa utánfutóval
eladó. Érd.: Bak János, 66/386
918

Eladó: ü16gamitúra, olajbojler,
olajkályha. Erd.: Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp, 29/A Ill/IO.
Eladó: egy ágy betéttel, kisebb

csillár, konyhaasztal. Érd.: End
r6d, Toronyi u. 21., Tel.: 66/284
538

KD- l60-as terménydaráló,
Neumann 16 programos varró
gép, oxigénpalack eladó. Érd.:
Gyoma, Rákóczi u. 3111, Tel.:
66/284-277

Kétszemélyes rekamié, egy he
ver6, szekrénysor, új stllusú Erzsé
bet hálóbútor, 350-es Jawa motor
eladó, Érd,: Gyomaendrőd, Ma
dách u. 212" tel.: 66/284-989

Új 4 méteres fa horgászcsónak
_ eladó. Érd.: 17 óra után, 66/284-087

l hektár újvetésű lucerna má
sodik kaszálásra eladó. Érd.: R.
Nagy János, Gyomaendr6d, Kiss
B. u. 3.

Telefonhoz udvaricseng6k
beszereléssel együtt olcsón el
adók. Érd.: Gyomaendrőd,
Bartók B.u. 10., Tel.: 66/285
149

Köszönet
nyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazon rokonoknak,

szomszédoknak,
ismerősöknek,

akik szeretett édesanyánk
Joó Lászlóné,
és testvérünk
Joó András

temetésén rnegjelentek,
fájdalrmmkban osztoztaJc

A gtJászoló család



WATT Villamossági
Szaküzlet

Gyoma, Fő út 214., Endrőd, Fő út 10.

* Elin, Nile, Clatronic, Eta és Szarvasi Vas-Fém háztartási
gépek nagy választékban.

* Hőtárolós kályha fűtóbetétek,ventilátor motor
* Villanybojler, centrifuga, mosógép alkatrészek
* Elemlámpák és perin, Maxell, Duracell elemek

* Vállaljuk épületek villanyszerelését, érintésvédelmi felül
vizsgálatát, háztartási gépek javítását, villanymotorok

tekercselését.

Várjuk kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket!

Ingyenes az apró!

Róza Vendel,
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/üzenetrögz. :
66/386-736,
Tel.: 66/282-686

Angot német francia, orosz nyelvből

kezdőtől a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló és felzárkóztató

csoportok
30 órás 7.500 Ft

50 órás 12.000 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga
feltételei szerint

Alapfokú: 500,- + 300 Ft
Középfokú: 800.- + 500 Ft

Fordítás, tohnácsolás: angot német, francia,
orosz, ukrán, román, arab, norvég nyelven.

Felvilágosítás, jelentkezés:
* Vállakozók Háza, Gyomaendrőd,

Hősök u. 56. Tel.: 66/283-436
* Ügyvédi Iroda, Gyomaendrőd,
Endrődi u. 11. Tel.: 66/386-930

* Róza Vendet Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel. / fax/ üzenetrögz.: 66/386-736,

Tel.: 66/282-686

FOLYAMATOSAN
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

Az apróhirdetés szövege: ..

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az oivasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget, és a szelvértyt levelezólapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősségetnem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetőleg ne tarralmazzon
tizenöt (15) szónál többet'

Feladóneve: , , , , ..

Címe: ,,"', , , .
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GAZDA
KISÁRUHÁZ
A PENNY MARKET

MELLETT

Csávázószerek,
műtrágyák,

őszi búza
vetőmag.

Láncfűrészek,

sövényvágók,
fűnyírók,

barkácsgépek!

Új fermékeín/c
szarvasi
konyhai
csillárok

és kávéfőző k
nagy

választékban!

Várjuk kedves
vásárlóinkatl

Várfiné
Szmola Ildikó

és Várfi András

Tel.: 66/386-359

Eladó távirányítós
színes Tv, videomagnó,
műholdvevőbeltéri

E?gységgel.
Erdeklődni:

esténként, 66/386-397

CUKRÁSZ
ÉS CUKRÁSZATI

SEGÉDMUNKÁST
keresek teljes,

vagy részmunkaidős

felvételre,
Érdeklődni:
66/386-505

Gyomán a Dobó úton,
kövesút mellett 1066
m2-es zártkert a víz
parthoz közel eladó.
, Villany, víz van.
Erd.: Gyomaendrőd,

Gárdonyi 21 .
Tel.: 66/285-506

Újszerű gyerme~ágy és vil
lanytűzhely eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Bethlen G. u. 36

Bon[Orr szalagcserép 1500 db,
piros színű mély babakocsi ol
csón eladó. Tel.: 661283-246, 18
óra után.

Ipari textil- és bőr varrógép el
adó. Érd.: Gyoma, Fáy u. 35 ..
Tel.: 66/285-458

Építkezésből kimaradt ablak
J20x J SO, ajtó 80x220 bizton
sági zsalugáten'el olcsón eladó,
Érd.: Gyomaendrőd, Árpád u.
4 .. este.

Eladó óriás majomfa nÖv,ény.
többféle cserepes virág. Erd.:
Gyoma. Lehel u. 13.

Szobabútor. sóder, homok, ga
bona eladó. Fuvarozást vállalok
Skoda Liaz billenecsel. Tel.:
661282-105

Káposztás kádak eladók Érd.:
Tóth Lajos, Gyomaendrőd, Eöt
vös u. 311.

Érdeklődni: , "., .Telefon: 66/386-358 I
I

------------------- J



K-- (- s Kajak Szakosztály

Országos verseny a Körösö
1998. augusztus IS-én a gyomaendrődi sza
badstrand területén került megrendezésre az or
szágos kajakverseny ahol a tavaly létrejött helyi
Körös Kajak Egyesület versenyzó1 is indultak.

A megalakult egyesület
már 1997. év decemberében
a jelentkező fiatalokat úszás
oktatásban részesítte, mellyel
megteremtette azt a lehetősé

get, hogy a tavasz kezdetén
biztonsággal ismerkedjenek
meg az evezéssel.

A kajaksport megkövete
li a sportolóktól ajó erőnlé
tet, a kitartó munkát. a
folyamatos edzést.

A gyomaendrődi sportolók
bebizonyították. hogy képe
sek a kajakozást megtanulni
olyan szinten, ami a verse
nyeken eredményt is mutat.
Az eredményekben nem kis
szerepe volt az edzólmek,
szüló1<nek és támogatóknak.

A verseny családias han
gulata a résztvevőket magá
val ragadta, az eredmények
mellett kellemes szórako
zást nyújtott versenyzőnek,

nézőnek egyaránt.

A gyomaendrődi verse
nyen született eredmények:

500 m férfi felnőtt:

Scherk Zsolt 6. helyezett.
500 m serdülőfiú: Czafit

Attila S. helyezett,
Schwalm Gergő 5. helye
zett, Székács Beáta 2. he
lyezett.

500 m serdülő lány: Ma
ráz Aliz 3. helyezett.

500 m kölyökfiú: Scherk
Ádám 8. helyezett, Tímár
Balázs 9. helyezett, Braun
György 10. helyezett.

500 Jn eló1cészÍfőfiú: Lő

vei Tibor]. helyezett, Fara
gó Tamás 10. helyezett.

500 m serdülő páros:
Czafit Attila-Schwalm
Gergő4. helyezett.

2000 m gyermek: Scherk
Ádám 3. helyezett.

1000 m serdülőlány: Ma
ráz Aliz 2. helyezett, Tímár

Csilla 3. helyezett. Székács
Beáta 4. helyezett.

2000 m kölyök fiú: Koz
ma Zsolt 5. helyezett, Dá
vid Máté 6. helyezett,
Varga István 7. helyezett,
Kulcsár Ákos 9. helyezett,
Dancs Tamás 10. helyezett.

2000 m gyermek lány:
Rác Anikó 4. helyezett.

2000 m gyermekfiú: Bu
csi Tamás 7. helyezett, Pá
jer Sándor 9. helyezett,
Lövei György 10. helye
zett.

A gyomaendrődi kajako
sok szereplése elismerést
érdemel, sokan közöl ük
most versenyeztek először.

Az egyesület újdonsült ver
senyzői a kitartó munka,
sok-sok gyakorlás eredmé
nyeként indultak: az au
gusztus 22-én Tiszafüreden
és augusztus 29-én Gyulán
megrendezett területi ka
jakversenyen. Tiszafüre
den az egyesület sportolói 2
arany, 2 ezüst és 2 bronz
érmet szereztek. Az egye
sület tagj ai ezúton szeret
nének köszönetet mondani
mindazoknak a támogatók
nak, szüló1<nek és sportra
jongóknak, akik
megteremtették számukra a
lehetőséget a kajakozásra.

A téli időszakban ismé
telten megszervezi a szak
osztálya kezdó1< részére az
alapozó edzéseket (úszás,
erőnléti tornatermi edzés).
Várjuk a fiatalok jelentke
zését a vízitelepen hétfő ki
vételével délután 16-18
óráig.

Z t
, "
Elelmiszer Aruhaz
A hét minden napján!

Új nyitva tartás:
hétfő-szombat: 6,30-20,30

vasárnap: 7,00-13,00

* Nagy áruválaszték

* Minőségi árucikkek

* Kedvező árak

* PEPSI AKCIÓ szeptember 7-tó1119 Ft

* Kényelmes vásárlási
lehetőségbankkártyával!

Esküvő

Tóth Péter
és
Nyáry
Zsuzsanna
1998.
augusztus
8-án
a Gyomai
Református
Templomban
kötött
házasságot

, FÜGG étLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- sza Felelós szerkesztó: Felel~s kiadó: Hornak Ernő
~.. _ Hornok Ernő Keszult:

ENDRODl , Szerkesztóség: Gyoma; KnN Nyomda Rt
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On ormányzati választások
1998. október 18.

A képviselöjelölfek névsora a lap 2-3. oldalán

7. ÉVF. lD. SZÁM 1998. OKTÓBER ÁRA: 69 Ft Előző választások

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

. ,
GYOMA· SZ O
ENDRŐDI •

Öregfiúk rúgták a bőrt
Nagyenyeden

Szeptember 26-án Nagyenyed öregfiú csapatai Gyomaend
rőd old boys együttesével játszották imm.áron az hagyomá
nyos őszifocikörmérkőzéseket.A négy csapat közül városunk
fiai az "előkelő" negyedik helyet szerezték meg...

A rendszerváltást követően 1990. szeptember 30-án a helyi önkor
mányzati képviseló'k választása idején Gyomaendrőd 10 egyéni vá
lasztókörzetében összesen 66 jelölt pályázott a képviselői székre. A
választás kétfordulós volt, mivel az első forduló a csekély megjelenési
arány miatt eredménytelen volt. Október 14-én a választópolgárok
ismét az urnák elé járultak. Képviselő lett az egyéni jelöltek közül:

Dr. GedeiMargit. dr. Farkas Zoltán. SiposTasTöhötöm, Hangya
Lajosné, dr. Frankó Károly, Knapcsek Béla, dr. Valach Béla,
Balázs Imre, Gellai József, dr. Koleszár Józse!

Pártiistáról került be: Dr. Kovács Béla (MSZP), Kun Lászlóné,
HornokBéláné és Dávid Mátyás (MDF), Vaszkó Irén (Honismereti
Egyesület), dr. Veréb Lajos (SZDSZ), Jenei Bálint (MSZDP),
Hunya Lajos (FKGP), Pocsaji Zsolt (FIDESZ)

Az alakuló képviselő-testületiülésen, amikor dr. Frankót polgár
mesterré választották lemondott képviselői mandátumáról dr. Ge
dei Margit, Dávid Mátyás. Kun Lászlóné és Sipos Tas Töhötöln. Dr.
Gedei helyére az 1991. február 3-i idó1<özi választáson dr. Kulcsár
László került, Sipos Tas Töhötöm helyét pedig Kruchió Lajos
foglalta el. Kunné és Dávid Mátyás helyére lépett Martinák Csaba
és Márton Gábor.

Az 1994. december II-én megtartott helyhatósági választáson
ismét 66 jelölt indult a 17 képviselői posztért. Egyéni jelöltként lett
képviselő: Nagy Pál, Katona Lajos, R. Nagy János, Hangya Lajos
né, Czibulka György, Kllapcsek Béla. dr. Valach Béla, Balázs Imre,
Várfi András és Dávid István.

A kompenzációs listáról került a testületbe: dr. Kovács Béla
(MSZP), Hanyecz Margit és Tótka Sándor (FKGP), Kovács Kál
mán (Munkáspárt), Garai János (MSZDP), Bátori Gyula (KDNP,
MDF, Endrődi Gazdakör), dr. Szendrei Éva (SZDSZ). A két pol
gármesterjelölt - Jenei Bálint és dr. Frankó Károly - közül az utóbbi
kapta a több szavazatot.

Városunk gazdasági életében
az idegenforgalom jelenleg még
szerény jelentőséggel bír, noha
adottságai ezen a területen igen
kedvezőek. Ezen kedvező felté
telek minél jobb kihasználása és
megismertetése egyaránt fontos
városunk vezetése és lakossága
számára. A legsürgősebb tenni
valókra, a megőrzendő s megis
mertetendőértékekre mutat rá az
alábbi idegenforgalmi vizsgálat
néhány eredménye, amelyahelyi
tourinform iroda és a Kossuth La
jos Tudományegyetem Tájföld
rajzi Tanszékének közös
felmérésében készült.

A városba látogatók számá
ról nincs pontos adat, a legtöbb
vendég hazánk fia, a külföldiek
aránya kicsi. Idén nyáron kér
dőíves felmérést végeztünk a
Gyomaendrődre látogató kül
földi és belföldi turisták köré
ben üdülési szokásaikról,
illetve, hogy hogyan véleked
nek a város adottságairól, kíná
latáról, avendéglátók
felkészültségéról, az idegenfor
galmi szolgáltatásokról, vagyis
a város imázsáról. Ennek né
hány eredményére térnék most
ki. A megkérdezettek nagy ré
sze a gyomai Fürdő Kemping,
kisebb része pedig az endrődi

Pájer Kemping vendége volt.
(8. oldal)

A turisták
véleménye

Nyári
közvéleménykutatás

,
BESZED

PAPÍR
DOBOZ,." .,

FOLlAZSAK
gyártása

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 811.
Tel./fax: 386-736

DÁVID
BÚTORBOLT
Endegményes
ülőgarnitúra

vásár már

Használt kárpitos
bútorainak
felújítását
vállaljuk!

Gyomaendrőd,
Hősök tere 7.

Tel.:66/386-262



2 VÁLASZTÁSI HÍREK 1998. október

Önkormányzati választások 1998. október 18.
Az 1998. évi önkormányzati választás jelöltjei

választókerületként ABC sorrendben:

. ;.

l. számú egyéni
választókerület

l. Nagy Pál
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
2. Putnoki Lajos
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
3. Schwalm Márton
független (Német Kisebbség)
4. Dr. Szendrei Éva
Szabad Demokraták Szövetsége
5. Szilágyi Sándor
független
6. Tótka Sándor
Független Kisgazdapárt
7. Vass Ignác
Magyar Szocialista Párt

2. számú egyéni
választókerület

1. Hajdú László
független
2. Kertes Imre
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
3. Dr. Kovács Béla
Magyar Szocialista Párt
4. Dr. Kulcsár László
Független Kisgazdapárt
5. Dl'. Weigert József
független (Német Kisebbség)

3. számú egyéni
választókerület

l. Babos László
Magyar Szocialista Párt
2. Czibulka György
független
3. Garai János
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
4. Iványi Lajos
Független Kisgazdapárt
5. R. Nagy Tibor
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
6. ifj. Weidmann József
független (Német Kisebbség)

4. számú egyéni
választókerület

1. Dezső Zoltán
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténymokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
2. Forgó Frigyes
Független Kisgazdapárt

3. Hack Mária
független (Német Kisebbség)
4. Kovács Kálmán
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
5. R. Nagy János
Magyar Szocialista Párt

5. számú egyéni
választókerület

1. Bátori Gyula
Fidesz-Magyar Polgári Párt.
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
2. Hangya Lajosné
független
3. Horváth Gáborné
Független Kisgazdapárt
4. Jenei Bálint
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

6. számú egyéni
válaszókerület

l. Boecker Margit
független (Német Kisebbség)
2. Bótos László
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
3. Knapcsek Béla
Magyar Szocialista Párt
4. Szabados Ferenc
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
5. Varjú Elek
független
6. Zrak Imréné
Munkáspárt

7. számú egyéni
választókerület

1. Balázs Imre
független
2. Békési Béla
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
3. Elek MikIósné
Független Kisgazdapárt
4. Gubucz György
Magyar Szocialista Párt
5. Mészáros Lajos
Munkáspárt
6. Véha Lászlóné
Fidesz Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum

8. számú egyéni
választókerület

1. ifj. Botos János
Munkáspárt
2. ifj. Dógi János
Lungo Drom (Hosszú Út)

3. Gellai Imre
Független Kisgazdapárt
4. Kovács Attila
Fidesz Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
5. Kovács Vince
független
6. Kulcsár István
Magyar Szocialista Párt
7. Dr. Valach Béla
független

9. számú egyéni
választókerület

1. Császárné Gyuricza Éva
Fidesz Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
2. Gyuricza Lajos
Munkáspárt
3. Hanyecz Margit
független
4. Hegedűs Elek
független
5. Kiszely István
független
6. Koloh Imre
Magyar Szocialista Párt
7. Kovács Lászlóné
független
8. Ladányi Gábor
Független Kisgazdapárt

10. számú egyéni
választókerület

1. Dávid István
Munkáspárt
2. Jakus Imre
független
3. Rácz Béla
Magyar Szocialista Párt
4. Timár Miklós
Független Kisgazdapárt
5. Ungvölgyi János
Fidesz Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum

Polgármesterjelölt:

dr. Dávid Imre

A választás 1998. október l8-án reggel 6
órától este 7 óráig tart. Megválasztott kép·
viselőaz ajelölt lesz, aki a választókerület·
ben a legtöbb szavazatot kapta.
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KOlllpenzációs listák

FOLYAMATOSAN
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK
Angol, német francia, orosz nyelvből

kezdőtől a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló és felzárkóztató

csoportok
30 órás 7.500 Ft

50 órás 12.000 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga
fel tételei szerint

Alapfokú: 500,- + 300 Ft
Középfokú: 800.- + 500 Ft

Fordítás, tolmácsolás: angol, német, francia,
orosz, ukrán, román, arab, norvég nyelven.

Felvilágosítás, jelentkezés:
* Vállakozók Háza, Gyomaendrőd,

Hősök u. 56. Tel.: 66/283-436
* Ügyvédi Iroda, Gyomaendrőd,
Endrődi u. 11. Tel.: 66/386-930

* Róza Vendel, Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./ fax/üzenetrögz.: 66/386-736,

Tel.: 66/282-686

Munkáspárt
l Dávid István Mihály
2. Zrak Imréné
3. Gyuricza Lajos
4. Liziczai Lajos
5. Mészáros Lajos
6. Bela Ferenc István
7. Ifj. Botos János

Magyar
Szocialista Párt

l. Babos László
2. Dr. Kovács Béla
3. Katona Lajos
4. Gubucz György
5. Vass Ignác
6. Knapcsek Béla
7. R. Nagy János
8 Rácz Béla
9. Koloh Imre
10. Kulcsár István

F[desz-Ma~yar

Polgári Part,
Magyar Keresztény

demokrata
Szövetség,

Magyar
Demokrata Fórum
I. DezsőZoltán
2. Császárné Gyuricza Éva
3. Bátori Gyula
4. Kovács Attila
5. Véha Lászlóné
6. R. Nagy Tibor

7. Kertes Imre
8. Putnoki Lajos
9. Ungvölgyi János

Független
Kisgazdapárt

l. Tótka Sándor
2. Gellai Imre
3. Dr. Kulcsár László
4. Iványi Imre
5. Iványi Lajos
6. Oszlács Pál
7. Horváth Gáborné
8. Ladányi Gábor
9. Forgó Frigyes
10. Tímár Miklós

Magyarországi
Szociáldemokrata

Párt
l. Jenei Bálint
2. Garai János
3. Szabados Ferenc
4. Békési Béla
5. Nagy Pál

Kisebbségi
Kompenzációs Lista
Német Kisebbség
I. Boecker Margit
2. Hack Mária
3. Schwalm Márton
4. ifj. Weidmann József
5. Dr. Weigert József
Cigány Kisebbség
l. ifj. Dógi János

INTEQ
NYELVc3TúDIÓ

Róza Vendel,
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/üzenefrögz. :
66/386-736,
Tel.: 66/282-686

A Gyomakör Egyesület
közleménye

Egyesületünk az 1998. augusztus 31-én tartott ülésén fog
lalkozott az október 18-án esedékes önkormányzati képvise
lők és polgármester választással összefüggő egyesületi
állásfoglalás elfogadásával.

Az egyesületünk által is támogatott gyomai összefogást
jelképezőcsoport tagjai 1994-ben a gyomai városházán az
MSZP (28,3%) után a legtöbb (23,3%) szavaztot kapták és
ezt figyelembe véve jelenleg is nagy várakozás előzi meg
egyesületünk részvételét a választási küzdelemben. Ezért
szükségesnek tartjuk rövid közleményben tudatni városré
szünk lakosságával, hogy egyesü!etünk sem önállóan, sem
közös jelöltként a pártokkal nem indít képviselőjelölteketa
választáson. Ugyanakkor állásfoglalás született arról, hogy
körzetenként mely képviselőt támogatj uk illetve kiknek a
támogatására hívjuk fel a választópolgárok figyelmét.

Egyesületünk támogatja dr. Dávid Imre polgármester újra
választását. Állásfoglalásunkat bővebben indokoljuk és a
támogatott jelölteket bemutatjuk az október 10. körül megje
lenő - önállóan kiadandó - Gyomai Választási Újságunkban.

Gyomakör SzóvivőTestülete

ONLINE
Számítás- és Irodatechnika
Számítás és Irodatechnika

* Használt és új számítógépek
adása-vétele
* Monitotok

* Audio-video javítás!
INTERNET ELŐFIZETÉS!

OKTÓBERBEN TEUESKÖRŰ
INGYENES INTERNET ELÉRÉS!

CD válogatás 998 Ft/db
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181/1.

Tel./fax: 06-66/284-559

, FUGGéTLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studio

GYOMA- sza Felelós szerkesztó: Felel~s kiadó: Hornok Erna
- _ Hornok Ernö Keszult:

ENDROOl , Szerkesztósóg: Gyomai Kner Nyomda Rt.

BESZED~~~~u~~oum~~.ndrad. vez'~i:;~9::jos

TellFax.: 386-479 ISSN: 1417-1872
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Csökkent a munkanélküliek száma
Van még esély elnevezéssel a

45 éven felüliek állásbörzéjét
rendezték meg szeptember 3
án a Békés Megyei Munkaügyi
Közpo;:~ Gyomaendrődi Ki
rendeltségén. A szervezóK sze
mélyes találkozóra hívták a
környékbeli munkáltatókat és
a regisztrált munkanélküliek
30 százalékát kitevő, nehezen
elhelyezhető 45 éven felüli ál
láskeresóKet.
Gyomaendrődön és vonzás

körzetében (Hunya, Dévaványa
és Ecsegfalva) összesen 256
munkanélküli kapott meghívót.
az eseményre. Százötvenen ke
resték fel a gyomaendrődi kiren
delt.séget, s közülük hatvanötnek
sikerült elhelyezkedni a negy
venöt munkáltató által ez alka
lomra felajánlott 131 álláshelyre.

- Azért is tartottuk fontosnak
ezt az állásbörzét, mert ez a kor-

Timárné Buza Ilona

osztály huzamosabb ideje van
munka nélkül. s elhelyezkedé
sük is nehézkes. Múlt év tava
szán rendeztük az első ilyen

jellegű akciót, s akkor jó ta
pasztalatokat szereztünk. Aki
eljött, az tényleg dolgozni
akart. A munkáltatók is érdek
lődést mutattak, hiszen kiemeIt
támogatást kaphatnak a 45 éven
felüliek alkalmazása esetén 
tájékozatta a Szó-Beszédet Ti
márné Buza flona, a gyoma
endrődi kirendeltség vezetője.

Az állásbörzére ellátogatott dr.
Székely Judi! az Országos Munka
ügy i és Módszertani,Központ fŐJ

gazgatója, dr. Nagy Agnes a Békés
Megyei Munkaügyi Központ
igazgatónóje, valamint az érintett
települések polgármesterei.

Ezúton is szeretnék köszöne
tet mondani annak a 13 cégnek,
vállalkozónak, akik szponzorá
lásukkal lehetővé tették az ál
lásbörze színvonalas
megrendezését - mondta végül
Timárné Buza Ilona.

Míg 1996. augusztusá
ban Gyomaendrőd és kör
zetében (Hunya,
Dévaványa. Ecsegfalva)
2217 munkanélkülit
(19,57%) tartottak nyilván,
addig egy évvel késóob
1594-en (14,3%) voltak
munka nélküL Idén au
gusztus végén Gyomaend
rőd és körzetének
munkanélküliségi rátája
13.04 százalék volt. ez
J438 regisztrált munkanél
külit jelent. A megye mun
kanélküliség rátája ebben az
időszakban 12,04 százalék
voll. Megyénkben Békés,
MezóKovácsháza és Szeg
halom körzetében több a
munkanélküliek száma, ily
módon tehát Gyomaendrőd
nem tartozik - ebból a szem
pontból- a leghátrányosabb
települések közé.

Díszdiplomások A Turul Düsseldorfban
Németországban, Düsseldorfban rendezték meg szeptem

ber 17. és 20-a között azt a nemzetközi cipőipari szakkiállí
tást, amely a szakma egyik világviszonylatban is
legrangosabb eseménye. 1600 kiállító mutatta be jövő évi
tavaszi és nyári modelljeit.

Magyarországról három cég vett részt a németországi ki
állításon, közöttük első alkalommal a gyomaendrődi Turul
Cipő Kft.

- Elsősorban a természetes bőrból és anyagokból készült
bébi, gyennek és bio termékeinket mutattuk be. E lábbelik
iránt sokan érdeklődtek.Német, skgndináv, holland és belga
vevőlckel vettük fel a kapcsolatol. Erdekes módon több ma
gyarországi vevővel is itt sikerült üzletet kötni - mondja
Hunya István a kft. tulajdonosa, aki sikeresnek tartja a vásá
ron való szereplésI.

A düsseldorfi kiállítás egyébként átfogó képet adott a kö
zeljövő divat irányzatairóL Továbbra is divat marad a nól<
számára a "patacipó~', továbbá a kecses, lapos, szöcr)etes
formák. A cipól< anyagaiban mindkét említett formánál a
szaténszerű, metálos anyagok dominálnak majd - tudtuk meg
Hunya IstvántóL

bHTU
.C.Dombos László átveszi a kitüntetést

Vállalkozók befektetők figyelem!
A Bútoripari Szövetkezet tulajdoná~análló Gyomaendrőd,

Kossuth u. 6l-63.f zám alatti 2.305 m- alapterületűingatlant
a rajta lévő618 m- műhely, raktárépüJetekkel együtt haszno
sításra, eladásra ajánlja.

A s~övetkezet értékesítí a Kiss Lajos Üctülőtelepen lévő

174 m--es 90 %-ban kész nyaralóját. Irányár: 5 millió Ft.
Az ingatlanok azonnal birtokba vehetólc

Erdeklődni:Gyomaendrőd,Lévai u. 21., Dezsőné.
Telefon: 66/386-833

Szeptember 12-én Békéscsabán a Körösi Csoma Sándor
Főiskolánköszöntötték amegye díszdiplomás pedagógusait.
Negyvenhárman aranydiplomát, kilencen gyémánotot, hatan
vasdiplomát, egy pedagógus pedig rubindiplomát vehetett át
dr. Köteles Lajos főigazgatótól.GyomaendrődrólBálint Sán
dorné, Szarka Elemér és Dombos László munkáját ismerték
el gyémántdiplomával, Tomasek Lajosné pedig aranydiplo
mát kapott.
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Támogatás a tűzoltóknak

Dégáz átszervezés

FOTO
PORST

Westel~ITT A
ÚJABB AKCIÓJA

Most óriási kedvezményekkel várjuk
kedves ügyfeleinket!

KÍNÁLATUNKBÓL:
- ALCATEl O.T. CLUB/SU': bruttó 18.750,

készülék+kártya+bőrtok

- ERICSSON GA 628/SU': bruttó 21.500,
készülék+kártya+head set+bőrtok

- NOKIA SIlO/SU:: bruttó 31.000,
készülék+kártya+színes elólap+head set+bőrtok

" A készülékek csak Westel 900-as
előfizetői kártyával haszmílhatók.

Az árak csak előfizetés vásárlásakor,
24 hónapra szóló felfüggesztési nyilatkozat aláírása esetén

érvényesek, amíg a készlet tart.

TOVÁBBÁ KÍNÁLUNK:
- DOMINÓ SIEMENS S6/SL*: bruttó 31.000,

Dominó kártya+készülék

- DOMINÓ ALCATEL O.T.CLUB/SL*:
bruttó 37.000,-

- Dominó egységkártya: bruttó 9000,
" A készülékek csak Westel 900-as előfizetői

kártyával használhatók I

VILLETCH MŰSZAKI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 149.

Telefon: 66/386-457,
30/9734-719

A Westel 900 hivatalos
forgalmazója

Kea'vezőáron, kiváló minőségben

fí/melőhívás!vállalunk!

ejelentés
- 3 -es

meg. A polgármesteri hiva
tal endrődi kirendeltsége al
só szárnyának átalakítása
szükségessé teszi a teUes ud
vari rész rendezését, így cél
szerűnek tűnik ajelenlegi fa
épület elbontása. Lehetőség

szerint olyan új épületet kell
kialakítani, amely hosszabb
távon is biztosítja az egyesü
let fejlődését, és később

megfelelő lehet az önkor
mányzati tűzoltóság részére
IS.

A szertár építéséhez az
egyesület ötszáz négyzetmé
ter hőszigetelt üveget kapott
Németországból.

~~,-"áz iba
06-4 /

A Délalföldi Gázszolgáltató Rt. a hozzá tartozó
szolgáltatási egységeinél 1998. október l-én területi
átszervezést hajtott végre. A szegedi, orosházi, hód
mezővásárhelyi üzemigazgatóságok a hozzájuk tar
tozó kirendeltségek átalakulnak illetve megszűnnek.

