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- Két évvel eze~őtt az amerikai Pioneer vetőmagvilágcég üzemet akart építeni Gyo f. ~;c.. ,

de a város akkori vezetőinek tehetetlensége miatt inkább Szarvast választották

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

A nagyenyedi ,és a gyomaendrődi polgármester.
Apolják a barátságot

Lagzi
Lajcsi

és vendégei
Képes összeállításunk

a lap 12. oldalán

Az őszi fordulót a 8. he
lyen végző NB II-es Gyo
maendrődi Férfi Kézilabda
Klub január 4-én a sport
csarnok kondicionálóter
mében kezdte kezdte meg a
felkészülést az 1999-es baj
noki idényre. A játékoske
retben annyi változás
történt, hogy az ificsapatból
négy játékos a felnőtt csa
pattal edz a bajnokság már
cius végi kezdéséig. Január
l8-tól tornatermi edzések
kezdődnekheti három alka
lommal.

- Az első edzőmérkőzést

január 27-re tervezzük Gyo
maendrődönMezőtúrcsapa
tával. Január 30-tól
Kondoroson a megyei szö
vetség által megrendezett
Téli Kupa mérkőzéssoroza

ton veszünk részt. Az ellen
felek: Mezőberény,
Újkígyós, Kondoros, Békés,
Szarvas csapatai - tudtuk
meg Nagy Péter edzőtól.

Edzenek
a kézisek

1999. JANUÁR ÁRA: 69 Ft

Nyitva: hétfőtól péntekig 9-17-ig,
szombaton 8-ll-ig

Gyomaendrőd,Fő út 18111.
Tel./fax: 06-661284-559

E-MAIL:
ONLINE@BEKES.HUNGARY.NET

* Új és hasz[lált sZ5Jmítógépek
ADASA-VETE LE

* Monitorok, Jé'yék, videók
JAVITASA

Mezei Sándor nagyenyedi képviselőírását
az újság 10. oldalán találják

A román-magyar
barátság margójára

GYOMA· S O'
ENDRŐDI Z •,
BESZED

8. ÉVF. l. SZÁM

A Gyomaendrőd Vá
rosi könyvtár és a Gyo
maendrődi Kulturális
Egyesület meghirdeti a
10 éves a városunk veté
kedőt. A versengés té
mái: Azelmúlt lOévben
a Gyomaendrődi Híra
dóban, a Szó-Beszédben
és a Városunkban meg
jelent közéleti, gazdasá
gi. kulturális és sport
cikkek. A városi lapok a
könyvtárban megtalál
hatók. Feltétel: 3 fős

csapatok indu 1hatnak,
kötelező egy 18 éven
aluli fiatal szerepelteté
se. Nevezési határidő:

1999. március 1., a Vá
rosi Könyvtárban.

A vetélkedő a Városi
Könyvtárban 1999. már
cius 12-én 17 órakor
lesz. A zsűri t a három lap
főszerkesztője alkotj a. A
legjobbakat megjutal-

I mazzuk l Bővebb felvi
lágosítás a könyvtárban
Hajdú Lászlónál.

dr. Sonkoly
János

az OTP-fiók
új vezetője

fnteljú a lap 2. oldalán

KI lUD
""lOBBEl

Gyomaendrődről?
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"Az OTP sokkal szélesebb körű szolgáltatást.
t d ~ et e "U nyuJ ani...

mondja dr. Sonkoly János a gyomaendrődi fiók vezetője

Mint arróIlaunk de
cemberi számában ol
vashattak Rácz Béla
az OTP gyomaendrődi

fiókjának vezetője

múlt év november 30
ával nyugdíjba ment.
Helyére dr. Sonkoly
János (47) került, aki a
békési OTP fiók veze
tője volt. Az új vezető

vel készítettünk rövid
interjút.

- Eddigi életutam Szarvas
hoz köt. noha az utóbbi évek
ben több helyen is dolgoztam.
családom is Szarvason él, én
is onnan járok dolgozni Gyo
maendrődre. Szarvas közéle
tében dolgoztam 1989-ig
különbözőbeosztásban, majd
egy nyugat-európai exportra
le rme Iő békésszen tandrás i
üzemnek voltam a vezetője.

1994 októberében kerültem a
nagyszénási OTP-fiók vezetői

posztjára, majd 1996 augusz
tusától a békési OTP fiók ve
zetője lettem. Rácz Béla
tiszteletreméltó elődöm nyug
díjazása miatt k<..'!·(iltem át a

közelmúltban Gyomaendrőd

re.
- Kérle az áthelyezést, vagy

ide küldték?
- Tudták, hogy szarvasi va

gyok és hogy szeretnék Szar
vas hoz közelebb kerülni, így 
nem tagadom - ez is közreját
szott abban. hogy Gyomaend
rődre kerültem, de
mindenesetre szakmai meg
fontolások motiválták ezt a
döntést. A bank és az én érde
kem ezen a ponton találkozott.

- Milyen viszonyokat talált
itt Gyomaendrődön?

- Miután gyorsan jött a váltás,
ezért nem volt időm előzetesen

érdeklődni és felkészülni Gyo
maendrődból.Azt tapasztalom,
hogy a fiók dolgozói mindent
megtesznek az ügyfelek minél
gyorsabb és jobb kiszolgálása
érdekében. Tehát kedvezőek a
tapasztalatai m.

- A városban két pénzinté
zet, az OTP és a nagymúlrú
rakarékszövetkezet mííködik.
Versenyeznek egymással az
ügyfelekért ?

- A nagymúltú és tiszteletre
méltó eredményeket felmuta
tó takarékszövetkezet
munkája előttem nem isme-

retlen, hiszen Békésen dol
goztam, ahol szintén van az
endrődi takaréknak kirendelt
sége. Úgy hiszem, ez egy
olyan versenyhelyzet, amely
ben a banki szolgáltatásokat
igénybevevő ügyfelek, cégek
járnak jól.

- Váltoúk-e valami a gyo
maendrődi OTP fiók munká
jában, ügyfelekhez való
viszonyában, hogy új vezető

ként Ön került ide?
- Minden új helyzet valami

lyen változást eredményez.
En minden olyan jó kapcsola
tot és ügyfélkiszolgáJási szín
vonalat szeretnék megőrizni,

amit korábban ez a fiók meg
valósított. Örömmel tapasz
talom, hogy a korábbi
ismeretségeim ebben a régió
ban nem merliltek a feledés
homályába, s remélem, hogy
az üzleti életben ezek pozi tív
eredménnyel köszönnek
vissza. Szeretnénk ügyfele
inknek komplettebb szolgál
tatásokat nyújtani. Ez azt
jelenti, hogy ha valakinek van
egy lakossági foJyószámlája
nálunk, akkor - teszem azt 
hitelért ne egy másik pénzin
tézethez kelljen mennie. Gon-

dolo k itt arra is, hogy megje
lent a lakossági [:olyószámla
mellett igénybe vehetőB hitel
konstrukció, amivel szélesebb
körben meg kell ismertetni
ügyfeleink~t. Úgy hiszem,
hogy az OTP fiók itt ma Gyo
maendrődön sokkal szélesebb
körű szolgáltatást tud nyújta
ni, mint amit maguk az ügyfe
lek igénybe vesznek. Ezért
szükségesnek tanom azt,
hogy nagyobb ügyfélcsopor
tokat személyesen megkeres
sek, és tájékoztatást adjak
arról, hogy mi minden lehető

séget, szolgáltatást tud kínálni
az OTP.

- Az OTP az önkormányzUl
számla vezetőbankja...

- A lakosság és a cégek mel
lett a gyomaendrődi és a hu
nyai önkormányzattal is
kapcsolatban vagyunk. Mind
két önkormányzat mindent
megtesz azért. hogy minél.
több pénzt szerezzen a telepü
lésfej lesztés érdekében. Ugy
gondolom, hogy az OTP nem
maradhat ki azokból a célok
bóJ sem, amelyeket az önkor
mányzatok tűznekki - mondta
végül dr. Sonkoly János.

H.E.

VILLTECH MŰSZAKI BOLT Gyomaendrőd, Fő út 149.66/386-457

.; **
AKCIO

ERICSSON
GF 768/SL*

+ színes
headset

19.200 Ft
+ Áfa

(bruttó
24.000 Ft)

ERICSSON
GR 688/SL*

15.200 Ft
+ Áfa
(bruttó

19.000 Ft)

NOKIA
5IlO/SL*

+ 1db
választható

színes előlap

15.200 Ft
+ Áfa
(bruttó

19.000 Ft)

ALCATEL
CLUB/SL

vagy
MAX/SL~·

9.600 Ft
+ Áfa

(bruttó
12.000 Ft)

.; .;

AMIG A KESZLET TARTI

* A készülékek csak Westel 900-as előfizetői kártyával hosználhatók l

** Az árok csak új előfizetés vásárlásakor érvényesek!

Villtech Műszaki Bolt a __ hivatalos forgalmazója!

ERICSSON
GA 628/SL*,

+ 3db
színes
előlap,

+ 3db
színes

antenna
gyűrű

6.400 Ft +
Áfa

(bruttó
8.000 Ft)

Készülék
+

kártya
24 hónapra szóló

felfüggesztési
nyilatkozat

aláírása esetén
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Júliusban már jó víz
folyik a csapokból
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Buszárak
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A város képviselő-testülete még 1997. augusztus 7-én
döntött Gyomaendrőd és Csárdaszállás egészséges
ivóvízzel való ellátását célzó beruházásról. Mint is
meretes az egészséges ivóvíz a Maros hordalékkúp
ról, a megye déli részéról érkezik Mezóberényen
keresztül. A két település bruttó 597 millió forintos
beruházása a Köviép Kft. kivitelezésében három
ütemben valósul meg.

Rau Józsefa polgármesteri
hivatal műszaki csoportjá
nak vezetője lapunknak el
mondta, hogy az első ütem
jelentős része 1998 végére
befejeződött. Elkészült Me
zóberénytől15kilométernyi
vezeték, felépült Csárdaszál
Jáson a víztorony és Gyoma
endrődön befejezték az 500
köbméteres tározómedence
építését.

- A második ütemben a bé
késcsabai Vandháti szi
vattyú gépházátalakítási
munkálatai készülnek el. Er
re azért van szükség, mert a
megye déli részéról Békés
csabán át érkező vízból a je
lenlegi berendezések nem
képesek megfelelő mennyi
séget szolgáItatni Gyoma
endrődnek. A mintegy nettó
száz milliós munka ez év
májusán készül el - mondta
Rau József.

Ahhoz, hogy biztonsággal
követhető legyen a Maros
hordalékkúpjának vízután
pótlása, a hatóságok előírták

egy figyelőrendszerkiépíté
sét a vízbázis környezeté
ben. Nettó 34 millió forintért
úgynevezett figyeló1<utakat
és különböző méróberende
zéseket kell építeni illetve
üzembe helyezni.

- A kétéves közös beru
házáshoz Gyomaendrőd

nek az állami pénz mellé
119 millió 409 ezer forint
saját forrást kellett bizto
sítani. Ezt a saját forrást
csökkenteni tudtuk a Bé
kés Megyei Vízművek

Vállalattól kapott támoga
tássaI és az áfa vissza
igénylés lehetőségével.

Ezeken kívül sikerült
megszerezni egy pályázat

útján a svájci állam támoga
tását is. Ez ugyan nem pénzt
jelent, de értékes és szüksé
ges gépeket, berendezéseket
kapunk térítésmentesen. A
tervezett nettó 477,6 millió
forinttal szemben 452,5 mi]
Iióba kerül az ivóvíz beruhá
zás. További nyereség az is,
hogy olyan berendezéseket
is lecserélünk, amelyek
egyébként nem szerepeltek a
programban - tudtuk meg
Rau Józseftól.

Várhatóan ez év júliusá
ban már az új vezetéken ér
kező egészséges ivóvizet
fogyaszthatja Gyomaendrőd
lakossága. A város területén
lévővízvezetékrendszert ad
digra a vízművek vállal at kö
teles kitisztítani.

A város vezetése úgy hatá
rozott, hogy a beruházást kö
vetően megmaradt
pénzekből Kocsorhegyen
keresztül, az üdülőterü]ete

ket is érintve Nagylaposra is
eljuttatja az egészséges ivó
vizet. RE.

Emelték
a víz árát

Január elsejétől ismét
emelték az ivóvíz díját. A la
kossági vízdíj az eddigi l 18
forintról 133,5forintra, a la
kossági csatornadfj 89 fo
rintról 100,9 forintra nőtt

köbméterenként. A hatósági
vízdíj 137,2 Ft+áfáról 155,2
Ft+áfára nőtt. A hatósági
csatornadíj ez év januárjától
köbméterenként ] 30,7
Ft+áfára emelkedett. A szip
pantott szennyvíz megsza
bott díja köbméterenként
bruttó 263,6 forint lett.

Mintegy 10 százalékkal emelkedtek az autóbusz közle
kedés tarifái. Ez év tól S forinttal többet, 60 forintot fize
tünk egy menetjegyért. A dolgozói havi bérlet 1500
forintba, a tanuló- és nyugdíjas bérlet 430 forintba kerül.
Az önkormányzat a hel yi járatú autóbuszok üzemeltetőjét

a Villámturs Kft-t havonta 272 ezer 645 forinttal támogat
ja.

Adómentesség
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében egy

módosítást fogadott el a képviselő-testület. Mint ismere
tes. a kábeltévé-bekötés befizetői azelmúltévben adómen
tességet kaptak. -Ezt a lehetőséget a város 1999-re is
fenntartja, hiszen a kábelhálózat kiépítettsége még nem
érte el a szükséges - a képviselő-testület által elvárt 
mértéket. s ez nem a lakosság hibája - mondta indoklásul
dr. Csorba Csaba jegyző.

Kábeltévé díjemelés
Január l-től az eddigi havi 500 Ft-ról 600 Ft-ra nőtt a

kábeltévé üzemeltetési díj - tudtuk meg SzLícs Imrétól. a
kábel hálózat üzemel tetőj étől.

Egyenlőre megszűnik
Múlt év végével a mÚKödési feltételek hiányában meg

szűnt a Békés Megyéért Vá.llakozásfejlesztési Alapítvány
gyomaendrődi alirodája. Az alapítvány által alkalmazott
vezetőmegbízatása múlt év végével lejárt. Egyenlőre tehát
szünetel az aliroda tevékenysége. ám a város továbbra is
szeretné az alapítvánnyal közösen fenntartani a Hősök úti
irodát. Hogy milyen formában segíti majd tovább a helyi
vállalkozásokat az alapítványi iroda. arról a képviselő-tes

tület rövidesen dönteni fog.

www.gyomaendrod.hu
December 9-én Dezső Zoltán alpolgármester és Szántó

József. a Mars Network Kft. marketing igazgatója a város
háza dísztermében ünnepélyes keretek között átadta és
bemutatta Gyomaendrődváros Internet honlapját. A vi lág
hálón bárki belelapozhat a Gyomaendrődöt bemutató több
száz oldalba, ahol az aktuális hírek mellett gazdasági.
közéleti, önkormányzati, kulturális és sport témájú infor
mációkat is olvashatnak az érdeklődól<.