Az átszervezés után ezen térségben létre jön a Szege
di Területi Igazgatóság, mint régióközpont valamint
négy kirendeltség a szegedi, az orosházi, a szentesi
és a hódmezővásárhelyi. A szarvasi kirendeltség
megszűnésemiatt Gyomaendrőd,illetve a hozzá tar
tozó külterület a továbbiakban, azaz 1998. október
l-tó? a szentesi kirendeltségünkhöz fog tartozni. A
Dégáz Rt. Szentesi Kirendeltségének vezetője Berc
zeli László (Tel.: 06-631316-560), aki a továbbiakban
segítséget ad a földgázszolgáltatással kapcsolatos
problémák megoldásában.

Az átszervezés kapcsán megújul a hibaelhárítási
rendszerünk is. Felszámolásra kerülnek a helységek
ben esetlegesen mú1<.ödőhibafelvételihelyek, melyek
feladatát a továbbiakban úgynevezett kék szám létre
hozásával kívánja társaságunk megoldani. Ennek se
gítségével a településükról a

A város önkormányzata a
helyi önkéntes tűzoltó-egye

sületnek a Főút 2. szám alatti
szertár építéséhez további
500 ezer forintos támogatást
nyújt. Az egyesület ez évben
Németországból egy hasz
nált létrás tűzoltó gépjármű

vet kapott, de ennek megfe
lelő tárolását eddig még nem
tudták megoldani, ugyanis
ez a gépjármű tartósan nem
maradthat a szabadban, mert
a létrás szerkezet mozgó al
katrészeit az időjárás tönkre
teheti. A jelenlegi tűzoltó

szertárban csak négy jármű

szakszerű tárolása oldható

Október 16-án pénteken 17 órától

GYURCSOK JÓZSEF
gyógyít

Gyomaendrődöna TURUL CIPŐ KFT.
ebédlőjében,

a Szabadság tér 2. szám alatt.
Érdeklődni: 66/284-321

Hibafelvétel a nap 24 órájában, helyi hívás díjáért!
Szabó László, üzemigazgató

hívószám tárcsázásával, a helyi hívás díjának megfe
lelő tarifával elérhető kirendeltségünk diszpécsere, aki
azonnal képes kezdeményezni a hiba, üzemzavar elhá
rítását. A hibafelvétel itt a nap 24 órájában üzemel.

" ." ."gaz gaz ZIV
elhárítási .. g.
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Gyomaendrőd

az Interneten
Az önkormányzat finanszírozásában a szegedi Mars

Network Kft. segítségéveI az Interneten rövidesen 100
képernyőoldalon ismerkedhetnek meg az érdeklődó1<

Gyomaendrőddel.A több száz színes fel vétellel illusztrált
oldalak bemutatják városunk múltját, történetét, adottsá
"ait kulturális és természeti látnivalóit. Az oldalakon az
o '
aktuális információk mellett gazdasági híreket és befekte-
tési lehetőségeket is olvashatnak. Október végére készül
el a teljes anyag, s az alábbi Internet címen a város tesztol
dalai már láthatók:http://www.gyomaendrod.hu

Szöllősinékönyvet ír
Szöllősi Istvánné, aki négy éven át, 1994-tól városunk

országgyúlési képviselője volt, úgy döntött, hogy nem
jelölteti magát semmilyen tisztségre a Pedagógusok Szak
szervezetének novemberi tisztújít6 kongresszusán. Szöl
lősiné 1989 májusa óta áll a 114 ezer tagú szakszervezet
élén. A főtitkár asszony a Magyar Hírlapnak elmondta,
hogy a tagság egy részének személye nem elég baloldali,
másoknak viszont nem elég jobboldali. Szerinte a szak
szervezet élére integráló ember kell, hogy megakadályoz
za a szétesést. Szöllősiné a kongresszusig még marad,
utána valószínú1eg hazaköltözik Kaposvárra és könyvet ír
tapasztalatairól.

Mezei őrszolgálat
A képviselő-testület néhány hónappal ezelőtt döntött a

mezei őrszolgálat létrehozásáról, s ezzel egyidejú1eg pá
Iyázatot írt ki a mezőőri állásra. A tíz pályázó közül a bíráló
bizottság öt főt választott ki, akiket három hónapos próba
idővei alkalmaznak. A szakvizsga, valamint az alkalmas
ság alapján a négy legjobb mezőőrtvéglegesítik a próbaidő
után. Az ötödik mezőőri állást Braun György külterület!
közterület-felügyelőtölti be. A próbaidőre kinevezett me
zőőrök: Munkácsi Gergely, Tóth Lajos, Szó1<eLajos, Bari
Bálint, Vince Ernő.

Őszikék Idősek Otthona
A Városi Gondozási Központ Mirhóháti úti idősek otthona

új nevet kapott. A dolgozók kérelmet nyújtottak be 3! v~os
önkormányzatához, DÚszerint intézményüket az Oszikék
Idősek Otthona névre szeretnék keresztelni. Kérelmükben
azt Ílják: ,,Az ötletet Arany János késŐI időszakában ú1
verseibó1 merítettük. Úgy éreztük, hogy találó ez a név arra
az intézményre, ahol az élet utolsó szakaszán nyújtunk az
ellátottak részére tartalmas, biztonságos ellátást."

Mintafarm
A Bethlen Gábor SzakképzőIskola a gyakorlati képzés

színvonalasabb oktatása érdekében a dévaványai út mel
letti tangazdaságában egy sertés-mintafarmot kíván kiala
kítani. A 70 millió forintos beruházáshoz már 11,4 millió
forintot pályázatok útján nyert az intézmény.

Közmeghallgatás
A választási ciklus végén a leköszönő képviselő-tes

tület október l-én Gyomán, október 6-án pedig Endrő

dön invitálta a lakosságot falugyűlésre, azaz
pontosabban közmeghallgatásra. Sajnos évek óta rend
kívül kicsi az érdeklődés a lakosság részéról, hiszen a
testület tagjain és a hivatalból megjelenőnéhány város
házi dolgozón kívül alig tíz egynéhány ember érdeklő

dik a köz ügyei iránt.
A közmeghallgatáson egyébként a polgármester beszá

molt a város idei költségvetési helyzetéról, valamint Gyo
maendrőd folyamataban lévő beruházásairól és a
fej lesztési elképzelésekról.

Elkelt a Blaha úti telek
Az Endrődés Vidéke Takarékszövetkezet vásároitameg

a várostól a Blaha utca 5. szám alatti 360 négyzetméteres
telket és a mellette lévő 329 négyzetméteres épületet. Az
ingatlanok megvásárlására az önkormányzat korábban pá
lyázatot írt ki, s augusztus 31-ig csak a bank jelezte vásár
lási szándékát. A takarékszövetkezet a bruttó 1 millió
forintért megvásárolt ingatlanon pénzintézeti üzletház fel
építését tervezi.

Emlékplakett
a nyugdíjas klubnak

A 180 taggal mú1<ödő 2. Számú Nyugdíjas Klub ez év
szeptember 24-én ünnepel te fennállásának 15. évforduló
ját a Katona József MűvelődésiHázban. A klub műsoros

estekkel, mú1<edvelőcsoportok mú1<ödtetésével, kirándu
lások szervezésével kínál tartalmas szabadidős programot
a nyugdíjas emberek részére. Néhány évvel ezelőttpéldául
regionális vers- és prózamondó versenyt rendeztek, de más
klubokkal közös eseményeket - Ki, Mit, Tud., népdalköri
találkozót - is szerveznek. Az önkormányzat humánpoliti
kai bizottsága javaslatára a klub megkapta a Gyomaend
rődértEmlékplakettet.

//

Oszi tárlat
A Katona József Városi Művelődési Központ rendezé

sében október I2-én Novák András szegedi festőművész

nyitotta meg az L Gyomendrődi Őszi Tárlatot, melyen a
településünkön jelenleg is alkotó művészek zsűrizett mű

veit láthatják az érdeklődó1<.

A kiállítók: Békési Mihályné, Cs. Nagy Lajos, Csem
niczky Dávid, Csikósné Harmati Mária, Dancsó Árpád,
Demeter György, Diószeginé Bíró (I)LONA, Hevesi
Nagy Anikó, Honti Antal, Homok Imre, Juhász Sándor,
Nagyné Veres Róza, Nagy Zoltán ( NAGY Z.), Rosza
Pál, Szabó Éva, Szakál1 Sándor, Szonda István, Takács
Lívia, Turcsányi Andrea, Túri Tamás, Uhrin Pál és
Valuska Lajos.

A kiál1ítást október 22-vel bezárólag hétköznap 8-19
óráig, szombaton 9-12 óráig tekinthetik meg az érdeklő
dó1<.
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Városházi felújítás EDll-- kirat
Néhány bősz endrődi képviselőből váltott

ki ellenérzést a városháza felújításáról szóló
előterjesztés a képviselő-testület szeptem
ber 17-Í ü\ésén.

- Míg Endrőd elmarad a városiasodó jel
legtól. s oda már senki sem akar költözni,
addig Gyomán a városháza díszítésére for
dítanak millókat - méltatlankodott Hanyecz
Margit.

A városháza nyugati homlokzatának fel
újítása immáron halaszthatatlanná vált. Az
idén 109 éves épület rendbehozatalára há
rom helyi vállalkozás nyújtott be árajánla
tot. A Gyomaszolg Kft. 5 millió 824 ezer
forintért, a Thermix ÉpítőipariSzövetkezet
S millió 325 ezer forintért, az Épfe Vállal
kozás pedig 4 millió 887 ezer forintért vál
lalta a munkát. A GyomaszoJg 10 év garan
ciát vállal az elvégzett munkára, az Epfe 3
ével. a Thermix pedig nem vállalt semmiféle
garanciát az általa elvégzendőmunkára.

A képviselők közül többen felvetették,
hogy nem mindig a legolcsóbb a legjobb,
ezért a testület két pályázó közül választott.
A Gyomaszolgot S kéP:viselő bízta volna
meg a murikával, ám az Epfe 11 szavazattal
lett nyertes, s a döntést követő napokban
hozzá is kezdett a felújításhoz.

A testület a nyíJászárók cseréjének elvég
zésével a gyomaendrődi Németh Kft-t bízta
meg.

Gyoma község képviselő testülete 1889.
július 14-én Vidovszky Ferencz jegyző és
Csapó Mihály fóbíró aláírásával emlék
iratot helyezett el az újonnan építendő vá
rosháza alapkövének letételekor. Az irat,
amely Kner Izidor könyvnyomdájában ké
szült a község akkori életének nevezetesebb
mozzanatairól számol be. Ebből közlünk
most egy részletet.

" Gyoma község polgárságának a közjó
ért és községünkfelvirágozásáért nemesen
lángoló szívében már rég megérlelődött

azon eszme, hogy a hosszú évtizedek súlya
alatt roskadozó s magasztos rendeltetési
czéljainak ezidőszeri/u meg nem felelő el
avult városházát egy a haladó kor kívánal
maihoz méltó, s a községi közigazgatásra
hivatott összes tényezőkbefogadására telje
sen alkalmas díszes uj városházával kell
hovahamarabb felcserélni. Örömmel fo-

.gadta azért községi képviselő testületünk
közügyeinkért ifju hévvel lelkesedő járási
vóltfőszolgabiránk,jelenleg megyeifőjegy
zőnk Tek. Fábry Sándor urnak e tárgybani
lelkes felhivását, mely az immár megteste
sült eszme kivitelére az első lépést, az első

impulsust szolgáltatta.
Eme lelkesfelhivás következtében ugyan

is egyhangu határozattal, lelkesült örömmel
mondotta ki községi képviselő testületünk
egy teljesen uj városháza felépitésének el-

odázhatatlan sziikségességét s bár ha a hely
megválasztása tekintetében a községi képvi
selőtestület kebelében nézeteltérések is me
rültekfel, mindazonáltal azon elhatározása
folytán, hogy a régi városháza tőszomszéd

ságában a piacztérre nyiló gyógyszertári
lak megvétessék s az uj városháza ennek
belterkére épittessék - a kiépitési hely kér
dése végleges megoldást nyert.

A terv elkészitésére nézve elU1ekfolytáncsak
hamar pályázat hirdettetett s a benyujcott 7
pályműközül Schloszárikjózseforosházi épitő
mester pályaműve - mint a mely ugy czélszerii
berendezése - mint külsőcsín és ízléses alkotá
sánálfogva kivitelre legalkalmasabbnak talál
tatott - nyerte el a megérdemelt pályabért.

Eme 34.000 forint költséggel előirányzott

pályanyertes mú'kivitelére ujabb pályázathir
dettetvén, a megtartott versenytárgyalás
alapján a kiépités vállalara 6 és 7110 százalék
árleengedés folytán Zámecsnik Adám b.-csa
bai ács és épitőmester, Schloszárik József
orosházi épilész és Schuch Soma b.-csabai
lakacosmester társas vállalkozóknak itéltetett
oda, kik is a kiépités nagy és nehéz munkáját
a mult hó 28-ik napján tényleg megkezdvén,
hivatva lesznek községünket egy, bár nagy
áldozattaljáró, de évtizedekre kiható, községi
igazgatásnak góczpontjául s culrurális fejlő

désünknek díszes csarnokául szolgáló első

rendü középülettel gazdagitani. "

mok,
eumok,

Gyomaendrőd,Fő út 204.
Telefon: 66/386-611

budmir

Gyomaendrőd,

Bajcsy út 53.

Famnia Üzletház

SportcipóK, széldzsekik,
szabadidő

ruhák

"MEGÉRKEZTEK! .

Pulóverek, kapucnis feIsóK,
szabadidő alsók
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A turisták véleménye

1998. október

Kedvelik a nyugodt környezetet,
de a szúnyogot és a rossz utakat nem szeretik

Osztrák vendégek a Liget Kempingben

Városunk gazdasági életében az idegenforgalom je
lenleg még szerény jelentőséggelbír, noha adottságai
ezen a területen igen kedvezőek. Ezen kedvezőfelté
telek minél jobb kihasználása és megismertetése
egyaránt fontos városunk vezetése és lakossága szá
mára. A legsürgősebb tennivalókra, a megőrzendő s
megismertetendő értékekre mutat rá az alábbi ide
genforgalmi vizsgálat néhány eredménye, amely a
helyi tourinform iroda és a Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Tájföldrajzi Tanszékének közös fel
mérésében készült.

A városba látogatók számá
ról nincs pontos adat, a legtöbb
vendég hazánk fia, a külföldiek
aránya kicsi. Idén nyáron kér
dőíves felmérést végeztünk a
Gyomaendrődre látogató kül
földi és belföldi turisták köré
ben üdülési szokásaikról,
illetve, hogy hogyan véleked
nek a város adottságairól, kíná
latáról, a vendégl átók
felkészültségéról, az idegenfor
galmi szolgáltatásokról, vagyis
a város imázsáról. Ennek né
hány eredményére térnék most
ki. A megkérdezettek nagy ré
sze a gyomai FürdőKemping,
kisebb része pedig az endrődi

Pájer Kemping vendége volt.
A megkérdezett külföldiek

közül legtöbben Németország
ból iLLetve Lengyelországból ér
keztek, kisebb számban
Hollandiából és Ausztriából.
Egy család kivételével mind
annyian jártak már Magyaror
szágon, illetve
Gyomaendrődön,sőt közel fele
minden évben felkeresi váro
sunkat. A belföldi turisták ál
landó lakóhely szerinti
megoszlása nagy szórást mutat,
a legtöbben (33%) Budapestről

és Pest megyéből érkeztek, Bé
kés és Komárom-Esztergom
megyékból a vendégek körül
belül 16-16%-a jött, a turisták
többi része Borsod-, Heves-,
Nógrád-, Tolna- és Zala-me
gyéból érkezett. A megkérde
zettek között magas a
visszatérók aránya (87%), a
válaszadók közel 80%-a pedig
minden évben itt nyaral. Ez
egyértelműena pozitív tapasz
talatoknak és kellemes kör
nyezetnek tudható be.

Az utazás fő céJjánál a leg
több külföldi a nyaralást, pihe
nést jelölte meg, néhányan
kimondottan a termálfürdő mi
att, illetve rokon, vagy barátiá
togatás végett látogattak el
hozzánk. A hazai vendégek kö
zött is első helyen áll az üdülés,
pihenés, de emellett anyaralók
közel 20%-nál a horgászat is
fontos motiváló tényező volt.

A külföldi vendégek leg
alább egy hetet töltenek itt, de
közel 60%-a legalább két hétig,
vagy még tovább marad. A bel
földi turisták tartózkodási ideje
valamivel rövidebb, közel

35%-a néhány napot, vagy egy
hetet, kb. 55%-a egy és két hét
közötti időtartamotés csak 10%
tölt két hétnél többet települé
sünkön.

Arra a kérdésre, hogy milyen
információs forrás alapján dön
tött az ideutazás mellett, a leg
több külföldi (kb. 30%) a
korábbi kedvező tapasz
talatokra hivatkozott, 20-20%
ban barátok-ismerősök

ajánlatára, meghívására, illetve
turisztikai kiadványok ajánlata
alapján keresték fel a várost. A
magyar vendégek körében is
legtöbben a korábbi kedvező ta
pasztalatokat - közel 50% -, il
Ietve a barátok, rokonok
javaslatát (38%) jelölték meg.

A befolyásoló tényezóK közül,
amelyek az ideutazást motivál
ták mind a külföldiek, mind a
belföldiek közül legtöbben a ter
málfürdőt, a kedvező árakat és a
csendes, nyugodt környezetet je
lölték meg, illetve néhányan a jó
megközelíthetőséget és a helyi
barátokat említették.

A megkérdezett vendégek it
teni pozitív élményeik közöl
legtöbben a kedves, segítőkész

embereket, a csendes, nyugodt
környezetet és atermálfürdőt

nevezték meg, legrosszabb él
ménye a nyaralók többségének
a sok szúnyog volt, illetve néhá
nyan panaszkodtak az utcák
tisztaságára, amellékhel ységek
állapotára, az ivóvíz minőségé

re. A magyar vendégek harma
dának semmilyen rossz
tapasztalata nem volt.

Az utolsó kérdésben a meg
kérdezett nyaralóknak adottsá
gokat és szolgáltatásokat
ke::ett osztályozniuk l-től S
ig. Ha az összes adottság osz
tályzatait átlagoljuk
Gyomaendrődmegítélése - azaz
imázsa - jónak mondható. Ez az
összesített átlag a belföldi ven
dégek esetében 4.2, a külföldi-
eknél 3.83 lett. .

A hazai vendégek esetében
az osztályozott mutatók között
a legrosszabb értéket (3.45 
3.95 között): az útviszonyok, a
környezetszennyezés mértéke,

a vendéglátás árszínvonal a, a
kulturális rendezvények és a
kereskedelmi ellálás kapott. A
külföldiek legalacsonyabb osz
tályzatokat (2.5 - 3.6 között):
az idegenforgalmi alkalmazot
tak nyelvismeretére (2.5!), a
sportolási lehetőségekre (ezek
egyrészt hiányosak. másrészt a
meglévők sem kellően reklá
mozottak), a szálláshelyek mi
nőségére, a turisztikai vonzás
sokrétűségére, a vendéglátás
színvonalára és az úviszonyok
ra adtak.

Átlag alatti értéket (3.7 
3.8) kapott a külföldieknél: a
kirándu!ási lehetőségek, a táj
képi változatosság, a környezet
tisztasága, a szabadstrand szín
vonala, a kulturális rendezvé
nyek és a szórakozási
lehetőségek.Átlag alatti értékű
(4.04 - 4.1) lett a magyar nyara
lóknál: a vendéglátás minőség

e, a szórakozási lehetőségek és
a szálláshelyek árszínvonala.

Átlagos és átlag feletti (4 
4.41) minősítést kapott a kül
földieknél : a kereskedelmi el lá
tás, a magyar konyha, a
szálláshelyek árszínvonala, a
termálfürdő színvonala és tisz
tasága, a városkép és illetve a
nyugodt, biztonságos, zavarta
lan tartózkodás, abelföldieknél
a városkép és tisztaság, a spor
tolási lehetőségek, a kirándulá
si lehetőségek, a turisztikai
vonzás sokrétűsége, a szállás
helyek minősége és a tájképi
vál tozatosság.

Kimagaslóan jónak a külföl
diek a lakosság vendégszeretetét
(4.5) és az időjárást (4.6) ítélték.
A hazai nyaralók legjobbnak
(4.58 - 4.73) a szabadstrandok
színvonalát, a személyes bizton
ságot és zavartalan tartózkodást,
a klímát, a lakosság vendégsze
retetét (4.72) és a termálfürdőt

tartották (4.73)..
Ez az imázs-vizsgálat is a leg

siirgősebb feLcuiatokra, javítani
valókra hívja fel a figyelmet.
Hiányosságai ellenére is mind a
külföldi, mind a belföldi turisták
jó véleménnyel vannak városunk.
ról. Nagyobb és színvonalasabb
propagandával az idegenforga
lom jelentős növekedését lehetne
elérni, ami a térség kedvezőtlen

gazdasági viszonyaira is serken
tóleg halna.



1998. október KÉPES OLDAL 9

Műsor kisiskolásoknak

Augusztus 20-án a nagyenyedi öregfiúk csapata lépett pályára Endrődön.

A két hölgy pedig a halfőző versenyen csillogtatta tudását

A Dunaferr tornacsapata is
Gyomaendrődön edzőtáborozott.

Képünkön balról jobbra: Pánczél Miklós,
Supola Zoltán és CsolIány Szilveszter

Az RTL Klubos Kökény Tamás készítette
a szúnyoginváziós riportot Gyomaendrődön.

Megragadta őt a hely szelleme,
s szeptember elején Éva barátnőjével

visszatért egy hétvégére

napot töltöttek a városban.Tíz napos
nyaralásra érkezett testvérvárosunk
polgármestere Horatiu Mihai Josan
feleségével és fiával, s barátja Col
tor Octavian szintén feleségével és
fiával. A politikusokon kívül művé
szek, sportolók, üzletemberek és a
média képviselői is kezdik felfe
dezni Gyomaendrődöt.

Programajánlat

A nyári vendégsereg

Templomi koncert
A Zenei Világnap alkalmából 1998. október 16-án, pénteken 18 órától a

Gyomaendrődi Református Templomban ünnepi koncert lesz. Közremú1<ödik
a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa, az est szervezője. Szólisták:
Földesi Zoltán - orgona, Erdeiné Mucsi Márta - szoprán, hegedű, Székelyné
Szilágyi Ida - alt. Műsoron Pergolesi: Stabat Mater, valamint barokk orgona
művek. Belépőjegyeka Református Lelkészi Hivatalban, illetve a helyszínen
kaphatók 200 Ft-os áron.

1998. október 19-én 14.30 órától a Katona József Városi Művelődési Köz
pontban Ördög a zsákban címmel gyerekműsortláthatnak a békéscsabai Jókai
Színház művészeinek ekőadásában. Belépő: 200 Ft. Minden kisiskolást és
kísérőt szeretette) várunk!

A nyári kánikulában több ezer
turista látogatott városunkba. A
Liget Kempingben májustól szep
temberig 1109 vendég vert sátrat,
s töltött el összesen 7237 vendég
éjszakát. Gyomaendrőd vendégei
között köszönthettük például Do
mokos László országgyűlési kép
viselőt és feleségét, akik három

Számítógé esek figyelem!
Új Creative TV Coder External eladó.
Érdeklődni:20/9669-855, 20/9774-392

Nézd a számítógépet a tévéden!

Köszönet
Tájékoztatjuk a SZJA l 970-át

rendelkezésünkre bocsájtókat,
hogy az 1996. évi felajánlásokból
154.068 Ft-tal gazdagították a
Katona József Városi Művelődési

Központ pénztárát, ame\yból ígé
retünkhöz híven a színházterem
világításának korszerűsítését vé
geztük el 89.168 Ft-ból. Video
magnót vettünk 64.900 Ft
értékben. Szíves felajánlásukat
köszönjük'
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A francia példa

Turistaszálló a kecskefarDlon

Nyitva:
hétköznap
9-12.30 és
13.30-17.30
szombaton

8-12-ig.

HASZNÁLTRUHA
BOLT

Őszi-téli
ruhák
nagy

választékban!

Gyoma, Kossuth u. 45.
(a földhivatal
udvarában)

Kacem úr világot látott szak
ember, járt már Brazíliában, Kí
nában, Indiában, Tunéziában és
Magyarországon, természetesen
Gyomaendrődön is.

Davidovics László,
angol-francia

középiskolai tanár

zaküzlet

gadjanak akár 30 tUrlstát is. A
kiadó szobák és lakrészek jól
felszerel tek, összkomfortosak.
Természetesen a vendégek
megkóstolják a sajtot és más
feldolgozott kecske termékeket
is. Helene szívesen kalauzolja a
turistákat, kirándulásokat, túra
útvonalakat szervez a vendé
geknek.

Még nem beszéltünk a házas
pár egyetlen fiáról, Karimról.
Mint a szülei, ő is megszerezte
a felsőfokú technikusi mező

gazdasági szakképesítést és
sok-sok bolyongás után város
ról-városra (Párizs, Lyon) haza
tért a farmra. Megvette a
szüleitól a vállalkozás felét és
fiatalos lendülettel dolgozik a
gazdaság felvirágoztatásán.

E cikk terjedelme nem engedi
meg, hogy részletesen ecsetel
jük a családi vállalkozás min
den összetevőjét. Az
érdeklődőknek a szerző a vál
lalkozás technikai részéről ki
merítő információval
szolgálhat.

Kacem Úr egyik alapító tagja
a Francia Kecsketenyésztők

Egyesületének. Nemzeti vi
szonylatban ő ennek a szerve
zetnek az alelnöke. A Boussour
család vállalkozása külföldön is
jól ismert. Szívesen megosztják
gazdag tapasztalataikat más
vállalkozókkal is. Helene és
Kacem vezető tisztséget tölt be
a L'UCARDEC (Nemzetközi
Szervezet, meJY az állatte
nyésztés tapasztalatait és a fran
cia technológiát ismerteti)
keretében.

WATT Villamossági
Gyoma, Fő út 14., Endrőd, Fő út 10. Telefon: 66/386-358

- Hősugárzók, olajradiátorok több típusban.
- Nexus kapcsolók, dugaljak - 2 vonalkód bekiildésével
autót lehet nyerni. Az akció október 31-ig tart.
- Elemlámpák, zseblámpák nagy választékban.
- Perion, Maxellls Duracell elemek.
- Vállaljuk épületek villanyszerelését, érintésvédelmi fe-
lülvizsgálatát, háztartási gépek javítását, villanymotorok
tekercselését.
Várjuk kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket!

Terület) egyetlen nagy szabad
téri múzeum az Alpesi flóra-fa
una bemutatására.

Helena és Kacem mezőgaz

dasággal foglalkozank, annak is
egyik különleges ágazatával 
kecsketenyésztéssel. Az állatál
lomány ötven fajtiszta úgyne
vezett "capri n" kecs kéből áll. A
kecsketejet helyben feldolgoz
zák és nagyon jó minőségűsaj
tokat állítanak elő egy külön
sajtolóban. A feldolgozott ter
mékek 70%-át helyben, az üzle
tükben értékesítik. Évente
körülbelül 37 ezer litertejet dol
goznak fel. Negyven naponként
ellenőriztetika tej minőségét és
összetételét. Egy kecske évente
körülbelül 735 liter tejet ad. A
hét fajta sajt amit hagyományos
módon állítanak elő, megfelel
az európai normáknak és minő
sítve van mint "mintagazdaság
ban előállított termék".

"A jövő mezőgazdásza kell,
hogy szélesítse tevékenysége
skáláját" - vallja Kacem Bous
souar. Kihasználva a táj - az
Alpok - adottságait a család fa
lusi turizmussal is foglalkozik.
Az utóbbi évek beruházásai le
hetővé tették, hogy a családi
vállalkozás keretein belül fo-

Dauphine' ... A Provence fölött elterülő alpesi
tartomány lakói évszázadokon át féltékenyen
vigyáztak jogaikra. Községeik életében az álta
lános választójog intézménye ősidó'któl ismert
volt. A második világháborúban a Dauphine'
azzal írta be a nevét a francia történelembe, hogy
hegyei közt rejtette el az ellenállás vezetólt.

E tartomány egyik megyéje
az Hautes Alpes, azaz Magas
Alpok, a hegyek országa, az al
pinizmus és a téli sportok para
dicsoma. Ha már eljutott ide a
turista, bizony élvezhet minden
szépet, minden örömöt, amit ez
a csodás alpesi táj nyújt. Ez a
gleccserek világa, a napfényben
szikrázó havas csúcsok, a mu
numentális szürke sziklák - sza
vakkal szi nte lehetetlen
visszaadni az élményt. Ha leju
tunk a Lautaret hágóról a Brian
con felé vezető úton vagyunk.
Ez az úgynevezett Nagy-Alpesi
út. Egy útjelzőtábla figyelmez
tet bennünket, hogy nem
messze van a Boussarde nevű

község. Régi ismerősünknéj

kopogtatunk Heléné és Kacem
Boussournál, Magyarország és
Gyomaendrőd városunk nagy
barátjánál.

El tudnak képzelni egy algé
riai emigráns fiát, aki felküz
dötte magát a francia
mezőg?zdaság egyik vezetOJe
közé') Es a feleségét, Helent, aki
kecskefejés közben operát hall
gat?

E sorok szerzője a Francia
Mezőgazdasági Minisztérium
ösztöndíjasaként egy hónapot
töltött gyakornokként a minta
farmon. Lehetőségem volt
megismerni egy családi vállal
kozás csínját-bínját, bepillan
tást nyerni a franciák
mindennapi életébe, megismer
kedni sok érdekes emberrel.

A Guisanne patak völgye,
ahol Boussourék laknak, az or
szág legnapsütöttebb vidéke.
Az idegenforgalom hihetetlen
arányú fellendülése, a turisták
és sportolók özöne megzavar
hatja az Alpok világának ősi

hangulatár. természetes képét.
Gondoskodtak arról, hogy re
zervátumban őrizzék meg a régi
alpesi tájat, a "Parc national des
Ecrins" (Nemzeti Tájvédelmi



COLOR SHOP PAPíRBOLT

A nyári tanszervásár
nyertes~:

VASAS GYORGY
A MTB kerékpárt

kisfiával együtt vette át
az üzletben.

Gyomaendrőd,

Petőfi u. 2.
Telefon: 66/282-037

* Aj ándéktárgyak
* Filmelónívás

* Bélyegzó1<észítés
rövid határidővel

* Irodaszerek
* Nyomtatványok

* Játékok

It
Nyitva:

hétköznap 8-12
és 13-17,30 óráig,

szombaton
8-12 óráig

Meghívó földtulajdonosok
közgyülésére

Értesítjük a tisztelt gyomaendrődi földtulajdonosokat,
hogy a Széchenyi, a Körösmenti, Fazekasi, Csejti, illetve a
Kisréti Vadásztársasághoz tartozó földtulajdonosok részére
közgyúlést tartunk. A közgyűlésen részt vehet minden, az
adott vadásztársasághoz tartozó földtulajdonos. A földtulaj
donos meghatalmazás útján is képviselheti magáL Az írásbeli
meghatalmazást a közgyúlésen be kell mutatni.

Napirend: Mezőőri szolgálat bevezetésével kapcsolatos
járulék megfizetése.

A közgyúlések helye, ideje:
Körösmenti VL - 1998. november 11., 17 óra, Arany János

u. 4. Vadászház
Kisréti VL - 1998. november 12., 16 óra, Fő út 2. endrődi

kirendeltség
Széchenyi VL - 1998. november 16., 16 óra, Szabadság tér 1.

Polgármesteri Hivatal nagyterme
Fazekasi VL - 1998. november 17., 17 óra, II. ker SIS.

Szarvasi úti vadászház
Csejti VL - 1998. november 20., 16 óra, II. ker 515.

Szarvasi úti vadászház
Dr. Veréb Lajos, Dr. Koleszár József, Kertes Imre,

Villányi Attila, Vaszkó Imre vt. elnökök, Dr. Csorba Csaba
jegyző

",

Használt- és Uj ruházati bolt
Gyoma, Hősök u. 44.

Megújult forma, egyre több új áru.
Nézzen be, érdemes!

Válogatott használt ruha folyamatosan!

Gyoma, Petőfi u. 2.

Kilós használt ruházat 650 Ft/kg
Folyamatos áru feltöltés.

Bőrkabátok, dzsekik tisztítása, festése, javítása.
Érdekl6djön a boltban.

Virághagymák, rózsatövek, csávázószerek,
műtrágyák, fóliák.

Ajtó-ablak hőszigetelőgumiszalagok 390 FtJ6 méter!
Ne engedje elszökni ameleget!

Műanyagkuka6500 Ft
Cefréshordó 120 literes 2490 Ft, 220 literes 3900 Ft

Alumíniumlétrák 5580 Ft-tól
Fürdőszobaszőnyegek 1490 FUm
Égetett agyagcserepek, fadézsák

Ruhaszárítók
Káposztagyalu, kerámia savanyítóedények!

AGRO, ;

ARUHAZ
Gyomaendrőd,

Fő út 15.
Telefon:
66/386-274,
20/9527-032



Rendelet a parlagfű elle
A légúti és allergiás betegségek csökkenése érdekében az
önkonnányzat rendeletet hozott a parlagfű terjedésének
visszaszoótására. A jogszabályok szerint a parlagfű nem
szánút veszélyes gyomnövénynek, kötelező irtását sem egész
ségügyi, sem növényegészségügyi jogszabály nem írja elő.

Viszont 1998 évi növényvé- ingatlanuk előtti útszaka-
delemról szóló törvényrendelet szon, árokparton a parlagfü-
szerint aki földet, erdőt használ, vet v i r á g z á sa e Iőtt
növényt termeszt, növényi ter- folyamatosan irtani. Mind-
méket feldolgoz, tárol, az köte- ezt a közterület felügyeló1<.,
les a károsítók ellen védekezni, valamint külterületen a me-
terjedésüket megakadályozni. zőőrök ellenőrzik majd. A
Agyomok irtását pediga terme- parlagfű irtás elmulasztása
lő köteles a gyomok virágzása miatt 2000 forintig terjedő

előtt végrehajtani. ismételhető helyszíni bírság-
Az önkormányzati rende- gal sújthatják a tulajdonost,

let szerint a jogi- és magán- vagy bérlőt. Aki a parlagfű

s z e m é l y e k, irtást másodszori írásbeli fel-
földtulajdonosok, földbérló1<. szólításra sem végzi el, az
kötelesek a tulajdonukban, szabálysértést követ el és 10
kezelésükben, vagy bérle- ezer forintig terjedőpénzbír
ményükben lévő területeket sággal sújtható.
parlagfűtól menetesen tarta- A rendelet jövő év január
ni. A polgárok is kötelesek az l-tól lép hatályba.

Kertbarátok kiállítása

A kertbarát körök immáron hagyományos őszi kiállítását
rendezte meg szeptember l7-én a helybéli kertbarát kör és a
Katona József Művelődési Központ. A szarvasi, kondorosi
és gyomaendrődi gazdák, valamint a Bethlen Gábor Szak
képzőIskola mutatták be színes terméseiket. Nagy sikere volt
a látogatók körében az általános iskolások termésbábjainak,
melyek bemutatták, hogyan lehet például tökból malacot
készíteni.

Megnyílt
Gyomán

a Kossuth u. 34. szám alatt
(a halbolttal szemben) a

KÍNAI
ÁRUHÁZI

Melegítők,joggingok,
férfi ingek, dzsekik,

gyerrnekruházat,
divat- és sportcipők

A legkedvezőbb

áron!
Várjo kedves vásárlóit

o Kínai Áruház!

INTERSPÁN
BÚTO ~APKERESKEDÉSÜNK

megtalálható a volt Enci területén.
Gyomaendrőd,Fő út 81/1.

Vállaljuk:
Egyedi bútorok elkészítését,
ingyenes felmérés, árajánlat!

VELVET BÚ OR OLT
"SZI AJÁ~LATA!

Gyomaendrőd,Fő út 202.
Kárpitos ülőgarnitúrák80.130 Ft-tól!

Lady ülőgarnitúra



Hörcsögirtás
Megyénkben erős hörcsögfertőzésalakult

ki. Felméréseink alapján ez mintegy 170
ezer ha terület fertőzöttségét jelenti, ahol az
elfogadható 1-2 db/ha veszélyességi küszöb
érték átlagosan 3-20 db/ha, de előfordul ettól
J-óval magasabb SO dblha egyedszám is, el
sősorban a háborítatlan, nem művelt terüle
teken.

A károsító a legnagyobb kárt a kelő növé
nyek kipusztításával, illetve a magtermés
dézsmálásával teszi. Kártétele szaporasága
miatt veszélyes károsító, amely ellen a ter
melő, földtulajdonos, illetve a földhasználó
köteles védekezni.

A tavaszi védekezés 140 ezer hektáron
megtörtént, több helyen többször is. Mivel a
védekezés nem volt szervezett és a területek
egy részén egyáltalán nem végezték el a
szükséges kezelést, a károsító egyedszáma
alapvetőennem változott, sőt azóta szaporo
dott, és olyan helyen is megjelent, ahol eddig
nem észlelték kártételét.

A védekezés akkor hatékony, ha szerve
zetten, nagy kiterjedésű területen viszonylag
egyidóben végzik. Ellenkezőesetben a meg
maradt egyedekból a továbbszaporodás biz
tosított. Mivel életmódjából adódóan

. nagyobbrészt a gabonatáblákon és azok mel
lett (út, csatornapart, dúlőút) találhatók, az
aratás után a borsó és a gabona tarlókon és
környékén a kotorékok láthatóvá válnak. A
védekezés eredményesen elvégezhető, mi
előtt a kapás kultúrákba (napraforgó, kuko
rica, cukorrépa) szétvándorolnak. Az
eredményes védekezés érdekében ezért fon
tos, hogy termelési szektortól függetlenül a
helyi önkormányzat, gazdajegyző,gazdakör
stb. szervezésében összehangoltan megtör
ténjen a védekezés.

A hörcsögök irtása minden hathat~s és
engedélyezett eljárás igénybe vehető. Igya
hagyományos vízzel való kiöntés, és a csap
dázás mellett a gázosodó szerek használata
indokolt. Az utóbbiak közül külön engedély
nélkül megvásárolható a Critox és a Gulyás
Palotás füstpatron, felsőfokú növényvédel
mi képesítéshez kötött a Polytanol
használata.

Bagyinka Tamás
a Békés Megyei Növényegészségügyi

és Talajvédelmi Állomás igazgatója

A volt Alkotmány Tsz.
nullás telepe környékén

FÖLDET BÉRELNÉK
VAGY VÁSÁROLNÉK.
Érd.: Gyomaendrőd, Móra u. 1/2.

Tel.: 66/386-326,
06-60/473-047

KÍNAI BOLTJÁNAK
őszi téli ajánlata

* Szabadidőruhák
1900-3900 Ft-ig

* Széldzsekik
2400-3100 Ft-ig

* Gyermek, női és férfi
bőrbakancsok

1800-5500 Ft-ig

* Bőr félcipők

2900 Ft-tól

* Flanell ingek
990-1300 Ft-ig

Sportcipők, krepp ágynernük,
frottír lepedők, törülközők,

esernyők, táskák, karórák.

Gyomaendrőd,Hősök tere 7.

Szeretettel válja vásárlóit,
Kéki Elekné, üzletvezető

.~ " ~

~_G~~?~ ~~~~~~~AZi~
Ajánlatunk:

* Béres Rt. takarmánykiegészítője baromfik, nyulak,
galambok részére

* Virághagymák, virágföldek, cserepek

* Esőkabátok, kétrészes esőruhák, gumicsizmák

* Csávázószerek, búza-vetőmag

* Kávéfőzők, húsdarálók, kolbásztöltóK

* Kerámia savanyító edények

* Konyhai csillárok

* Láncfűrészek, nagyteljesítményű körfűrész

* Rágcsálóirtó-szerek



, ,
INGYENES APROHIRDETESEK

HÁZ,LAKÁS
Gyoma, Hősökútja51. sz. (a volt

Darvas-féle iskola) épülete és udva
ra bérbe kiadó. Érdeklődni a Refor
mátus Lelkészi Hivatalban (Hősök

ú~a 44. Tel.: 386-841) lehet.
Telefonos, gáz-központifűtéses,

holtágra néző három szobás, padlás
tér beépítésű kertes ház eladó Gyo
maendrőd, Batthyány u. 5. szám
alatt. Érd.: 66/386-255, 66/283-232

Gyoma, Gárdonyi u. 53. szám
alatti kertes ház 300 négyszögöl
portával, garázzsal eladó, vagy
első emeleti lakótelepire cserél
hető. Erd.: 661284- l 90

Gyomán a Vásártéri lakótele
pen garázs t keresek megvételre.
Tel.: 66/282-321

Gyoma. Vásártéri ltp. 221B
III/9. szám alatti lakás eladó.
Érd.: a Falóban, 386-657

Gyoma, Botond u. 2. szám
alatt ház eladó. Érd.: Dombos
László, Gyoma, Fő út 159.

Gyoma, Bocskai u. 13. szám
alatti ház eladó. Érd.: a helyszínen.

Gyomán. 6 lakásos sorházban 4
szobás családi ház eladó. Csere is
érdekel. Tel.: 285-963, 18 óra után

Gyomán a Petőfi u. 48. szám
alatti 2 szobás összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: Jókai u.
31. sz. Tel.: 285-664.

Gyomán a Kolman ltp-en AlV5.
száma alatti egyszobás lakás eladó.
Érd.: 66/386-958, 386-871

Gyoma, Gárdonyi G. u. 71.
szám alatti központifűtéses ház
eladó. Érd.: a helyszínen.

Gyomán a Vásártéri ltp-en két
szobás, erkélyes, konvektoros
III. emeleti lakás eladó. Érd.:
Gyoma. vásártéri ltp. 29/B/9.

Gyomán eladó gázfűtéses, két
szintes családi ház lakható mellék
épülettel. Értékkülönbözettel
gyomai lakótelepi lakásra is cserél
hető. Érd.: Gyoma, Gárdonyi u. 16.

Gyoma, Bajcsy u. 13. szám
alatt kétszobás+ebédlős, össz
komfortos, gázfűtéses ház eladó.
Érd.: a heyszínen.
Endrődön kis ház nagy alsóé

pülettel eladó. Érd.: Endrőd, Su
gár u. 132. Tel.: 66/283-758

Gyomaendrőd, Kálvin 1. u. 18.
szám alatti ház eladó. lebontásra is
eladó. Érd.: Gyoma, Mirtlóháti u. 26.

Endrődön, Nap u. 8. szám alat
ri ház eladó. Gáz, víz van. Tel.:
66/283-134,68/416-371

Gyomaendrőd,Október 6 ltp
en első emeleti lakás sürgősen

eladó. Érd.: Gyomaendrőd,októ
ber 6 ltp. 7. I14. Tel.: 66/283-012

Gyomán 3 szobás, összkom
fortos, kertes családi ház sürgő

sen eladó. Érd.: Gyoma, Mátyás
kir. u. 36.

Gyomaendrőd, Dózsa György
u. 6. szám alatti 3 szobás, összkom
fortos, régi építésű magánház ga
rázzsal, pincével, gazdasági
épületekkel, 1000 négyzetmé
ter4es telken eladó. Irányár: I mil
lió Ft+költségátválJalás. Tel.:
66/386-930 munkaidőben,

62/442-987 este és hétvégén.
Gyomán a Lehel utcában két

család részére alkalmas komfor
tos családi ház ipari árammal el
adó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.:
66/285-489

Három és fél szobás gázkon
vektoros lakás eladó. Telefon, ví
zóra van. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 66/283-646 este.

Endrődön, Kondorosi kövesút
mellett tanya eladó. Víz, villany
van. Tel.: 283-862 este 18 óra után.

Gázos, telefonos ház eladó.
Víz az udvarban. Érd.: egész nap,
Gyomaendrőd,Árpád u. 17IJ.
Gyomaendrőd, 98 m2-es ker

tes, összkomfortos, közpon,tifű

téses családi ház eladó. Erd.:
Gyomaendrőd,Könyves Kálmán
u. 9. vagy munkaidóben 386
915-ös telefonon Vinkovics Atti
lánál.
Gyomaendrőd, B. Molnár u.

21. szám alatt két család részére
is alkalmas, különbejáratú kertes
ház sürgősen eladó. Gáz, telefon
bekötve. Érd.: 66/285-070,
54/441-044

Endrődön kétszobás, gáz~té

ses ház eladó nagy telekkel. Erd.:
Endrőd. Mohácsi u. 9., 18 óra
után.

Kétszobás, összkomfortos, te
lefonos, családi ház nagy telek
kel, melJéképülettel, garázzsal
eladó. Irányár: 990 ezer Ft. Érd.:
Gyomaendrőd,Juhász Gy. u. 30.
Tel.: munkaidóben, 66/386-219

Gyomaendrőd, Bocskai u. 38.
alaltházelad6. Tel.: este, 661282-231

Gyoma központjában 3 szobás
gáz- és vegyestüzelésű családi
ház alsóépületekkel, garázzsal,
szép környezetben eladó. Tel.:
60/481-277

Gyomán, Kálvin u. 36. szám
alatt 3 szobás, összkomfortos,
gáz-központifűtéses, két család
részére is alkalmas családi ház
alsóépületekkel, 400 négyszögöl
telekkel, gyümölcsfákkal eladó.
Érd.: a helyszínen.

Szarvasi kövesút mellett tanya
1,5 ha földdel eladó, valamint
Mezőtúr-Szarvas határában a
csatornához közel 5 ha föld el
adó. Tel.: este, 66/386-500

KERT, TELEK
Gyomán a Dobó úton, kövesút

mellett 1066 m2-es zárt kert a
vízparthoz közel eladó. Villany,

víz van. Érd.: Gyoma, Gárdonyi
u. 2 J. Tel.: 66/285-506

Gyomán a Torzsásban 809 m2
kert kis házzal eladó. Erd.:
66/285-665

Sürgőseneladó a Siratóbal) két
db 800 négyszögöles föld Erd.:
Gyomaendrőd,Rácz L. u. 2.

Dan-zugi holtágnál zárt kert
eladó. Tel.: 66/448-348 (Csatlós)
vagy 66/455-701

7,5 ha szántóföld eladó vagy
bérbeadó. Tel.: 66/284-490

Eladó a Bónumzugban 500
négyszögöl kert egy 16 négyzet
méteres házzal, stéggel és öntöző

berendezéssel. Érd.: Babos József,
Gyomaendrőd, Kacsó P. u. 1.

A Templom-zugban műút

melletti vízparti telek kiadó. Tel.:
76/493-340 (az esti órákban).

Belterületen lévő telek eladó,
valamint gáztűz~elyés gyermek
kocsi kapható. Erd.: Gyomaend
rőd, Nap u. 14.
Gyomaendrődön a Siratóban

vízparti horgásztanyaeladó. Tel.:
06-1/284-7360

300 négyszögöl építési telek
Gyoma, Somogyi B. u. 15. szám
alatt eladó. Érd.: 60/480-345

Állattartásra alkalmas ház
nagy telekkel Öregszó16ben el
adó. Tel.: 66/285-293

Sürgősen eladó 2 db föld a
Harcsásban, körülbelül 450-450
négyszögöl. Eladó egy Robi~ ro
takapa szivattyúval együtt. Erd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9. Tel.:
66/283-729

JÁRMŰ

Zastawa GTL 55-ös gépkocsi
eladó. Érd.: Gyoma, Budai Nagy
Antal u. 18. Tel.: 66/285-232

Robogó és kismotor tulajdono
soknak divatos, modem férfi és női

új desing, spanyol bukósisakok el
adók különbözőszínben és méret
ben, 6500 Ft-tóL Érd.: 66/284-505

Újszerű Peugeot 309 inj~cto
ros ructál, bordó eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, József A. u. 16.
Tel.: 66/386-569

Új MTB férfi kerékpár és egy
sétálós CD walkman eladó. Érd.:
285-461, esti órákban

Tíz éves Zastawa GTL 55-ös el
adó. Érd.: Gyoma, Kossuth u. 49.

Lada diesel, 15 éves, érvényes
műszakival eladó. Irányár: 220
ezer Ft. TeL: 66/285-215

Állat
Két !1)éh család és egy pergető

eladó. Erd.: Gyoma, Kőrösi Cs.
S. u. 29.

Angol Bulldog kölykök el
adók. Érd.: 66/282-406

Vietnámi anyakoca malacai
val együn eladó. Ár megegyezés
szerint. TeL: 06-20/980-6265

Négy kiscica külön is ingyen
elvihető. Szeretnék minél hama
rabb jó gazdára találni. Tel.:
66/285-881

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Gyomai tanyába megbízható
házaspárt vagy nyugdíjas egye
dülálló személyt keresünk állat
gondozónak, tany ásnak,
ottlakással. Érd.: Reggel 7-8-ig
és este 8 óra után, Gyomaendrőd,
Arany 1. u. 28 Tel.: 66/285-042

Videók javítását, valamint szí
nes tévék helyszíni javítását vál
lalom. Tel.: 66/283-270

Gitároktatás kezdőkneki Tel.:
66/285-503

Asztalos munkát vállalok.
Megrendelhetó1c ajtók, ablakok,
bútorok. Cím: Gyomaendrőd,

Bánomkerri u. 1611. Tel.:
20/9645-901, este 66/282-840

Gépkocsivezetővagy raktáros
állást keresek Gyomaendrődön

számítógépes ismerettel, 10 év
gyakorlattal. Tel.: 66/285-167

Ötödik osztályos gyermeknek
németből korrepetálót keresek.
Tel.: 66/285-051

Angol nyelvoktatást és korrepe
tálást vállalok. Tel.: 66/284-895

GyermekfeJügyeJetet, és alsó ta
gozatos tanulók részére korrepetá
lást vállalok (angolból is). Érd.:
Gyomaendrőd. Zrínyi Ilona u. 20.
Tel: 66/284-764,18 óra után.

EGYÉB
Patyolat (Gyoma, Kossuth u.

18., az udvarban) új nyitva tartás
saI várja kedves megrendelőit.

Hétfőtól péntekig 10-16 óráig.
Vegytisztítás. mosás, bőrruházat

tisztítása, ruhafestés.
Értesítem kedves vendégeimet,

hogy fodrász üzletem telefonszáma
megváltozott. Az új szám: 66/282
630. Tóth Ildikó, nŐJ, férfi fodrász

Néptáncos részére 42-es fekete
bőrcsizma olcsón eladó. Érd.:
66/283-865

Új akkumulátor garanciával
olcsón eladó. Terménydaráló
ugyanitt eladó. Érd.: 66/285-665

Gabi heverő,barna színű3 sze
mélyes ülőgarnitúra, egy' do
hányzóasztal eladó. Erd.:
Gyoma, Vásártéri ltp. 911. TeL:
06-20/9764-165

Pelenkázós kiságy, kétfunkci
ós babakocsi, etetőszék, kerék
párra szerelhető kisülés
megkímélt állapotban eladó.
Tel.: 661284-743, Véháné.



reálkereset
változás
P'''-
~

, ; ...0/0 ....

150000 169500 132750 '134753 -8.7
250000 282500 221250 224588 . -8.7

'350000 395500 289775 310873 ·6.7
500000 565000 378650 412175 -1.9
700000 791000 489150 546645 +0.7
850000 960500 566025 647498 +3.1
1000000 1243000 694150 755285 -2.0

A kormány jelentös béremelést ígért a közalkalmazol
taknak, és külön az egészségligy, és az oktatás dolgozóinak,
Bár országunk gazdasági helyzete valóbaJI lehetövé tenné a
keresetek komoly javítását, a kormárlY 13%-os javaslata, és
az adószabályok változása reálkereset-csökkenést
eredményez, éppen az alacsonyabb keresetűeknél.

Nem ~á1lozik

a hel)ule
1.7%

Jobban jár
20%

,
l'ga1sag

a nyugdílakról.

Rosszabbul
jár 78.3%
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A rászorulóknak járó szociális és családi támogatások
összegét a minim{tl-nyugdíj mértéke szerint állapítják meg.
Mivel a kormánya minimálnyugdijat20% helyett csak 12%
al kÍl'ánja emelni, éppen azok járnak a legrosszabbul,
akiknek a legnagyobb szüksége lenne a társadalom
segítségére és gondoskodására.
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·d.lmI16m....4t 3288 3069 . Az országgyiiléS által elfogadott törvény szerint 20 %-os
Munkon61küli.kjö.,.INt.I.m. 13152 12275 ·877 nyugdíjemelés járna. A kOf/Tlány ezzel szemben csak 14p6.16 16m",'6IO

(S'yedüI6116 id6sko,úok 13152 12275 -877
százalékot akar adni. Ily módon átlagosan a magyar

jórodtka nyugdíjas hal'onta 1900 Ft-ot veszít. 1999-ben tehát 22800
Ápolá'i drj (18 év ala"iak) 16440 15344 -1096 Ft-tal kap kel'esebbet annál, mint ami atörvény szerint jár...
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H 'lóz . Eszközö
AlkATRÉSZEk

Gyomae drőd Fő út __,0.

(A bútorb t mell tt!)

K 'rje áraj latunkat

személyes n, tel ti non,

faxon va E-maii n!

Címünk:

Sz' ITOGÉP
AlkATRÉszEk

SZÁMíTÓGÉPES
SZAkkö YVEk

Ingyenes az apró!

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az oJvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céljából. A szeJvényen megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt leve!ez61apon vagy
borítékban kell elküldeni a következő Címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendr6d, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősségetnem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetóleg ne tartalmazzon
tizenöt (15) szónál többet'

Feladó neve: "",. " .

Érdeklődni: .
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Telefon/f: : 66/386-774
il: m -com @nap-szam.hu

ÁGUS-CO

E-

Számítástecbnikai szaküz.et és szerviz

, . ,
HIRDETESFELVETEL: 66/386-851

t
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SokfÉlE
szolGÁlT T'S...

Akciós termékek lninden hónapban!

Mié utazna sok-sok
k'lométert, ha mindezt

piacképes, kedvező
árakon nálunk is

megveheti!

A NACjY6Z~Q.Ű DO ci O I 16!J~ y~N 16 b..<-

Nálunk a profi és a kezdő egyaránt megt l' a
számítástechnikában szüksége e .

SU\ íTÓGÉp
Ko fiGuRÁciók

FEl~ sz 'lói És JÁTÉk
szo EREk

Gyomán az Áchim utcában ga
rázs kiadó. Érd.: 661284-817.
Nagyképernyős ORION 8

éves színes ,tévé kitűnő állapot
ban eladó. Ara: 20.000 Ft. Erd.:
Kossuth u. 18. sz.

Fiatalok számítógépes oktatását
vállalom. Ugyanitt ill Színes TV
eladó. Érd.: 386-397, esti órákban.

I;'~!pj
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"HO STOP
N? hagyja megszökni ameleget!

:;1p
~ -rr /,1
I u

Utólagos nynószóró-hőszigetelésirendszer

R and T MŰHELY
Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 31/A. 66/283-858

Eladó seprűkötő gép, szólőprés,

50 literes üvegballon. Erd.: 60/480
345, vagy személyesen a Mátyás
kir. u. 7. szám alatt az esti órákban.

400 mázsa búza eladó kis tétel
ben is, vagy mezőgazdasági gép
re cserélhető. Két fejőstehén is
eladó. Érd.: Endrőd. Polányi u.
25. Tel.: 66/284-204

Parabola beltéri egység olcsón
eladó. Tel.: 66/284-625

Olcsón eladó kerékpár, bizton
sági gyermekülés, gázpalack,
színes tévé, Golf-alkatrészek.
Érd.: Gyomaendrőd, Kulich u.
1311. Tel.: 20/9585-339

Jó állapotú, többfunkciós Mar
co babakocsi eladó. Irányár:
6000 Ft. Érd.: Gyomaendrőd, ka
tona József u. 14., egész nap.

Káposztáská~ak tartozékaival
együtt eladók. Erd.: Tóth Lajos,
Gyomaendrőd, Eötvös u. 311.
Tel.: 66/282-007, 17 óra után.

Szobafenyőeladó, 270 cm ma
gas és 160 cm széles (igényes
nek). Tel.: 66/283-139

Eladó használt, téliesíthető

sport babakocsi és egy löbbfunk
ciós autóba való gyennekülés.
Érd.: Gyomaendrőd, Széchenyi
u. 12. Tel.: 66/283-782

Régi típusú babakocsi és egy 4
~gős gáztűzhely sürgősen eladó.
Erd.: Gyomaendrőd, Fő út 59.

Eladó két db olajkályha, Babetta
segédmotor, kétlapos villanyrezsó,
férfi versenykerékpárés egy video
recorder. Tel.: 66/285-502

Eladó egy pb.,.gázpalackés egy
férfi kerékpár. Erd.: Gyomaend
rőd, Mikszáth K. u. 2.

Hat éves Candy elöltöltő~ au
tómata mosógép eladó. Erd.:
Gyomaendrőd,Somogyi B. u. 8.

5! cm-es hibás képcsövő színes
tévét vásárolnék. (Szuper Color,
vagy Colorion) Érd.: Gyomae.,
Tompa u. ll/l. Tel.: 66/283-080

Rotációs kapa után kocsi eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Tompa u. ll/l.

Japán motoros háti permetező,
Babetta robogó, búvárszivattyú
eladó. Érd.: 66/386-967

Jó állapotban lévő, fekete mo
toros bőrdzseki eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Bocskai u. 48/1. Tel.:
661285-207



A Csárdaszállási
Petőfi

Mezőgazdasági

Termelőszövetkezet

kedvező feltételekkel
bérel mezőgazdasági

földterületet, valamint
vállalja mezőgazdasági

kistermelők

növénytermelésének
integrálását,

továbbá gépi szolgáltató
részlege a

CSÁRDASZOLG
Mezőgazdasági

Szolgáltató
és TermelőKft.

egész éven át az egyéni
és társas vállakozások
rendelkezésére áll az

alábbi szolgáltatásaival:
• talaj-előkészítés,

• műtrágyaszórás,

• vetés,
• növényvédelmi

szolgáltatás.
Korszerű technológia,

kiváló minőség,

kedvező szolgáltatási
dijak.

~

Uj gumiabroncsok árúsítása
mindenféle gépjárműhöz,valamint targoncához.
Vállalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdasági

gépjárművekés targoncák gumiköpenyének

.?
gépi szerelését, javítását, centírOZáSáL

1"'" Katona György, gumijavító /1!1 "

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107. ~~

Telefon: 66/285-127

V9rjuk megrendeléseiket!
Ugyintézőnk:Volentinyi

Zoltán ügyintéző.

Címünk:
5621 Csárdaszállás,

Kossuth L. u. 13.
Telefon:

(66) 426-022
és 426-033.



yertesek és vesztesek
Emelték az új képviselők fizetését

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

GYOMA· O'
ENDRŐDI SZ •

Polgármester: dr. Dávid Imre

ÁRA: 69 Ft1998. NOVEMBER

,
BESZED

7. ÉVF. ll. SZÁMI

\

Alpolgármester: DezsőZoltán
J

Az embereket nem érdekli a közélet
mondja a lap 3. oldalán a polgármester

T-BOY
DISCO
CLUB
pénteken és szombaton!

nlJe,ö'2,épeK
biIÜQn:{.

-Fl"ippe,
Nyi+vo.:

0-2'1 ó,ciis

~
~

A Z 1956-os forradalomra emlékeztek
az endrődi templomban, majd a
Rózshegyi iskola diákjai idézték fel

az akkori eseményeket. A városi ünnepség
Gyomán folytatódott.

- Amit 1956-ban népünk követelt, az
napjainkban, illetve a rendszerváltás óta
valósul meg. A demokratikus keretek adot
tak: tényleg szabadon választunk, van saj
tószabadság, többpártrendszer, sztrájkjog.
Gyarapítsuk az országot, a szűkebb lakó
helyünket, saját életünket. De egy pillana
tig se tévesszük szem elól Veres Péter
intését: "Ez a föld itt a tied, tartsd hát
erősen magyaronl" - mondta Kovács Ká
roly a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
igazgató-helyettese, az 1956 októberére
emlékezve.

Az ünnepség szónoka után a szakképző

iskola diákjai adtak műsort, majd a város
vezetői, a pártok és szervezetek képviselői

megkoszorúzták a Hősök Emlékművét.

1998. október 23.