Kamat az iskoláknak
Az önkormányzatnál még 1996 novemberében bevezet

ték a városi kincstárt, melynek során a város intézménye
inek saját bevételeit is bevonták az önkormányzat
finanszírozási rendszerébe. A Bethlen szakképzőiskola és
a Kner gimnázium szakképzési hozzájárulásait külön ke
zelték lekötött betétkénL így abból kamatbevétel keletke
zett. A képviselő testület e kamatbevételeket átadja
szakképzés céljaira az említett kél intélménynek. A Beth
len 864 ezer fori nthoz. a Kner 65 ezer füri nthoz jutott így
hozzá. Mint azt a polgármester megjegyezte: a Bethlen
iskola az elmúlt évben mintegy 30 millió forintnyi pályá
zati pénzt hozott a városba. Az összes többi intézmény
együttesen nem produkált ennyit...
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Óriási lehetőségetszalasztott el
Gyomaendrődvezetése

Szerencsés választás
Mark Dickey, a Pioneer Hi-B red Magyarország Rt. igazga

tója szerint Szarvas szerencsés választás volt, hiszen a vető

magtermelés szempontjából az egyik legjobb fekvésű térsége
az Alföldnek. Az igazgató a Békés Megyei Hírlapnak elmond
ta, hogy Szarvason és vonzáskörzetében jelentős a szellemitőke

tartalék, a térség évszázadok óta az agrárinnováció egyik
centruma. Az út és telefonhálózat jól kiépített és az európai és
a CEFTA országok szempontjából kedvezőa város logisztikai
fekvése. Az amerikai cég európán belül Magyarországon építi
ki az egyik legnagyobb termeltetőés feldolgoztató bázisát. A
Szarvason kétezerig megvalósuló beruházások összes értéke
meghaladja a 30 millió USD összeget.

DezsőZoltán alpolgár
mester a képviselő-testü

let december 15-i ülésén
nem kis vihart kavart ki
jelentésével. A térségi
kommunális hulladékle
rakó tervezett építése
kapcsán kérte a képvise
ló'ket, hogy támogassák
mindazokat a beruházá
sokat, amelyek a város
fejlődését szolgálják,
már csak azért is, hogy
ne szalasszon e: ~yoma
endrőd többé olyan be
ruházásokat, mint a - két
éve Szarvasra települt 
Pioneer vetőmagüzem.

- Az amerikai cég először

Gyomaendrődönkívánt te
lepet építeni 16,2 millió
dolláros beruházással, ám
Gyomaendrődakkori veze
tői nem voltak képesek biz
tosítani a cég által kért
néhány telefonvonalat, s
így szalasztották el talán az

évszázad egyik ipartelepí
tését Gyomaendrődön 
mondta DezsőZoltán.

Cúbulka György kifejtet
te, hogy az akkori testület
szerette volna, ha a Pioneer
cég itt telepszik meg, de a
város nem volt képes egy
maga a telefonközpontot
bővíteni.

- Sajnos nem tudtunk öt
telefonvonalat biztosítani.
Ezen múlott volna a Pioneer
ideteleülése - mondta Czi
bulka György.

Dr. Valach Béla képvise
lő is reagált az alpolgár
mester felvetésére.
Elmondta, hogya Pioneer
cégtól annak idején először

őt keresték meg.
- Személyes ismerősöm

ugyanis az az úr, aki az
amerikai vetőmag cég
ügyeit intézte. Valóban a
beruházás megkezdése
előtt a lehetséges helyszí
neket j árták körbe, s az első

megkeresett település Gyo-

maendrőd volt. Az infrast
ruktúra hiánya és a vállalko
zói környezet hőmérőzése

után döntött úgy a Pioneer
amerikai tulajdonosa, hogy
inkább Szarvason épít üze
met - tájékoztatta a képvise
ló'ket dr. Valach.

A vita lezárásaként dr.
Dávid Imre polgármester
elmondta, hogy ha akkori
ban ő a polgármester, akkor

- ha miniszterelnökig is kell
elmenni - legalább tíz tele
fonvonalat szerez.

- Persze nem biztos, hogy
csak a telefonon múlott a
beru házás. Mi ndenesetre
egy biztos, akkoriban óriási
lehetőséget szalasztott el
Gyomaendrőd vezetése 
zárta le a témát a polgár
mester.

H.E.

I FIGYELEM! I
., Új- és használt, .,

OLCSÓ CIPŐBOLT
nyílt Gyomaendrődön

a Kossuth u. 37/1. szám alatt.
J999. január JJ-23-ig

20 %-os árengedménnyel kínálunk:

* Divatos női-, félfi-, gyermek bakancsokat, cipó'ket,

* sportcipó'ket,

* női csizmákat,

* gyermek hótaposókat.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9-l 7-ig,

szombaton 8-12-ig.

II.,.,
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!

Tisztújtás a szo4~ialistáknál

A Magyar Szocialista Párt Városi Szervezete 1998. decem
ber 12-én tartotta tisztújtó taggyúlését Gyomaendrődön.A
taggyúlés megha1Jgatta és megvitatta az 1996 óta végzett
munkáról szóló beszámolót. Külön értékelte a tavaszi ország
gyúlési- és az őszi önkormányzati választásokat.

Számos hozzászólásban megfogalmazódott, hogya szer
vezet tevékenysége alapvetően nem szorul lényeges változ
tatásra, de a megváltozott körülmények miatt néhány
területen szükség van kiigaztásra.

Javítani kell a civil szervezetekkel, szervezettebbé kell
tenni a baloldali pártokkal való együttműködést.Több figyel
met kell fordítani a nyilvánosság előtt való megjelenésre,
javítani szükséges a párbeszédet a város választópolgáraival.
Az MSZP-nek, mint olyan pártnak, amely a legjobb képvise
lőitjuttattaGyomaendrődönis az önkormányzatba, töreked
nie kell az önálló arculat megteremtésére, megőrzésére a
testületi munkában is.

A taggyúlés háromfős elnökséget választott. Az elnöki teen
dól< ellátásával Babos Lászlót bízta meg. Az elnökségbe Foglár
Mihályt és Gubucz Györgyöt választotta. A helyi szervezetet a
megyei küldöttgyúlésen Dankó Mihály fogja képviselni .

Az elnökség ezúton is köszöni a pártra és jelöltjeire adott
szavazatokat. A város lakosságának békés, boldog új eszten
dőt kíván az MSZP Városi Szervezete
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Pénz a civileknek
Az önkormányzat tavaly az összes mú1<ödési kiadásai

nak 0,73 százalékát, azaz összesen 7 millió 21 ezer forintot
fordított a város civil szervezetei nek támogatására. A kép
viselő-testület december 15-i üJésén úgy döntött, hogya
művelődési és egyéb célú ci vi l szervezetek támogatására
külön pénzügyi alapot hoz létre, melyból a civil szerveze
tek pályázati úton nyerhetnek támogatást.

A pályázatot mindig a tárgy év január 31-ig írják ki, a
pályázatok benyújtási határideje pedig a kiírást követő 30.
nap. Pályázhatnak magánszemélyek, akik tevékenységük
kel növelik a város hírnevét, pályázhatnak egyesületek,
klubok, karitatív szervezetek, és a bíróségi bejegyzéssel
rendelekezőci vi I szervezetek.

A támogatottak
Az önkormányzat 1998-ban nyújtott támogatásai:
Alapítvány Gye. Közgyűjteményeiért 700 OOO Ft
Városi Tűzoltó Egyesület 2500 OOO Ft
Motormúzeum 500 OOO Ft
Körös Néptánc Alapítvány l OOO OOO Ft
Gye. Társastánc Mozgalmáért Alapítvány 500 OOO Ft
Pólus Krisztián 6000 Ft
Honti Antal kiadványához 35 OOO Ft
Művésztábor 20 694 Ft
Majorette Csoport 70 OOO Ft
Komédiás Kör 50 OOO Ft
Természetbarátok Köre 200 OOO Fl
Hadirokkantak Egyesülete 12 OOO Ft
DADA program 272 500 Ft
"Fékút a gyermekekért" Alapítvány 100 OOO Ft
MentőAlapítvány 250 OOO Ft
Polgárőrség 250 OOO Ft
Vöröskereszt 300 OOO Ft
Bethlen Alapítvány 200 OOO Ft
Kertbarátok Köre lOOOO Ft
II. Számú Nyugdíja Klub 25 OOO Ft
Felsőrészi Olvasó és Gazdakör 10 OOO Ft
Mozgáskorlátozottak Egyesülete la OOO Ft

Egyezség
A város vezetése peren kívüli egyezséget kötött a The

mix Építőipari Szövetkezettel a sportcsarnok padlózatá
nak felújítása ügyében. Mint ismeretes, annak idején a
sportcsarnok kivitelezését a helyi építőipari szövetkezet
végezte, ám az azóta felmerült építési hibákat a jogutód
Thermix nem ismerte el. A szövetkezet most vállalta, hogy
két részletben ez év augusztusáig 3 millió forint kártérítést
fizet a városnak. Ez az összeg a helyreállítás közvetlen
költségeit fedezi.

Ajándék az óvodásoknak
Jakus Imre ÖregszöJlőönkormányzati képviselőjehely

béli vállakozók segítségével 30 ezer forint értékű játékot
adományozott az öregszöllői óvodának. A karácsony előtt

átadottjátékok felejthetetlen meglepetést okoztak az óvo
dásoknak.

Közmeghallgatás
lesz az új hulladéklerakó

ügyében
Gyomaendrődés a térség hat önkormányzata - Csárdaszál

lás, Hunya, Kondoros, Kardos, Örménykút, Kétsoprony - úgy
döntött, hogy a szilárd kommunális hulladék gyűjtésére és
kezelésére önálló szervezetet hoznak létre Körös Térségi
Kommunális Hulladék Gyűjtőés KezelőTársuláselnevezés
sel.
Gyomaendrőd képviselő-testülete múlt év novemberében

döntött arról, hogy Gyomaendrőd külterületén az egykori
téglagyár mellett több település közremt:íködésével, társulás
formájában egy térségi szeméttelep építését kezdeményezi.
Az említett települések mellett Szarvas és Csabacsűd vezetői

is meghívást kaptak az előzetes egyeztetésekre, ám ezeken
nem vettek részt.

A telep megvalósításához és mú1<ödtetéséhez az érdekelt
települések a lakosság számának arányában jálUlnak majd
hozzá, s emellett állami támogatásra is pályázatot nyújtanak
be. A több év alatt megvalósuló belUházás legalább 25-30
éven át lesz képes megoldani a térség településeinek hulla
dékkezelési gondjait az európai normáknak megfelelően.

A tervezett szemétlerakó ügyében egyébként az önkor
mányzat januárban közmeghallgatást tart. s itt kérik ki a
lakosság véleményét is.

, , ,
ERTE51TE5

Felhívjuk a szilárd burkulatú utak. utcák lakóit, hogy
a Gyomaendrőd Város Képviselő-testületeaz 1990 évi
LXV.tv. 16. paragrafusában biztosított jogkörében el
járva a város tisztaságáért, a kulturált emberi környezet
megőrzéséértalkotott rendeletének 5.paragrafus 3. be
kezdése az alábbiakat írja elő:

"A szemétszálltásba bekapcsolt ingatlanokon a ház
tartási szemetet a gépi gyűjtési technológiának megfe
lelő egységes, fedhetőedénybe, kukába kell gyűjteni"

Kérjük az érintett lakosságot, hogy legkésóbb 1999.
március l-ig a kukaedényeket beszerezni szíveskedjen.
A jelzett időponton túl zsákba, dobozokba gy(íjtött és
kihelyezett szemetet nem szállítjuk el.

Tiszeit Lakosság!
A környezet tisztasága, kulturált emberi környezet

megőrzése érdekében kérjük szíves együttmú1<ödésü
ket.

GYOMASZOLG KFT.

-
Üzlet- és irodahelyiségek,

~D kladok
!.;7(' '.' / Gyomán a Kossuth u. 18. szám alatt

I J ----.J (a volt DY-WA Kft. épületében).

L
Erdeklődni: a helyszínen,
vagy a 386-522/25-ös
telefonszámon. ____---I



6 DIÁKÉLET 1999. január

zalagavató

Egy tanév Ausztriában

••

Unnepi hangulat
a művelődési házban

December I l-én pénteken a Nemzeti Ku Iturális Alap által
támogatott Négy évszak programsorozat zárórendezvényére
került sor Kiskarácsony, nagykarácsony címmel a Katona
József Városi Művelődési Központban, meJy szép számú
közönséget csalogatott a házba. Az elsősorban gyermekek
számára összeállított műsor szereplői ugyancsak gyerekek
voltak, a helyi óvodák és iskolák nebulói. A Városi Zene- és
Művészeti Iskola a zene nyelvén próbált karácsonyi hangu
latot teremteni, sikeresen. Az iskola kórusa, fuvolatriója és
furulyazenekara ez ünnephez kapcsolódó műveket válasz
tott, Fülöp Zsójiától gitáron hallhattuk a jól ismert karácsonyi
melódiákat, majd Fónagy Ádám gitáron és Kovács Ágnes
fuvolán tolmácsolt egy Köhler darabot. Nagy László Csoda
fiú szarvasának történetét Tóth Kirti szavalta.

A népi hagyományokat a 2. Számú Általános Iskola 3.b
ÉKP-s osztálya lucázással elevenítette fej, a kis Jézus meg
érkezését a Selyem Úti Óvoda nagycsopoltosai bethlehemes
játékban mesélték el. Nem hiányozhatott a műsor címét adó
dal sem, ezt Homok Zsuzsa és Török Anikó énekelte.

Nemcsak a sikeres szereplésért lehetett azonban izgulni,
hiszen e műsor adott helyet az iskolákban meghirdetett fe
nyőfadíszítő versenynek. A megmérettetésre 13 alsó- és II
felsőtagozatososztály nevezett, akiket a zsűri külön kategó
riában értékelt. A kicsik lelkesedését és igyekezetét tük.rözi
az is, hogy az alsótagozatosok között 3 különdíj is kiosztásra
került. A sorrend így a következól<éppen alakult: az alsósok
nál a 2. Számú Általános Iskola 3.b osztálya bizonyult a
legügyesebbnek, megelőzvea 3. c-t és él Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola 2.b osztályát. Különdíjban a 2. Számú Álta
lános Iskola I .d, 2.d és 4.b osztálya részesült. A felsőtagoza

tosak között két díjazott lett: a képzeletbeli dobogó legfelső

fokára a 2. Számú Általános Iskola 7.c osztálya állhatott, míg
a második helyen az ugyancsak 2. számú iskolás 5.d osztály
ünnepelhetett.

A program befejeztével néhány helyi vállal kozó jóvoltából
a sikeresen szerepló'lc tehát minden fellépő, forró teából és
friss pogácsából meríthetett energiát a hazaútra.

Imre Andrea

"Kiskarácsony, nagykarácsony..."

aki szerint sokkal nyugod
tabb az osztrák iskolában a
diákélet, hiszen összesen
negyvenen - a környékbeli
parasztok gyermekei - jár
nak ide tanulni.

Nyolc végzős osztály fejezi be idén tanulmányait
a Bethlen Gábor SzakképzőIskolában. Szalagavató

báljuk december 17-én volt asportcsarnokban

~

Uj gumiabroncsok
árúsítása

Nagy László, a Bethlen is
kola 3. éves mezőgazdasági

technikus hallgatója szep
tember 8-a óta a Pioneer cég
támogatásával az ausztriai
Tulln mezőgazdasági szak
iskolájában tanulhat egy ta
néven keresztül.

- Az iskolában két erdélyi
magyar és egy dunántúli
lánnyal együtt négyen va
gyunk magyarok. Eleinte ne
héz volt, hiszen németül
folyik a tanítás, s még na
gyon sok szakszót kellett
megtanulni. Sikerült beil
leszkedni, igaz az osztrákok
nagyon segítőkészek és ba
rátságosak - mondja a kará
csonyra hazalátogató diák,

mindenféle gépjárműhöz, valamint
targoncához.

Vállalom továbbá személy-, teher-,
mezőgazdasági gépjárművek

és targoncák gumiköpenyének gépi
szerelését javítását centírozását,

Boldog új évet kíván

~
Katona György, gUmijavítói

Gyomaendrőd, I••

T'CH Bajcsy u. 107. 'i':'_
Telefon: 66/285-127 ~]~

Óvodások betlehemes játéka
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Első helyen a Túri Bicskások Középiskolások versenye

Szaloncukor Kupa

A Gyomaendrődi Városi
Sportcsarnok rendezésében
Profi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság folyik a sport
csarnokban JI csapat rész
vételével minden
szombaton és vasárnap J4
órától.

A résztvevő csapatok:
Árpád Söröző (Békéscsaba),
Hunyai Tolongás (Hunya),
Haller (Gyomaendrőd), Pa
vilon FC (Gyomaendrőd),

Túri Bicskások (Mezőtúr),

Magtárlaposi Öreg Bikák,

Thermix (Gyomaendrőd),

Favill SC (Gyomaend
rőd), Krokodilok (Gyoma
endrőd), Zöld Sa.sok
(Gyomaendrőd), Fegyene
város (Gyomaendrőd),

Speed (Gyomaendrőd).

A január 3-i harmadik for
duló után első helyezett a
Túri Bicskások, a MÖB
Thermix a második, a Holler
pedig a harmadik helyen áll.
A negyedik az Árpád Sörö
ző, az ötödik a Pavilon FC.
csapata.

Az immáron negyedik éve hagyományosan megrendezen
dő Karácsony Kupa '98 középiskolás sportnapot múlt év
december IS-ére hirdette meg a szervező, a Bethlen Gábor
SzakképzőIskola. A három sportágat felölelő versenysoro
zatnak a sportcsarnok és a Kner Gimnázium tornaterme adott
otthont. Négy iskola, a Mezőhegyesi Szakképző, a Szeghalmi
Péter András Gimnázium, a Kner Gimnázium és a Bethlen
iskola mintegy ISO diákja mérte össze tudását. Lány kézilab
dában első lett a Bethlen csapata, 2. a Kner. a 3. a szeghalmi
csapat lett. Fiú kosárlabdában a Kner végzett az 1. helyen, 2.
Szeghalom, 3. Mezőhegyes, fiú labdarúgásban első a Beth
len, 2. Szeghalom, a 3. pedig Mezőhegyes csapata lett. Az
összesített versenyben is a Bethlen iskola csapata végzett az
élen.

Köszönet
A Szó-Beszéd lapján keresztül szeretnénk megkö

szönni a Gyomaendrőd Város Önkormányzata képvise
lőinek azt a nemes gesztust, amellyel az idős

embereknek segítettek gondtalanabbá tenni a szereretet
ünnepét!

TiszteLettel: KOl71ócú Imre és neje

Közlemény
A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény- Városi

Képtár - értesíti kedves közönségét, hogy kiállításai
1998. december 20-tól 1999. március l-ig csak előzetes

bejelentkezéssellátogathatók. Bejelentkezni a látogatás
előtt legalább egy héttel a 66/3 86~777-es telefonszá
mon, vagy személyesen a Katona JózsefVárosi Műve
lődési Központban lehet.

Bejáratott
gyorsétkező

frekventált helyen

KIADÓ
vagy..
ADO.
Érd.:

66/386-105

Popkorn
kukorica

pattogató-gép
eladó.

Érdeklődni:
66/386-l05

A PENNY MARKET MELlETI

GA~DA ;
KISARUHAZ

Kisáruházunkba megérkeztek
a tavaszi kertímagvak és az első növényvédelmi

munkához szükságes lemosó vegyszerek.

Ezen kívül: fóliák, gumicsizmák műtrágyákés
sok egyéb a háznál nélkülözhetetlen termék

kapható.

SZAKTANÁCSADÁS!
Telefon. 06-66/386-359

Már most gondoljon
a tavaszra!

Szeghalmi, budapesti, makói és gyomaendrődi gyermek
csapatok részvételével, a Gól-Suli Alapítvány rendezésében

1998. december 19-én a sportcsarnokban zajlott
a Szaloncukor Labdarúgó Kupa, melyet
a képen látható szeghalmi csapat nyert
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Az 1998-as eszt
1999. január

ndő

Január
o Megszűnt Gyomaend

rődön - az időközbennémet
tulajdonba került - Tiszán
túli Áramszolgáltató Válla
lat CT:':' ÁSZ) helyi
kirendeltsége. Az új tulaj
donos a cég átvilágítását
követően soknak találta a
TITÁSZ negyven kiren
deltségét, ezért ezek csök
kentését határozták e!.

• Gyomaendrőd lakóinak
száma évról-évre csökken.
Az elmúlt öt évben 601 fő

vel csökkent a lakosok szá
ma. Míg 1992. január
elsején 16.864 lakója volt a
városnak, addig 1997.janu
árjában 16.263 főtszámol

tak Gyomaendrődön.

o A helyi járatú autóbu
szok üzemeltetője, a Vil
lámturs az eddigi 50
forintról 60 forintra emelte
a menetjegyek árát.

o Békésiné Boldizsár El
Ia nyerte az Apolló Mozi
bérbeadására kiírt pályáza
tot. A nyertes békéscsabai
szakember bérleti díj at
ugyan nem fizet a városnak,
de a város költségvetéséból
támogatást sem kért az üze
meltetéshez.

Február
Gyomaendrőd önkor

mányzata február 26-án fo
gadta el a város idei
költségvetését 1 milliárd
437 millió forintos bevétel
lel és kiadássa!. A város és
intézményei mú1<.ödtetésére
megy el a pénz nagy része:
összesen 954 millió forint.
Felújításra 11,7 milliót, fej
lesztésre 447 millió forintot
fordítanak, 23,7 millió fo
rintot pedig úgynevezett
céltartalékba helyeznek.

Március
o Március l8-án felavat

ták Gyomaendrődön,a Kö-

rösladányi út mellett az
osztrák Kneissl Dachstein
Sportartikel vállalatcso
porthoz tartozó Raichle
Sport Kft. új üzemcsarno
kát. Az 1991-ben külföldi
befektetó1<. ál tal megvásá
rolt gyomaendrődicég dol
gozóinak létszáma már
l20-ra emelkedett.

• A budapesti olasz nagy
követség gazdasági és ke
reskedelmi titkára,
valamint az Olasz Külke
reskedelmi Intézet elnöke
látogatott március 23-án
Gyomaendrődre dr. Misur
György szarvasi képviselő
jelölt meghívására.

o Március 28-án elké
szült a Kolmann telepen a
Gyomaendrődi Kábeltévé
fejállomása. Szűcs Imre
mezóoerényi vállalkozó el
mondta, hogy a hálózat ki
építése a Botond utcán, a
Tompa utcán kezdődik,

maj d a Vásártéri lakótele
pen folytatódik.

o Március 25-29 között
Budapesten rendezték meg
az Utazás '98 Nemzetközi
Idegenforgalmi Szakkiállí
tást, melyen több Békés
megyei településsel együtt
a megyei iparkamara közös
standján Gyomaendrőd is
résztvett.

Április
o Gyomaendrődi Prog

ramfüzet címmel új kiad
ványt jelentetett meg a
Katona József Városi Mű

velődési Központ.

• Április 6-án az önkor
mányzat tulajdonában lévő

42,8 millió forintos TI
T ÁSZ-részvényekre 140
százalékon tett ajánlatot a
Casline Bróker Ertékpapír
Rt., s az önkormányzat az
ajánlatot elfogadta.

o Életének 87. évében,
április 7-én elhunyt Nyíri
Lajos táncpedagógus, a

gyomaendrődi Rumba
Táncklub egykori klubve
zető táncpedagógusa, aki
1972-tól tíz éven át vezette
a gyomai táncklubot.

• Április 16-án Gödöllőn
rendezték meg az országos
diákolimpia mezei futóver
seny döntőjét. A gyoma
endrődi Gellai Imre 6.
osztályos tanuló a 205 ver
senyzőból álló mezőnyben

a 12. helyezést érte eJ.

o Április 16-án kezdődött
meg a sorompó mellett le
bontott gázcseretelep he
lyén a MOL 2000 típusú
benzinkút építése.

o Április 2 J-25 között a
Budapesten megrendezett
építőipari szakki áII ításon
résztvett a gyomaendrődi

Németh Nyílászáró Gyártó
és Forgalmazó Kft.

• A Szó-Beszéd Szer
kesztősége április 23-án a
művelődési központban vá
lasztási fórumot rendezett.
Az 5. számú vál asztókörzet
kilenc képviselőjelöltje kö
zül hatan fogadták el a meg
hívást.

Május
o A Hőtechnikai és Gép

ipari Kft. ügyvezetője,Gel
lai Attila május elsejével
lemondott tisztségéről és
közös megegyezéssel távo
zott a 102 alkalmazottat
foglalkoztató cégtől.

o Május 8-án megtörtént
a 28 millió forintból felújí
tott Liget Fürdőműszaki át
adása.

• Az 5. számú választó
kerületben május 10-én a
parlamenti választáson a
39.658 választópolgárból
2l.467-en jelentek meg a
szavazóhelyiségekben és
21.033-an szavaztak érvé
nyesen. A 9 jelöl t közül
egyike sem kapta meg a
szavazatok 50 százalékát,
ezért május 24-én a máso-

dik fordulóban dólt el, hogy
a fideszes Domokos László
lép a szocialista Szöllősi

Istvánné helyére. Domokos
a gyomaendrődi választó
polgáraktól 3286 szava
zatot, míg Szöllősiné 2447
szavazatot kapott.

• Május 2 l -én a békési
Rovért Kft. és a békéscsa- I

bai RSZ-Coop Kft. szu
nyogirtó repülőgépe 400
hektárnyi területet szórt be
vegyszerrel a város felett.

• Május végén egy digi
tális nyomdagépet helyez
tek üzembe a Gyomai Kner
Nyomdában. A 130 millió
forintos beruházással egy
olyan modern berendezés
került a nyomdába,
amellyel újfajta piaci igé
nyeket lehet kielégíteni, s a
gyomai cég a profiljánál
maradva kis példányszámú
könyveket is tud majd gaz
daságosan gyártani.

• Május 29-én átadták a
Hármas-Körös árterében
ki al akított 23 km hosszú tú
raútvonalat, amely a Kec
segési holtágtól indul, s
halad él folyó jobb partján
az endrődi közúti hídig,
majd az útvonal áttér a bal
partra és folytatódik a gyo
mai közúti hídig. majd on
nan visszatér a Kecsegési
holtághoz.

Június
• Az Év Kiváló Gyoma

endrődi Pedagógusa kitün
tetésl és az ezzel járó 70 '
ezer r'orinros jutalmat Hu
nYJ Ekh:né. a 2. Sz. Általá-
nos Is ko la t a ná rn őj e
vehette át ünnepélyes kere
tek között június ll-én a
városházán.

Július
• III Iius 5-én Endrődön a

Kondorosi út melletti egy
kori homokbánya területén,
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gyomaendrődi krónikája
az Eurocross Ringen ren
dezték meg a Balázs Kupa
Országos Bajnoki Moto
cross Versenyt.

o Immáron ötödik alka
lommal rendezte meg a
Gyomaendrődi Bethlen
Alapítvány a nemzetközi
művésztábort.

o Dr. Dávid Imre polgár
mester a képviselő-testület

július 30-i ülésén bejelen
tette, hogy az őszi helyha
tósági választásokon
függetlenjelöltként újra in
dul a polgármesteri posz
tért.

o Július 31-én az RTL
Klub Fókusz című műsorá
nak stábja riportot forgatott
a nyári szúnyoginvázióról
elhíresült Gyomaendrő

dön.

Augusztus
o Augusztus elsején Far

merestet rendezett neves
művészek és együttesek
résztvételével Nagy lapo
son Erdősi István a Pop
farm gazdája.

o A II. Nemzetközi
Volkswagen Bogártalálko
zón remek programok gon
doskod tak a
Gyomaendrődre látogató
több mint félszáz jármű

utasainak szórakoztatásá
ról augusztus 7. és 9-e kö
zött.

o Augusztus IS-én a gyo
mai szabadstrand területén
rendezték meg az országos
kajakversenyt, ahol a múlt
évben létrehozott helyi Kö
rös Kajak Egyesület ver
senyzői is indultak.

o A városi sportcsarnok
adott otthont augusztus 20
22 között a Vita Agricolae
'98 Mezőgazdasági, Ipari
Kiállításnak és Vásárnak,
melyet a Bethlen Alapít
vány szervezett.

o A Gyomai Gimnázium
ban 1954-ben kezdődött el

az oktatás, s négy év múlva
1958-ban érettségiztek az
első tanulók. Augusztus
20-án az öregdiákok ren
dezték meg 40 éves érettsé
gI találkozójukat egykori
iskolájukban.

o Hatalmas érdeklődés

kísérte az r. Gyomaendrődi
Nemzetközi Halfőzőver

senyt, melyet augusztus 21
én 25 versenyző

résztvételével a Dreher Sö
röző rendezett.

Szeptember
o Kner Kupa néven nem

zetközi judoversenyt ren
dezett szeptember 6-án a
városi sportcsarnokban a
Gyomaendrődi Judo Club.
A meghívásos versenyen a
gyomaendrődi versenyzó'k
remekeltek.

o Szeptember l7-én első

alkalommal a helyi kábel
tévé stúdió kísérleti adás
ként élő közvetítést adott a
képviselő-testület üléséról.