Kovács Károly igazgatóhelyettes mondott ünnepi
beszédet a gyomai országzászlónál, majd a Bethlen

szakképzőiskola diákjai adtak műsort



2 VÁLASZTÁSI HÍREK

Választási eredmények

1998. november

A választópolgárok részéról nagymérvű érdektelenség
jellemezte az október 18-i önkormányzati választásokat.
A 12807 választó közül 3493-an mentek el szavazni. Az
egyetlen polgármesterjelölt, a függetlenként induló dr.
Dávid Imre 3110 szavazatot kapott, s így négy évre ismét
ő a város első embere. A tíz egyéni választókerületból
tízen kerületek a testületbe, a pártlistákról heten, a ki-

sebbségi listákról pedig ketten jutottak a képviseló"k közé.
Így a polgármesterrel együtt négy évig húsz tagú testület
irányítja majd városunkat, Gyomaendrődöt.
Az alábbiakban a 10 egyéni választókerület eredményeit
tesszük közzé, zárójelben a kapott szavazatok száma.
Vastagon szedtük a testületbe bekerült nyertes egyéni
jelöltek nevét.

l . számú egyéni
választókerület
l. Nagy Pál (59)
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
2. Putnoki Lajos (48)
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
3. SchwaJm Márton (18)
független (német kisebbség)
4. Dr. Szendrei Éva (56)
Szabad Demokraták Szövetsége
5. Szilágyi Sándor (52)
független
6. Tótka Sándor (45)
Független Kisgazdapárt
7. Vass Ignác (106)
Magyar Szocialista Párt

2. számú egyéni
választókerület
1. Hajdú László (61)
független
2. Kertes Imre (68)
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
3. Dr. Kovács Béla (140)
Magyar Szocialista Párt
4. Dr. Kulcsár László (64)
Független Kisgazdapárt
5. Dr. Weigel1 József (18)
független (német kisebbség)

3. számú egyéni
választókerület
1. Babos László (44)
Magyar Szocialista Párt
2. Czibulka György (162)
független
3. Garai János (81)
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
4. Iványi Lajos (28)
Független Kisgazdapárt
5. R. Nagy Tibor (45)
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
6. ifj. Weidmann József (I)
független (német kisebbség)

4. számú egyéni
választókerület
1. Dezső Zoltán (90)
Fidesz-Magyar Polgári Párt,

Magyar Kereszténymokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
2. Forgó Frigyes (48)
Független Kisgazdapárt
3. Hack Mária (26)
független (német kisebbség)
4. Kovács Kálmán (56)
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
5. R. Nagy János (85)
Magyar Szocialista Párt

5. számú egyéni
választókerület
l. Bátori Gyula (19)
Fidesz-Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
2. Hangya Lajosné (154)
független
3. Horváth Gáborné (26)
Független Kisgazdapárt
4. Jenei Bálint (75)
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

6. számú egyéni
válaszókerület
l. Boecker Margit (5)
független (német kisebbség)
2. Bótos László (68)
Fidesz-Magyar Polgári Párt.
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
3. Knapcsek Béla (142)
Magyar Szocialista Párt
4. Szabados Ferenc (13)
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
5. Varjú Elek (57)
független
6. Zrak Imréné (7)
Munkáspárt

7. számú egyéni
választókerület
l. Balázs Imre (72)
független
2. Békési Béla (53)
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
3. Elek Miklósné (19)
Független Kisgazdapárt
4. Gubucz György (43)
Magyar Szocialista Párt
5. Mészáros Lajos (20)
Munkáspárt
6. Véha Lászlóné (116)
Fidesz Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség, Magyar Demokrata Fórum

8. számú egyéni
választókerület
I. ifj. Botos János (21)
Munkáspárt
2. ifj. Dógi János (27)
Lungo Drom (Hosszú Út)
3. Gellai Imre (57)
Független Kisgazdapárt
4. Kovács Attila (29)
Fidesz Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
5. Kovács Vince (59)
független
6. Kulcsár István (14)
Magyar Szocialista Párt
7. Dr. Valach Béla (121)
független

9. számú egyéni
választókerület
1. Császárné Gyuricza Éva (173)
Fidesz Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség, Magyar Demokrata Fórum
2. Gyuricza Lajos (32)
Munkáspárt
3. Hanyecz Margit (19)
független
4. Hegedűs Elek (18)
független
5. Kiszely István (25)
független
6. Koloh Imre (49)
Magyar Szocialista Párt
7. Kovács Lászlóné (34)
független
8. Ladányi Gábor (lü2)
Független Kisgazdapárt

10. számú egyéni
választókerület
1. Dávid István (37)
Munkáspárt
2. Jakus Imre (201)
független
3. Rácz Béla (19)
Magyar Szocialista Párt
4. Timár Miklós (9)
Független Kisgazdapárt
5. Ungvölgyi János (32)
Fidesz Magyar Polgári Párt,
Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség,
Magyar Demokrata Fórum
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Interjú dr. Dávid Imre polgármesterrel

Az embereket nem érdekli a közéletListás
nyertesek
Akik az egyéni választókerü

letben nem nyertek, azok közül
többen a pártlistáról jutottak be
az új képviselő-testületbe.

Az úgynevezett kompenzáci
ós pártlistákról összesen heten
kerültek a testületbe. A listát
állító szervezetek közül egye
düi a Munkáspárt nem szerzett
mandátumot. A kisebbségi lis
lákról ketten kerültek a képvis
lÓK közé.

A Fidesz, MKDSZ, MDF vá
lasztási szövetségének listájá
ról Bátori Gyula és Kovács
Attila jutott a testületbe.

A Független Kisgazdapárt
listájáról Tótka Sándor és Gel~
lai Imre lett önkormányzati
képviselő.

A Magyarországi Szociálde
mokrata Pártból Jenei Bálint és
Garai János került a képvise
lÓK közé.

A Magyar Szocialista Párt
listájának első helyéról Babos
László jutott a testületbe.

A német kisebbség kompen
zációs listájáról Hack Mária, a
cÍO'ány kisebbségtól pedig ifj.o . _

Dógi János lett képviselo.

November elején
megny~ika

Hasznos
Holmik Boltja
Gyoma, Zrínyi M. u. 43.

KAPHATÓK:

- Sokféle kézművesmunkák,

melyek Gyomán csak itt
láthatók.

- Fajátékok, papír-Írószer I

- Tv-Shop termékek I

- Szárazvirág, újság, stb.

5 db áru vásárlása
esetén 10 %

kedvezményt kap!

Karácsonyi ajándékozási
gondja is megoldódik itt,

elfogadható áron'

Nyitva: egész nap
és minden nap

Szeretel1el várok min.denkit:
a VOll Csipeus'

ÉS MÉG EGY!

Decembertól CD, MC,
könyv főleg gyermekeknek!

Ide be kell néznie!

Dr. Dávid Imrét újra polgármester
ré választotta Gyomaendrődlakos
sága, pontosabban azok, akik
október 18-án résztvettek a helyha
tósági választáson. Dr. Dávid Imré
vel a választást követő napokban
készítettünk interjút.

- Gratulálok a megválasztásához. Az
összes érintett jelölt közül Önnek volt a leg
kevesebb izgulnivalója, hiszen egyedül indult
a polgármesteri posztért. Akár egy szava
zattal is Ön a nyertes. Volt azonban olyan
település, ahol az egyedüli polgármester-je
lölt inkább visszalépett, mondván - ellenfél
híján - nem akarja kényszerhelyzet elé állíta
ni a választókat. Ön nem gondolt erre?

- Amikor 1997 végén az id6közi polgár
mesterválasztás kampánya folyt, kértem a
választókat, hogy amennyiben rám szavaz
nak, úgy ne csak a ciklus végéig tartó másfél
évben gondolkozzanak, hanem hosszabb
id6szakban. Hiszen másfél év rövid id6 ah
hoz, hogy igazán,ered:nényeke~ tudj~nk ~el

mutatni. Ehhez en mar akkor IS meg negy
évet kértem. Természetesen számomra és ta
lán a választók számára is jobb lett volna, ha
legalább még egy polgármester-jelölt indul,
hiszen ez valódi megmérettetést jelentene.

- A 12107 szavazóból alig 3 és fél ezren
mentek el szavazni. Ön minek tulajdonítja ezt
az érdektelenséget?

- Ennek több oka is lehet. Egyrészt van az
emberekben egyfajta érdektelenség a közé
lettel kapcsolatban. Másrészt a polgármester
személye - lévén egy jelölt - nem volt kérdé
ses. Többen ezért nem mentek el szavazni, s
mások talán azért nem, mert más jelöltre nem
szavazhattak. Számomra mindenesetre meg
lepő volt ez az érdektelenség. Én 35-40 szá
zalékos részvételi arányra számítottam.
Bíztam abban, hogy személyemen kívül a 10
egyéni körzetben induló 59 jelölt nagyobb
arányban vonzza majd az embereket a szava
zóumákhoz.

- Az egyéni választókörzetekből1O, a kom
penzációs listákról 7, a kisebbségi listákról
két képviselőkerült az új testülebe. A polgár
mesterrel együtt tehát húsz tagú grénium irá
nyí0a a következő négy évben
Gyomaendrődöt. Ismerve az új testület tag
jait, az előzőnéljobb vagy rosszabb testülete
lesz a városnak?

- Nehéz ezt most még megítélni. Még nem
tudni, hogya képviseló'k. közül ki, milyen
közéleti munkát folytat majd, s kik azok, akik
valóban a városért kívánnak tenni. Bízom
abban, hogy legtöbbjüket nem az egyéni ér-

dek vezényelte, amikor erre a munkára vál
lalkoztak.

- Több vagy kevesebb szakemberre számít
hat az új tetsület tagjai között?

- Talán most kevesebb a felsőfokú végzett
séo-ű képvisel6 a testületben. Tény, hogya
G;omaendrődön élő és dolgozó diplomás
emberek számára nem vonzó a közéleti sze
replés ...

- Milyen terveket szeretne megvalósítnai a
következőnégy évben.?

- Ajó minőségűivóvíz jöv6 tavaszra, nyár
ra már megérkezik az új vezetéken Gyoma
endrődre. Gond van azonban a közművek

hiányával. A városban 3500 lakásban nincs
szennyvízvezeték. Ennek kiépítését kell elm
dítani jövőre. A Ligeti, a Csókási és a Révla
posi holtágak melletti területeken kezdenénk
a hálózat kiépítését. A teljes beruházás mint
egy 1,6-1,8 milliárd forintba fog kerülni.
Folytatnunk kell a szilárd burkolatú utak épí
tését. Idén öt utcában lesz új aszfaltburkolat.
Ezt a munkát évró1-évre hasonló arányban
szeretnénk folytatni. Mindemellett folytatni
kívánjuk a Liget Fürd6 felújítását, most a
fedett rész következik. Térségi kommunális
szemétlerakó helyet kell építeni, hiszen
2000-2001-re ajelenlegi szeméttelep meg
telik. A fóbb feladatok mellett több kisebb
tervünk is van a város építése, szépítése,
Gyomaendr6d arculatának javítása érdeké
ben. Egyébként a város elmaradottsága 4-5
milliárd forintnyi tó'keigényt jelent. Ma
gyarán ennyi pénzre lenne szükség, hogya
kor igényeinek, előírásainak megfelel6en
mú'ködhessen a város. A következő négy
évben ha mindezt a pénzt nem is tudjuk
előteremteni, mégis úgy tervezem, hogy az
említett összeg 60 százalékát megszerez
zük. Másik gond, hogy nincs megfelelő

mennyiségű munkahely . A város területén
szeretnénk kialakítani egy olyan infrast
ruktúrával ellátott, ipartelepítésre alkala
mas helyet, amely méltán számíthat a
tó'kebefektetó'k érdeklődésére. Gyomaend
r6dön fő vasútvonal és főútvonal halad ke
resztül, jó adottságokkal rendelkezik, tehát
semmi sem indokolja ez irányú elmaradott
ságát.

- Amennyiben az elóbb elmondott tervek
megvalósulnak, akkor valós2Ínú1eg négy év
múlva újra csak egy polgármester-jelölt kö
zül "választhat" a lakosság...

- Négy év múlva betöltöm a 60. évet, negy
ven év munkaviszony áll majd mögöttem.
Úgy gondolom, hogy ma inkább a megvaló
sítandó feladatokra kell majd koncentrálnom
- mondta végül dr. Dávid Imre.

H. E.
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DezsőZoltán lett az alpolgármester, Császárnét

Emelték a képviselők

dr. Dávid Imre Gellai Imre

ahhoz, hogy a polgármester javaslatát elfo
gadják.

A titkos szavazás során Dezső Zoltán al
polgármesterré választását I8-an támogat
ták, míg Császámé Gyuricza Éva csak 8
szavazatot kapott. Így egyenlőre egy alpol
gármestere van a városnak, s dr. Dávid Imre
a következő képviselő-testületi ülésen tesz
javaslatot egy másik alpolgármester-jelölt
személyére.

Az alakuló ülés egyik napirendi pontja
volt a polgármester és a képviseló1< fizeté
sének, pontosabban illetményének megha
tározása. A főállású polgármester
illetményét a miniszteri fizetés alapján kell
kiszámítani az adott település lakosságá
nak számát figyelembevéve. A 10 ezer és
100 ezer közötti lakosú települések polgár
mestereinek illetménye minimum 114.075,
maximum pedig 182.520 forint lehet. A
polgármester fizetése most nem változott:
maradt a korábban megszavazott 150.000
forint, ami 65 százaléka a miniszteri fize
tésnek. Mindenesetre a polgármesteri bér
emelése a város jövő évi költségvetésének
tárgyalásakor újra szóba kerül.

DezsőZoltán

A képviseló1< között rangidősnek számító
Bátori Gyula, mint korelnök köszöntötte a
megválasztott képviselőtársait és a polgár
mestert október 29-én az új önkormányzati
testület al"kuló ülésén, majd a helyi válasz
tási bizottság elnöke dr. Debreczeni Gizella
tájékoztatta a jelenlévó1<et az otóber 18-i
helyhatósági választás eredményeiról.

Az ülésen ~ melyet a helyi kábeltévé stúdió
élőben közvetített -letette hivatali esküjét az
újra megválasztott polgármester, dr. Dávid
Imre. Hasonlóképpen esküt tett a 19 képvise
lő is, majd átvették megbízóleve1eiket.

A képviseló1< a polgármester javaslatát el
fogadva megválasztották a négy önkormány
zati bizottság elnökeit, s tagjait. (Lásd keretes
írásunkat!) Ugyancsak a polgármester javas
latára a képviseló1< hozzájárultak ahhoz,
hogy mostantól az eddigi egy helyett két
alpolgármestere legyen a városnak. Dr. Dá
vid Imre Császárné Gyuricza Évát, a Keresz
ténydemokrata Szövetség és az endrődi oldal
képviselőjét, valamint Dezső Zoltánt a Fi
desz és a gyomai városrész képviselőjét ja
vasolta alpolgármesternek. A képviseló1<
50+ I százalékának a támogatása szükséges

Jenei Bálint

Garai János

Bátori Gyula

dr. Kovács Béla Knapcsek Bála Babos László Czibulka György
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Vass Ignác Kovács Attila Dógi János Tótka Sándor

fizetését
nem támogatta a többség

Emelték a képviseló1<. illetményét is.
Azok a képvisel6k, akik valamely bizottság
tagjai is 25.050 forint illetményt kapnak
havonta. A "mezei" képviseló1< (a I1]ostani
helyzetben Császárné Gyuricza Eva az
egyetlen ilyen), akik nem tagjai egyetlen
bizottságnak sem, 18.000 forint illeti meg.
A négy bizottsági elnökként is tényked6
képvisel6nek fejenként és havonta 32.100
forint jár. Az alpolgármesteri járandóság az
eddigi 28 ezer forintról 36 ezer forintra n6tt.

* * *
Az október 18-i választáson a Fidesz,

MKDSZ, MDF megyei listájának 4. he
lyéró1 DezsőZoltán került a Békés megyei
közgyíífés tagjai közé. A következ6 négy
évben 6 képviseli majd Gyomaendr6d ér
dekeit a Békés Megyei Onkormányzat
ban. A megyei testület október 30-i
alakuló ülésén, Békéscsabán a közgyűlés

elnökévé Domokos Lászlót, városunk or
szággyúlési képvisel6jét választották. De
z56 Zoltán várható an a Területfejlesztési
és Európai Uniós Integrációs Bizottság
tagja lesz.

Bizottsági elnökök
és tagok

Ügyrendi ésjogi bizottság
Elnöke: Jenei Bálint
Tagok: Gellai Imre, Tótka Sándor, Hack

Mária
Külső tag: Dr. Kulcsár László ügyvéd

Humánpolitikai bizottság
Elnöke: Hangya Lajosné
Tagok: Dr. Kovács Béla, Czibulka

György, Garai János
Külsó' tagok: Sipos Tas Töhötöm reformá

tus lelkész. Iványi László plébános

Városfenntartó és környezetvédelmi
bizottság

Elnöke: Dr. Valach Béla
Tagok. Knapcsek Béla, Vass Ignác, ifj.

Dógi János
Külsó' tag: Schwalm Márton vállalkozó

Pénzügyi és gazdasági bizottság
Elnöke: Babos László
Tagok: Kovács Attila, Jakus Imre, Bátori

Gyula, Véha Lászlóné
Külsőtagok: Dr. Hunya Miklós a takarékszö

vetkezel ügyvezelóje, Túnár János vállalkozó

Császárné Gyuricza Éva

. dr. Valach Béla

Hangya Lajosné HackMária Véha Lászlóné Jakus Imre
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Gyotnaendrődiaszi tárlat

A művészek és érdeklődó'k a tárlat megnyitóján

- fotóiból készült összeállítás.
Az apró, barnás árnyalatú képek
jelzik ajkotójuk elmozdulását a
fotóművészetbe a sajtófotó felől

beszivárgott meghökkentésre és
dokumemtálásra való törekvés
tól a lírai, szinte festői hangula
tot sugárzó alkotások felé. Ezzel
is jelezve, hogy a képzőművé

szetben - ahogy Novák András
mondotta - az immár százötve-
néves múltra visszatekintőfotóa
festészettel egyenrangú szerepet
tölthet be a maga eszközeivel.

Békési Mihályné és Nagyné Veres Róza tűzzománcai tovább
gazdagították a tárlat műfajainakpalettáját. Békésiné a sodronyzo
mánc és a fóliaberakás technikájának lehetőségeit feIvonuItatva
igen dekoratív alkotásokat hozott létre. Nagyné Veres Róza talán
kevesebb technikai tudással, de nagy invencióval. festő önmagát
meg nem tagadva készítette FészekIneleg című zománcképét. Vö
rös part címűolajképe fényével, tüzes szineivel szintén tűzzománc

nak hat. Nem véletlenül helyezték el a rendezó'k azok közé.
Diószeginé Bíró Ilona - ahogy barátai nevezik: Lona - az elmúlt

időszakbankészített festményei legjavát budapesti kiállításra vitte.
Valószínű, hogy azért szerepel itt most egy régebbi, kevésbé sike
rült, de a tőle megszokott lona-i szecessziós hangulatot most is hozó
fára festett olajképpel, Tavaszi sugallat címmel.

Szonda István apró szobrocskái, különösen az Alvó lovag, engem
gyermekkori gyurmafiguráinkra emlékeztet nem a mérete miatt. Ré
gebbi ismert rajzai és nemez munkái nekem jobban tetszettek ennél a
próbálkozásnál. Még keresi a maga műfaját és stílusát.

Valuska Lajos népi díszítőművészetetés eszközkészítést idéző
nyerges és szíjjártó munkái - "Kantár sallanggal" és bőrtáskák 
joggal tarthatnak igényt az iparművészetkitüntetőjelzőjére.

Harmati Mária, aki egykor porcelánfestőnektanult, vonzódik
a tüzes színekhez, a dekorativitáshoz. A kínai porcelánok madár
motívuma, s ajapán porcelánokon és miniatúrákon gyakran szerep
lő lenyugvó nap - ott a Fudzsi mögé, itt a folyó vizébe bukik alá 
festményein is megjelenik. Ami ott helyénvaló, az itt egészen
másként, kissé érdekesen hat. Készségeit és ízlését meg kell még
tanulnia új műfajához alkalmazni. Nem lehetetlen, hiszen Renoir
is porcelánfestó'ként kezdte. - Igaz, Renoir csak egy volt. - Nem lesz
könnyű a nyomába lépni.

Homok Imre - művésznevén: Hari - Élete tükre című olaj képén
az ovális tóban tükröződő fák sűrűje egy önszemlélő, sorsába zárt
élet szimbóluma.

- Ez vagyok Én, fogadjatok el ha tetszik, de ha nem tetszik az se
érdekel - mondja a festő helyett.
Öntörvényűálláspont. Reméljük nem akadályozza a fejlődésben

most, hogya jó sors vagy a rossz? - megajándékozta a független
séggel, a lehetőséggel, hogy
végre csak a művészetnek éljen.
A nagyobb elmélyülés üdvös ha
tása máris megfigyelhető itt kj
állított munkáján.

Említettem, az alkotók külön
bözőelőképzettséggel,különbö
ző mértékű tehetséggel, de
érezhetően nagy szeretteI készí
tik műveiket. A hivatásos és az
amatőr, a tanult és az autodidak
ta művész munkái között nem
kell feltétlenül színvonabeli kü
lönbségnek lennie, ha az amtőr

valóban tehetséges, és igazi au
todidakta módjára minden alkal
mat, lehetőséget megragad
tudása gyarapítására. Sokat se-

Méltán nevezik, s egyre gyakrabban a művészek
városának Gyomaendrődöt. Nyaranként nem
zetközi művésztábornak ad otthont a Bethlen
Gábor SzakképzőIskola,de számos helyben élő

művésszel is büszkélkedhetünk. Az ő számukra
óhajtott bemutatkozási lehetőséget nyújtani a
tárlat, amelyet a hagyományteremtés szándéká
val rendeztek meg.

Az október 12-tól 22-ig látha-
tó kiállításra 23 művész adta be
munkáját. A zsűri, amely a mun
kákat válogatta két tagból, Szőke
Sándor szobrászművészból és
Pataj Pál festóből, a művésztá

bor vezetőjéból állt. A rendezés
Hevesi Nagy Anikó és Cs. Nagy
Lajos munkája. A megnyitásra
Novák András festőművészt,fő

iskolai tanárt kérték fel.
Nagyon érdekes volt Novák

András előadása. Tanúi lehet-
tünk annak, hogyan látja a mű-

veket valaki, aki maga is gyakorló művész. Nemrég nagy sikerrel
szerepeltek képei a VII. Szegedi Tábla,képfestészeti Biennálén. Ma
című olajképének reprodukcióját az Uj Művészet folyóirat is kö
zölte. Látszott, Ő nem a szavak embere. Sokkal inkább kOlTigált
volna. Egy jól elhelyezett ecsetvonás minden magyarázó szónál
többet érhet. Bíráló megjegyzésein is érződött a művész-tanár

segítő szándéka. Szüntelen önképzésre, igényességre bizatatta a
kiállítókat.

A művészek és alkotásaik teljes listáját nincs itt hely felsorolni.
Néhány nevet mégis érdemes megemlíteni az ismertebbek közül.
Hevesi Nagy Anikó munkái messze kiemelkednek a mezőnyból.

Kedvelt anyaga most a pasztell, amellyel mesterien bánik. Különö
sen megragadó Mozdulat fényben című aktj ának finom, de ugyan
akkor nagyon plasztikus, szinte szoborszerű megformálása,
valamint az aranyfüsttel és olajjal készült Corpus.

A város művészeti életének "nagy öregje" Honti Antal. Most
Napsütésben című temperaképével visszanyúlt régi kedves támá
jához. Egy tanya napsütötte tornácát, vakító fehér falait megfestve
a maga "hontis" modorában tette le névjegyét a zsűri és a látogatók
elé. A kiállításon szerepel unokája Csemniczky Dávid is egy
Önarckép-pel. Van kitől tanulnia. A családban mindenki rajzol,
fest, irigylésre méltó háttér ez egy fiatal művészpalántának.

Novák úr ugyan nem említette meg külön Szabó Éva nevét, de
acryllal készült Patrícia című aktja nekem nagyon tetszett. Jó lenne
több alkotását is megismerni.

Juhász Sándor acélszürke terrakotta szobrait csodálattal szem
léltem magam is. Ahogyan a megnyitóban is elhangzott, valóban
megállná a helyét rangosabb kiállításon, igazi nagy nevek alkotásai
között is. Judit-ja kezében Holofernes levágott fejével, törékeny
termetével, büszke testtartásával és diadalmasan hegyesedőemlő

ivel nem annyira Jeruzsálemet megmentőhon leány , mint inkább a
férfiakon győzedelmet vett női nem szimbóluma lehetne. Jól álcá
zott iróniát sejtek a művész szándékai mögött. Don Quijote című

szobrának feje és testtartása Henry Moore archaikus, mitikus szob
raira emlékeztet. Hűen visszaadja a búsképű lovag szélmalmok
elleni elszántságát. Rocinnante megformálása, hullámos farka, csil
lagos patái pedig dekoratív ke
retbe foglaUák a kompozíciót.

Megható volt együtt látni Ju
hász Sándor alkotásait és Cs.
Nagy Lajos agyagszobrait,
amelyet az idős művészról ké
szített. Jól ragadja meg a Mester
törékeny alkatát, és sokat tapasz
talt, bölcsen ironikus egyénisé
gét. Az arc szárazsága, az éles
tekintet Houdon Voltaire-jére
emlékeztet. A modell hasonló
ságából és a rangos eló'képból
valami teljesen újat kihozni nem
kis teljesítmény. Cs. Nagy La
josnak sikerült. Gratulálok!

Érdekes színfolt volt a Nagy
Zoltán - művésznevén nagy Z.
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gíthetnek a művésztáborok, alkotókörök, szabadiskoJálc Sajnos,
ezek az emberek többnyire kenyérkeresőfoglalkozás mellett, szűk
re mért szabadidejükben hódolhatnak a művészetnek, de aki keresi,
mégis megtalálja ezeket a lehetőségeket.

Mindezt előrebocsátvaszeretnék szólni a naiv, az amatőr és az
autodidakta művész és művészet néhány összefüggéseiről,amely
gondolatsort Uhrin Pál naiv festő képei indítottak el bennem.
Valamikor a húszas évek végén, a harmincas évek elején valóságos
kultusza volt az őstehetségeknek.

Az l 934-es őstehetségekkiállításon tűnt fel Uhrin Pál édesapja,
Uhrin Péter is, akinek nemrég Endrődönemlékkiállítást rendeztek.

A tiszta lélek, a paraszti őserő, a tanultság által meg nem rontott
tehetség dicsőítése beleillet az akkori kultúrpolitikába, de a primi
tívek felfedezése Picasso és társai révén, persze nem előzmények

nélkül. a század elején világtendenciává is vált, csak hogy ők nem
annyira a saját népük, hanem távoli, egzotikus vidékek, fóleg
Afrika primitívjei felé fordultak. A magyar vidék, az idealizált
paraszti lét ugyanilyen egzotikumokat kínált a megcsömörlött mű
élvezó1<nek és a kultúrpolitikusoknak, de egyes művészeknekis.

A naiv művészet bája, frissesége a rácsodálkozás gyermeki
öröméból ered - részben -, amely az ábrázolás általi birtokbavevés
rituális cselekményének szól. Ebben az értelemben nem is művé

szet. Kevesebb is, de más szempontból több is annál. Rituális célt
szolgáló tárgy inkább, mint a barlangfestmények, szentképek, iko
nok.

Az a jó, ha az őstehetség megmarad annak, ami. - tartják ma is
sokan. Már Németh László figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy
mi történhet akkor, ha jó szándékú patrónusok tanítgatni kezdik
ezeket az embereket. A már említett 1934-es őstehetségek kiállítás
kapcsán - talán nem szó szerint pontos az idézet, de szellemében
az - valahogy így iI: Az őstehetségek,a naív művészet és a művelt

társadalom által művészetnekelfogadott művészetközött egy mély
szakadék húzódik, amely a két, egymástól lényegileg különböző

világot elválasztja. Vagy sikerül ezt a szakadékot átugornia az
őstehetségnek, vagy belehullik. Szerinte, ha sikerül is az ugrás,
ezek az emberek épphogy csak megkapaszkodnak a szakadék
innenső peremén, s nagyon gyakran némi egyensúlyozás után
visszahullnak. Se oda nem tartoznak már, se ide még. Sosem
lesznek képesek arra, hogy ennek az új, idegen világnak a nyelvét
dadogás nélkül beszéljék. Persze a mai őstehetségeketannyiféle
hatás éri, hogy már lehetetlen a túlparton maradniuk, de nagyon
nehéz az innensőn is megkapaszkodni. Vajon az ezen a kiállításon
jelentkezőőstehetségeknek- Demeter Györgynek, Nehéz Lajos
nak és társaiknak - sikerül-e?

Uhrin Pál egyike az utolsó naív festőknek. Őstehetségek még
születnek, de ők már nem maradhatnak meg naív festőnek. Meg
szűnt az a zárt paraszti világ, amelyben a naiv festő még autenti
kusan megszÓlaJhatott. Ezután már bárki csak utánozhatja - ahogy
tették is sokan - ezt a látásmódot, festési modort. Uhrin Pál vásári
jelenetet ábrázoló Lókupecek című képe a falusi cipészből festővé

lett Gajdos János Vásár című képére emlékeztet mozgalmasságá
val, üdeségével. Nem mozgat olyan nagy tömeget, mint Gajdos,
mozgalmassága áttekinthetőbb,a hangulata mégis nagyon hasonló.
Reméljük, mégis sokáig gyönyörködhetünk Pali bácsi képeiben!

Szomorú kötelesség is terhelte az Őszi Tárlat művészeit és
közönségét. Búcsúztunk. Már nem lehetett személyesen jelen Ro
sza Pál, a város közismert Rosza Pajája, nemrég elhunyt barátunk.
Csak a primitív népek totemeire emlékeztetőrőzseszobrai és ré
mísztő, groteszk maszkjai üzentek nekünk a Kezdetről és a Végról.
Ő már tudja a nagy titkot. Őrizzük meg szakállas, prófétai alakját
emlékezetünkben!