Október
A gyomaendrődi vá

lasztópolgárok részéről

nagymérvű érdektelenség
jellemezte az október ] 8-i
önkormányzati választáso
kat. A ]2.807 választó kö
zül mindössze 3493-an
mentek el szavaznI. Az
egyetlen polgármesterje
lölt, a függetlenként induló
dr. Dávid Imre 3110 szava
zatot kapott és így négy év
re ismét ő lett a város első

embere.

o Október 29-én az új ön
kormányzati testület alaku
ló ülésén Dezső Zoltánt
alpolgármesterré választot
ták a képviseló'k, második
alpolgármester nem lett,
mert Császárné Gyuricza
Éva nem kapott elegendő
szavazatot. A következő

ülésen a polgármester a kis-

gazda Gellai Imrét javasoI
ta a második alpolgármes
ternek, akinek személyét a
testület is elfogadta.

o Újházi Ernő és Vaszkó
András a Gyomaendrődi

Siketekért és Nagyothalló
kért néven közalapítványt
hozott létre.

. o Gyomaendrőd, illetve
az 5. számú választókörzet
országgyűlésiképviselőjét,

Domokos Lászlót válasz
tották október 30-án a Bé
kés megyel közgyűlés

elnökévé.

o Október 30-án megala
kult a német kisebbségi ön
kormányzat. Elnökévé dr.
Weigert Józsefet választot
ták.

November
November 4-én meg

alakult a cigány kisebbség
önkormányzata. Elnöke is
mét Dógi János lett.

o A Mirhóháti Idősek

Otthona mellett lévő házat
megvásároita az önkor
mányzat és a két épületet
összeépítve új abb férőhe

lyeket alakítottak ki. Az
Oszikék névre elkeresztelt
idősek otthonát november
l2-én adták át.

o Alapítvány a Művelt

Cigányifjúságért névvel a
cigány kisebbségi önkor
mányzat kezdeményezésé
re Dági Józsefné. Dógi
Jánosné és Ráczné Dógi Pi
roska alapítványt hozott
létre.

o November 19-én a
Bethlen iskola szervezésé
ben Gyomaendrőd városa,
valami nt magánszeméi yek
adománya indulr úrnak az
árvízkárosult kárpátaljai
Tiszabökénybe.

December
o December I -től dr.

Sonkoly János személyé-

ben új vezetője van az OTP
gyomaendrődifiókjának. A
korábbi fiákigazgató, Rácz
Béla nyugdíjba vonult.

• Megjelent a gyomaend
rődi Megyeri György ze
nész első kazetrája Nem
tudni mit hoz még a holnap
címmel.

o A helybéli Épfe magán
vállalkozás december 2
ára fejezte be a városháza
nyugati homlokzotának
felújítását. A nyílászárók
cseréjével együtt 9 milliós
felújítás 1999-ben a város
háza északi oldalával foly
tatódik.

..
Unnepségek
eló1<.észítői

G\'omaendrődÖT

198Y-ben nyilvánílOllák
várossá. így várossá
avarásának Tizedik év
fordulójáT ünnepelheti
idén. A cenlenáriumi ün
nepségek előkészílésére

az. önkormán.vwT bi::,olT
ságol hozotr IéIre. A bi
zorrság vezetője: Dezső

ZolTán alpolgármeSTer.
Tagjai: Dr. Dávid Imre
polgármeSTer, Gellai
/m re alpolgármesler, dr.
Va[ach Béla, Babos
LászJó, Hangya Lajos
!lé. Jenei Bálinr. dr. Ko
vács Béla, Had Mária
/.:.érH·iselők. dr. Csorba
Cs a/w j eg -' ::ő. K r5 ri s
G\'ö,-gyné közTis::'Tviselő,

Iványi László plébános.
Sipos Tas Tö!Jölöm lel
kész, Ladányi Gáborné
iskolaigazgató. Hajdú
László a városi /wITurá
lis egvesiileT elnök.e. Mé
száros Vende/gazdasági
mened::.ser. Papp Lajos
ga::.dasáf<i mened::.ser és
HOJ'llo/mé NémeTh Esz
Te,-. UgyaneZT a csaparot
bíarík meg egyben a har
nU/dik évez,-ed nyitányá
llak megünl7eplésének
e/ő/.:.és::.ítésével.
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Levél Nagyenyedről

A rotnán-tnagyar barátság tnargójára

P app László nagyenyedi római-katolikus pLébános nyílt
Levélben mondott köszönetet a heLyi szervezőknek az
idei - véleménye szerint mindenkihez szóLó - nemzeti

ünnep megrendezéséért. A nyílt Levélben ez áll:
"Először LáTOgatott egy nyugatifeLekezetíí, keresztény ma

gyar tempLomba Románia államelnöke. 1998. november 28
án, a bukaresti Madrigál Kórus fellépése alkalmábóL 19
órakor Emil Constantinescu úr államfőiminőségben lépte át
a nagyenyedi római katolikus templom küszöbét. Ez egyhá
zunk, népünk számára szimbólumértékíí gesztus.

Tisztában vagyunk azzal, hogy három lépcsőt kellett átLép
nie: a felekezetit, a nemzetit és a p olitikait. Figyelemre méltó
nevelői magatarTás, mind az államfő, mind a megyei és a
városi vezetőség, valamint a megjeLent ortodox képviseLet
részéről. Külön értékeljük, hogy tiszteletben tartották a "ge
nius loci" -t, a heLy szellemét. Egyáltalán nem sértettek az
előkészületek: a program alatt, sem nemzeti, sem felekezeti
téren, sőt még érzéseinkben sem. Emberséges közvetlen vi
szony határOZla meg az előkészüLetimunkánkat és az ünnep
lést.

Ez- (l': ünnep - ugyanakkor míívészeti esemény - azt m.uralja,
hogv egyiilll1uiködésünk kiterjesZlhelőaz élet többi síkjára is.

Kelt Nagyenyeden. 1998. november 30-án."
Pásztori Kupán 1stvánnagyenyedi református. tiszteleles a

november 29-i, vasárnapi istentiszteLeten - az egyházi szoká
soktól eLtérően - elismerően nyilatkozott a román államelnök
enyedi látogatásáról. A nagyenyedi magyar anyanyelvíílako
sok képviselőia helyi és a megyei rendezvényeken meghívott
ként vettek részt.

Történik mindez akkor, amikor Románia egyértelnuTen a nem
ze/gazdasági csőd széLén áll, egymást érik a politikai botrányok.
ErköLcsi értékek nincsenek. A 40 év kriptokommunizmus rend
kívüli módon eltompította a polgárokat. A tömegtájékoztatás
hiánya, a manipuláció, a kulturális értékek történelmi értéktár
ba való helytelen elhelyezése, a szakmai képzettség és a szellemi
mú11eLyek hiánya rendkívül súlyos károkat okoztak nekünk.

Hogy ha egy követnivaló szellemiség ma önálló véleményé
nek ad hangol a román, vagy romániai társadalom prostitu
álódásáról és teszi azt az írott sajtóban vagy televízióban, a
jelenben is l1uTködőönös érdekeken alapuló gazdasági érdek
csoporlOk és titkosszolgálatok rovására, kicsinálhatják. Ha
román, nemze/árulónak nevezik és kiközösítik, sokszor az
írott vagy elektronikus sajtó közreműködésével,ha magyar,
hazaárulónak nevezik. Vagy kémnek, és így próbálják kikö
zösíteni, vagy eLtávolítani a politikai életből.

Amennyiben oLyan szeméLyről, vagy szeméLyekrőlvan szó,
akik ma egy haladó szellemíí gondoLkodásmód képviseLői,

ugyanez történhet velük. Még akkor is, ha ez a román állam
elnök, vagy polgármester. Gondolok itt arra, hogy Románia
államfőjea negyenyedi polgármester meghívására a városba
látogatott egy olyan rendezvényalakalmából, amelyen 1918
december elsejére emlékeztek, azaz Erdélynek a román or
szágokkal való egyesítésére. Mellőzve a részletes történelmi
áttekintést, az okokat és a következményeket, röviden: ErdéLy
magyar adminisztrációs vezetésből román adminisztrációs
vezetés alá kerüLt.

MegÍTéLésem szerint azóta a román nemzet és az erdéLyi
magyar nemzetiség között, gyakran érthetőokok miatt, olyan
TávolságTarTÓ magatartás alakult ki, ami nem nevezhető

együttes, közösségi Lérnek. Most, egy Több mint gesztus énékL'í
Történést követően, mi is az események részrvevőinek, egy
máshoz Tartozónak érezhetrük magunka!.

Az államfőmagatartása azonban nemjárr következmények
néLkül. Néhány Fehér-megyei napilap Josan Mihai Horatiu
nagyenyedi poLgármester LejáratásávaL indítot! kampányt
egyrészt a magyar közösség, másréSZT az államfő ellen. A
heLyi ortodox pópa (pap), aki melLesLeg önkormányzaTi kép
viseLő, nem engedte meg az ország eLső emberének, hogya
román templomban a számára kijelölt karosszékben heLyet
fogLaljon, és szemére vetette Constantinescunak, hogy egy
magyar templomba megy a román nemzeti ünnepet megiilnL

Egy újságíró pedig cikkével megrőkönyödtetveolvasóit azt
állította, hogy az államfő a magyar himnusz dallamaira vo
nuLt be a kaTOlikus tempLomba, ami persze (sicl) románellenes
cseLekedet egy ilyen eseménykor. No meg máskor is. (VaLójá
ban Johann Sebastian Bach és Don Luis MiLan zeneszerzők

által írt aLkotások dallamai hangzotrak el.)
Egy tényleges beteg társadalmonban élünk, ahoL az

állandóan hangoztatott magyar veszéLy, mint tömegbií
nös megbélyegzés él a legTöbb román anyanyelVI! állam
poLgár psz.ichikumában. Ott. ahol nekünk - a gondosan
adagoLT gondolaTmérgezés közepetle - csupán egy célunk
van, vélik az eszelős elmék: ErdélYT megTiszríwni a ro
mánOkTÓl.

Legalább három napilap - egy országos és két megyei
teljesztésíí - a Nagyenyedre szóló meghívókon Lévő tájkép
alakját pisztolyformájúnak vélik és ebből újságíró oLyan kö
vetkeztetést von Le, hogya romániai magyar politikai erők

közvetve megfenyegették Románia eLnökéT, hogy aztán úgy
kormányozzon, ahogyan arra titkos céLú poLitikai erőktőL

utasítást kapott. Lehet, hogy határon túLnúndez neveTséges,
itT azonban az emberek többsége meg van ijedve.

A román nemzetbiztonság összeomlását harsogó szóLwnok
és a nemzeti trikoLór mögé bújó személyek néha felfedik igazi
arcukat, amikor saját magukat magasabb erköLcsi célokérT
síkra szálló szeméLyeknek vallva, nyíltan vállalják gyíílöLködő

megnyilvánulásaikat, teubéli cselekedetekre szítva román
poLgártársaikat. A másság-ellenesség magva eL van vetve. AZT
most csak mííködésbe kell hozni.

Ilyen körülmények köz.ött a nagyenyedi polgánnesternek
sokszor nehéz dolga akad, miveL felvállaIra cl lestvérvárosi
kapcsoLaTOt a magyarországi Gyomaendrőddel.

M egjegyzem, hogy a két város közötti viszonya
núndenkori poLgármesternek köszönhetően zök
kenőmentes, Dr. Dávid Imre és Josan Horatút

tisztségviselése óta kamatozó. A magyar város poLgármes
terének tudnia kell, hogy erre a kapcsolatra nekünk tó
vábbra is szükségünk van. Közös céljainkhoz merítünk erőT

beLóle. A vaLóságban ez egy híd, ami összeköTi szellemiségünkeT,
biztosítja a szakmai tapaszraLatcserét az intézmények kö
zött. KuLturális és sportrendezvényekre, ismerkedésre ad
Lehetőséget.

Ebben az új, állandóan váLtozó világban pedigfontos érték:
a barátság.

Mezei Sándor,
önkormányzati képviselő,

Nagyenyed
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A Békés Megyéért VállalkozásJejlesztési Alapítvány
és Gyomaendrőd Város Onkormányzata

~ ~

PALYAZATOT HIRDET
az alapítvány gyomaendrődialiroda

VEZETÖi ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE,

~WATTGMK.f
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Telefon: 66/386-358
1999-ben is vájjuk

kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket!

Pályázati feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- 3 éves vezetői gyakorlat,
- vállalkozások bei ndításával,

mú1<ödtetésével kapcsolatos jogi,
pénzügyi ismeretek.

Pályázathoz mellékelni kell:
- iskolai végzettséget igazoló ok

mány másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi erköl

csi bizonyítvány.
- szakmai önéletrajz.
- a pályázó elképzelései az aliro-

da m(íködésével kapcsoJatosan.
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázatnál előnyt jelent:

- adószakértői vizsga,
- idegen nyelv ismerete (angol,

német, francia),
- térség és vidékfejlesztési gya

korlat, érdeklődés.
A páJyázattal kapcsolatban felvilá

gosítást nyújt Csík András a Békés
Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány igazgatója, továbbá dr.
Dávid Imre Gyomaendrőd Város
polgármestere.

A pályázatokat 1999. január 22-én
12 óráig lehet benyújtani Gyoma
endrődVáros Polgármesteréhez.

Az állás 1999. február 1. napjá
val tölthetőbe.

* Háztartási gépek (Eta, Elin, Nile)

* Villamossági árucikkek
(elemek, izzók, védőcsövek,

kapcsolók, dugaljak,
műanyag dobozok,

lámpatestek),
háztartási gépalkatrészek

* SKF és demokratikus
gyártmányú csapágyak

rövid határidővel

Vállaljuk háztartási gépek
javítását

épületek villanyszerelését
és érintésvédelmi
felülvizsgálatát.

PÁLYÁZATI FELHíVÁS
Gyomaendrőd város önkormányzatának
polgármesteri hivatala pályázatot hirdet

az önkormányzat tulajdonában álló Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. sz. alatti iroda épület
(Polgármesteri Hivatal)

VÁLLALKOZÁ5 KERETÉBEN.. ;" .;.; .;

TORTENO TAKARITA5ARA.
Pályázhatnak:
Egyéni vállakozók, jogi személyek, jogi személyiség nélküli

gazdasági társaságok. (egyéni vállalkozók esetében mellékelni
kell a vállalkozói igazolvány másolatát, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében
a nyil vántartásba vételról szóló bírósági végzés másolatát),
akiknek köztartozásuk nincs.