Búcsú Rosza Páltól
Paja barátunk, hát te is elmentél!
Már az égre pingálsz bíbort. s aranyat,
bodorítsz bárányt. s jámbor szamarat.
Pálmalevelet lenget fenn a szél...
Befogad az égi Jeruzsálem
felhők rongyai! terítve eléd.

Bula Teréz

Hangverseny
a református templomban

Október 16-án este 6 órá
tól a Zenei Világnap alkal
mából a Gyomai
Református Templomban
hangversenyt rendezett a
Gyomaendrődi Zenebará
tok Kamarakórusa.

Földesi Zoltán orgonán
játszott, Erdeiné Mucsi
Márta énekelt és hegedűn

játszott, Székelyné Szilágyi
Ida énekelt.

A népes közönség Pergo
lesi: Stabat Mater címűmű
vét, valamint barokk
orgonaművekethallhatott.

Felvételünk a hangver
senyen készült.

Közlemény
Tisztelt Adózók!

Az Önök személyijövedelemadója I százalékának felaján
lásából1997-ben a Közalapítvány GyomaendrődKözgyűjte

ményeiért 12.600 forinthoz jutott, mely összeget az
alapítvány által működtetett Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény - Városi Képtár - képeinek keretezésére és üveg
vágatására használtunk fel.

1998-ban az Apeh értesítése szerint 25.613 Ft felajánlás
érkezett. Köszönjük felajánlásaikat, s ajövóben is számítunk
szíves támogatásukra.

Dr. Kovács Béla, az alapítvány elnöke

Yljándéi(nai(
vásároqon művészi poszterl(épek!-t

a rzJárosi J(éptár&an!

rzJiáovs,z,k}; 'Bé[afestményei
42ít?0 cm méretben. .9Íra: 250lft/á&.

Tisztelt Ügyfeleim!
Tudatom ÖnökkeL

hogy a HUNGÁRIA Rt. Biztosító tagja vagyok.
Tevékenységi köreim:

- Lakásbiztosítások
- Gépkocsi FelelősségBiztosítások. CASCO

~j, - ~yugdfjbiztosítások o.

~M -Eletbiztosítások. stb. .'.!)~a~ Köszönettel: Yé;-.a L~szlóné.
~7 Gyomaendrod, Sugar u. 15. .---

-..... =<:o;...'
--.....//
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N.ovember
Őszutó-Szent András hava-Nyilas hava

1998. november

November rút ember. Megfosztogatja a lombokat. Ködhó
nap.

Őszutó
"Közel a tél, tudd meg ember, kórót zörget a november!" A

nappal hossza elsején már csak tíz óra. Márton az új bor bírája.
Ilyenkor szokták először megkóstolni az új bort. "Mártonkor ha
esik az eső, kastos, lucskos tél szokott lenni. Sietni kell elvetni
a búzát." "Ha Mártonkor a lúd jégen áll, karácsonykor sárban
botorkál."

Szent András hava
Jó, ha későn, Márton után van sZ1Yarvány. "Mindszentek

napja nedves, enyhe tél lesz, szelíd, kedves. De ha tiszta napsü
téses, sok hó, nagy tél, kemény, éles. Katalin nap ahogy feslik,
reggeltó1 egészen estig, olyan idő leszen éppen Karácsonynak
szent hetében."

A népi hiedelem szerint:
Ha novemberben "a vörös szín sok, sok bort - ha a zöld szín

sok, sok szénát, szálas takarmányt -, ha a sárga szín sok, sok
búzát jelent" a jövendő esztendőben. Erzsébet rendszerint
meghozza az első havat, a föld fehérbe öltözik: "Amilyen
Erzsébet és Katalin napja - Olyan lesz a Karácsony első és
második napja." Erzsébetkor volt régen a birkabehajtás. 23
án Kelemen már biztosan adja a telet. "Pókhálót, ha sokat
látsz széjjel, télen havat várj."

Népszokások:
Elsején Mindenszentek estéje az elhunyt hozzátartozóink

ra vonja figyelmünket, hogy a pislákoló gyertyák fényében
idézzük fel emléküket. Márton napja már a világi hagyomá
nyokat tükrözi: a libapecsenyés újborkóstolót. A mulatságo
kat záró András-nap az advent kezdetét is jelzi.

A csillagok üzenete novemberre

I~I ~~;ö"n fogé',- ~'! kony mások érzé-
seire, kitalálja
környezetének
gondolatatit, a tá-

volban levő rokonaival, baráta
ival azonban körülményesek a
kapcsolatai. Szigorú és követke
zetes diétára gondol, de érje be
csak annyival, hogy mértékletesen
bánjék az étellel, itallal Szerelme
utazni szeretne, talán együtt meg
látogatnak egy rokont

~
BIKA

~ Figyelmével
~ most a társkap

csolatok felé for
dul. Arra vágyik,
hogy egy közös

ségben felemelkedjék, hogy
több lehessen, mint eddigi ön
maga. A mindennapi munka ta
posómalmából csak a szerelem
tudja kiszabadítani. Leleményes
séggel arra is találhat módot,
hogy az üzleti sikereit egyeztesse
a magánéleti örömökkel.

E
IKREK

, A munkahelyi
• események teljes

odafigyelést igé
nyeInek. A fá
rasztó munka

ezúttal megéri az áldozatot.
Kellemetlen összetűzésbe kerül
valami nagyokossal. Egyik ba
rátja eltökélte, hogy összehozza
Önt valakivel. Egyik rossz szo
kásától szeretne minden áron
megszabadulni.

~
RÁK

~
_ _ Mivel sokféle te-

~.' vékenyséaael
~\~ 00

foglalkozik, fel-
gyorsul az élet
tempója. Ez az

időszak - amennyiben még sza
bad - eszményi a házasságkö
tésre. Egy üzlettársi viszonyból
komoly vállalkozás bontakozik
ki. Nagyobb pénzösszegre tehet
szert, de csínján bánjon a va
gyonával.

~
. ~v~~~~~~,-

kedjen ! Vigyáz
. zon az utcán és

mindenhol I Ke
rülje ki a szenve

délyes családi vitát. Kedvező

híreket kap pénzügyei alakulá
sáról. Nagy otthoni tervei van
nak: vendégség, családi ünnep,
születésnap. érdemes kideko
ráInia az otthonát. Igaz, ez
pluszmunkát és újabb kiadáso
kat is igényel.

~
SZŰZ

~ Ha szíve még sza
~ bad, ez a hónap

kellemes lehető

ségeket, megle
petéseket

tartogat. Nemrég kezdődött

szerelmi kapcsolata szépen ível
felfelé. Ha On szülő, nagy örö
mét leli gyermekeiben, kapcso
latuk harmónikus lesz. Ha
fontos pénzügyi lépésekre szán
ta el magát, helyesebb, ha egy
kicsit még vár.

~
MÉRLEG

~
M SZ,eretője vall~-
, ~ mast tesz, s hata-

rozozott döntést
vár Öntól. Termé
szetesen mérle

gelnie kell saját érzéseit, s el
kell képzelnie közös jövőjüket.

Elgondolkodik azon, vajon ké
pes-e úgy kompromisszumot
kötni, hogy közben ne adja fel
saját személyiségét, elképzelé
seit.

~
SKORPIÓ

~
Egy r,égi szerelme
bukkan elő a fele
dés homályából.
Döntse el, fel
akarja-e melegí

teni a kapcsolatát. Rádöbben,
hogy otthon is dolgozhat, nem
csak házon kívül lehet pénzt ke
resni. Talán számítógépet vásá
rol. Egy régi szerelem azonban
feje tetejére állíthatja minden
napi életét.

~
NYllAS+. ;:~i~z~~~~~z~~~

~ ban volt része.
Most azt tanácsol
juk, lásson mun

kához, vannak betonkemény
határidől<. Ön különben is sze
reti jól csinálni, amit vállal.
Nem kedveli a lélektelen mun
kát. Rendszeresebben és egész
ségesebben kellene étkeznie.
Az egészsége mindennél fonto
sabb. Vitamindús koszt és test
mozgás - ez kell!

!PSt! ~i~Y~lmén'k kö-zéppontjában a
hosszútávú célok,
a jövő feladatai és
reményei állnak.

Belebonyolódik egy pénzügyi
helyzetbe, amelyben a barátja is
érdekelt. Át kell gondolnia ko
rábbi döntéseit. A szokottnál is
kedvesebb szeretőjéhez,házas
társához, talán ajándékot vesz
neki.

~
VíZÖNTŐ

A:uo. Karrierje megkö
vetelel, hogy na

. gyon keményen
dolgozzon, mert
csak így érhet célt.

Lesz egy üzleti tárgyalása,
amely segít abban. hogy eldönt
se, melyik a helyes cselekvési
irány. Teljesül egy régi vágya.
Az elkövetkezendő időben

anyagi helyzete ugyancsak jól
alakul.

I ~ I ~~~~'n ,lég12:v sokat töpreng
azon, hogy nem
lehetne-e elutazni
valahová, vagy

nem kellene-e élénkebb szel
lemi tevélkenységet folytatni.
Szerelmi partnere igencsak sür
geti, hogy beszéljék meg közös
dolgaikat. Önnek döntenie kell.
A hónap végefelé adódik egy
távoli üzleti lehetőség, de köze
lebbről elemezve nem is olyan
kecsegtető.
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December
Télelő-Karácsonyhava-Bak hava

9

December a meteorológiai tél kezdete. "Zord december 
enyhe március." Ekkor leghosszabbak az éjszakák, legrövi
debbek a nappalok. Elsejétól huszonkettedikéig (a téli nap
fordulóval beköszöntőcsillagászati tél kezdetéig) további 24
perccel csökken a napvilág, hogy azután lassan ismét gyara
podjék.

Télelő

Őseink december I 2-tól 24-ig 12 napon át feljegyezték az
időjárást. A néphit szerint a 12 nap ajövő év 12 hónapjának
felelt meg. A feljegyzett adatokhoz aztán ajövő év folyamán
hozzáadták csillagászati tapasztalataikat, s a kettőt együtt
értékelve próbál ták előre jelezni az időjárást. Ez volt a Luca
naptár.

A népi hiedelem szerint:
Ha Karácson havában dördül a menny, bőséget jelent és

békességet. A Karácson előtti eső nem árt annyit avetésnek,

mint a Karácson utáni. "Ha december tavaszias, jövő húsvét
lesz majd havas. Éjszaki szél karácsonynap, jó esztendőthoz
holnap, s ha a nappal s az éjszaka csendes, borult Szi\
veszterre bízva számíthatszjövőre,boldog, szép új esztendő
re."

Népszokások:
Az egyházi év kezdetéhez kapcsolódik advent, a Jézus

Krisztus születésére való méltó eló'készület időszaka. Hato
dika Szent Miklós püspök napja, a Mikulás, a gyermekek
várva várt örömünnepe. Luca napján kezdték régen faragni a
lucaszékét, s a hajadon lányok párjelöltjeiket "kicédulázni".
Tamás a disznóölések szezonját nyitja, István és János napja
a karácsonyi ünnepek derűjét-örömétszínezi. A betleheme
zés mindenképp az egyik legvidámabb és legrégibb kará
csonyi népszokásunk. Huszonkilencedikén az aprószentek
napja bibliai dátum, a karneváli hangulatú Szilveszter pedig
bevégzi a régit, és mutatja az új esztendőt.

It~1 ~~:oo k"é,k~. , dik egy téli vaká-
cióval a hónap
elején. Közben
különböző tanfo-

lyamok iránt érdeklődik. Óva
kodjék a túlköltekezéstól, hi
szen mindenki tudja, hogy mi
lehet ennek a vége. Új barátok
lépnek az életébe az ünnepek
táján. Következésképpen ren
geteg új szórakozásban, ünnepi
tevékenységben vehet részt.

M
BIKA

~ Egyaránt fonto
~ sak Onnek a kö~ I zös befektetések,-------..J a közös vállalko

zás és a bizalmas
kapcsolatok. A technika az ed
diginél nagyobb szerepet ját
szik az életében. Használja
különleges képességeit, hogy
az év végére növelni tudja jöve
delmét.

~
IKREK

. A szerelmi és az
~ üzleti partnerkap

csolataira is oda
figyel. Azt
fontolgatja, meg

látogatja távolban élő barátját
vagy szerelmét. Amennyiben
életben akarja tartani ezt a táv
kapcsolatot, táplálnia kell. Erős
vágyat érez, hogy elengedje
magát, kicsit más legyen mint
máskor. A költözés egész hó
napban foglalkoztatja.

~
RÁK

~. Új tervekbe me
(~, rül. A társasági

élete csillogó, a
románc ott kopog
minden ajtón.

Szerelmi ciklusban van, szerel
mi élményekre éhezik. Meg
bánja, ha nem lesz tekintettel
partnere érzékenységére. A hó
nap vége nagyfokú diplomáciai
érzéket igényel. Ne legyen fél
tékeny!

~
OROSZLÁN

. Pénzügyei kötik
le a figyelmét,

. ami kissé megino
gatja sze!elmi éle
tét is. Elvezi az

ünnepi előkészületeket, egy
kissé feldobottabb, mint más
kor. A szokottnál is gondosab
ban válogassa meg öltözékét.
Bizonyos, hogy sikert arat kör
nyezetében. Ujévre tartsa nyit
va a szemét!

~
SZŰZ

~ Ebben a hónap
~ ban hangsúlyos

minden, ami az
otthonnal, család
dal kapcsolatos.

Rengeteg munkát vállal: rend
csinálást, takarítást és olyan há
zi teendőket tervez, amelyek
nagy és igényes szervezéssel
járnak. Ha még szabad, eljegy
zés vagy esküvővan kilátásban.
Ihletet érez, hogy írjon, feste
gessen.

BAK
Nagyon kifizető

dik, ha most in
kább a színfalak
mögött munkálko
dik. Készül az új

esztendőre, s elég sok fejtörést
okoz, hogy lerakja a megfelelő

alapokat. Lesz egy romantikus
randevúja, amelyról még soká
ig fog ábrándozni. Ne vágjon
bele új üzleti-pénzügyi kapcso
latokba.

~
VíZÖNTŐ

, :,....l Sokféle kellemes
~ bar,át j összejöve

tel. találkozó vár
Önre. Az ünne
pekre szinte nincs

egyetlen szabad perce. Ügyeljen
arra, hogy ne költekezzék túl, mint
amennyit a pénztárcája megen
ged. Nem mindig a legdrágább
ajándék okozhatia a legnagyobb
örömet, de azért a kicsinyeskedés
sem megoldás. Adódhat egy szak
mai összejövetel.

lee I~~~:ét állás-:-l?J') és karrierugyekre.
~ szakmaI felada

tokra kell irányíta
nia. Nagyon

megszaporodnak a teendői. Hi-
vatalos ügyei mellett nagy gon
dot kell fordítania otthonára és
szeretteire. Családtagok és ba
rátok jönnek látogatóba. Gyer
l11ekének nagy szüksége lesz az
On tanácsaira.



MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

:Hamarosan itt lesznek az ünnepek, lassan mindenki .
eldönti, hogy mivel lepi meg szeretteit.

Ha ön aszárriítástechnikai termékek mellett dönt
időben kezdjen el tájékozódni.

. Mi egy·
*. ,

UNNEPI AKCIOIOROZATTAL

segítünk azoknak, akik minket választanak.

Az akciókról üiletünkben részletes tájékoztatást adunk. :
;Címünk:,GyomaendrődFő'út'230. (A bútorbolt mellett!)

Kérje árajánlatunkat személyesen, telefonon, :
faxon vagy E.;.mail-enL '

,TelefonlFax: 66/386-774
E-maii: magus-comp@nap-szam.hu

.._~~gy'~_~ _p~~!} y'~gy .~~~_~_ő. ._~.~1.1!~~.,~_t:g!~.!~U~~!~~~!.~_~ 1 _

Lionne Shop
Gyomaendrőd,

Hősökú~a 46.

Ajándékok,
I'

fényképezőgépek,~\\\. ,'I":

fotóalbumok, ):,',~

színes filmek,
;kar- és faliórák,

" kerámiák
nagy

választékban
.~

ThI
LIONNE
SHOP

A Gyomaendrődi Siketekért és
Nagyothallókért Közalapítványt
ez év októberében alakította meg
Újházi Ernő és Vaszkó András.
Az alapítvány célja, hogy támo
gassa a gyomaendrődi siketek és
nagyothallók szövetségének tag
jait. Az alapítvány politikamen
tes, politikai pártot, politikai
mozgalmat még közvetve sem tá
mogat. Az öt fős kuratórium tag
jai: Paróczai Elek elnök, Gonda
Zoltán, Jánovszky Györgyné,
Pap Jánosné és Szabó Lajos.

Az alapítvány induló vagyona
50 ezer forint. Számlájukat az
Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet vezeti, számlaszámuk:
53200125-10004555.

Néptáncosok bálja
A Körömenti Néptánegyüt

tes Alapítvány november 20-án
este 7 órakor műsorral egybe
kötött jótékonysági bálat ren
dez a Katona József
Művelődési Központban. A
műsorban a táncegyüttes jelen
legi és régebbi csoportjai, vala
mint a citera trió és a
Suttyomba zenekar lép fel.

Alapítvány a
gyomaendrődi

siketekért

A Csárdaszállási
Petőfi

Mezőgazdasági

Termelőszövetkezet

kedvező feltételekkel
bérel mezőgazdasági

föld területet, valamint
vállalja mezőgazdasági

kistermelők

növénytermelésének
integrálását,

továbbá gépi szolgáltató
részlege a

CSÁRDASZOLG
Mezőgazdasági

Szolgáltató
és TermelőKft.

egész éven át az egyéni
és társas vállakozások
rendelkezésére áll az

aláb-':'i szolgáltatásaival:
• talaj-előkészítés,

• műtrágyaszórás,

• vetés,
• növényvédelmi

szolgáltatás.
Korszerű technológia,

kiváló minőség,

kedvező szolgáltatási
díjak.

V9rjuk megrendeléseiket!
Ugyintézőnk:Valentinyi

Zoltán ügyintéző.

Címünk:
5621 Csárdaszállás,

Kossuth L. u. 13.
Telefon:

(66) 426-022
és 426-033.

Telefax: (66) 426-056.



ámok,
óleumok,

k,
., szerszámok.

Gyomaendrőd,Fő út 204.
Telefon: 66/386-611

yomaendrőd,

. Petőfi u. 2.
66/182-037

Közelgő névnapok!

Szilvia, Erzsébet, Katalin,
András, Ferenc, Miklós

Gondoljon
az ünnepekre!

Mikulásra, Karácsonyra
ajándékot, játékot a

COLOR SHOP
{~ . íRBOLTB' L
~':;(:}1:::\.:.

Babecz és Társa Bt. Gyomaendrőd,Fő út 81/1.
INTERSPAN
bútorlapkereskedés
a volt Enci területén

* bútorla:r::8k,
* munkalapok,
* MDF-lapok,
* faforgácslapok
* farostlemezek
* szerelvények
VÁLLALJUK
egyedi bútorok
elkészítését,
fürdőszobák,

konyhák,
hálószobák,
irodák berendezését.

Tel.: 30/9453-274

Velvet Bútorbolt Gyomaendrőd,F" út 202.
Ingyenes árajánlat, ingyenes tervezés, ingyenes helyszíni felmérés



11 Szó-Beszéd
kaltácsonyi nyelteményjátéka

Kedves Olvasóink! Gyomaendrődicégek, vállalkozók az alábbi ajándéktárgya
kat ajánlották fel a Szó-Beszéd immáron hagyományos karácsonyi nyere
ményjátékára. Az itt felsorolt ajándékokra azok az olvasóink pályázhatnak,
akik az első oldalon található nyereményszelvényt kitöltik és levelezőlapra

felragasztva bekűldika Szó-Beszéd Szerkesztőségecímére: 5500 Gyomaendrőd,
Pf.: 48. Beküldési határidő: 1998. december 1. Kérjük, hogy fénymásolt szelvé
nyeket ne küldjenek, mert ezek a játékban nem vesznek részt. Következő 
december 4-én megjelenő-lapunkban a 17 nyertes nevét tesszük majd közzé,
akik nyereményeiket még a karácsonyi ünnepek előtt átvehetik az aj ándékokat
felajánló cégeknél, illetve azok üzleteiben.

/

/ "

A Color Shop ajándéka egy keretezett
poszterkép 1190 forint értékben.

A Mágus Comp egy 2000 Ft értékű

vásárlási utalványt ajánlott fel.
Egy olvasónk a Faló Gyorsétkezóben

étkezhet 500 Ft értékben.
A Lionne Shop egy Tiko Time falió

rával kedveskedik. Ara 2490 Ft.
A Yun Bao Kft. Endrődi Kínai Boltja

egy 1500 Ft-os karórát ajándékoz.
A Dávid Bútorbolt ajándéka egy tele

fonpok, melynek ára 2300 Ft.
Egy 1990 Ft-os női divattáskát kap

egyik olvasónk a Stop Shop Divat
árutól.

A Velvet Bútorbolt ajándéka egy
2890 Ft értékű falipolc.

A Piktor Bolt 2550 Ft értékű faliposz
terével díszítheti lakását egyik szeren
csés nyertesünk.

Az Agro Áruhá~egy spanyol metsző
ollót ajánlott fel. Ara 1890 Ft.

A Mini Vegyeskereskedés egy 1000
Ft értékű ajándékcsomagot készített el.

Az Online Számítástechnikai Szak
üzlet karácsonyi ajándéka egy CD-le
mez, amely válogatott ját~kokat és
oktatóprograrnokat tartalmaz. Ara: 1000 Ft.

Egy szerencsés olvasónk a Mustang
Farmerházban vehet át egy 1500 Ft-os
baseball sapkát.

A Gazda Kisáruház egy nyok literes
~erámia savanyítóedényt ajándékoz.
Ara: 2200 Ft.

A Villtech Műszaki Bolt karácsonyi
meglepetése egy TDK 240 videókazetta
és két doboz PORST színes film, össze
sen 1600 forint értékben.

A Watt Villamossági Szaküzlet egy
1500 forint értékű vásárlási utalványt
ajánlott fel.

A Metál Stop Vas-, MűszakiBolt egy
NILE típusú, 2700 forintos kávédaráló
val kedveskedik a Szó-Beszéd egyik
szerencsés olvasójának.

r------------------------------------------------------------------------------~
I I

1 Keressen pénzt a M~~T lN GFarmerházban! 1
I I

: Pénzszerzési lehetőségek: :
I I

I 1. Ha 10 OOO jorintjeletti vá- 2. Akik csak kivá9J'ák ezt a hirde- I
I I
I sárlás esetén leadJa üzletünk- tést és névvel, címmel ellátva leaciják I

: ben ezt a szelvényt, akkor egy üzletünkben, azok között egy 3 OOO :
: 12 OOO Ft-os vásárlási utal- Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk :
I .\...r, ványt nyerhet! ki! I
I .y:.~ I
I - . Nyilvános sorsolás december 23-án 12 órakor a Mustang Farmerházban, I

: Gyomaendrődön a Fő út 181/1. szám alatt. :
I I

: NÉV: ,.,.".,.,.,"', .. ,',.,",."."." .. " .. , CíM:."""", .. , ,,.,", .. ,',.,.,.,.,",.,.,"'., .. ",.,.,",.,", .. ,' :L ~



Westel~YUN BA KFT.

KÍNAI BOLTJA
Őszi-téli kínálat!

1Jivatos ázse/(j~

k..a6áto~

jamzemaárágok..
(pamutj áenim)j

zseníúa puwvere~

6őrcipő~

6őr6ak..ancso~

téri arsó- és
jersőrufuizat j

Krepp ágynemű~

frottírgumis
fepeáő~

gyemzek..rufuizat

~,:
1':1~

Gyomaendrőd,

Hősök tere 7.
Szeretette{várja

vásárwitj
'l(é/(j T,fek..néj üzfetvezető

Új gumiabroncsok árúsítása
mindenféle gépjórműhöz, valamint targoncóhoz.
Vállalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjárművek és targoncák gumiköpenyének gépi

~
szerelését. javítását, eentírOZáSát'1

' Katona György, gumijavító ,,'
u Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107. _'

Telefon: 66/285-127

ITT A
ÚJABB AKCIÓJA

Most óriási kedvezményekkel várjuk
kedves ügyfeleinket!

KÍNÁLATUNKBÓL:
- ALCATEL O.T. CLUB/SL*: bruttó 19.000,

készülék+kártya+bőrtok

- ERICSSON GA 628/SL*: bruttó 21.500,
készülék+kártya+head set+bőrtok

- NOKIA 511O/SL*: bruttó 31.000,
készülék+kártya+színes elólap+head set+bőrtok

* A készülékek csak Westel 900-as
előfizetői kártyával használhatók,

Az árak csak előfizetés vásárlásakor,
24 hónapra szóló felfüggesztési nyilatkozat aláírása esetén

érvényesek, amíg a készlet tart,

TOVÁBBÁ KÍNÁLUNK:
- DOMINÓ SIEMENS S6/SL*: bruttó 31.000,

Dominó kártya+készülék
- DOMINÓ ALCATEL O.T.CLUB/SL*:

bruttó 37.000,-
- Dominó egységkártya: bruttó 9000,

" A készülékek csak Westel 900-as előfizetői

kártyával használhatók l

Kedvező áron, kíváló mínőségben

fílmelőhívásfvállalunk!

FOTO
PORST

VILLETCH MŰSZAKI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 149.

Telefon: 66/386-457,
30/9734-719

A Westel 900 hivatalos
forgalmazója

HASZNÁLT ÉS Új RUHÁZATI BOLT
Gyomaendrőd, Hősök u. 44.
Kedvező áron kínálunk:
- női divatárut
- játékokat
- szabadidőruhát
- nejlon harisnyákat, zoknikat

November 16-tól akciós
fehérneművásár!

Gyomaendrőd, efőt" u. 2.

Folyamatos akcióval várunk
minden kedves vásárlónkat!



ONLINE
Számítás- és Irodatechnika
* Használt és új számítógépek adása-vétele

Iii\ * Moni torok Iii\
\;;I * Audio-video javítás! \;;I

(:ii"" ,.. (',;;.' 1-

DECEMBERI AKCIÓS VÁSÁR!
Processzorok, alaplapok, számítógépek!

Akciós gépátépítés!
Gondoljon a karácsonyra!

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181/1.
Tel./fax: 06-66/284-559

E-MAIL: ONLINE@BEKES.HUNGARY.NET

Használtruhabolt
Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

ÚJ ÁRuKÉSZLETTEL
várom kedves vásárlóimatl

Széles választékban kaphatók őszi, téli ruhák,
munkásruhák: kantáros munkásnadrág,

munkáskabát.

Karácsonyi
ajánlatunk:
* Vasalók, kávéfőzők,
hajszárítók,
szendvicssütó1<.,

* ETA porszívók
nagy választékban.

* Perion, Maxell,
Duracell elemek

Szolgáltatásaink:
válJaljuk épületek
villanyszerelését,
érintésvédelmi
felül vizsgál atát,
háztartási gépek javítását.
villanymotorok
tekercselését.

Várjuk tisztelt
vásárlóinkat
és ügyfeleinket!

WATT
Villamossági
Szaküzlet
Gyoma, Fő út 214,
Endrőd, Fő út 10.
Telefon: 66/386-358

AZDA KISÁRUHÁZ

:i
', -
.3

••.. "r"

. -' '~~:'~.,:: --

o Penny Morket mellett
Telefon: 66/386-359

"Oszi kisgép akcióI
Negyedévenkénti sorsoláson

visszanyerheti a gép árát!
Merülö szivattyúk ll.900 Ft-tól

Fűnyírógépek 13.000 Ft-tól

Magasnyomású mosók 33.S00 Ft-tól

Láncffuészek 37.300 Ft-tól

Nagyteljesítményűcirkula 10S.S00 Ft
AKCIÓS NÖVÉNYVÉDŐSZERVÁsÁR!

Lemosószerek: Agrol, Nevikén, rézkén

Fentieken kívül:
Úszi búza vetőmag. csávázószerek. vetömagvak, műtrágyák;

fóliák. savanyító edények. gumicsizmák. esököpenyek.
linóleumok. kávéfözök. csillárok.

A GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN

:i3

.,. .,

'". _·'T·:;·:,-

A Klimó és Társa Kft.

~ PÜlET- ÉS BÚT R
ASZTALOSOKAT

KERES
budapesti munkahelyre

25 éves korig.
Szállás megoldható,

fizetés
megegyezés szerint!
Előnyben részesülnek

o régi épületek
nynászáróinok

és régi bútorzatok
felújításához értő

szakmunkások.
Érdeklődni:
Klimó Béla,
30/9319-625



, ,
INGYENES APROHIRDETESEK

Címe: ..

Feladó neve: ..

Az apróhirdetés szövege: .

Ingyenes az apró!

l-es, 2-es tévéantenna tartó
rúddal valamint Junoszty tv el
adó. Tel.: 661284-638

Eladó 300 db új, piros békés
csabai tetőcserép, 40x40-es
bontott rombuszpala, 50-es mé
retű téli, férfi munkaruha. Tel.:
66/285-905

Fonott mózeskosár huzattal
és kétfunkciós szürke babako
csi mosható huzattal. állítható
tolókarral eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Pásztor u. 6. Tel.:
66/284-245, Magyariné

Kitűnő állapotú terményda
rálót vennék. Érd.: Véha,
661284-401

Olcsón eladó: sZÍnes tévé, ke
rékpár, számítógép, biztonsági
gyermekülés, gázpalack, autó
mata mosógép, Golf-alkatré
szek és keringtetőszivattyú.

Érd.: Gyomaendrőd, Kulich u.
131l. Tel.: 06-20/9857-259

Asztalos munkát vállalok.
Megrendelhet61<: ajtók, abla
kok, bútorok. Tel.: 20/9645
901, este 661282-840. Gyoma.
Bánomkerti u. 16/J.

~

Elelmiszerüzlet
bérleti üzemeltetésre

kiadó!
Érdeklődni:

66/386-451,66/386-865-
,

A Szó-Beszéd d0mentesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szövegel, és a szelvényt levelezólapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
váIlalunk l Egy apróhirdetés szövege lehetó1eg ne tartalmazzon
tizenöt (l5) szónál többet!

Eladó megkimélt állapotban
lévőháromfunkciós babakocsi.
Érd.: 66/282-435, 661282-187

Eladó l db keveset használt
táskavarrógép, I db konyhai
szétnyithatós kis asztal. Erd.:
Gyoma. Vásártéri ltp. 27/A/8.
Tel.: 66/386-365

Építkezésből kimaradt új, fe
hér, 160-os öntvény fürdőkád

eladó vagy ötletes dologra cse
rélhető. Irányár: 25 ezer Ft.
Érd.: Gyomaendrőd, Napkeleti
u. 36. Tel.: 661284-540

Philips autórádió-magnó ol
csón eladó. Érd.: Gyoma, Vá
sártéri ltp. 2/2. Tel.: 661283-105

Japán motoros háti permete
ző, Babetta robogó, búvárszi
vattyú eladó. Tel.: 66/386-967

Eltartási szerződést kötnék
lakásért. Minden megoldás ér
dekel. Tel.: 66/283-877,
66/412-296

Szalagfüggönny, redőny, re
luxa, napellenző megrendelhe
tő kedvezménnyel és
garanciával. Érd.: 19 óra után
661283-877, 66/412-296

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

Trabant Combi eladó. Érd.:
66/311-992

Kiváló állapotban lévő MZ
125-ös motorkerékpár friss mű
szakival eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Jókai u. 5.

650-es Polski Fiat eladó. Érd.:
Jánovszky György, Kondoros,
Szabadság u. 30. Tel.: 66/388-868

ÁLLAT

JÁRMŰ

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Sürgősen eladó 2 db föld a
Harcsásban (450-450 négyszö
göl), valamint l db Robix rota
kapa szivattyúval együtt. Érd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9. Tel.:
661285-729

60 négyszögöl föld 1999-re
veteményesnek kiadó. Ugyan
itt nem túl régi palackos gáztűz

helyet vennék. Favorit Tv
eladó. Érd.: Gyoma, Vörös
marty u. 28. Tel.. 66/284-596

Vízparti pocoskert 2056 m2,
boroshordók, üvegek, demizso
nok eladók. Érd.: Dombos
László, Gyomaendrőd, Fő út
159.

A Templomzugban műút

mellett vízparti telek kiadó.
Érd.: 76/493-340 az esti órák
ban.

30 aranykorona szántó eladó
a ~og?án tanya mögött (25 ezer
m ). Erd.: 66/284-829, Csányi.

S.O.S. fekete, pincsi jellegű

kiskutya keresi volt gazdáját.
Tel.: 661282-383

Egy kis kutyát elajándékoz
nék. Érd.: 17 óra után 661284
819, vagy hétvégén egész nap.

Hízók eladók. 160-200 kg.
Tel.: 661284-793

Dunántúli hosszútávú éptői

pari munkára keresünk ács, kő

műves szakmunkásokat,
valamint számlaképes alvállal
kozókat. Érd.: 30/9559-899

Villamosított tanyámba kint
lakással sertésgondozót kere
sek. Házaspár előnyben. Érd.:
Seprenyi, Áchim u. Ill. Tel.:
66/386-817

HÁZ,LAKÁS

KERT, TELEK

Telefonos, gáz-központifűté
ses. holtágra néző három szo
bás. padlástér beépítésű kertes
ház eladó Gyomaendrődön a
Batthyány u. 5. szám alatt. Érd.:
66/386-255.661283-232

Gyomán a Kálvin u. 36. szám
alatt 3 szobás, összkomfortos,
gáz-központifűtéses,két család
részére is alkalmas családi ház
alsóépületekkel, 400 négyszö
göl telekkel, gyümölcsfákkal
eladó. Érd.: a helyszínen.

Gyoma, Bocskai u. 10. szám
alatt ház eladó sürgősen. Érd.:
Gyomaendrőd, Főút 147.
Endrődön kétszobás családi

ház eladó, nagy telekkel. Érd ..
Endrőd, Mohácsi u. 9., 18 óra
után.

Gyoma, Bajcsy u. 13. sz. alatt
kétszobás+ebédlős összkom
fortos gáz-központifűtéses la
kás eladó. Érd.: a helyszínen.
Gyomaendrőd, B. Molnár u.

2 l. sz. alatt két család részére is
alkalmas, különbejáratú kertes
ház sürgősen eladó. Gáz, tele
fon bekötve. Érd.: 54/441-044
vagy B. Molnár u. 23.

Gyomán a Lehel utcában két
család részére alkalmas kom
fortos családi ház ipari árammal
eladó. Irányár: 3,5 millió forint.
Érd.: 661285-489

Kétszobás, gázfűtéses ház
nagy telekkel, mellék
épületekkel eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: Gyoma, Körgát
u.27.
Gyomaendrőd, Nap u. 8.

szám alatti ház eladó. Gáz, vz
van. Érd.: 66/283-134, 68/416
371

Garázs eladó a Vásártéri Itp
en. Érd.: Gyomaendrőd,Tompa
u. 10. Tel.: 661285-40 l

Eladó Gyomaendrőd, Dózsa
Gy. u. 6. sz. alatt 1000 négyzet
méteres telken 3 szobás, össz
komfortos regl építésű

magán ház garázzsal, pincével,
gazdasági épületekkel. Irányár:
l millió Ft + költségátvállalás.
Érd.: munkaidőben 66/386
930, hétvégén és este 62/442
987

Érdeklődni: .

Gyomán a Dobó úton köve
sút mellett 1066 m2-es zártkert
a vízparthoz ~özel eladó. Vil
lany, víz van. Erd.: Gyomaend
rőd, Gárdonyi u. 21. Tel.:
661285-506

EGYÉB
Eladó 23 db video 2000-es

kazetta, beton kútgyűrű, rota
kapa kocsival és Munkácsy Tv
alkatrészek. Érd: 661284-993

I
I

---------------- J
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Gyomaendrődiek ukrajnai balesete
Dezső Zoltán alpolgármester elérzékenyülve, el csukló

hangon számolt be a képviselő-testület novemberi ülésén
kárpátaljai útjáról. Mint ismeretes, a Bethlen iskola és a
város adományokat gyűjtötta tiszai árvíz kárpátaljai káro
sultjainak. A szállítmányt némi tortúra után sikerült az

7. ÉVF. 12. SZÁM 1998. DECEMBER ÁRA: 69 Ft

ukrajnai családoknállerakni. A gyomaendrődi küldöttség
egyik járműve éjjel fél tizenkettó1<:or egy jeges útszaka
szon megcsúszott és az árokba csapódott. A szerencsés
kimenetelűbalesetról is olvashatnak a lap második olda
lán.

Városházi felújítás

A Németh Kft. A nyílászá
rók cseréjével együtt, 9 mil
liós felújítás jövőre a
városháza északi oldalával
folytatódik. - Ezúton is kö
szönöm a város vezetésének,
illetékeseknek a megeló1e
gezett bizalmat munkánk
iránt, úgy gondoljuk, hogy
az elvárásoknak sikerült
megfelelni. -mondta Barta

A gyomaendrődi város
háza nyugati homlokzatá
nak felújítását október
elején kezdte meg a helybé
li Épfe vállalkozás. Barta
László a cég vezetője el
mondta, hogy pályázat útján
nyerték meg a kivitelezés jo
gát. - Az esős időjárás elle
nére december 2-ra a munkát
jó minőségben fejeztük be.

Térségi szeméttelepet
építene a város

Ide hordanák a környező települések szemetét is. 5. oldal

'Boúfog 'l(arácsongt
és szerencsés új éVet

Kjván minden
O[vasóna{

aSzó-'Beszéá
Szer{esztősége

pénteken és szombaton!

nyer-öSépeK
biIÜÓ.r-d.
-Füpper
N!::fltVCL

o -2'f órQ1s

T-BOY
DISCO
CLUB

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Megválasztották
A képviseló1< november 26-i

ülésükön dr. Dávid Imre polgár
mester javaslatára Cellai Imre
kisgazdapárti képviselőt válasz
tották a város második alpolgár
mesterévé. Így a fideszes Dezső
Zoltán alpolgármester a gyomai
városrész, Gellai Imre pedig az
endrődi rész képviselője lesz a
következő négy évben.

Gellai Imre - a volt Győze

lem Tsz elnöke - endrődi szüle
tésű és 1963 óta lakik a csókási
részen a Micsurin utcában. A 8.
számú egyéni választókerület
ben indult egyéni jelöltként a
Függyetlen Kisgazdapárt szí-
neiben. Ebben a körzetben a Gellai Imre
legtöbb szavazatot dr. Valach párt listájáróljutott a képviselő-

Béla kapta, így Ge!Jai Imre a testületbe.
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Gyomaendrődisegély a kárpátaljaiaknak

Toyota az árokban

Nincs híján a balsorsnak
a magyar. Különösen
a határainkon túli
területeken. Kárpátalján,
Ukrajnában, borzasztó
szegénységben élnek
emberek, akikre a sors
november 5-én éjjel
még egy csapást mért.
Tiszabökénynél
a megáradt Tisza
áttörte a gátat és
falvakat öntött el a vÍZ.
Tiszabökényben száz
ház dó1t össze, jószágok
pusztuJtak el, több száz
ember vált fóldönfutóvá.
A megáradt Tisza két
napon át áztatta
a házakat, s mikor az
ár visszavonult rettene
tes állapotokat hagyott
maga után.

Határ eset
A kárpátaljai Tiszabö

kényból és a környékbeli fal
vakból 25 fiatal tanul
Gyomaendrődön a Bethlen
szakképző iskolában. Ők itt
Gyomaendrődön a televízió
ból értesültek arról, hogy mi
történt szülőfalujukban. A
Bethlen iskola gyűjtést szer
vezett november második
hetében a vendégtanulók
családjai részére. Néhány
nap alatt 150 zsák ruhanemű

gyúlt össze. Az önkormány
zat 200 ezer forÍntért vásárolt
konzerveket és más tartós
élelmiszereket. Hogy az ado
mányok a megfelelő helyre,
a szerencsétlenül járt csalá
dokhoz jussanak el, ezért az
iskola vezetése úgy döntött,
hogy nem a szere
tetszolgálatokon, s más hiva
talos csatornákon juttatja el
Ukrajnába a segélyt, hanem
mÍndezt személyesen teszik
meg. Útjukra a Szó-Beszéd
is meghívást kapott.

November 19-én délelőtt a
Bethlen iskola Ikarusz autó
busza, Toyota mikrobusza és

a városházha Mitsubishi kis
busza a rakománnyal együtt
elindult Tiszabecs határál
lomáson keresztül Tiszabö
kénybe. A konvoj jól haladt,
egészen a határig. Idehaza a
Bethlen iskola minden szük
ségesnek tartott okmányt,
részletes adománylistát több
példányban is elkészített,
mégis két és fél órás kény
szerű várakozásra ítélt ben
nünket az ukrán bürokrácia.
Ez idő alatt több száz régi
Mercedes térült-fordult a ha
táron, szállítva a magyar ol
dalra az olcsó ukrán
gázolajat. Az üzemanyag
"vámját" a vámosok zsebébe
kell fizetni.

"Gyorsított eljárás"
Az adományozó papírjain

kat szorgalmas irodisták for
dították le ukrán nyelvre, majd
különböző beosztású tányér
sapkások különböző színű és
formájú pecsétekkel látták el
azt. Mindenesetre nehezen ér
tették meg, hogy miért nem a
központi elosztóban rakjuk le a
több mint fél millió forint érté
kű adományt. Az ottani Kárpát
Igaz Szó című lapban a tisza
becsi határátkelő ukrán vám
szolgálatának műszakvezetője

tagadta, hogy hosszadalmas
és bürokratikus lenne az ado
mányok behozatalakor az el
járás, ellenkezóleg szerinte
ezeket a szállítmányokat egy
szerűsített és gyorsított eljá
rással kezelik. Azt is írta a
november 17-i újság, hogya
szá1lítrnányokra plombák ke
rülnek, s csak a Nagyszólősön
lévő vámudvar érintésével in
dulhatnak el a végcélig.

Nos, mi nem ezt a műszak

vezetőt fogtuk ki, igaz, plom
bát sem tettek aszállítmányra.

Este fél hétkor értünk Ti
szabökénybe, ahol három
családnál helyeztük el az
adományokat, melyeket ők

osztanak majd szét a legin
kább rászoruló családok kö
zött. Az ottani magyarok
elmondták, hogy állítólag

azok a családok, akiknek
összedólt a háza la ezer tég
lát és öt tonna cementet kap
a járási állami közigazgatás
tól. A Tiszaújlak és Tiszabö
kény közötti szakaszon
november 13-tól indult be új
ra a forgalom. Magyaror
szágról azóta pedig
folyamatosan érkeznek kü
lönféie segélyszállítmányok.
A gyomaendrődi adomány
nak különösen örültek, mert
ez közvetlenül hozzájuk ér
kezett.

Pecsét kell!
A három üres kocsival es

te 10 órakor indultunk
vissza Magyarországra. A
határra érve azonban kide
rült, hogy ismét kényszerű

várakozásnak nézünk elé
be. Az ukrán vámos kijelen
tette, hogy addig nem
mehetünk át a határon, amíg
az adományozó iratokat le
nem pecsételtetjük a nagy
szőlősi járási vámhivatal
ban. Nem volt mit tenni -

bár lehet, hogy az egyenru
hazsebbe dugott egy-két ez
res felnyitotta volna a
sorompót - két kocsi a hatá
ron leparkolt, a Toyota mik
robusz pedig Davidovics
László tanárral, Dezső Zol
tán alpolgármesterrel és e so
rok írójával elindult a
határtól mintegy 30 kilomé
terre lévő Nagyszólősre.

A várostól öt kilométerre
egy megfagyott vízátfolyá
son megcsúszott a jármű,

amely megperdül t és az út
menti árokban kötött ki. Sze
rencsére épségben másztunk
ki azösszetörtjármúból. De
zső Zoltánt a helyszínre ér
kező mentő beszállította a
nagyszólősi kórházba, ahol
megállapították, hogya zú
zódásokon kívül egyéb baja
nem esett. Az alpolgármes
tert az ukrán mentő a határra
vitte, ott átrakták egy magyar
mentőbe, amely a fehérgyar
mati kórházba szállította to
vábbi megfigyelésre.

Az összetört Toyotát a ren
dőrségi UAZ billentette ke
rekeire és húzta be a
rendőrség udvarába. Míg a
rendőrségi jegyzőkönyv ké
szült addig egy ottani ma
gyar polgár segítségével
felébresztettük a vámhiva
talt, majd ajárási adománye
losztó hivatal embereit, akik
további pecsétekkel díszítet
ték az okmányokat.

Hajnal négy óra elmúlt,
mikorra sikerült átvergődnia
határon. A küldöttség déle
lőtt la órára érkezett Gyo
maendrődre. Az
alpoJgármestert még aznap
este hazaszáll ította az önkor
mányzat kocsija, az össze
tört Toyotát pedig Borsi
Lajos vállalkozó húzta haza.

Homok Ernő
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napközis. Az önkormányzat
a vállakozónak minden
egész napra beíratott gyer
mek után havonta 2500 fo
rint önkormányzati
támogatást adna. A támoga
tás évente az infláció mérté
kéig növekedhet.

Az óvodát jövő év július
l-tól adná bérbe a város. a
pályázati elbírálás szem
pontjából előnytél vez az, aki
az intézmény dolgozója,
helybéli lakos, illetve a tar
talmas szakmai program
mellett a legkisebb önkor
mányzati támogatást igényli.

Fehérneműüzlet nyílt
A STOP

BUTIKSORON

* Női-férfi

fehérneműk nagy
választékban!
*TRIUMPH1

SARIANA1 FELINA
* SPEEDO

és KANGARC8S
papucsok

* AKCIÓS SLOOGI
NŐIALSÓK!

A 2. számú napközi ottho
nos óvoda Vásártéri tagóvo
dáját is vállalkozásba adja az
önkormányzat. A központi
támogatás egyre csökkenő

mértékben fedezi a mú1<:ödé
si kiadásokat. A központi tá
mogatás 1994-hez
viszonyítva 1997-ben 31,6
százalékkal nőtt, az önkor
mányzati támogatás mértéke
ezzel szemben 140,6 száza
lékkal nőtt.

A Vásártéri tagóvoda 56
férőhelyes.Az idei októberi
statisztika szerint 64 gyer
mek jár ide, közülük 57

célja, hogy a művelődési

központ jól mú1<:ödjön, a vá
rosnak kevesebbe kerüljön a
fenntartása, s a vállakozó
megéljen belóle.

A képviseló1<: közül többen
kétségbe vonták a terv hasz
nosságát. Jenei Bálint aggo
dalmait fogalmazta meg.

- Nyilvánvaló, hogya vá
rosnak törekednie kell az inf
rastrukturális lemaradásának
pótlására. Tény, hogy ennek
pénzügyi alapjait is meg kell
teremteni. De nem biztos,
hogy a kultúrától kell elspó
rolni a pénzt. Egy városban a
humán infrastruktúra is fontos
- mondta Jenei Bálint, aki sze
rint a vállalkozásba adás jóvá
teheti en károkat okozna a
művelődési központban.

A képviselők végül a
vállakozásba adás mellett
döntöttek. A jövő év janu
ár 12-ig benyújtandó pá
lyázatokról a testület
januári ülésén dönt. Az el
bírálásnál előnyt élveznek
az intézmény jelenlegi
dolgozói, a helybéli pá
lyázók, valamint azok,
akik szakmai programjuk
mellett a legkevesebb ön
kormányzati támogatást
igénylik.

Folytatódik az intézmények vállalkozásba adása
Katona József Művelődési Vásártéri óvoda

Központ
A város önkormányzata a

mú1<:ödési kiadások csök
kentése érdekében folytatja
intézményeinek vállalkozás
ba adását. Ily módon csök
kenthető a közalkalmazotti
létszám és a végkielégítés a
központi keretb ől még
visszaigényelhető. Elhang
zott az is, hogy a kormány
intézkedései egyre inkább
kikényszerítik a fenntartók
tól, hogy intézményeiben ra
dikális létszámcsökkentést
hajtasson végre.

A képviseló1<: november
26-i ülésükön döntöttek ar
ról, hogy pályázatot írnak ki
a Katona József Váro!: Míí
velődési Központ vállakozá
si formában történő

üzemeltetésére. Az idei költ
ségvetési évben az intéz
mény 6 millió forintos
önkormányzati támogatás
ban részesül t. Vállal kozásba
adás esetén 4,2 millió forint
támogatást adna az 1999-es
évre az önkormányzat. A
művelődési központnál a
közalkalmazotti létszám a
jelenlegi hétfőalkalmazottal
csökkenne.

Dr. Dávid Imre polgár
mester az ülésen kijelentette:
az önkormányzatnak az a

POPCORN
kukoncapattogtató

gép eladó.
Irányár: 45OOO Ft

Telefon: 66/38&-105

~

Atfestetik
a fura színű épületeket
Készül a helyi építésügyi szabályzat
Az 1997 decemberében például a kömyzetbe nem il-

megjelent új építési törvény lő színűre pingáltatta házát,
kapcsán az önkormányzat fe- üzletét, azok számíthatnak
Iülvizsgálja a bel-külterületi arra, hogy az önkormányzat
rendezési terveit, s ezzel pár- átfesteti más színűre. Erre
huzamosan meg kell alkotnia akár támogatást is adhat a
a helyi építésügyi szabályza- város.
tot, amely meghatároz min- ....------------,
den olyan kérdést, ami helyi
sajátosságokkal bír. Például,
hogy milyen színű, formájú
lehet egy-egy épület homlok
zata. Vagy egy műemlék jel
legű épületen miként lehet
átalakításokat végezni. Aki

Karácsonyi csomagok
December 5 és 10. között több mint ezerkétszáz 75 év feletti

gyomaendrődi lakost ajándékoz meg a városháza. A karácsonyi
ajándékcsomagban egy kiló liszt, ugyanennyi cukor és rizs, vala
mint üdítő, csokoládé, tea és kakaó volt. A decemberi adományo
zásra egy millió forintot költött a város.

Gyomaendrőd 1999
A múlt évhez hasonlóan a Rekline Stúdió idén is megjelentette Gyo

maendrőd 1999-es falinaptárát. A nagyméretű színes fotók városunk
nevezetes látnivalóit mutaDák be. A naptár a Color Shop Papírboltban, a
Lionne Shopban és a Szó-Beszéd Szerkesztőségében vásárolható meg.

Köszönet érte!
A Gyomai Gimnázium 40. érettségi találkozójára összegyűJt volt

diákok megemlékeztek elhunyt tanárainkról, sírjukon koszorút
helyeztek el. Jó tudni, hogy a mai rohanó, elanyagiasodott világban
sem haltak ki az érzések az emberekb610 Időnként jó megállni,
felidézni a sok emléket, ami az ifjúságunkatjelentette. Az elbocsáj
tó iskola eredményes életpályákat alapozott meg.

További örömteli életet kívánok: Balog Bálintné
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Megalakult acigányönkormányzat

Oógi János

A Nemzeti és Etnikai Ki
sebbségek Jogairól szóló tör
vény értelmében az önkor
mányzati választások
kitűzését követően magát va
lamely a törvényben meghatá
rozott kisebbséghez tartozó
nak valló öt választópolgár
kezdeményezheti az adott ki
sebbségi önkormányazati vá
lasztás kitűzését. Gyomaend-

rődön a cigány kisebbség és a
német kisebbség alakíthatott
önkormányzatot. November
4-én megalakult a cigány ki
sebbség önkormányzata. El
nöke ismét Dógi János lett.
Képviseló1<.: Dági Józsefné,
ifj. Dági János, Ráczné Dági
Piroska és Szécsi Dezső. A ci
gány kisebbség kedvezmé
nyes úton ifj. Dógi Jánost ju-

talta a város képviselő-testü

Ielébe.
A kisebbségi önkormányzat

november 30-án rendezett
közmeghallgatást az endrődi

kirendeltségen, ahol az Öt tagú
testület tagjai meJJett megje
lent a város két alpolgármes
tere és a jegyző. Az elnök be
számolójára csupán egyetlen
érdeklődő volt kíváncsi.

Dógi Józsefné Ráczné Dógi Piroska ifj. Dógi János Szécsi Dezső

Gyomaendrődi tagok
a megyei közgyú1ésben

Október 30-án tartotta alakuló ülését a Békés Megyei Köz
gyú1és. Elnökévé Domokos Lászlót, városunk országgyúlési
képviselőjét választották. A közgyúlés szociális és egész
ségügyi bizottságának tagja lett DezsőZoltánalpolgármester.
A megyegyúlés különböző bizottságaiba külsős tagokat is
delegáltak. GyomaendrődrólUng völgyi János került az ok
tatási bizottságba. Dr. Kulcsár László a mezőgazdasági bi
zottság tagja lett, míg dr. Dávid Imrét a pénzügyi bizottság
tagjává választották.

A német
kisebbség

képviseletében
Gyomaendrőd német ki

sebbsége is kezdeményezte
a kisebbségi önkormányzat
létrehozását. Az október 18-i
önkormányzati választáso
kon így a cigányság képvise
lői mellett a németségre is
szavazhattak a választók. Az
öt német kisebbséget képvi
selőjelölt egyéni választóke
rületben is indult. Közülük
Hack Mária került a városi
képviselő-testületbe.

Október 30-án megalakult
a német kisebbségi önkor
mányzat. Elnöke: dr. Wei
gert Józse! lett. Tagjai:
Schwalm Márton, Hack Má
ria, Boecker Margit és ifj.
Weidmann Józse!

A PROMINENT BT.
munkatársat keres építőipari

műszaki előkészítői munkakörbe.

Mú1<ödő

videotéka
január l-tól
bérbe kiadó.
Érdeklődni:
66/284-752

Műszaki rajzolói és számítógépes gyakorlat előnyt jelent.

Érdeklődni: Tótka Sándor, 66/386-186

AGRO, ,
ARUHAZ

Mi1ufen ~cfves vásárfónknal(~1IemeS
ünnepe~t és 6oUog új éVet /(fvánunKj

Ahol a pénzeket
osztják

Endrőd, Fő út 15.
Telefon: 66/386-274, 20/9527-032

Karácsonyi ajándékok az Agro Áruházban!
AJÁNLATUNK:

- bőrdíszmű, előszobai tükrök falidíszek, újságtartók,
- fürdőszobaszőnyegek, virágtartók, szobai létrák.

- bevásárlókosarak, ruhaszárítók, műanyag
vödrök, felmosók, - hólapát. üstök, üstházak,

fóliák, fadézsák, virághagymák,
- kutya-, macskaeledel

A Békés Megyei Terü
letfejlesztési Tanácsban
2000 december 3 I-ig dr.
Dávid Imre képviseli a Kö
rösszögi Kistérségi Terüle
fejlesztési Társulást. A
társu!ásnak legutóbb De
meter László, Szarvas ex
polgármestere volt az
elnöke.
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Térségi szemétlerakót
építene a város

Térségi kommunális hulladék-lerakó építését tervezi
Gyomaendrőd városa. A korszerű szemétlerakók
építésére irányuló egyedi kezedeményezések helyett
az állam csak a több település összefogásával terve
zett létesítmények megvalósítását támogatja. Gyo
maendrődtól néhány kilométerre a volt téglagyári
gödrökben tervezik kialakítani az új szeméttelepet.
Ide szállítanák Csárdaszállás, Hunya, Kondoros,
Kardos, Örménykút, valamint Szarvas, Csabacsűd
és Kétsoprony lakossági hulladékát.

Ha valamennyi település
résztvesz a szeméttelep épí
tésében, akkor ez 20 ezer la
kást, azaz 48 ezer lakost
érintene. A téglagyári göd
rökben és a mellettük lévő

területen, összesen 12 hektá
ron megvalósítandó beruhá
zás mintegy 550 millió
forintba kerülne. Ennek 20
százalékát kell saját eró1<ént

biztosítani, a maradék 80
százalékot az állam adja tá
mogatásként.

A tervezett közös program
célja, hogy a térség részére
egy korszerű szeméttelep
épüljön, ahol betarthatóak a
környezetvédelmi és köz
egészségügyi előírások. To
vábbi előny, hogy a
lakosságnál képződő és a te-

lepre bekerült veszélyes hul
ladékok elkülöníthetőek és
elszállíthatóak lesznek.
Mindemellett a telep üze
meltetése - a számítások sze
rint - gazdasági előnyökkel is
jár majd.

Egyébként a legtöbb emlí
tett település már elkötelezte
magát a gyomaendrődi beru
házás mellett. Egyenlőre

Szarvas és Csabacsűd vár
még a válaszadással. Az elő

készítések és a pályázatok be
nyújtása után jövő év
szeptemberében kezdődhet

nének el a kivitelezési mun
kák, s a lerakó 200 l júniusától
üzemelne.

A képviselő-testület no
vember26-i ülésén több kép
viselő fenntartásokkal
fogadta a város tervét. Han-

gya Lajosné aggályosnak
tartotta, hogy az eddigi 16
ezer lakos szemete helyett a
beruházás megvalósulásával
a környékbeli települések 50
ezer lakosának szemete ke
rülne Gyomaendrőd határá
ba. Czíbulka György az iránt
érdeklődött, hogy vajon a
szemétlerakótól nem túl tá
vol lévő városi kutak vize
nem szennyeződik-e?

RauJózsefa városháza mű
szaki csoportjának vezetóJe
elmondta, hogy a lerakógöd
rök alját speciális záróanyag
gal, geotextíliával borítják le,
így onnan a talajba semmi
sem szivároghat át. A hírszte
lésekkel szemben pedig hulla
dékégetőmű nem épül,
csupán új, korszerúbb sze
métlerakót terveznek.

Az üggyel kapcsolatban
pedig egyébként jövő év ja
nuárjában közmeghallgatá
son tájékoztatja a város
vezetése a lakosságot, akik
nek véleményét is kérik.

H.E.

INGYENES APRÓONLINE
Számítás- és Irodatechnika

Új számítógép vásárlása e~etén
ajándékkal kedveskedünk Onnek!
Számítógépek (Pentium 233) 88.000 Ft-tól
Ajándék felhasználói programok, játék CD-k.

- CD válogatások már 998 Ft-tól .~

( - Internet előfizetés - teljeskörű .
"gr7~ ügyintézés1.!illf;\ti.w.J;.

.X..;""'"~;~ Audió-, video-, monitor javítás!·};F.0.'....";' ~

Gyomaendrőd, Fő út 181ft. Telefon: 66/284-559
E-maii: online@bekes.hungary.net

~ Használtruha Bolt 'V'~-:;. ::- ~, ;-....,.

~~GYOmaendrőd, Kossuth u. 45. ~~ I .~.

- Karácsonyi vásár!
December l-től 30%-kal olcsóbban

vásárolhat nálam.
'J(dfemes ünnepeféet és siféere/(fJengazáag

új évet fjvánofé
mináen féeáves vásárfómna/(f

Gyomaendrőd, Vásártéri Itp
en 3. emeleti lakás kétszobás, gá
zos eladó vagy kiadó. Tel.:
661284-260

Gyomán a Kolman ltp-en
Am5. számú egyszobás lakás el
adó. Tel.: 66/386-958, 66/386
871

Gázfűtéses családi ház mellék
épülettekkel központi helyen vál
lakozásra is megfelelő, Gyomán
a Petőfi u. 26. számon eladó. Tel.:
661284-042
Endrődön a Sóczó zugban víz

parti kert eladó. Érd.: Kónya Fri
gyes, 386-536, 386-696.

Új Hőterm 25-ös gázkazán ár
engedménnyel eladó. Érd.: Jenei
László. 386-696, 386-906.

Kétszintes gázközpontifűtéses

családi ház lakható mellék
épülettel Gyomán, központi he
lyen eladó. Tel.: 66/284-042

Gyomán, Gárdonyi u. 53. szám
alatti kertes. gázfűtéses, kétszo
bás, összkomfortos családi ház
eladó, vagyelcserélhető első

emeletig lakótelepi lakásra. Érd.:
a helyszínen, Tel.: 661284-190

Öt sebességes Lada megkímélt
állapotban, reális áron eladó.
Érd.: 06-20/9645-260

270 cm-es szobafenyő eladó,
vagy bármire cserélhető. Eladó
továbbá videorecorder, kétkazet
tás magnó. Tel.: 66/283-139

Tengerimalacok eladók 300
Ft/db áron. Gyomaendrőd, Deák
u. 15. Tel.: 66/285-294

Pietrin kan 80-90 kg súlyú el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Szél
malom u. 23. Tel.: 66/284-468,
este 8 órakor

Hat darab gipszkarton állme
nyezetre (3x 1,2 m) eladó. 1500
Ft/db. Tel.: 66/285-351

Eladó Babetta, kompresszor.
Wartbur,g alkatrész, hiányos gya
lugép. Erd.: Gyomaendrőd, B.
Molnár u. 23.