A vállalkozás keretében elvégzendőfeladat:
A pályázati kiírás mellékletét képező részletes leírás szerint.
A vállalkozásért kérhetőlegmagasabb díj összege 1999-es

évre:
150.000 Ftlhó, ezt követő években a vállalkozási díj megha

tározásánál csak az éves inflációs hatások vehetők figyelembe.
A pályázat nyertesével
a Polgármesteri Hivatal képviseletében eljáró jegyző, határo

zatlan idejű szerződést köt. A jegyző a polgálmesteri hivatal
számára az összes szempont figyelembe vétel ével legkedvezőbb
feltételeket biztosító pályázóval köt szerződést.

A pályázaton előnyt élveznek:
A gyomaendrődi székhelyű egyéni vállalkozók, jogi szemé

lyek. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, továbbá
akik megfelelő referenciáva! rendelkeznek, valamint a tevé
kenység elvégzéséért kevesebb díjat kérnek.

A pályázathoz mellékelni kell:
- igazolást, hogyapályázónak a helyi önkormányzat felé

tartozása nincs.
- igazolást, hogyapályázónak APEH felé tartozása nincs,
- igazolást, hogyapályázónak TB tartozása nincs.
- A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó a tevékeny-

séget az alkalmazásában álló munkavállalók közül kivel fogja
ténylegesen végeztetni, és ezen személyek erkölcsi bizo
nyítvánnyal rendelkeznek-e.

- Az esetleges referenciák felsorolását.
- A pályázó tevékenységének rövid ismertetését.
- A feladat elvégzéséhez szükséges technikai eszközök bemu-

tatását.
A pályázat benyújtásának határideje:
1999. február l. 14 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot Gyomaendrőd Város jegyzőjénél (Gyoma

endrőd, Szabadság tér l., 5. számú iroda, Telefon: 66/386
122 vagy 282-302) lehet benyújtani, személyesen vagy
postán. (A postai úton történő benyújtás esetén a pályázata!
úgy kell feladni, hogy az a benyújtási határidőig a benyújtás
helyére megérkezzen.)

A pályázat elbírásának ideje:
1999. február 15. 14 óra.
A pályázat elbírálása:
A pályázatot GyomaendrődVáros jegyzője által felkért bírá

ló bizottság bírálja el. Azonos vállalkozási díj esetén a pályázók
között árverseny tartásra kerül sor.

A tevékenység megkezdésének ideje:
1999. márci us l.
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezik, és

hiányoznak a szükséges mellékletek. A pályáztató a pályázatok
ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyil váníthat
ja.

A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatos
felmerült költségekkel szemben díj nem számolható fel.
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Dáridó aSportcsarnokban

Lakodalmi
hangulat

Lagzi Lajcsival
és vendégeivel

~ ~

ALLAST
~

AJANL
Asztalosipari cég

keres
25 év feletti

szakmai
gyakorlattal
rendelkező

önállóan dolgozni
tudó

bútorasztalosokat.

Jelentkezni:
o 285-227-es

telefonszámon
történő

idöpontegyeztetés
utón személyesen.

A Dáridó házigazdája vendégével Korda Györggyel

Dominó együttes. A Dári
dót követővacsorán ugyan
is hajnalig ők húzták a
talpalávalót a népes közön
ségnek.

Babos Lászlóné a sport
csarnok igazgatónője a la
punknak elmondta, hogya
drága jegyeket kifizető kö
zönség talán jobb produkci
ót is kaphatott volna Lagzi
Lajcsitól.

- Igaz a Korda házaspár és
Pataki Attila, akik egészen
más kategóriát képviselnek
ebben a műfajban, némileg
kárpótoJták a nézőket 
mondta a sportcsarnok ve-
zetője. H.E.

öccsével próbál ta el kápráz
tatni a nagyérdeműt. Feled
hető nótái u tán szól ította
színpadra a népszerű éne
kes házaspárt: Korda Györ
gyöt és Balázs Klárit. A
rövid szünetben a művé

szek gyors kazetta árusítás
ba kezdtek, miközben
épségüket morcos testőrök

óvták az ezreseket lobogta
tó, tolongó tömegtól.

Az est fénypontja a play
back-ról énekel ő egykori
eddás Pataki Auila volt. aki
láthatóan még él vezte amit
csinált. A dáridós cigány
nóták után Edda-slágerek
kel is meglepte a fogékony
közönséget. A Pataki -show
fergeteges sikert aratott: a
tomboló tömeg néhány me
részebbje a színpadon is be
mutathatta tánctudását...

A két órás műsort követő
en a terem túloldalán felál
lított másik színpadon
csapott a húrok és a billen
tyűk közé a békéscsabaiPataki, a sztár

A december ll-i sport
csarnokbeli Dáridóra 629
vendég váltott jegyet, s este
8 órakor izgatottan várták,
hogy anagy össznépi szóra
koztató Lagzi Lajcsi a szín
padra perdüljön. A fővárosi

művészbrigádjó félórás ké
séssel érkezett Gyomaend
rődre, ám ez a tény csak
tovább spanolta a várako
zók izgaImát.

Lagzi Lajcsi billentyűze

tével, vicceivel és dobolós

Balázs Klári dedikál A Dáridó után jött a Dominó Korda Gyuri kazettát árul



1999. január KALENDÁRIUM

,
Januar

Télhó-Boldogasszony hava-Vízöntőh~va

13

Télhó
launa latinul ajtót jelent. Átmegyünk az óévból az új

évbe. Janusról, a kétarcú istenségról nevezték el, aki
egyszerre látott a múltba és ajövóoe.

ŐseinkBoldogassszony havának hívják
Január szereti a poharakat. "Vígan egyél és mulasd az

esztendőt kezdetiben, de Vincére és Pálra vigyázz!" 
egy régi mondás szerint.

Vízöntőhava
A nap ekkor a tizenegyedik csillagképbe ér. Január

ban hó és eső jár. Ha nincs fagy januárban, meghozza
majd március és április. Egy francia mondás erre figyel
meztet: "Enyhe január - drágaságot csináL"

A népi hiedelem szerint:
"Ha újévkor fúj a szél - nyomában már eső kél". Vagy:

"Ha Vízkeresztkor a zord télidőváratlanul enyhére fordul,
s ereszalján a jégcsap csordul - bőségben termő évad jő.

Pálforduló napján az égbolt honyha derült, s napfény elég
volt - bő aratást ígér vetésed". "Kemény kegyetlen hidegCí
Bóldog-asszony havában született gyermek nedves és hi
deg természetCí lészen, tiszta önnön telmészetében, de
nagyra vágyó, kevély, akaratos, tobzódó, tékozló, maga
mutató, részeges lészen és kártyás ..."

Népszokások:
Újév ősidó1<től fogva az egész évi szerencsénk meg

alapozásának babonás dátuma. Vízkereszt a karácsonyi
ünnepkör befejezését és a farsang kezdetét jelöli.

* A csillagok üzenete januárra *

IKREK

~
A hónap elején a

'. ~ közös anyagi
~ ügyek és ? ~a~-
'. csolatal mUKode-

se körü I
forognak a gon

dolatai. A második hélen el
megy valami kellemes helyre
néhány barátjával, és megis
merkedik valakivel, aki pozití
van befolyásolhatja az
elkövetkezendőheteket. hóna
pokat. A hónap végén egyik ba
['átja ['ordul Önhöz segítségért.

I~~l~~~"goodO'- I~'I~~~'d6dh" ""':.," ,t k~1 kell.szcmbe-, (~--@, éve, ha nem pro-
nezme. On most vokál vitát vala-
jó formában van. kivel, aki közel
tehát nagyobb áll Önhöz. Az

megbecsülést. tehetségének ki- egész hónap folyamán aktív és
járó elismerést vívhat ki. Kérjen érdekes tevékenységet folytat.
tanácsot tapasztaltabb. idősebb Ne akarjon azonnali nyereséget
munkatársaktól. Ha még sza- remélni szakmai vagy üzleti te-
bad. egészen bizonyos. hogy vékenysége révén. Legyen tü-
ebben a hónapban társ után néz. relmes. A hónap utolsó
BIKA napjaiban talán úJra, gondolja

egy szerelmI vlszonyal.

§J ~~~e~r~~~s ~~G ~ OROSZLÁN
~ u~azásra szánja 1ft'~ Az új év igen las-

rá magát. Aztán . ""(J san indul be, nehe-
hirtelen ,változtat "", zen, kezdődik, d,e
az utazaSI terve- aLtan vagy egy UJ

in. mert kezd kételkedni abban, üzlet, vagy egy új
hogy valóban megenged heti-e románc van a láthat,íron. Lehe-
magának eZl a luxust. Ne csinál- teséges, hogy most készíti el ta-
jon felesleges gondokat. Inkább vaszi uti terveit vagy pontos
azon gondolkozzon. azt mérle- munkaprogramját. Egy kedves
gelje. milyen helyet foglal el kollégával, szülővel vagy gye-
partnere életében. rekkel kell alaposan megbe

szélnie egy vitás kérdést 
hirtelen, elhamarkodott döntés

I~I;~~;
~ Ha nincs módja,

hogy távoli tájak
ra utazzon. akkor

legalább szabadítsa ki magát
egy hosszú hétvégére. Felbuk
kan egy rég elfeledett problé
ma. Ám ezek múló pillanatok, a
kellemetlenségek nem tartanak
sokáig. Ne pocsékolja energiáit
arra, hogy a sebeit nyalogassa,
ne törje fejét a bosszún.

MÉRLEG
Saját lelkével van
elfoglalva. Talán
azért. mert komo
Jyan végiggon
dolja, merre is

akar tartani ebben az évben. Vi
szont nagyszerű szórakozásban
lehet része, talán baráti bulin.
Élvezni fogja, ha elfogadja a
meghívást. Ellátogat egy újgaz
dag barátjához. s egy pillanatra
elkápráztatjél a luxus. Mielőtt

eldöntené. hogy ez az igazi éelt,
aludjon rá egyet.

~
SKORPIÓ

$ Társas hangulat
ban van, sok új ba
rátot akar szerezni.
Megelégeli, hogy
igáslóként dolgoz

zék valaki helyett. Romantikus
kalandban lesz része. Alaposan
fényesítse ki kommunikációs
képességét, ékeszólását, mert
így szava elér azokhoz az embe
rekhez is, akikkel egyébként
nem beszélnek közös nyelven.

~
NYllAS

~
U Felülvizsgálja régi

elképzeléseit, ma
'" gataJ1ását. ha nem

tetszik. amit ta
pasztal, szabadul

jon meg tóle. Gondolatait ma
gabiztosan fogalmazza meg és
őszintén nyilvánítsa ki. Okvet
lenül kerülje el, hogy szétszórja
energiáit túl sok irányba. Össz
pontosítson egy célra, ne téljen
le a hozzájuk vezető ösvényról.

I~ I ~~~, , meo"·, . helyi hatalmi har-
cokat, az eszközök
sohasem lehetnek
fontosabbak az

embereknél. Nagyon erős von
zást érez valaki iránt. akivel
együtt dolgozik. Ön is érzi,
hogy az ügy alighanem értel
metlen, de nem tud ellenállni.
Hallgasson megérzéseirel Kon
centráljon jövedelmére és meg,
élhelésére.

~
VíZÖNTŐ

~
Nyugodtan gon-

~ dolja végig a jö-
. vőre vonatkozó

terveit. Jó ideje
nagyon, sőt túlsá

gosan mozgalmas az élete. Egy
kicsit le kell higgadnia, nyuga
lomra van szüksége. Talán fel
fedez valami fo~tosat. taJán
pontosabban tudja megfogal
mazni célját. talán olyan megol
dásai lesznek, amelyek további
életére pozitívan kihatnak.

1 9 1 ~~S~~~'bk~.v3 jobban körvonala-
~ zódni ajövőról al-

kotott tervei. Ami
korábban még vá

gyálomnak tűnt. megvalósítha-
tónak látszik. Leül tanácskozni
a barátjával. Rengeteg ötJetük
támad, s bíznak abban, hogy üz
leti, szakmai lehetőségeiken so
kat tudnakjavítani. Úgy érzi. ez
lesz az igazi áttörés.



Kedves pályaválasztás előtt álló
nyolcadikos tanulókI Kedves Szüló'kl
Továbbtanulniszándékozókl
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni iskolánkrél és az
1999/2000. tanévre általunk kínált továbbtanulási lehetőségekről.

Iskolánk megnevezése: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.

Telefon: 66/386-028, 66/386-676, Fax: 66/386-028, E-maii: bethlen@nap-szam.hu

Igazgató: Gubucz József

Pályaválasztási felelősök: Kovács Károly, Roósz Ádám, Jánovszky György

Indítandó oktatások:

- Intenzív nappali tagozat
Képzési idő: 2 év
Felvételi követelmény: eredményes szakmunkásvizsga.

3. Alapfokú művészeti iskola 40 fő

- Színjáték tanszak
Képzési idő: 4 év
A képzésben iskolánk és más középiskolák tanulói vehetnek

részt a tanítási órákat követőnapszakban.

- géplakatos
- szerkezetiakatos
- mechanikai műszerész
- számítógép-kezelő
- gépíró és szövegszerkesztő

d) Szolgáltatás, vendéglátás
- falusi vendéglátó
- vendéglátó, eladó, szakács
- élelmiszer- és vegyiáru kereskedelem

Az intézmény által kínált egyéb lehetőségek

Idegen nyelvek oktatása: német, angol, francia, orosz.
Kollégiumi elhelyezés lányoknak, fiúknak egyaránt, továb

bá menza i ellátást biztosítunk.
A képzés során mezőgazdaságivontatóvezetőijogosítvány

megszerzésére, valamint számítógépkezelői alapismeretek
elsajátítására nyílik lehetőségea jelentkező tanulóknak.

Iskolánk személyi és tárgyi feltételei lehetővé teszik, hogy
megfelelő számú érdeklődő esetén mind az ipari, mind a
mezőgazdasági szakmák vonatkozásában iskolarendszeren
kívüli képzést, felnőtt tanfolyamokat tudunk szervezni az
érvényben lévőOrszágos Képzési Jegyzék szerint.

Az érdeklődóKetminden pénteken szeretettel várjuk isko
lánkban.

30fő

30 fő

4. Szakmunkások középiskolája

5. Mezőgazdasági technikusképzés
Képzési idő: 1 év
Felvételi követelmény: szakirányú érettségi.

2. SzakKépzés 90 fő

Képzési idő 4 év (2+2)
- 9., 10. évfolyamon pályaorientációs alapképzés folyik
- ll., 12. évfolyamon szakmai irányultságú oktatás valósul

meg a tanulók képessége és alkalmassága szerint.
Felvételi követelmény az általános iskola sikeres befejezé-

se.
Lehetőségek az alábbi szakterületek szerint:
a) Mezőgazdasági
- baromfi- és kisállattenyésztő, juhtenyésztő, sertéste-

nyésztő. szarvasmarhatenyésztő

- halász
- állattenyésztő
- gazda-mezőgazdasági szakmunkás
b) Élelmiszeripari
- baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás
- pék-cukrász
c) Ipari
- ruhakészítő
- cipó1<.észítŐ

- bőrdíszműves
- könyvkötő
- gépmester
- asztalos
- kőműves

l. Szakközépiskola; képzés 60 fő

Képzési idő 4 év - általános műveltséget adó
A ll., 12. évfolyamon szakmai alap ismeretek oktatására is

sor keliiL melyek közül a tanulók választhatnak:
- államháztartási közgazdász-mezőgazdasági
- vámigazgatási közgazdász-élelmiszeripari
- könnyűipari
A 4 éves képzés érettségivel zárul.
Ezt követő további lehetőségek:
- technikusképesítés megszerzése helyben
- továbbtanulás felsőfokú intézményben
- felsőfokú szakképzés helyben.
A jelentkezőknek felvételi elbeszélgetést tartunk!