A Siratóban eladó 2 db 800 négy
szögöles föld. Érd.: Varga József,
Gyomaendrőd, Rácz Lajos út 2.

Hosszútávú bizalmi munkára
pénzügyi tanácsadónak munka
társakat keresünk mellék
állásban, képzést biztosítunk.
Tel.: 66/285-874

Francia nyelvoktatást vállalok.
Tel.: 66/285-174

Kétkaros Casinó kávéfőzőgép

eladó. Érd.: 66/386-770
309 GL Peugeot 11 éves, piros,

1900-as, friss műszakival eladó.
Érd.: 66/386-770

Dürkopp ipari varrógép eladó.
Gyoma, Fáy u. 35. Tel.: 66/285-458.

Jó állapotban lévő kétfunkciós
babakocsi és kemping kerékpár
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Kő
rösi Cs. u. 29.
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DOMINÓ BULI, EZ A BULI!!!
Dominó buli kártya a__ -tól!

Már nettó 3600 Ft-értI bruttó: 4500 Ft
Dominó kártya+mobil telefon!

Már nettó 29.600 Ft-értI bruttó: 37.000 Ftl

amiből nettó 10.800 Ft-ot
LEBESZÉLHETSZ!

December 31-ig, vagy amíg a készlet tar~t.

Műszaki cikkek: ~

Televíziók már 49.300 Ft-tól ":
Rádiós magnók 6490 Ft-tól 25.900 Ft-ig

Music centerek 46.200 Ft-tól-56.900 Ft-ig
Ébresztőórás rádiók már 2990 Ft-tól

Videók 32.100 Ft-tól
Walkmanek 2990 Ft-tól 7990 Ft-ig

Filmelőhívást vállalunk!

Karácsonykor tárgynyeremény sorsolás!!!

VILLTECH MŰSZAKI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 149,

Telefon: 66/386-457, 60/486-333

Kéri Híradástechnika
Gyomaendrőd,Fő út 224.
Telefon: 06-20/9669-866

Karácsonyi ajánlatunk:

Gyurcsok József
gyógyít minden betegséget
beleértve a modern
orvostudomány által
reménytelennek ítélt
eseteket is.

Helyszín: Turul Cipő Kft. ebédlője
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.

Időpont: 1998. december ll.
(péntek) 17 óra

A gyógyítás felnőtteknél: 1350 Ft

Gyermekeknél: 800 Ft

Az érdeklődőrészvétel ingyenes!

Várjuk szeretetteli

Érdeklődni: 661284-321

- audio kazetták 140 Ft-tól
- videokazetták 490 Ft-tól
- Panasonic fejhallgató l500-Ft-tól
- Rádiósmagnó 6200 Ft-tól
- RTL Klub antenna 3200 Ft
Táskák, pénztárcák, övtáskák,

__ autós táskák nagy választékban!

vagy

35.000 Ft
kezdóbefizetéssel MÁR elvihető

17 havi részletre: 10.400 Ftlhónapl

30 havi részletre: 6.600 H/hónap

Pentium MMX-233 Mhz INTEL CPU
Pentium hűtőventilátor

32 MB SDRAM
1.44 MB FDD
2, l GB HDD (Quantum)
VGA kártya, S3 VIRGE + 2 MB RAM
Mini torony + 200 W tápfeszültség
14" Color SVGA monitor. LR NI
Microsoft OEM mouse + egérpad
32XCD-ROM, IDE (Sony) OEM
SoundBlaster 16 OEM hangkártya
50W aktív hangszórópár

,

Számítógépet részletre a SZAm Kft-től.
Pentium TX alaplap + 512 kB Cache il\I~I\\II~~"'"I~G\

134.900 Ft + áfa

Mi már az ünnepekre
gondolunk.

Gondoljon Ön is előre!

g BékéS~;!~~~~:á~~r·12-'4. C
~l&\\\\\ Tel.: 66/321-824, 325-824 /~~\\\\\

PAPÍR
DOBOZ,.

FÓLIAZSÁK
gyártása

RÓZA
VENDEL

Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax:
386-736



A Dosszié
Kft.

gazdasági
vezetőt keres

független 40 év körüli
nő személyében.

Telefon:
06-3019553-615

JÓminőségű LAKÁSRIASZTÓ .,"::;:.ffi~
telepl"te"se garancI·a"val. ,~-j'±i~~~ji~:.:.:::;::.J'-'-'~

.:.~~;:;::::-::-:~

Wéber Csaba, villamosmémök
Gyomaendrőd, Boros utca 21 ll.
Telefon: 06-30/9839-653, 66/386-527

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik szavazataikkal támogattak.

Tisztelettel: Véha Lászlóné.
a 7. sz. választókerület képviselője.

a Penny Market mellett
Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 39. Telefon: 66/386-359

Karácsonyra lepje meg szeretteit
a Gazda Kisáruházból!

AJÁNDÉKOZZON:
- kerámia savanyítót,
- vegyszermérleget,
- márkás metszőollót,

- mezőgazdasági szakkönyvet
- csillárt, kávéfőzőt.

Kellemes karácsonyt
és áldásos

új esztendőt kívánunk:
Várfiné Szmola Ildikó

és Várfi András

LIONNE

SHOP

LIONNE SHOP

Karácsonyi bevásárlásban segít Önnek
DINYA IMRE VAS-MŰSZAKIBOLTJA!

Itt a karácsony!
Ajándékvásárláson töri a fejét?

Nálunk megtalálhatja a megfelelőt.

; ;

GAZDA KISARUHAZ

Gyoma, Hősök u. 46.

* Arany- és ezüst ékszerek,

* bőr- és kerámia ajándéktárgyak,

* faliképek, festmények,

* karórák, fali- és ébresztőórák,

:;: fényképezőgépek,

'" színesfilmek, elemek,

'" hőméró1c, képkeretek,

* audio- és videokazetták,

* sportruházat
(Asies, Arena, Ego, Speedo)

bő választékával várjuk vásárlóinkat
decemberben is.

Ugyanitt folyamatosan:
- arany és ezüst ékszerek

javítása, tört aranyból
ékszer készítés,

- amatőrfilm kidolgozás,

- óra javítás

- háztartási kisgépek:
konyhai robotgépek,
kávéfőzők,turmixgépek,
hajszárító,
- vasaló,
- gáztűzhelyek,
- autómata mosógépek,
- televízió, rádiók ,
Rozsdamentes edények, f
étkészletek, kristálypoharak,
kávéskészletek, konyhai
eszközök.
Kerékpárok, kerék-
páralkatrészek~

Gyomaendrőd,

Bajcsy út 98.
Telefon:

60/388-953,
60/484-690

Xf-[[emes

karácsonyi
ünnepeR§t

és 6o[dog új évet
Kjvánunk minden

R§áves
vásárCónknal(j

A
Turul Cipő

Kft.
szakképzett

cipőfelsőrész

készítőket

és bőrszabászokat

keres felvételre.
Érdeklődni: 66/386-251.

Oláh Ferenc

•TURULCIPÖ"
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Rácz Béla az OTP gyomaendrődifiókjának vezetője ez év november 30-ával nyugdíjba vonult.
Manapság kevés ember büszkélkedhet azzal, hogy évtizedeken át egyetlen munkahelyhez kötődött.

Rácz Béla közismert ember a városban, 1959 júniusában, az érettségi után került az OTP-hez.
Nyugdíjazása kapcsán kerestük fel Rácz Bélát.

"Uj vezér a gyomaendrodi OTP élén
Rácz Béla korengedményes nyugdíjba ment

hogyapárttitkárok és a ta
nácselnökök soha nem hoz
tak nehéz helyzetbe: nem
kértek tó1em olyasmit, ami a
bank előírásaival ütközött
volna.

- Mos0 hogy nyugdíjba
ment, miként értékeli mUll
káját: sikeres embernek tart
ja-e magát?

- Ezen nem gondolkoztam
még. Mindenesetre, ha egy
bank élén valaki 25 évet tölt
el vezetőként, akkor az talán
letett valamit az asztalra. De
nem az én tisztem ezt meg
ítélni. Szerettem itt dolgoz
ni, jó érzés volt ha tudtunk az
embereken segíteni.

- Ki lett az utóda?
- Dr. Sonkoly János, aki

1994 óta OTP-s. Elóob
Nagyszénáson, majd Béké
sen dolgozott, innen került
Gyomaendrődre.Örülök an
nak, hogy szakmabeli és
gyakorlattal rendelkezőkol
léga foglalta el a helyemet.

- Mihez kezd egy nyugdíjas
bankár?

- Kertészkedni fogok, ez a
hobbim. A Kecsegésben van
kertem, faházam. Két uno
kával is büszkélkedhetek.
Tehát lesz mit csinálnom.

H.E.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog

új esztendőt kíván
minden gazdinak

A HAMI KUTYASHOP
tulajdonosa

Kovácsné Kósa Judit

radtam kissé. Az elmúlt két
év nagyon kemény volt. ..

- Az elmúlt évtizedek alatt
a politika beleszólt-e a pénz
ügyi munkába?

- Már más körökben is fel
vetődött ez a kérdés. Nem
történt ilyesmi szerencsére.
Az OTP falain kívül maradt
a politika. Ez köszönhetőan
nak is, hogy korrekt kapcso
latuk volt a régi rendszerben
is a párt- és tanácsi vezetők

kel. Én és a dolgozók is igy
keztünk pártsemlegesek
maradni. Elmondhatom,

MINI
VEGYES

BOLT

13oüfog
karácsonyt

és szerencsés
új esztenáőt Kiván

minden kedves vósórlónknok o

Rácz Béla: " Szerettem itt dolgozni..."

csármunka, s én ezt nem
akartam fel vállalni. Jött ez a
lehetőség, s én ezt választot
tam, kértem nyugdíjazáso
mat. Az egyik
régiógyűlésünkön elhang
zott ugyanis, hogy az OTP
nél további
létszámcsökkentés lesz. Itt
említették meg, hogy azok,
akik elérték ezt a bizonyos
kort, azok kérelmezhetik
korengedményes nyugdíja
zásukat. Számot vetettem a
lehetőségekkel, s ezt válasz
tottam. Hozzáteszem el is fá-

- Leszerelésem után Bé
késcsabán elvégeztem a köz
gazdasági technikumot és
képesített könyvelő, statisz
tik~s-tervezőképesítést sze
reztem. Dévaványára, az
ottani OTP fiók vezetőjévé

1973 március l-vel neveztek
ki, majd öt év után helyeztek
vissza Gyomára, a nyugdíjba
vonuló Tandi Lajos helyére.
Azóta itt dolgozom - beszél a
kezdetekró1 Rácz Béla, aki
munkája elismeréseként
1976-ban Kiváló Pénzügyi
Dolgozó kitüntetést kapta a
pénzügyminisztertó1, 1992
ben pedig bankjától az
"OTP-ért" kitüntetőjelvényt
vehette át.

- Ön még nem érte el a
nyugdíjkorhatárt...

- Februárban leszek 58
éves. Így most korenged
ménnyel megyek nyugdíjba.

- Ön kérte a nyugdíjazását?
- Igen.
- Mi volt az oka?
- Több oka is volt. Az

OTP-nél megtörtént a régió
sítás. Bács-Békés-Csongrád
megyék összevonásával
kecskeméti központtal létre
jött a Dél-Alföldi Régió. Ez
zel együtt a McKinsey
projekt is bevetésre került,
ami jelentős létszámleépítés
seI járt együtt.

- Tartott attól, hogy esetleg
Önre is ez a sors vár?

- Gyomaendrődön is
megtörtént a létszámleépí
tés. A 1S dolgozóból ki
lencen maradtunk. Kissé
feszített a munkaidő, ren
geteg a túlóra, s emellett
gazdasági eredményeket
elérni nagyon nehéz. Nem
várhatom el attól a kollé
gától, aki este 7-8 óráig itt
túlórázik, hogy még men
jen és kössön lakástakarék
vagy nyugdíjpénztári
szerződéseket.Ez már haj-



"Nem tudni mit hoz
~ h l "meg a o nap...

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig

8-12 és 13-17.30-ig,
szombaton
8-12 óráig.

Wu Deng Zhong

'Bo[cfog
i(arácsonyi
ünnepe~t

/(jván!

t

Kedvező áron
kaphatók

női-,

férfidzsekik,
joggingok,
férfiingek,

zoknik,
cipők,

fehérnemük,
ágynemü
garnitúrák

és egyéb
árucikkek.

,#

KINAI
ÁRuHÁZ

•••••••
Szeretettel

váram kedves
vásárlóimat!

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 34.
(a Halbolttal szemben)

re Vas-Műszaki boltja, Var
ga Mihály nyomdász, Cuti
Bt., Lakatos Gyula nyom
dász, Tímár Vince vállalko
zó.

A kazetta a könyvesbol
tokban, kazettaárusoknál, a
gyomaendrődi totózóban is
kapható. Az előadó a megje
lenés alkalmából S db kazet
tát ajánlott felOlvasóinknak.
A karácsonyi nyere
ményszelvények beküldői

közül sorsoltuk ki az öt nyer
test. (Lásd a 16. oldalon).

COLOR SHOP,
PAPIRBO T

Gyoma, Petőfi u. 2.
Telefon: 66/282-037

AKCIÓS
CÖRKORCSOLyÁK

32-39-es méretben
csak 3898 Ft-os áron.
(Lesz még tavasz!)

- Játékok lányoknak,
fiúknak

és az egész családnak!
- Fotóalbumok

- Elegáns golyóstollak,
tollkészletek

- Falinaptárak
Gyomaendrőd1999

színes falinaptár
a Color Shopban!

Megjelent a gyomaendrő

di Megyeri György (25) ze
nész első kazettája Nem
tudni mit hoz még a holnap
címmel. A hangulatos nosz
talgiazenét minden kOfosz
tálynak ajánlja Megyeri
György, aki jó szórakozást
kíván minden hallgató tá
jank.

- Hat éve kezdtem zenélni
rendezvényeken, lakodal
makban. Három éve hivatá
sos muzsikus vagyok,
jelenleg a békéscsabai Tüs
kevár Étterem vendégeit
szórakoztatom esténként. A
közönség biztatására hatá
roztam el, hogy az általam
játszott legnépszerúbb szá~

mokból kazettát készítsek.
Így került 12 sláger a szalag
ra Gödöllőn a Leslie M. Stú
dióban. Ezúton is köszönöm
az alábbi cégek támogatását:
Profisoft Kft., Németh Kft.,
Dávid Bútorbolt, Szaci Kft.,
Gyuricza Sándor vállalkozó,
Birkacsárda, Velvet Bútof
bolt, Szó-Beszéd, Dinya Im-

1(e[!émes
i(arácsonyi
ünnepef&.t

és 6o{cfog új
évet /(jvánuni(

!«cfves
vásárwini(nai(

/es
ügyfe!éini(nek

- Karácsonyfa
izzósorok

20, 30, 50 db-os

- Karácsonyfa
pótizzók

- Egyéb villamos
szerelvények, iz

zók, kábelek

WATT
Villamossági

Szaküzlet
5500 Gyomaendrőd,

Főút214.

Telefon:
66/386-358

Karácsonyi
ajánlatunk:

- Nile, Elin,
Clatronic

háztartási gépek,
vasalók,

kenyérpirítók,
hajszárítók,

szendvics- és
grillsütó1c,
olajsütó1c,

kézi- és állványos
mixerek
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Táncverseny
Gyomaendrődön

Új táncklub alakul
Tímár Krisztián és a B. E. s. .

Kulturális sportegyesület
kezdő társastánc
tanfolyamot indít
általános iskolás :<rom fiúk

és lányok részére

A 24 órás tanfolyamon megismerkedhetnek
a világtáncprogram táncaival (foxtrott, angol
keringő, slowfox, samba, cha-cha-cha, rumba,
rocky), a társasági élet alapvetőszabályaival.

A kezdő tanfolyam elvégzése után haladó
sziClten folytathatják az ismerkedést a táncokkal.

Ujabb táncokkal illetve a már ismertek újabb
lépéseivel (bécsi keringő, quick step, tangó, jive,

mambó stb.).
A legügyesebbek részére biztosítjuk a lehetőséget

egyesületünk versenytáncszakosztályában
a táncsport megismerésére.

Valamint várjuk táncolni vágyó felnőttek

jelentkezését felnőttcsoportunkba.
Egyesületünk versenyzői 1997-ben és 1998-ban

a legtöbb magyar illetve országos bajnoki címet
és bajnoki döntős helyezést nyerték,
így a legeredményesebb magyar

táncsportegyesületnek mondhatjuk magunkat.
Érdeklődni, jelentkezni a 06-30/9030-829-es

telefonszámon lehet.

GYERE EL! NE HAGYD KI! EZ EGY JÓ BULI!

November 14-én 10 órától nagyszabású társastánc
verseny zajlott le a gyomaendrődi Katona József
Városi Művelődési Központban, a helyi Rumba
Táncsport klub szervezésében, Megyeri László klub
vezető táncpedagógus vezetésével. A 8 település 10
táncklubjából érkező54 pár E. ifjúsági, D. juniorll,
D. ifjúsági, C. ifjúsági korcsoportban standard és
latin-amerikai táncokból mérte össze tudását.

A dobogós eredmények:
E. ifjúsági standard
r. Szabó Lajos-Kézi Zsuzsa (Rumba Tsk. Gyomaendrőd)
II. Debreczeni Zsolt-Bondár Judit (Printomat Tk. Békéscsaba)
III. Tóth Béla-Baracsi Mária (Erkel Tk. Gyula)

E. ifjúsági standard:
l. Borbás Attila-Vadaszán Terézia (B.E.ST Szeged)
II. Török Zoltán-Cleibik Edina (Békéscsabai Tk.)
III. Szabó Norbert-Dandé Melinda (Valcer Tk. Debrecen)

D. junior!!. standard:
l. Mátyás Ádám-Oláh Erzsébet (Erkel Tk. Gyula)
II. Laki Nándor-Poharelec Zita (Rumba Tk. Gyomaendrőd)
III. Szilágyi Csaba-Kárcis Gabriella (Békéscsabai Tk.)

D. juniorll. latin:
r. Gonda György-Varjú Mária (Valcer Tk. Debrecen)
II. Papdi László-Haumann Anett (Flamenco Tk. Szeged)
III. Tímár Egon-Mészáros Györgyi (Rumba Tsk. Gyomaendrőd)

D. ifjúsági standard:
l. Lénárt Zoltán-Szilágyi Edit (Rumba Tsk. Gyomaendrőd)
II. Tóth Imre-Rácz Rita (Rumba Tsk. Gyomaendrőd)
III. Lipták Tibor-Tószögi nikolett (Békéscsabai Tk.)

D. ifjúsági latin:
l. Tóth Imre-Rácz Rita (Rumba Tsk. Gyomaendrőd)
II. Pap Attila-Tóth Alíz (Valcer Tk. Debrecen)
III. Seregi Attila-Magera Nikolett (Fantom Tk. Nyíregyháza)

C. ifjúsági standard:
r. Megyeri Csaba-Tímár Anita (Rumba Tsk. Gyomaendrőd)
II. Pelle András-Kurilla Enikő (Rumba Tsk. Gyomaendrőd)
III. Bartha László-Varjú Nóra (Békéscsabai Tk.)

C. ifjúsági latin:
r. Bartha László-Varjú Nóra (Békéscsabai Tk.)
II. Ágoston Dávid-Kis Katalin (B.E.ST Tk. Szeged)
III. Fekete Béla-Viktor Orsolya (Bolero Szentes)
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Tímár Krisztián (21) 12
évet táncolt a gyomaendrődi
társastáncklubban. Több or
szágos versenyen döntős he
lyezést ért el párjával Pólus
Ritával. Múlt év őszén fejez
ték be a közös pályafutásu
kat. Pólus Rita Békéscsabán
tanul, Tímár Krisztián pedig
- úgy tűnik egy életre elköte
lezte magát a tánccal- Buda
pesten a táncművészeti

főiskola 3. éves hallgatója.
Az egyik főiskolaiosztály

társa Törökgyörgy Erika, aki
férjével a szegedi B.E.ST
sporttáncegyesületet vezeti.

- Régi vágyam, hogy tánc
klubot vezethessek, ponto
sabban, hogy fiatalokat
taníthassak, s most erre a
szegediek segítségével lehe
tőség nyílik.

.~ A
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Gyomaendrődön tehát ja
nuártól új táncklub várja a
fiatalokat, akiket Tímár
Krisztián mint művészeti ve
zető oktat, az em] ített két
szegedi szakember segítsé
géve!.

- Az iskola elvégzése után
hazaköltözöm és továbbra is
folytatom Gyomaendrődön

a táncoktatást.
- Miben fog különbözni ez

a klub a Rumba Táncklub
tóf?

- Más tanítási módszerek
szerint folyik majd itt a tré
ning, az oktatás. A versenyre
készülő táncosokkal inten
zív tréningeken foglalko
zunk. Célunk, hogy leendő

párjaink minél jobb eredmé
nyeket érjenek el versenye
ken. H.E.

.~

T ' "• •



AIDS- a halálos kór
Mai ismereteink szerint az AIDS olyan gyógyíthatat

lan, halálos betegség, amit meg lehet előzni! Az AIDS
az Acquired Immuno Deficiency Syndroma angol sza
vak kezdóbetűiból álló szó, jellentése: szerzett immun
hiányos tünetegyüttes. Az azt jelenti, hogya,betegség
nem csak úgy "jön", hanem szerzi az ember. Ugy kapja
el, hogy valamit tesz. Felelőtlen szexuális kapcsolatot
létesít, fertőzöttvérrel érintkezik, illetve afertőzött anya
újszülött gyermekét fertőzheti meg. A betegség az im
munrendszert támadja meg. Az immunrendszer legyön
gül, és sem a betegség ellen, sem az úgynevezett
opportunista fertőzésekkel szemben nem tudja megvé
deni a szervezetet.

Az AIDS betegség vírusa (HIV) nem válogat nemek,
nemzetiségek, foglalkozások szerint. Mindenkire egy
forma veszélyt jelent.

Említenék két hírességet, akiket valószínú1eg ismer
nek. Freddy Mercury, aki a Queen énekese volt és több
éve lett az AIDS áldozata. A másik igen ismert személy
Magic Johnson, aki egy híres amerikai kosárlabdázó, ő
még él.

Mi tehát a feladatunk? A folyamatos felvilágosítás
mellett rá kell ébreszteni az embereket, hogy a felelőtlen

szexuális kapcsolatok váltogatásával és a nem steril
fecskendó1<., túK használatával az életüket veszélyezte
tik.

December 1. - AZ AIDS VILÁGNAPJA

i , '\

A Gyomaendrőd ~.. .. .... ~

es Videke AFESZ l
~[femes karácsonyi !.

ünnepe~t és 6o[tfog
új éVet kiván

tagjainak és vásárlóinaki

1999-ben is széles
áruválasztékkal,

szolíd árakkal, rendszeres
árengedményes

akciókkal állunk
vásárlóink rendelkezésére.

co
/SFÉSZ
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YUN BAO Kft.
" .,.

ENDRODI KINAI BOLTJA
Karácsonyi vásár december l-től 23-ig!
1000 Ft feletti vásárlás esetén sorsjegyet adunk!

Sorsolás: 1998. december 23-án 16 órakor.

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK:
a fődij egy télikabát 7000 Ft értékben.

13oÜ[og kflrácson!ft és szerencsés új évet!

Szeretettel várj a vásárlóit:
Kéki Elekné, üzletvezető
Li Shun Bao, tulajdonos
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Házassági évfordulók

! 998. december

Kun Erzsébet és K. Nagy Sándor
! 998. november 26-án ünnepelte családja körében

60. házassági évfordulóját.

(i@ Endrőd és Vidéke ~~
\l\li Takarékszövetkezet\~

* alapítva 1957. május 18. *

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük megtisztelőbizalmukat,

azt, hogy 1998 évben
a takarékszövetkezetet

választották partnerül pénzügyeik
lebonyolításához.

Bízunk abban, hogy 1999 évben
és az azt követő években is mindannyiunk

megelégedésére tudunk
szolgáltatásainkkal rendelkezésükre állni.

Karácsonyi meglepetésként
Lakossági Folyószámiával

rendelkező ügyfeleink részére
a CIRRUS/MAESTRO NEMZETKÖZI

BANKKÁRTYÁT INGYENESEN
BIZTOsíTJUK.

Egyben kívánunk valamennyi
takarékszövetkezeti tagunknak,

jelenlegi és jövóbeniW ügyfeleinknek W
~" 1(f![[emes k...arácsonyi '1/"

ünnepeRg.t
és eredminyekPengazdag;

6ék...és; 6o[dog új éVet.

1948. november 28-án kötött házasságot Udvari Antal és Dobó
Ilona a gyomai református templomban. Az 50 éves házassági
évfordulójukat családjuk körében ünnepelték november 28-án.

~

Atadták az idősek

otthonának új épületét

Gyomaendrődönegyre több idős ember kéri felvételét a gon
dozási központba. Sajnos férónely kevés van, s mivel a város
feladatának tartja az idősekról való gondoskodását is, ezért az
idősek otthonának bővítését határozták el.

A már meglévő Mirhóháti úti idősek otthona mellett lévő

házat megvásárolta az önkormányzat, majd a két épületet ösz
szeépítették. Az idén júniusban megkezdett beruházást 14 millió
forinttal támogatta a Népjóléti Minisztérium, az önkormányzat
pedig 10 milliót adott a nemes célra.

Ha Ön Thomas ferméket vásárol nálunk
de"ember 1. és 24. közöff, sorsoláson Wsz részf!

Három ~ásárló n~eri ~issza a
~ásároll áru értékét!
Sorsolás: 1998. december 24·én 11 órakor!

~ Thonlas Jeans Farnlerüzlet
~G~omaendrőd, Kossuth u. 34.

~ Hordd el magad lermékeillkef!

Boldog karársonyf kiVán aThomas!
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A Gyomaendrődi

Kitartá
portegyesület hírei

A Gyomaendrődi Kitartás Sportegyesület atlétikai
szakosztáJyának véget ért az 1998. évi verseny
időszaka. Ebben az évben is keményen dolgoztunk,
mind az edzéseken, mind a Mezőkövesden megtartott
edzőtáborunkban. A november már számunkra új
évetjeJent, el kell kezdenünk a felkészülést ajövőévi
versenyekre. 1998-ban ismét szép eredmények szü
lettek, minden versenyzőnek joggal gratulálhatunk,
hiszen legtöbbjüknél növekedett az érem-, vagy ok
levélgyűjtemény.
Kiemelkedő versenyzőink

Országos ranglistán szereplől<:

Kun Linda, (1985/4 pr. Clsúly, gerely, diszkosz,
távol) -892 pont

Iszlai Judit, (1985/4 pr. B/80 gát, 300m, 800m,
távol) -1225 pont

Horváth Zsanett, (1985/4 pr. B/80 gát, 300m,
800m, távol) -1185 pont

Ökrös Katalin, (1980/gerelyhajítás) -21,86 m
Minősített versenyző:

Stranszkj Viktor, (1981/1 OOm: 12,8) -bronz minősítés

Szép eredmény született mind a gyermek, ~nd a
serdülő B Európa Találkozón Denrecenben. Ot or
szág kiváló atlétái közül 2 oklevelet is elhoztunk:

Kun Linda, (1985/súlylökés) -6. helyezés
Kiss Emese, (1988/80m gát) -6. helyezés
Kiss emese gyermek korosztályos versenyzőnk a

debreceni verseny mellett kiemelkedőenszerepelt az
október elején Békéscsabán megrendezett Agroker
Kupa Országos Minősítő Atlétikai versenyen, ahol
1km gyaloglásból 8 perc 10 másodperces idővel 1.
helyezést ért el. (Kiss Emese fiatal kora miatt nem
szerepel het még az országos ranglistán, illetve nem
lehet minősített versenyző.)

Említésre méltó még Kun Renáta, Kiss dániel és
Molnár Albert éves munkája, akik kitartó edzéssel
egyre szebb egyéni eredményeket értek el. Fehér
Csaba munkája szintén dicséretes - 1998-ban sikere
sen elvégezte az atlétika sportoktatói tanfolyamot,
melyhez ezúton is gratulálunk!

Egyesületünk alakulásakor az atlétikai szakosztály
mellett - szabadidőssportként - AIKlDO szakosztály
is mú1<ödött, mely sajnos egy ideig szünetelt. Örven
detes hír, hogy az AIKlDO szakosztály újra beindult.
Az edzések mellett első közös programunk volt egy
kirándulás Elekre, a 3. danos japán mester, Kitamaya
Toshiyoki edzőtáborba. Az újult erővel beindult AI
KlDO szakosztály lelkes tagjai kitartóan igyekeznek
első megpróbáltatásukra a december 13-án tartandó
első övvizsgájukra. Sok sikert kívánunk nekik!

Sporttársi üdvözlettel:
Kruchió Ilona ügyvezetőelnök

Alapítvány a
"M "velt Cigányifjúságért"
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére

Dógi Józsefné, Dógi Jánosné és Ráczné Dógi Piroska alapít
ványt hoztak létre. A Békés Megyei Bíróság az alapítványt
APK 60.347/1998/2. szám alatt nyilvántartásba vette.

Az alapítvány célja a gyomaendrődi cigányfiatalok közép
és felsőfokú intézményben való tanulásának elősegítése. A
fenti célok elérését mind természetes, mind jogi személyek
az alapítvány számlájára való befizetésükkel támogathatják.

Számlaszám: Endrőd és Vidéke Tak'arékszövetkezet
53200015-10003138

A befizetésekról az alapítvány kuratóriuma igazolást ad.
Várfi András, a kuratórium elnöke

" , ,
PALYAZATI KIIRAS

Gyomaendrőd' Város Önkormányzat Képviselő-tes

tülete nyílt pályázatot hirdet a Katona József városi
Művelődési Központ - Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. -

vállalkozási formában
történő üzemeltetésére, 1999. február l-tól öt évre

2004. január 31-ig. A közművelődési intézmény mú1<.ö
dése Gyomaendrőd Város közigazgatási területére ter
jed ki.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes szemé

lyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok, akik a pályázatban
kiírt létesítmény - a részletes pályázati kiírásban meg
határozott faladatok teljesítévével- mú1<.ödtetését bizto
sítják, a létesítményben folytato~~ tevékenységek
szolgáltatását vállalják. A pályázat elbírásánál előnyt

élveznek azok a pályázók, akikjelenleg is alkalmazottai
az intézménynek, vagy gyomaendrődi székhellyel ren
delkeznek.