INTERSPAN
BÚTORLAP-KERESKEOÉS

Babecz és Társa Bt. Gyomae., Fő út 81/1.
(volt Enci területén)

BútorlapoktmunkalapoktMDF-lapokt
faforgácslapokJarostlemezekt

szerelvények. .

VÁLLALJUK:
egyedi bútorok elkészítésétt

irodák konyhákt berendezését!

Telefon: 06 (20) 9277-960

VELVET BÚTORBOLT
Gyomae., Fő út 202. Tel.: 66/282-831

Nyitva: hétköznap 9-12-ig, 13.30-17.30-ig,
szombaton 9-12-ig

Ingyenes árajánlatt ingyenes tervezést
ingyenes helyszíni felmérés!

Velünk mindig kényelemben
érezheti magát!

----
Tanuljon tovább! Szerezzen

szakképesítést aKISOSZNÁL!
A KISOSZ Békés Megyei Szervezete az alábbi szakképesitést nyújtó tanfolyamokat inditja

Szaktanfolyamaink:
KERESKEDŐBOLTVEZETŐ (55.000 FT)

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETVEZETŐ (55.000 FT)
Időtartam:Shónap. Oktatás heti kél alkalommaL

Jelentkezési feltételek: 18 év betöltése. érettségi vagy bármilyen szakmunkás bizonyilvány.

Szakmunkás tanfolyamaink:
VENDÉGLÁTÓ ELADÓ (65.000 FT)

ABC ELADÓ (55.000 FT)
Oktatás heti kél alkalommaL Jelentkezési feltételek: 16 év belőltése, általános iskolai

végzettség.
Munkanélküliekérdeklödhetneka munkaügyi központ helyi kirendeltségén.

ATANFOLYAMOKRA RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!
Jelentkezni lehet és részletes felvilágosítást kérhetnek:

KISOSZ Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/t
Telefon: 66/325-997, 327-193,451-741,30/9354-371

PÁLYÁZATI KiíRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő

testülete nyílt pályázatot hirdet

a Gyomaendrőd Vásártéri lakótelepen

:, ~j /:;}; mú'ködő 56 féróbelyes .~}~ :-~?t'

~. ÓVODA 7~f&
-=. -vállalkozási formában -=- .

történő üzemeltetésére,

1999. július l-tól öt évre
2004. június 30-ig.

Az óvoda kötelezőfelvételi körzete az 1993. évi LXXIX. törvény

90. paragrafus (I) bekezdésének rendelkezése alapján Gyomaend

rőd közigazgatási területének a Budapest-Békéscsaba vasútvonal.

Pásztor János út, Kossuth Lajos út, Kató József út. Nagy Sándor

utca és Katona József utcával határolt területe.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek. jogi

személyek. vagy jogi személyiséggel nem rendelkező g8Zdasági

társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban meghatározott fel

tételekkel a működtetést biztosítják, a létesítményben az 1993. évi

LXXIX. tv. óvodákra vonatkozó feladatellátást vállalják. po. pályá

zat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó előí

rások ingyenesen átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri

Hivatal titkárságán, Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. sz. Tel.:

66/386-122.

A pályázat benyújtásának helye,
határideje:

A pályázatot zárt bOJÍtékban, 2 példányban, GyomaendrődVáros

Polgármesterének címezve, "Óvoda" jeligével ellátva 1999. április

30-án 12,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig

kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér l. címre.

Az első példányon fel kell tümetni az .,eredeti péidány" szövegeL

A femi határidő elmulasztása jogvesztől

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről GyomaendrődVáros képviselő-testülete

dönt, a testület 1999. júniusi ülésén. A pályázat előzetes vélemé

nyezését és döntés előkészítéséta Gyomaendrőd Város KépviseJő

testülete 24/1995. (X. 24.) KT számú rendelet 26. paragrafus (1)

bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi. A döntés idő

pontjáról a pályázók külön értesítést kapnale

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

6
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INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ,LAKÁS

Gyomán a Vásártéri ltp-en ga
rázs eladó. Érd.: Szakál os Mária,
386-211/151 mell

Gyomán. 75m2-es családi ház
eladó va$y Vásánéri ltp-re cse
rélném. Erd.: 66/386-766

ÖreStszőlőben gazdálkodásra
alkal~as házeladó~ Érd.: 66/285
293

Gyomán a Bajcsy úton össz
komfortos ház eladó. Gáz-köz
pomi fűtés. ipari áram, telefon,
gazdasági épület. beépíthető pad
lástér. Irányár: 3. J millió forint.
Érd: 66/284-403

Három szobás családi ház mo
dern alsóépülettel, állattartási Je
hetőségge! eladó. Irányár: 2.5
millió Ft. Erd.: Gyoma, Hunyadi
1. u 28.

Gyomán a Lehel úton két ge
neráció részére alkalmas komfor
tos családi ház ipari árammal
eladó. Irányár: 3.5 millió Ft. Érd.:
66/285-489

Kétszobás, sátortet ős, össz
kom fonos családi ház eladó Gyo
mán. Hunyadi u. 32/]. szám alatt.
Érd .. 66/283-419

Eladó Kecskeméten kétszo
bás. társasházi. gázfűtéses. föld
szinti lakás zöld övezetben,
[avaszi költözéssel Irányár: 3,2
millió Ft. Érd.: 76/478-060

Október 6 ltp-en 4. emeleti,
~gyedi gáz-vízórás lakás eladó.
Erd.: este 6 óra után 66/284-162,
vagy napközben Szabadság tér 4.
szám alatt (Tápbolt).

Endrőd. Selyem út 28. szám
alatti 3 szobás, gázos családi ház
nagy telken eladó. Érd.: Németh
Ferenc, Gyoma, Vörösmarty u.
211. Tel 66/386-172

Gyomán 3 szobás gáz- és ve
gyestüzelésű központi fűtéses ház
sok melléképületteL szép kör
nyezetben eladó. Érd.. 60/481
277

Holdfény Söröző nagy telek
kel alsóépületekkel, illetve a
Könyves Kálmán 20. szám alatti
1980-ban épült ház eladó. Érd.:
661282-105

Kertes. kétszobás közművesí

tett ház kövesút mellett, járdás
oldalban. magasfekvésű teleken
Gyomán. Árpád u. 25. szám alatt
eladó. Melléképület, telefonbe
kötési lehetőség van. Érd.: vasár
naponként 14-16 óra között a
helyszínen.

KERT, TELEK
Sürgősen eladó 2 db föld a

Harcsásban 450-450 négyszögöl

Ugyanitt Robix rotakapa szi
vattyúval együtt eladó. Érd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9. Tel.:
66/285-729

Soczó-zugi vízparti telek meg
művelésre kiadó. Érd.: 66/285
319

Gyomaendrőd, Zsák u. 4. szám
alatti porta eladó. Ugyanitt vil
lanytűzhely és 4 db olaj kályha
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Nap
u. 14.

200 négyszögöl Pocoskert fú
rott kútral eladó. Érd.: 66/284
185

JÁRMŰ

Wartburg 12 éves, kétütemű

eladó. Érd.: Szakálos Mária, 386
21l/151 melL

Felújított Pannónia motor
blokk és egy kétfejes forgathatós
eke eladó. Erd.: 66/282-709

Kitűnő állapotban lévő MZ
125-ös motorkerékpár eladó.
Bontott téglát beszámítok. Érd.:
Gyomaendrőd, Jókai u. S.

EGYÉB
Vegyestüzelésű bojler olcsón

eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Zalka
M. u. 31., 16 óra után.

300 darabos keltetőgép telje
sen felszerelve, jó állapotban el
adó. Érd.: Gyoma, Vízmű sor 14.

Cirokseprűkötést vállalok.
Érd.: Gyomaendrőd, Tanács u.
31. Tel.: 66/283-799

Új állapotú asztalsparhelt el
adó. Érd.: Gyoma, Hősök u. 103.

Olcsón eladó: ülőgarnitúra (3
2-l), kerékpár, színes tv, gázpa
lack, Golf alkatrészek (diesel),
modell vasút, síléc, síbot, korcso
lya. Érd.: Gyomaendrőd. KuJich
u. 1311. Tel.: 06-20/9857-259

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk

köszönetet
mindazoknak, akik

feleségem, édesanyánk,
nagymamánk
Varjú Imréné

temetésén megjelentek,
fáj dalmunkban

osztoztak és sírján
virágot helyeztek el.

A

B. E. S. T.
Kulturális és Sportegyesület

", ,
KEZDO TAR5A5TANC

tanfolyamot indít
Gyomaendrődön általános iskolás korú fiúk

és lányok részére.

A 24 órás tanfolyam.on megismerkedhetnek
a világtáncprogram táncaival

(foxtrott, angol keringő, slowfox blues. samba,
cha-cha-cha, rumba, rocl-cy, disco),

a társasági élet alapvető szabályaival.

A legügyesebbek részére biztosítjuk a
lehetőséget egyesületünk

versenytáncszakosztályában
a táncsport megismertetésére.

Valamint várjuk táncolni vágyó felnőttek

jelentkezését felnőtt csoportunkba.

Egyesületünk versenyzői 1997-ben
és 1998-ban a legtöbb magyar illetve

országos bajnoki cimet és bajnoki döntős
helyezést nyerték, így a legeredményesebb ma

gyar táncsportegyesületnek
mondhatjuk magunkat!

Jelentkezni érdeklődniT/mór Krisztiónnói
a csoportművészetivezető/énél

a OÓ-JO-9o.30-829-es telefonszómon lehet

Beíratkozás február 8-án a 2. Számú Általános
Iskola torna~ermében 16-18 óráig.

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

i Ingyenes az apró! !
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 szelvény t levelezőlapon vagy :
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500 :
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéén felelősségel nem
vállalunk' Egy apróhirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon
tizenöt (l S) szónál többet l

Feladáneve: " .

Címe: ..

Az apróhirdetés szövege: , .

I

Érdeklödni:............................................................ :
I__________________________________________ J



Oreg orvos nem ven orvos,
ha van szakvizsgáj 1.SAHC:GYI KÖNyv~

~o ..tJ.~.h$ __ ... /:
rnaendr6d 813\'13 IJ·-

Fiatalítás várható a háziorvosok körében. A doktorok javarésze betöltötte már a 60. életévét. Ráadásul van . e e
törvény - teli kiskapukkal - amely szerint a háziorvos, ha nem szakorvos, akkor köteles háziorvosi szakvizsgát tenni.

(4. oldal)

Az újfajta rendőrségi akcióról a lap 16. oldalán olvashatnak

Bírság helyett vegyél lálDpát!
FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Megnyílt Gyomán
a Kossuth u. 61-63.

szám alatt
(a Bútoripari

Szövetkezet volt
írodaházában) a

NOSZTALGIA
SÖRÖZŐ.

Nosztalgikus árakkal,
kellemes

környezetben várja
kedves vendégeit!

Billiárd, darts,
nyerőgépek, flipper,

csocsó.
Nyitva: hézköznap

6-22 óráig,
hétvégén 6-24 óráig.

1999. FEBRUÁR ÁRA: 79 Ft

GYOMA· S O'
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Az évezred utolsó éve
Idei óévbúcsúztatónk talán egy

kicsit különösebb volt, ha nem is
tudatosan, mint elődeik: utoljára
beszélhettünk (éjfél után is) a 20.
századról jelen időben.

Lassan kétezer éve, hogy Jézus
megszületett, s ez a római időszá

mítás egyik alapja. Ezer évvel ké
sőbb, mi magyarok is megtaláltuk
helyiinket, s letelepedtünk itt, a
Kárpát-medencében. Lesz-e szá
munkra valamely hasonló nemes
tett a következő évezred tájékán?
Talán az EU-csatlakozás?

Az évfordulóknak varázsa van:
egy új év, új remények, elképzelé
sek, fogadkozások. Ez a varázs
egy századfordulón megszázszo
rozódik, egy ezredfordulón, amit
megélni igazán kevesek kiváltsága
lehet, megezerszereződik. Csil
lagászok, asztrológusok, jósok,
írók, filmesek, tudósok egyik ked
venc témája már évtizedek óta ez
az ezredforduló. S most itt állunk
mindannyian a küszöbén.

A tíz-húsz évvel ezelőtt készült
sci-fi filmekben az alkotók már
ezekre az évekre ííruniformisba,
vagy éppen állatbőrből készült

"ős-bikinibe"öltöztették az embe
reket, akik a Marsra mentek nya
ralni és vízért vagy olajért
harcoltak. Nos, az olajért már
már tényleg harc folyik kis ha
zánkban, de még núndig afanner
az egyik legkedveltebb ruhada
rab, bár divatos cipőink talán a
Holdon is helytállnának.

Kíváncsiságunkra az idő majd
választ ad (ha lesz módunk odafi
gyelni). Az idő, ami mintha fel
gyorsult volna az utóbbi
évek-évtizedekben. De talán ez is
változni fog, ha hihetünk az aszt
rológusoknak, akik állítása sze
rint a Vízöntő korába lépve (egy
ilyen váltásra is 2100 évet kell
várni!), ajövő évezredben az em
berek békésen élnek majd együtt,
nagyobb hannóniában, mint ed
dig bármikor. Persze emellett a
jósok elárasztanak apokaliptikus
képekkel, a csillagászok hatalmas
katasztrófákat előidéző csillag
állásról beszélnek, s félelmünket
csak kíváncsiságunk győzi le. De
az igazság odaát van - ajövőévez
redbe/1...

Imre Andrea

!Rigifén!Jkfpe~t
~resünl(

:FefhívásunI(a10. oMaran!

Három évvel ezelőtt, 1996 júniusában jelent
meg a Rekline Stúdió és a Gyomai Kner Nyom
da közös kiadásában a Gyoma és Endrőd képek
ben című, régi képeket, fotográfiákatbemutató
könyv. A megjelenést követőenolvasóink újabb
fényképeket hoztak remélve, hogy megjelenik a
nagysikeru könyv második kötete ...

Kép 1950-ból. Az 1. számú Általános Iskola
sportolói Dombos László tanár úrral

Ki legyen díszpolgár?

Tegyen javaslatot a 13. oldalon!



GAZDASÁG

Térségi társulások
- Aki kimarad, az lemarad

1999. február

Békés megye újrafelosztása zajlik. Az erőviszo

nyok újrarendeződnek. A közel'!1últban meg
alakult sarkadi székhellyel az Eszaki Békési
Vállakozói Övezet, melyben Gyomaendrődnem
kapott helyet. A két szomszédvár Szarvas és
Gyomaendrőd is küzd az e:őnyösebb pozciókért.

...
COLOR SHOP PAPIRBOLT

Gyomaendrőd két társu
lást is létrehozott az elmúlt
hónapokban: Csárdaszállás,
Hunya és Gyomaendrőd a
Hármas Körös Kistérségi
Társulást, amelyhez most ja
nuárban a létesítendő regio
nális hulladéklerakó
kapcsán újabb települések
kapcsolódtak. A társulásba
Szarvas nem lépett be.

Egy másik együttmú1<:ödés
létrejötte is várható: Mezőtúr,
Köröstarcsa, Ocsöd, Körösla
dány, Szarvas, Békésszen
tandrás és Gyomaendrőd

polgármesterei kezdtek tár
gyalásokat a Hánnas-Körös
térségének jövőjéró1. A társu
lások fontosságáról és Gyo
maendrőd lehetőségeiről

kérdeztük dr. Dávid Irme pol
gármestert.

- Kellemetlen, hogy Gyo
maendrőd kimaradt az
Észak-Békési Vállalkozási
Övezetbó1, de ebból nem
csak mi, hanem Gyula, Bé
késcsaba, Mezóóerény és
Békés is kimaradt. Eredeti
leg az volt az elképzelés,
hogy a budapesti vasútvo
naltól északra esőBékés me
gyel terület lett volna egy

vállalkozási övezet. Ám ezt
a területet így túl nagynak
tartották. Ezt szakmai indo
kok alapján döntötték el.
Úgy vélem, hogy nekünk
más irányban kell lépnünk.
Nekünk a mi térségünkben
kell gondolkodni. Megszüle
tett a gyomaendrődi székhe
lyű Hármas Körös
Kistérségi Társulás, amely
most kibővültújabb négy te
lepüléssel (Örménykút, Kar
dos, Kondoros,
Kétsoprony), így már hét te
lepülés a tagja. Egyik felada
ta a társult önkormányzatok
közös érdekein alapuló ön
kormányzati feladatok haté
kony megvalósítása, az
infrastruktúra fejlesztése,
valamint különböző- oktatá
si, gazdasági szociális - pro
jektek készítése.

- Domokos László ország
gyíílési képviseló' kezdemé
nyezésére a Hármas-Körös
melletti települések - Öcsöd,
Békésszentandrás, Szarvas,
Mezőtúr, Gyomaendrőd,

Körösladány és Köröstarcsa
- polgármestere~ találkoztak
január végén. Ujabb társu
lás alakul?

- Ebben a formálódó tár
sul ás ban - úgy gondolom
Gyomaendrőd a központi
elhelyezkedésénél fogva
jó pozícióba kerülhet. Ez a
leendő társulás egy öko
térségi, vidékfejlesztési,
és turisztikai előrelépést

tesz majd lehetővé az em
lített települések számára.
Most például közösen lé
pünk fel a szúnyogok el
len.

- Az említett társulásokból
Dévaványa, a szomszédos
nagyközség rendre kima
rad....

- Dévaványával való kö
zös kapocsolatunk a járási
idó1<:re nyúlik vissza. A vá
nyai vezetés a gázvezeték

A TURUL CIPŐ KFT.

cipőfelsőrész
készítőket

és
cipőgyártókat

(alja) KERES
tartós munkára

jó kereseti
lehetőséggel.

Jelentkezni:
Oláh Ferenc,
66/386-251

építésekor nem találta meg
Gyomaendrőddel azt a kö
zös nevezőt, amely az elkö
vetkezendő években jobban
összekötötte volna a két tele
pülést. Dévaványa így ki
mondottan inkább
Szeghalom felé kapcsoló
dott. Úgy vélem, hogy az
utóbbi idó1<:ben bizonyos ri
valizálás is előtérbe került.
Dévaványa város szeretne
lenni, bizonyos szolgáltatá
sokra Dévaványa is szeretett
volna szert tenni, így a Gyo
maendrőddel való együtt
mó1<.ödés semmilyen téren
nem jött össze - mondta vé
gül dr. Dávid Imre polgár
mester.

GYURCSOK
JÓZSEF
gyógyít

1999. február l2-én
pénteken,
17 órától

a Turul Cipő Kft.
ebédlőjében.

(Gyomaendrőd,
Szabadság tér 2.)

Új gumiabroncsok
árusítása

mindenféle gépjórműhöz,

valamint targoncóhoz.
Vállalom továbbá személy-, teher-,

mezőgazdasági gépjárművek és targoncák

~
gumiköpenYén~~~tTr~~~~~fléSét,jaVítás,át,

. :" Katona György. gumijavító l ,j:,
Gyomaendröd. Bajcsy u. 107. ~

Telefon: 66/285-127

Akciós egysoros görkorcsolyák
32-45-ös méretig
csak 3898 Ft-ért!

Játékok, ajándéktárgyak, papír, írószer

Gyomaendrőd,

Petőfi u. 2.
Telefon:

66/282-037
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Városházi fizetésemelés
Emelték a polgármester és ajegyző fizetését. A polgármes

ter illetménye 150 OOO forint, vagyis a miniszteri illetmény
65 százaléka volt. Dr. Dávid Imre fizetése két és fél éve
változatlan, s az ügyrendi valamint a gazdasági bizottság
javaslatot tett a polgármesteri illetmény január l-tól esedékes
emelésére. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a pol
gármesteri fizetés 182. 500 forintra történő emelését, amely
a miniszteri illetmény 80 százaléka.

Dr. Csorba Csaba jegyző fizetését a polgármesteri illet
ményhez igazították: az eddigi 130.000 forintról 150.000
forintra emelték.

A képviselő-testület költségtérítést szavazott meg a két
alpolgármester részére. "Az alpolgármesterek közéleti sze
repvállalása, az azokkal felmerülő kommunikációs, utazási
igény nem oldható meg az alpolgármesterek saját tulajdonú
gépjárműve, távbeszélő készüléke igénybevétele és egyéb
megelólegezett költség vállalása nélkül. Ezek olyan termé
szetű többletköltségek, amelyeket indokolt megtéríteni szá
mukra." Az idézett indoklás alapján DezsőZoltán és Cellai
Imre alpolgármesterek a tiszteletdíjuk 50 százalékát kapják
költségeik térítésére.

,. ,.. ' ,.
SZO-BESZED HIREK

Köszönet az ajándékért
Az önkormányzat karácsony előtt csomaggal lepte

meg a város idős polgárait. Először l 997-ben, majd a
múlt esztendő végén szereztek meglepetést a 75 éven
felülieknek. A tavalyi ajándékosztást követően az ön
kormányzat sok köszönólevelet kapott. A polgármester
elmondta, hogy a város ajövóben is szeretne ilymódon
is gondoskodni azokról az idősekról, akik a 70. életévü
ket betöltötték.

A szúnyog ellen
Gyomaendrőd, Mezőtúr, Öcsöd, Békésszentandrás,

Szarvas, Körösladány és Köröstarcsa polgármesterei dr.
Goda Péter vízügyi szakértőbevonásávala Hármas-Kö
rös térségének jövőjéról. Első lépésként idén egysége
sen lépnek fel a szúnyog ellen. Komplex - kémiai és
biológiai - védekezési tervet dolgoztatnak ki dr. Szitó
András kandidátus, hidrobiológussal.

A férj a főnök...
Babos Lászlóné, a sport

csarnok igazgatónője egy saj
nálatos baleset következtében
a lábát törte ez év január ele
jén. A képviselő-testületjanu

ár 28-án zárt ülésen döntött
arról, hogy Babos Lászlót, az
igazgatónő férjét nevezi ki
ideiglenesen felesége helyet
tesítésére.

- A város vezetése a sport
csarnok személyzete között
nem talált alkalmas sze
mélyt, aki át tudta volna vál-

lalni az irányítást. Ezért Ba
bos Lászlót, mint a balesetet
szenvedett igazgató férjét, s
mint a pénzügyi bizottság el
nökét kértük fel a helyettesí
tésre. Így családon belül
maradt a dolog. Pénzbe nem
kerül, mert a betegség folya
mán kifizetendő pénzen túl
megmaradó összeget - havi
bruttó 54 ezer forintot - aján
lottuk fel Babos Lászlónak,
aki egyébként munkanélkü
li.

Pályázat
Pappné Németh Hedvig, a Városi Zene- és Művészeti

Iskola igazgatójának vezetői megbízatása ez év július
31-én megszűnik. Az önkormányzat pályázatot ír ki az
igazgatói állásra. A megbízatás 1999. augusztus l-tól
2004. augusztus 31-ig szól majd.

Iparművészetiképzés
A Városi Zene- és Művészeti Iskolában szeptember

l-tól alapfokú képző- és iparművészetiképzés indul. Az
oktatás keretében felkészítik a tanulókat a felsőfokú

szakirányú művészeti képzésre és alapot adnak a kép
zőművészeti ismereteket igénylő felvételi követelmé
nyekhez. A felmérés szerint a két helyi általános
iskolából összesen mintegy 80jelentkezőreszámítanak.

A falugazdászok
fogadónapjai

Kertes Imre
Hétfő és csütörtök 18-20 óráig a Gazdakörben.
Kedd, szerda, csütörtök 8-12 óráig a Vállalkozók

Házában, a Hősök útja 56. szám alatt.
Csütörtökön 13-16 óráig az endrődi kirendeltsé

gen, a Fő út 2. szám alatt.

Dohányos Frigyes
Kedden és szerdán 8-14 óráig az endrődi kiren

deJtségen várja az ügyfeleket.
A falugazdász hálózat megyei vezetője: Nagy

László, Békés Megyei FVM-hivatal (66/441
811/130)

Gyomaendrődioldal
Gyomaendrőd kulturális és természeti adottságait,

idegenforgalmi lehetőségeit egy oldalon mutatja be az
ez év tavaszán a Magyar Almanach Kiadó gondozásá
ban megjelenő Magyar Vendéglátás Évkönyve. Az is
mertető egyoldal költségeinek felét az önkormányzat,
másik felét az érdekelt vállalkozók állják.

Habsburg György
A Magyar Szent Korona Társaság tervezi, hogy Habs

burg György főhercegetgyomaendrődi látogatásra kéri
fel - jelentette be dr. Dávid Imre a képviselő-testület

január 28-i ülésén. A látogatásra az adna alkalmat, hogy
1927. november 20-án József Királyi Herceg Őfensége
avatta fel a Gyomai Hősök Emlékművét a református
templom kertjében. Eredetileg az esemény 70. évfordu
lójára szerették volna a f6herceget Gyomaendrődrehív
ni. Most újabb eló1<:észületek történtek a látogatás
megszervezésére.



4 EGÉSZSÉGÜGY 1999. február

••
Oreg orvos nem vén orvos,

ha van szakvizsgája
iatalítás várható a háziorvosok körében

Fiatalítás várható a háziorvosok körében. A dokto
rok szinte mindegyike betöltötte már a 60. életévét.
Ráadásul van valamiféle törvény - természetesen teli
kiskapukkal - amely szerint a háziorvos, ha nem
szakorvos, akkor köteles háziorvosi szakvizsgát ten
ni. Ez a feltétele annak, hogy az orvos tovább prak
tizálhasson.

TANUUON TOVÁBBI
Szerezzen szakképesítést aKISOSZNÁL!

A KISOSZ Békés Megyei Szervezete az alábbi
szakképesítést nyújtó tanfolyamokat indítja

Gyomaendrődön1999. február 22-én.
Szaktanfolyamaink:

Kereskedőboltvezető(55.000 Ft)
Vendéglátó üzletvezető(55.000 Ft)

Időtartam: 5 hónap. Oktatás heti két alkalommal.
Jelentkezési feltételek: 18 év betöltése, érettségi

vagy bármilyen szakmunkás bizonyítvány.
Szakmunkás tanfolyamaink:

Vendéglátó eladó (65.000 Ft)
ABC eladó (55.000 Ft)

Oktatás heti két alkalommal.
Jelentkezési feltételek: 16 év betöltése,

általános iskolai végzettség.
Munkanélküliek érdeklődhetnek

a munkaügyi központ helyi kirendeltségén.
A tanfolyamokra részletfizetés lehetséges!

Jelentkezni lehet és részletes felvilágosítást kérhetnek:
KISOSZ Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.

Vállalkozások,
társaságok figyelem!

Az 1996-ban megváltozott veszélyes hulladékról szóló
környezetvédelmi előírások szerint minden év március l-ia
köteles minden vállalkozás a tevékenysége során előzőévbe~
keletkezett veszélyes hulladékokr61 bejeJentést készíteni és
azt az illetékes Környezetvédelmi FelügyeJőséghez benyúj
taDJ. A 10211996. (VII. 12.) Kormányrendelet továbbiakban
előírja anyagmérleg, 3 évre vonatkozó hulladékgazdálkodási
terv készítését, a hulladékok nyilvántartását, elszállításának
körülményeit, a szükséges nyomtatványok használatár. Vá
rosunkban is sok kisvállalkozás üzemel, ahol ilyen veszélyes
anyagok keletkeznek, lehetnek ezek az állattenyésztés során
elhullott állati tetemek, autójavítás hulJadékai használt ak
kumlátor, olajos rongy, fáradtolaj, cipőipari krómcserzett
b6rhulladék, növénytermesztés során növényvédőszerek

göngyölegei.
Évek óta nem változott, így mégjelenlea is érvényes a leveaő. ~ ~

tisztaságának védelméről szóló módosított 21/1986. (VU.) MT
rendelet, mely szerint minden légszennyezést okozó pontforrás
üzemeltetője alapbejelentést köteles benyújtani, majd minden
tárgyévet követő 90 napon belül Uelenleg 1999. március 31-ig)
a "Iégszennyezés mértéke" éves bejelentést kitölteni és a terü
letileg illetékes felügyelőséghez beadni.

A fent említett nyilvántartásokat, bejelentéseket, egyéb
dokumentumokat a környezetvédelmi felügyelőséa munka
társainak ellenőrzése során be kell mutatni, hiány~k esetén
bírság kiszabását is kezdeményezhetik.

Ha már körny~zetkárosító tevékenységet folytat lehetősé

gemek megfeleloen tartsa be a rendeletekben előírtakat.

Ebben segít Önnek: Rácz Mária, környezetvédelmi
szakelőadó. Gyomaendrőd, Tamási Áron u. 31. Tel.:
661284-505,06-20-9857-378

H.E.

Kérdésünkre dr. Gedei
Margit elmondta, hogy dr.
László Irén reumatológus
szakorvosnak február l-én
küldte el a szerződéses vi
szony felmondását.