A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes felté
teleire vonatkozó előírások ingyenesen átvehet6k a
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: 66/386-122.

A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaend

rőd Város Polgármesterének címezve, "Művelődés" jeli
gével ellátva 1999. január 4-én, dé'j 12 óráig kell
benyújtani személyesen, vagy előzőnapon kell postai úton
feladni, 5500 Gyomaendrőd, szabadság tér 1. címre. Az
első példányon fel kell tüntetni az "eredeti példány" szö
vegel. A fenti határidő elmulasztásajogvesztő l

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséról Gyomaendrőd város Képviselő

testülete dönt, a Képviselő-testület 1999. januári ülésén. A
pályázat előzetes véleményezését és adöntés el6készítését
a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 24/1995.
(X.24.) KT számú rendelet 26. paragrafus (1) bekezdésé
ben meghatározott munkacsoport végzi. A döntés idő

pontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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Kedves Olvasóink! Gyomaendrődieégek, vállalkozók az alábbi ajándéktárgya
kat ajánlották fel a Szó-Beszéd immáron hagyományos karácsonyi nyere
ményjátékára. Az itt felsorolt ajándékokra azok az olvasóink pályázhattak,
akik a novemberi lap első oldalán található nyereményszelvényt kitőltőttékés
levelezőlapra felragasztva beküldték a Szó-Beszéd Szerkesztősége cÍmére. A
december l-jei határidőre 507 szelvényt küldtek vissza olvasóink. December
2-án Gyomaendrőd város jegyzőjét kértük meg, hogy húzza ki a 17 nyertes
szelvényt. Az alábbiakban a nyertesek és nyereményeik listáját tesszük közzé.
Szerencsés olvasóink nyereményeiket még a karácsonyi ünnepek előtt, decem
ber 24-ig átvehetik az ajándékokat felajánló cégeknél, illetve azok üzleteiben.
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A Color Shop ajándékát egy keretezett posz
terképet nyerte Balog Bálintné /Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 19/.
A Mágus Comp egy 2000 Ft értékű vásárlási

utalványt ajándékoz Vaszkó Erikának /Gyoma
endrőd,Mirhóháti u. 31/1./.

Imre Georgina /Gyomaendrőd, Bacsó u. 1/1./
a Faló Gyorsétkezóben étkezhet 500 Ft érték
ben.

A Lionne Shop egy Tiko Time faliórával ked
veskedik Demeter Arpádnénak /Gyomaendrőd,
Mikszáth u. 23./.

A Yun Bao Kft. Endrődi Kínai Boltja egy
karórát ajándékoz Kovács fózsefnének /Gyoma
endrőd,Balassi u. 34./.

A Dávid Bútorbolt ajándéka egy telefonpolc,
melyet Megyeri Istvánné /Gyomaendőd, Gyóni
u. 2./ nyert.

Egy női divattáskát kap Békési Gabriella /Gyo
mendrőd, Jókai u. 10/1./ a Stop Shop Divat
árutól.

A Velvet Bútorbolt ajándékát egy faüpolcot
kap Kruchió Gyuláné /Gyomaendrőd, Bocskai
u.48/1./.

A Piktor Bolt faliposzterével díszítheti laká
sát Földesi Lászlóné / Gyomaendőd, Széchenyi u.
5./.

Az Agro Áruház egy spanyol metszőollót ad
Forgács Imrének /Gyomaendrőd, V. ker. 4./.

A Mini Vegyeskereskedés egy 1000 Ft értékű
ajándékcsomagot készített el Uhrin Lajosnak
/Gyomaendrőd, Sebes u. 42./.

Az Online Számítástechnikai Szaküzlet egy
CD-lemezzel kedveskedik Korcsok Melindának
/gyomaendrőd, Selyem u. 4./.

Sziícs Norbert /Gyomaendrőd, Október 6. ltp.
B 2/6./ a Mustang Farmerházban vehet át egy
baseball sapkát.

A Gazda Kisáruház egy nyolc literes kerámia
savanyítóedényt ajándékoz Varga Melindának
/ gyomaendrőd, Rácz u. 2. / .

A ViIltech Műszaki Bolt egy TDK 240 videóka
zettát és két doboz PORST színes filmet ad Aranyos
fózsefnének / Gyomaendrőd, Kölcsey u. 24. /.

A Watt Villamossági Szaküzlet egy 1500 forint
értékű vásárlási utalványt ajánlott fel Benéné Rojik
Gabriellának /Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 7/1./.

A Metál Stop Vas-, Műszaki Bolt egy NILE
típusú kávédarálóval kedveskedik Csillag Zsolt
nak /Gyomaendrőd, Zalka u. 31./.

Megyeri György gyomaendrődi zenész első

kazettájának megjelenése alkalmából egy-egy ka
zettát ajándékoz az alábbi nyerteseknek: Bartik
Lajos /Gye., Fegyvernek u. 4./, Pál Tamara /Gye.,
Móricz u. 1./, Szendrei Károly /Gye., Hősök útja
89./, Paróczai Ottó /Gye., Selyem u. 36./, Mada
rászné Gábor Edit / Gye., Selyem u. 95. /. A kazet
tákat a szerkesztőségünkben vehetik át.
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r------------------------------------------------------------------------------,
I I

i Keressen pénzt a M~~TANGFarmerházban! :
I I

: Pénzszerzési lehetőségek: :
I I

I 1. Ha 10 OOO forintfeletti vá- 2. Akik csak kivágják ezt a hirde- I
I I
I sárlás esetén leadJa üzLetünk- tést és névvel, címmel ellátva leadják I

: ben ezt a szelvény t, akkor egy üzletünkben, azok között egy 3 OOO :
: 12 OOO Ft-os vásárlási utal- Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk :
: .j:;j.' '00 ványt nyerhet! ki! :
I -:". Nyilvános sorsolás december 23-án 12 órakor a Mustang Farmerházban. I

: Gyomaendrődön a Fő út 181/1. szám alatt. :
I I

: NÉV:."""" .. ", ... ,." .. ".,.""".,.,.",.""", CíM:""".,., .. ,', .. ,',.,.,", ... ,',.,',.,', .. ,', .... ,." .. ,.,""""",."."." .. ,' :L ~



Midi torony ATX ház,
Pentium II BX alaplap,
P.II 266 MHz Celeron processzor,
64 MBSD RAM,
Diamond Viper 3304MB PCI VGA k.
1,44 MB FDD,
5,1 GB HDD,
40xCD-ROM,
SB komp. 16 bites hangkártya,
14" digitális monitor 3 év garanciával,
egér, egérpad,
magyar billentyűzet

Mini torony ház,
Pentium TX alaplap,
Cyrix 233MX processzor,
16 MB RAM,
1 MB PCI VGA kártya,
1,44 MB FDD,
1,6 GB HDD,
14" színes monitor,
egér, egérpad,
magyar billentyűzet

Már biztosan sok gyerek
kívánságlistáján szerepel a

számítógép és nem tagadható;
hogy sok felnott emberén is.

Ezt a. kívá.nsá.~ot vá.ltha.tja. most va.lóra. a.

~'.I/ MAGUS-COMP ~
••: számítástechnikai szaküzletben, i '

a.hol most ünnepi á.ron vá.sá.rolha.t
szá.mítógépet!

Ez mégis mit jelent?
Mini torony ház,
Pentium TX 100 MHz AGP alaplap,
AMD K6-2 300MX processzor,
32 MB SD RAM,
S3 Virge 4 MB PCI VGA kártya,
1,44 MB FDD,
3,2 GB HDD,
36x CD-ROM,
SB komp. 16 bites hangkártya,
14" digitális monitor,
egér, egérpad,
magyar billentyűzet

79.910.- Ft l!! 131.200.- Ft 168.790.- Ft
A konfigurációk igény szerint változtathatóaId Az árak a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák!
,.; .,;,. ..* AJANDEk8A EGY SZAMITASTECHNlkAI SZAkkONYV,

;;; ; ; ; ,* AZ INTERNET HOZZAFERESSEL kERT GEPEkNEL 2 HONAP, .. ., ., ,. .;

(DECEM8ER-JANUAR) INGYENES 80NGESZES ES LEVELEZES,., ,.,. N'., .. No .,* MEG81ZHATO JO MINOSEG, I EV TELJES kORU + 2 EV SZERVIZ

GARANCIA ~
* INGYENES HÁ%HOZSZÁL~íTÁS is 8EÜZEMELis ' I

* PLUSSZ EGY MEGLEPETES ~,\

Az akciókról üzletünkben részletes tájékoztatást adunk.

Címünk: GyomaendrődFő út 230. (A bútorbolt mellett!)

Kérje árajánlatunkat személyesen, telefonon, faxon vagy E-maiI-en!
Telefon / Fax: 66/386-774

E-mail: magus-comp@nap-szam.hu
Legyen profi vagy kezdő nálunk megtalálja amit keres!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk!



A Csárdaszállási Petőfi

Mezőgazdasági Szövetkezet
Minden do(gozójána~ és üzfétipartneréne~

kf-{{emes d)
~arácsonyi

ünnepekf-t
és 6o{iog

új éVet kjván!

ELADÓ
használt eszközök

Bolti berendezés - bolti pult és
polcrendszer - konyhai robot
gép segédgépekkel - étel mele
gen tartó pult (elektromos) -350
literes üveges hűtőszekrény 
Lilla tükrös hűtő - 350 literes
hűtóláda - 50 literes boroshor
dók - vízmelegítő (12 literes.
o-ázos) - 45 ko--os mérieo- " 5
;;'ázsás tolósú [yos mérleg~
Fémvázas kertiszékek - fapadok
- olajkályhák - Flamex lángszó
rók (gáz+olajfűtéses) - 30 cm-es
hólégbefúvócső - ipari olajka
zán égőfej - bonlon redőnytokos

ablakok. - Stencilgépek.
5 literes befőtresüvegek - 5 li"
teres műanyag boroskannák 
~2 kg-os gázpalackok.
ErdekJődni: 8-10 óra között a
66/386-906-os telefonszámon.
illetve Gyomaendrőd. Lévai u.
4. szám alatt (Piros malom)

Babecz és Társa Bt.
Gyomaendrőd,Fő út 81/1.
INTERSPAN bútortapkereskedés

a volt Enci területén

* bútorlapok, * munkalapok, * MDF-lapok,
* faforgácslapok, * farostlemezek, * szerel

vények
VÁLLALJUK

egyedi bútorok elkészítését,
fürdőszobák,konyhák, hálószobák,

irodák berendezését.
VELVET BÚTORBOLT

Gyomaendrőd,Fő út ~02. Tel.: 30/9453-274
Ingyenes árajánlat, ingyenes tervezés,

ingyenes helyszíni felmérés!

"Y.
-;j-

ÓRÁSÜZLET
karácsonyi ajánlata

- Karórák
- Faliórák - cseppmentes

változatban is
- Ébresztőórák

- Gyermek kar- és faliórák
- Zenélő órák

Minden órához egy év
garancia!

Vállalunk órajavítást,
szijcserét, elemcserét.

Valamint ajándéktárgyak
kaphatók!

Nyitva:
hétfőtől péntekig

8-12 és 13-16 óráig,
szombaton 8- 12 óráig

Ezüst és Aranyvasárnap is
nyitva tartunk!

Gyoma, Kossuth u.18.



Gyógyászati Segédeszközök,
Gyógytermékek Boltja
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Telefon: 66/282-822

Orvosi vények beváltása!

Karácsonyra ajándékozzon! ~
Elektromos ágymelegítő~ '",."
(l30x75) 4900 Ft ~ Vj\\1 JI/~

Villanypárna 4200 Ft ~ ~ ~ ~
Pezsgőfürdő lábmasszírozó ~
13200 Ft ~

Infralámpa 7800 Ft ~
Vémyomásmér6k 12300 Ft-tól

Masszírozók 5900 Ft-tól

Szobakerékpár 16980 F

Láb, és hajápolási termékek

Gyógypapucsok

Egyéb gyógyterrnékek

KEDVEZŐÁRAK!

Továbbra is a kedves
vevőink szolgálatában állunk!

:Jvfináen Keáves
vásárwnKnaKJó egészséget

és szép Karácsonyt
fjvánun~

Gyomaendrőd, Fő út 204.
Telefon: 66/386-611

Tisztelt Ügyfeleim!

~,.
K11fác~Ní

árengedmérifles vásár
a Piktor ~;I:l::t~an.

November 30-tol/öecember
20-ig ~~~é_lkk

olcsóbban kapható!
Letestettük a régi árakat!

Tudatom Önökkel, hogy a Hungária Rt. Biztosító
tagja vagyok.

Tevékenységi köreim:
- Lakásbiztosítások

- Gépkocsi felelősség biztosítások, CASCO
- Nyugdíjbiztosítások
- Életbiztosítások, stb.

Köszönettel: Véha Lászlóné Gyomaendrőd,
Sugár u. 105.

Telefon: 66/284-401

,.. ,
FAMILIA UZLETHAZ karácsonyi ajánlata:

MIKROSÜTŐ VÁSÁR!
December 20-ig minden mikro, mosógép, hűtőgép árengedménnyel kapható.

HÁZTARTÁSI GÉPEK:
tea- és kávéfőző k, szendvicssütők,
vasalók, robotgépek

PORCELÁN ÉS ÜVEGÁRUK:
pohárkészletek, tányérok, vázák,
kaspók, gyertyatartók, bonbonierek

KARÁCSONYFADÍSZEK
és karácsonyfa égők,

csomagolópapírok széles
választékban.

LEVIS
farmernadrágok, pólók, ingek

BUDMIL
szabadidőruhák,cipők, dzsekik
- Gyermek kabátok, pulóverek,

nadrágok
- Női kosztümök, táskák

- Férfi öltönyök, ingek
- Babaápolási cikkek

- Játékok: Legók, vasutak, autók,
plüssállatok, babák

ITT MINDENKINEK TALÁL AJÁNDÉKOT!
Gyomaendrőd,Bajcsy út 53.



, ,
INGYENES APROHIRDETESEK

Feladóneve: .

Címe: "" ,.. , .

Ingyenes az apró!

I
I , ,', , .

I
I

: Érdeklődni: " , .
I

L J

vényes műszakival eladó. Tel..
66/386-926 este, 66/386-359
napközben.

Kiváló állapotú 2140-es
Moszkvics rendszám nélkül el
adó. Érd.: Gyomaendrőd,Selyem
u. 4. Tel.: 661386-045

12 éves l A cm3-es katalizáto
ros Renault ll-es 1999 szeptem
berig műszakival sürgősen eladó.
Érd.: 06-2í19621-642

Eladó egy keveset használt 28
as Csepel női kerékpár. Érd.:
Gyomaendrőd, Munkácsy u. 21.

10 éves Zastava GTL 55-ös el
adó. Érd.: Gyoma, Kossuth u. 49.

Eladó egy T/5 Pannónia mo
torral ellátott ökörszarvú kistrak
tor. Érd.: Gyomaendrőd. Polányi
u.75.

Eladó egy üzemképtelen MZ
ETZ 250 tÍpusú motor. Érd.:
Gyomaendrőd,Polányi u. 75.

Kitűnő állapotú MZ 125-ös
motorkerékpár eladó. Ugyanitt
bontott téglát keresek megvétel
re. Érd.: Gyomaendrőd, Jókai u.
5.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Gyermekfelügyeletet és 5-8.
osztályos tanulók számára korre
petálást vállalok történelemből.

Tel.: 66/285-039
Diákok számára angol nyelv

oktatást és éretlségire való fel
készítést vállalok. Tel.:
661284-895

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
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! Egy apróhirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon
tizenöt (15) szónál többet I

Nissan Sunny 1,7 Diesel,
1988-as évjáratú, friss műszaki

val családi okok miatt eladó.
Érd.: 60/480-345

Opel Vectra 1.7 D 1989-es, ki
váló állapotban eladó. Érd.: 06
30/9854-756,661386-359

Wartburg 353 felújított motor
ral, új akkumlátorral, májusig ér-

JÁRMŰ

A szarvasi kövesút mellett ta
nya 1,5 ha földdel eladó. Szarvas
mazőtúr határában 5 ha föld
eladó. Érd.: este, 66/386-500

Olcsón eladó 1004 ml-es üdü
lőtelek, 50 m2-es kétrészes fa
házzal gyógyfürdő és horgászati
lehetőséggel.Érd.: Budapest, Rá
kóczi u. 78. Lern. 2. Tel.: 06
11333-7036

A gyomai Siratóban sürgősen

eladó 2 db 800 négyszögöl föld.
Érd.: Varga József, Gyoma, Rácz
l. u. 2.

Sürgősen eladó 2 db föld a
Harcsásban (kb. 450-450 négy
szögöl), valamint eladó egy Ro
bix rotakapa szivattyúval együtt.
Érd.: Endrőd, Kinizsi u. 9. Tel.:
661285-729

A Sóczó-zugban vízparti telek
eladó. Érd.: 66/285-795

Pocoskertben 3028 ml szántó
és sok gyümölcsfákkal kert el
adó. Érd.: Gyoma, Lehel u. 13.

Trabant olcsón eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u.
11/1. Tel.: 661285-845

r------------------------------------------,
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: Az apróhirdetés szövege: .
I
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nyi u. 24. szám alatti ingatlan.
Érd.: munkaidóben teljes jogügy
intézésseI, dr. Kolbusz Judit ügy
védnéL Gyomaendrőd, Endrődi

u. ll. Tel.: 66/386-554
Gyomán, Petőfi Sándor u. 31.

szám alatt kétszobás, összkom
fortos ház eladó, alsóépület is
van. Irányár: 1.5 millió Ft. Érd.:
66/386-410, 66/284-189

Endrőd, Selyem u. 28. szám
alatti 3 szobás, gázos családi ház
nagy telken eladó. Érd.: Németh
Ferenc, Gyoma. Vörösmarty u.
2/1. Tel.: 661386-172

Gyomai részen, Árpád u. 25.
szám alatt kertes. kétszobás, köz
művesített ház kövesút mellett, a
járdás oldalban. magas fekvésű

telken eladó. Van melléképület,
teiefonbekötési lehetőség. Érd.:
vasárnap 14-16 óra között a hely
színen.

Gyomán 3 szobás, összkom
fortos. kertes családi ház sürgő

sen eladó. Érd.: Gyoma, Mátyás
kir. u. 36.

Összkomfortos ház főútvonal

mellett gáz-központifűtéses+ve

gyestüzelésű kazán, ipari áram
mal, telefonnal, beépíthető

padlástérrel, gazdasági épülett
gel eladó. Irányár: 3,1 millió fo
rint. Érd.: 66/284-403

Gyomán a Dobó úton, kövesút
mellett 1066 ml-es zárt kert a
vÍzparthoz közel eladó. Villany,
víz van. Érd.: Gyoma, Gárdonyi
u. 21. Tel.: 66/285-506
Gyomaendrőd belterületén

1100 ml vízparti telek sürgősen
eladó a Fűzfás-zugban. Érd.: Tari
Lajos, 661284-540

Gyomán a Keleti u. 20.
szám alatt 800 négyszögöl
zártkert eladó. Gyümölcsfák,
gazdasági épület, kút, villany
van. Érd.: az esti órákban,
661284-311

Gyomán a Torzsásban 800 ml

kert hétvégi házzal eladó. Érd.:
66/285-665

Régi tÍpusú gázkonvektoros
ház 440 négyszögöl portával el
adó vagyelcserélhető. (Víz és
WC bennt.) Érd.: Gyomaendrőd,
Vásártéri ltp. 201B/2., 18 óra
után.

Vízparti, vagy vÍzparthoz kö
zeli nyaralót, vagy révlaposi há
zat vásárolnék Gyomán.
Ajánlatokat "Nyaraló" jeligére a
szerkesztőségbe kérek. Tel.:
66/386-85 1,20/9669-855

KERT, TELEK

HÁZ,LAKÁS
Gyomán 75 m2-es kertes ház

eladó. Ugyanitt 3 db radiátor is
eladó. Érd.: 661389-766

Gyomán a Bajcsy u. 13. szám
alatt kétszobás Sáz-központifűté

ses ház eladó. Erd.: a helyszínen
Gyomán, a Vásártéri ltp-en el

adó egy kétszobás 3. emeleti terl
jesen felújított, műanyag

nyílászárókkal szerelt lakás. TeJ.:
66/282-062

Gyomaendrőd,Október 6. ltp
en negyedik emeleten 52 ml-es
egyedi gáz-, vÍzórás,_ telefonos,
erkélyes lakás eladó. Erd.: 18 óra
után 66/284- 162, munkaidőben a
Szabadság tér 4. szám alatti táp
boltban.

Három szobás, fürdőszobás,

gázkonvektoros ház eladó. Irány
ár: lA millió forint. Érd.: hétvé
gén, Gyomaendrőd, Baross u.
31/1.

Endrődön a Tamási Áron u. 8.
szám alatti összkomfortos csalá
di ház eladó. Ugyanitt nagy má
zsa és egy facsónak is eladó. Érd.:
661285-085 vagy 661283-078

Gyomán. a Csokonai u. 3.
szám alatti ház eladó. Érd.: Gyo
ma, Berzsenyi u. ll.

Gyomán a Lehel úton két csa
lád részére is alkalmas komfortos
családi ház eladó ipari árammal.
Irányár: 3,5 millió Fl. Érd.:
66/285-489

Megvételre keresek első, eset
Jeg második emeleti kétszobás
lakást főleg a Kolmann telepen.
Érd.: 66/282-190, az esti órák
ban.
Endrődön két és fél szobás

földszinti, erkélyes, gáz+villany
fűtéses egyedi vÍz- és gázórás,
parabolás, telefonos, garázsos la
kás eladó. Érd.: 66/386-347

Gyomán, 3 szobás gáz- és ve
gyestüzelésű ház sok mellék
épülettel, szép környezetben
eladó. Érd.: 60/481-277

Ház+72 ml új műhely vállal
kozásra alkalmas, ipari árammal
ellátva eladó Gyoma, Petőfi u.
43. szám alatt. Érd.: 66/386-275

Gyomán a volt benzinkút mö
gött 2 db garázs eladó. Érd.:
661386-275

Gyomán a Vásártéri ltp. 2412.
szám alatt 3 szobás lakás ga
rázzsaJ eladó. Érd.: 661386-275

Gyomán a Kolmann ltp-en
AlI/5. számon egyszobás lakás
eladó. Érd.: 66/386-958,386-871

Eladó ingatlanok 350 ezer Ft-
tó17,5 millió Ft-ig. Eladó Bercsé-



EGYÉB
Középméretű nutria bunda és

egy férfi bőrkabát eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Fáy u. 27.

Olcsón eladó: kerékpár, színes
tévé, gázpalack. Golf alkatré
szek. számítógép eladó. Tel.: 06
20/9857-259

Dunnából, párnából paplan ké
szítését vállalom. Tel.: 661284
033

Eladó Vásártéri ltp-i erkély
rács, valamint Videoton színes
tévé. Tel.: 661284-644

Ipari hegesztő dinamó
(csehszlovák), 3 méteres vas
satupad 150-es satuval eladó.
Kovács Lajos, Gyoma, Fáy u.
26.

Használt számítógépek és al
katrészek eladók házhozszállí
tássaI. 20/9335-800

Parabolaantennát vennék.
76/471-717

no V-os termény daráló és au
tóba szerelhető gyermekülés el
adó. Érd.: 66/284-749
Gépjármű elektronikás. autó

rádiós javítása, készpénzes adás
vétele. Tel.: 06-20/9859-906
Fő út mellett lévő, bevezetett

gyorsétkező családi okok miatt
eladó. Érd.: esténként. 66/386
105

Kedvenc filmjeit CD-re digita
lizáljuk számítógépes MPEG
formátumban. Érd.: 06-30/9366
050

Hetra 160 A hegesztő, satu
pad 150 Satu val, állatrekesztő

vasrácsok eladók. Érd.: 66/285
485

GSM és kordless telefonok, fax
ok. üzenetrögzítőkjavítása, adás
vétele. Tel.: 661386-658

Eladó Titánia X. parabola
OSD 199 csatornás. Tel.: 661284
993

Két tűágyas, 4 színváltós me
chanikus 10-es kézi síkkötőgép

eladó. Érd.: 66/386-105
Eta porszívó eladó. Érd.: 18

óra után, 661283-864
Terménydaráló eladó. Érd.:

Gyomaendrőd, Jókai u. lO/l.
Tel.: 66/285-665

Eladó olajkályha, 50 literes
ballonüveg, önetető, vasvályú,
gyermek ketrec és Babettta. Érd.:
Gyoma, Kálvin u. 36.

Eladó Babetta segédmotor,
2 db olaj kályha. férfi verseny
kerékpár, videorecorder, két
lapos villanyrezsó. Érd.:
66/285-502

Eladó sötétkék, mintás, három
funkciós. nagykerekű, rugós ba
bakocsi. Tel.: 661285-175

286-os számítógépet keresek
megvételre. Tel.: 66/284-294

Vegyetüzelésű bojler olcsón
eladó. Érd.: 16 óra után. Gyoma
endrőd, Zalka Máté u. 31.

Asztalosmunkát vállalok.
Megrendelhetó1<: ajtók. ablakok,
bútorok. Érd.: 20/9645-90 I, este
66/282-840, Gyomaendrőd, Bá
nomkerti u. 16/1.

180-200 kg-os hízók eladók.
Tel.: 66/386-871

180-200 kg-os hízók eladók.
Tel.: 66/285-239, Gyomaendrőd.
Budai u. 211.

Négy darab 150x l50-es ablak
ra való bézs színű reluxa eladó 10
ezer Ft-ért. Tel.: 66/283-042

Eladó egy háromkerekú gye
rekbicikli és egy piros etetőszék.

Ugyanitt egyszemélyes heverő is
eladó. Érd.: Gyebnámé, Endrőd,
Kenderáztató u. 7. Tel.: 66/282
449

Redőny-reluxa-szalagfüggö

ny-védőrács. -napellenző, -he
vederzár előleg nélkül garanci
ával. Tel.: 661283-877,
66/412-296

Fodrászüzletem megnyitottam
Selyem u. 60. szám alatt. Várom
vendégei met: Farkas Gabriella.
Tel.: 661284-324

Eladó egy alig használt fehér
kombi gyerekágy, bolti ámál 10
ezer forinttalolcsóbban. és egy
gyerekheverő. érd .. Gyoma,
Pásztor J. u. 21.

381168/65 rendezetten élő

független fitalember vagyok.
Kedves, csinos, szeretetre vá
gyó hölggyel szeretnék megis
merkedni. "B o Idog
karácsony" jeJigére. Levele
ket Gyomaendrőd, Pf.: 101.
címre várok.

Babetta robogó. búvárszi
vattyú eladó. Tel.: 66/386-967

November elején Gyomán a
Hősök úton, a Városi Rendelő

intézet előtt elvesztettem egy
szívalakú kulcstartóval együtt
autóm riasztókapcsolóját. Ké
rem azt a kerékpáros\' aki a déli
órákban megtalálta a Gyoma
endrődi Rendőrőrsön leadni
szíveskedjen jutalom ellené
ben.

Keveset használt háromfunk
ciós babakocsi eladó. Te\.:
66/283-908

Egy keveset használt táskavar
rógép és egy olajkályha eladó.
Érd.: 66/386-365

150 literes bukóüst és egy To
masz szi vattyú csővel eladó. Tel.:
66/285-756

Üzemképes Favorit TV, Sin
ger varrógép eladó. Ugyanitt 60
négyszögöl föld 99-re vetemé
nyesnek kiadó. Érd.: Piller Jó
zsefné, Gyomaendrőd,

Vörösmarty 28. Tel.: 284-596

Róza Vendel,
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/l.
Tel./fax/üzenefrögz. :
66/386-736,
Tel.: 66/282-686

FOLYAMATOSAN
indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK
Angot német francialorosz nyelvből

kezdőtől a nyelvvizsga szintig l

valamint korrepetáló és felzárkóztató
csoportok

30 órás 7.500 Ft
50 órás 12.000 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga
feltételei szerint

Alapfokú: 5001- + 300 Ft
Középfokú: 800.- + 500 Ft

FordítáSI tolmácsolás: angot német francia l

orOSZI Ukránl románl arab, norvég nyelven.

Felvilágosítás, jelentkezés:
* Vállakozók Házal Gyomaendrőd,

Hősök u. 56. Tel.: 66/283-436
* Ügyvédi Iroda, GyomaendrődI
Endrődiu. 11. Tel.: 66/386-930

~- Róza Vendet GyomaendrődIHársfa u. 8/1.
TeL / fax / üzenetrögz.: 66/386-7361

Tel.: 66/282-686

A Generali Budapest
Biztosító Rt.
Szarvasi

t===.. Képviseletének

Új TELEFONSZÁMA
66/216-612
Címünk: Szarvas, Kossuth u, 60,
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig
8-16,30-ig, pénteken 8-15-ig.

Személy-, gépjármű-,
lakás-, vagyon-, szakmai
felelősség-és egyéb
biztosítások.
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Illegális borkimérőt nyitott a Fidesz helyi szervezete

Nagyenyed tartományának és fél Erdély fejedelmévé
választották dr. Dávid Imrét

Földesi Zoltán exképviselőUobbra) nem csak a pezsgőjét félti
A nyitott tenyér dr. Dávid polgármesteré

Az alpolgármester pohárköszöntője

A takarékszövetkezet
Dél-Koreában is fióküzletet

nyitott.
Képünkön a fiókvezető:

Karn Atot Le Won

2lasznált és,
l1j :Ruházati ÍJJoIt

Byomaendród, Petőfi u, 2.
7Já.logatott ruhá.zat

folyamatosan érk,zik,

2'ilós ruházat akciós árakon!

Syomo,ndród, 2lósök útja 44.
~/kalmi .aktik mti. 450031-i.t!

3ehiYllemúk,'játékok!
7.Íjdonság: bibiruhák!

N~lu.n.k 1fI.in.~~n.h

n.y~r1t.d!

5"000 Ft f~l~tt 5"%,
10 OOO Ft f~l~tt10%

~r~n.g~~1fI.ény!

Jó formában a Szó-Beszéd
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