- Mi volt a gond a hat hetes
szülési szabadságra készülő

mezőtúri orvosnővel?

- Hát, nem stimmelt az
emberi magatartása. Eléggé
sajátságos, nehéz termé
szetűnő, aki diktálni szeret
ne - mondta dr. Gedei
Margit, aki dr. László Irén
helyére a békéscsabai dr.
Varga Ákost kérte fel, aki
Mezó1covácsházára és Szar
vasra is kijár délutáni ren
delésekre.

A főorvosasszonytól meg
tudtuk azt is, hogy az önkor
mányzat rövidesen dönt
arról, hogy 65 éves életkorig
kötnek majd szerződést a há
ziorvossal, akik nyugdíjazás
után folytathatnak magánp
raxist, de csak akkor, ha a
szakvizsgájuk is megvan.

- Gondot jelenthet még az
önkormányzat számára, hogy
azok a vállalkozó orvosok,
akik a praxispénzból rendelő

jükbe műszereket vásároltak,
azok üresen adják át rendelő

jüket. Igy az új háziorvos fo
gadása esetén a gyógyításhoz,
diagnosztizáláshoz szükséges
orvosi felszerelést - ami több
millió forint - az önkormány
zatnak kell biztosítania.

- Eddig Palya doktornak
(61) nincs meg még a szak
vizsgája, de ő határidőig

megszerzi. Jánosik doktor
nak (66) aniszteziológus
szakvizsgája van, így tőle

nem követelhetőa háziorvo
si vizsga. Bánki doktor most
teszi le a háziorvosi szak
vizsgát, annak ellenére, hogy
ő mentesült volna ez alól, hi
szen tüdőgyógyász szakor
vos. Dr. Darvasnak (49), dr.
Lizáknak (SO) és dr. Frankó
nak (59) megvan a vizsgája.
Veréb doktor (62) nem szán
dékozik szakvizsgát tenni.
Nyugdíjazás miatt valószí
núleg Jánosik doktor helyére
és Veréb doktor helyére, il
letve körzetükre új orvost
kell keresni - mondta a Szó
Beszédnek dr. Gedei Margit.

Dr. Gedei Margit Gyoma
endrőd főorvosa sem tudja
pontosan a gyakran alakított
törvényt. Nem kell szakvizs
ga, ha az orvos öt évvel
nyugdíj előtt van, de akkor
sem, ha már elérte a nyugdíj
korhatárt, nem követelik a
szakvizsgát akkor sem, ha a
doki eltöltött a szakmában
már 1S vagy 25 ével.

Persze a beteg szempontjá
ból talán mindegy is, hogy
van-e vizsgája a háziorvos
nak, hiszen minden kedves
olvasónak bizonyára van né
hány története egyes házior
vosok tudományáról.

Nos az említett szakvizsga
megszerzésére múlt év végé
ig adtak határidőt, ám most
ezt meghosszabbították már
cius 31-ig.
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Vállalkozó Dlűvelődésiház Köszönet
Vállalkozásba adták február l-tól a Katona József
Városi Művelődési Központot. Az intézmény eddigi
igazgatója Megyeriné Csapó Ildikó nyerte a pályáza
tot. A pályáztatás részleteiról és a bérbeadás feltéte
leiról dr. Dávid Imre polgármestert kérdeztük.

- Két pályázat érkezett a mű
velődési központra. A posta
bontáskor a két pályázat
közötti különbség azonnal ki
tűnt, részben terjedelmük és
tartalmuk között. Késóbb a
személyes egyeztetések során
egyértelművé vált, hogy Me
gyeriné Csapó ildikó pályázata
felel meg a városban elvárható
követelmény rendszernek.
Igaz, hogy évi 400-S00 ezer
forinttal több önkormányzati
támogatásra tart igényt, de
szakmailag csak a Megyeriné
pályázata jöhetett szóba.

A Katona József Művelési
Ház vállalkozásba adása 2-2,S
millió forintos megtakarítást
eredményez a városnak,
amely a bérbeadással3S0 ezer
forint támogatást ad a mú1<.ö
déshez havonta. A másik pá
lyázó havi 40 ezer forinttal
kevesebb támogatást kért, ám
Megyeriné Csapó Ildikó az ott
dolgozók folyamatos foglal
koztatását is vállalta. Más
részt ismerjük a munkáját,
minek köszönhetően köz
megbecsülésnek is örvend.
Mindemellett a város vezeté-

se a helyi vállalkozókat is előny
ben részesíti. Február l-tól S
évre, 2004. január l-ig szól a
kinevezése, utána újra pá
lyáztatjuk a művelődési há
zat.

- Az Endrődi Közösségi
Ház továbbra is önkonnány
zati intézményként múködik.
Nincs szó az esetleges bérbe
adásról?

- Az Endrődi Közösségi
Ház esetében kevesebb az
igény a műsorokra, rendez
vényekre, így kevésbé lehet
jövedelmezőa mú1<.ödtetése.
Ezért nem kívánjuk bérbe
adni a minimális, három fős

létszámmal működtetett

endrődi közösségi házat
mondta lapunknak a polgár
mester.

H.E.

Hálás köszönetet
mondok mindazoknak,
akik az alkotásaim kiál
Ifiásának szervezésé
ben és
megrendezésében se
gítségemre voltak. El
sősorban kultúrházunk
igazgatójának, Megye
riné Csapó Ildikónak.
He ves i N agy Anikó
festőművésznek,Szőke

Sándor szobrásznak,
Török Sándor vendég
lős vállalkozónak a tá
mogatásért. Továbbá
mindazoknak, akik a
képeimet szép szavak
kal méltatták.

Tisztelettel:
Uhrin Pál

INTERSP1\N, ,
BUTüRL1\P-KERE8KEDE8

Babecz és Tó,t'sa Bt. G)'ornaend-cC;d,
fC; ut 8111. (a 00Lt Enci, te-cü.letén)

Bútodapok, munkalapok, MDf-Lapok,
fafo-cgó-csLapok, fa-costLernezek,

sze-cebén)'ek.

VALLALJUK:
egyedi.. bútot:'ok eLkeszLteset, i..t:'odcik,

konyhcik bet:'endezeset.
TelefOn: 2019277-960,

VELVET BUTORBOLT
Gyomaendrőd, fő ut 202. Tel.: 66/282-831

Lap-casze-celt 6uto-cok rneg-cendelhetők!

8a-cokga-cni,tu-có-k: 75.000 ft-toL
8zek-cén)'so-cok: 55.900 Ft-tOL

8zó-rnLtOgépasztaL: 9.500 ft-tOL
ffiteló-gy: 23.000 Ft-toL

Nappali, szekrény: 103.000 Ft-tol

Tiszta haszon-biztos háttér!
Pannon GSM előfizetés

nettó 4800 Ft bruttó 6000 Ft
Panasonic G450

nettó 4.800 Ft bruttó 6,000 Ft**
Ericsson GH 688

nettó 15.200 Ft bruttó 19,000 Ft**
Ericsson GF 768

nettó 18.800 Ft bruttó 23.500 Ft**
Ericsson S 868

nettó 19.600 F'I bruttó 24.500 Ft**
Nokia 6110

nettó 34.800 Ft bruttó 43.500 Ft**
Nettó 7800 Ft, bruttó 9750 Ft
beszéigetési kedvezmény*

TUNERTEl
Híradástechnikai Szak··z e

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 45. (a Stop butiksoron)
Telefon/fax: 66/282-230

Telefon: 06-20/9223-111, 06-20/9230-146

" Akciós előfizetés vásárlásaesetén a harmadik teljes számJázási időszak
tói kezdve Ön 10 egymást követő számlázási időszakon keresztül havi nettó
780 (bruttó 975) Ft beszéigetési percdíjkedvezményre jogosult.

** Ajánlatunk új Pannon GSM előfizetés vásárlása és 2 éves szerződés

kötés esetén, a készlet erejéig. illetve visszavonásáig érvényes. Vásárláskor
személyi igazolványán kívül útlevele, jogosítványa. bankkártyája közül
kettőt hozzon magával I

Használt működőképes mobiltelefonját
10.000 forintos átlagáron megvásároljuk.
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A Gyomaendrődi Manhattan
Az endrődi Erdősi házizenekara

Téli csendélet az Erdősi-farmon

Csoki

Vilmányi GábO!"

Kelemen Tamás
H.E.

csolata. Négy éve diákokjárnak
gyakorlatra a nagylaposi farrn
ra. Erdősi úr pedig rend
szeresen támogatja az iskola
alapítványát, ott a neve a mű

vésztábor szponzorai között is.
A múlt év végi iskolai vacso

rán, ahol a pedagógusok mellett
az intézmény szponzorai is
résztvettek, újra a Manhattan fi
úk szórakoztatták a vendégeket
Erdősi úr j óvol tábóL Úgy tűnik
a közönség kedveli az együt
test. De a Manhattan is imádja
Gyomaendrődöl...

Augusztus 7-én 19 órától
Farmerest a Nagylaposi Pop
farrnon. Jön Farkas Bálint ope
raénekes és· vendégei, az
egykori Neoton együttes két
sztárja Csepregi Éva és Végvári
Ádám, majd a Manhattan csa
pat lép színre.

Szandi zenéje verte fel. A far
mavató buli olyannyira jól sike
rült, hogy azóta hagyománnyá
vált. A farrneresti műsorok híre
elterjedt a fővárosi zenészber
kekben is. Ilyen még nem volt
Magyarországon. Egy farrnon,
ólakka1 és jószágokkal a háttér
ben zenélni, s a közönség jól
érzi magát.

Minden év augusztusának el
ső szombatján neves fővárosi

énekesek, művészek, humoris
ták áJJnak a farm színpadjára.
Azóta a Manhattan az Erdősi

farm házizenekarává vált.
Erdősi István lokálpatriótá

nak tartja magát. Szülei Endrő
dön élnek. A budapesti
EndrődiekBartái Körének ülé
sén mindig résztvesz, s az ittho
ni rendezvényeket pénzzel is
támogatja. A Bethlen Gábor
SzakképzőIskolával is jó a kap-

1991-ban nagylaposi birto
kán megalakította a Kilenc Far
mer Kft-t. s a cég
megszületését egy alapító buli
val ünnepelték a nagylaposi
farmon. Emlékezetessé akarták
tenni a pusztai eseményt.

- Ekkor gondoltam a Manhat
tan együttesre, akinek tagjait
alapításuk óta ismerem. Az
egyikőjük -Vilmányi Gábor 
szüleivel éveken át együtt dol
goztam a Pest Megyei Állami
Epítőipari VállalatnáL Imádom
a slágerzenét, és a sport mellett
ét könnyűzenét is mindig igye
keztem - lehetőségünkhöz mér
ten - támogatn i - emlékezik a
Nagylaposi Popfarm szüle
tésére Erdősi István.

Nincs mit csodálkozni tehát
azon, hogy 1991. egyik nyári
estéjén a nagylaposi puszta
csendjét a Manhattan fiúk és

Az endrődi születésű

Erdősi István gyermek
kora óta vágyik arra,
hogy állatokat tartson.
1962-ben került el szülő
falujából, Endrődról elóbb
Szolnokra, majd Buda
pestre. Azóta ott él, vál
lalkozó. Halásztelken
volt hétvégi háza, ahol
megvalósulni látszott a
gyermekkori álom: elóbb
japán tyúkok, majd ga
lambok népesítették be
az udvart.

Használt- és Új Ruházati Bolt
Gyomaendrőd,Hősök u. 44.

Új ruházat:
- alkalmi ruhák 3700 Ft-tól, - kosztümök 4800 Ft-tól,

- selyem blúzok 2950 Ft-tól.

Ezen kívül:
- nadrágok, szoknyák, kötényruhák, fehérnemúl<,

- játékok, - csatok, klipszek, fülbevalók.

Egyéb apróságok Valentin napra!

Nézzen be hozzánk!

Gyomaendrőd,Petőfi u. 2.
Használtruházat:

Kilós ruházat változatlan áron 650 Ftlkg

Válogatott ruházat

Megkönnyítjük
a Valentin Napi ajándékvásárlást!

Nézzen be hozzánk!
* Arany és ezüst ékszerek, * bőr és kerámia

ajándéktárgyak, * kozmetikum csomagok
* órák, fotóalbumok, fényképezőgépek,

filmek, elemek, - hőmérők, számológépek,
* sportruházat, * ékeszer javítás, tört aranyból ék

szer készítés, * színesfilm kidolgozás, * óra javítás.

Minden egy helyen:

Lionne Shop 111
Gyomaendrőd, Hősök útja 46. @

Telefon: 06-66/386-424 LIONNE
SHOP
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A Szó-Beszéd 1998. szeptemberi számában megje
lent "Egyházromboló intézkedésekkel vádolják a refor
mátus lelkészt" című cikkre - alulírott Seprenyi Lajos 
az alábbi helyesbítés t teszem.

A fenti cikkben megjelent nyilatkozatomban voltak
olyan megfogalmazások, amelyek a lelkész úr tevé
kenységét rossz megítélésben tüntették fel. Ezek nem
konkrét tények ismeretén alapultak és félreértésekre,
helytelen következtetésekre adtak lehetőséget.

Ezért kértem a lelkész urat, adjon módot az érintett
kérdésekre vonatkozó egyházi és szeretetotthoni doku
mentációk átnézésére. A lelkész úr készségesen a ren
delkezésemre állt. Az idevonatkozó anyagokat
átnéztem és ennek ismeretében az alábbi helyesbítő

nyilatkozatot teszem:
Az egyházközösségi könyvelésekben, költségveté

sekben nem szerepel olyan tétel, amit a Presbitérium ne
tárgyalt volna. Minden bevétel - amelyik bármely for
rásból érkezett - és minden kiadás egyértelműen és
átláthatóan, ellenőrzött módon dokumentálva van. Te
hát a nyilatkozatomban meglévő - nem konkrét és fél
reérthető - megfogalmazások senkiben ne keltsenek
negatív gondolatokat, mintha az egyház és ezen belül a
lelkész úr feketepénzekkel dolgozott volna. Ennek
nincs semmiféle valóságos alapja.

Remélem, hogy ezen nyilatkozatommal a félreérthető

megfogalmazások nyomán létrejött - az egyház és a
lelkész úr - jó hírnevén keletkezett árnyékot sikerül
eloszlatnom. Sajnálom, hogy a hozzám fordulók gya
nakvásaival és kételyeivel - személyes meggyőződés

nélkül- azonosultam és ezzel békétlenségnek is okozója
voltam. A történtekért a református gyülekezettó1, volt
prsebitertársaimtól és a lelkészházaspártól most írásban
is elnézést kérek.

Mentségemre szolgáljon, hogy valójában nem ismer
tem teUes mélységében azt a nagyon nehéz munkát,
amelyet a gyülekezetért eddig is végeztek. Az én szán
dékom és vágyam is ennek az ősi gyülekezetnek az
épülése és erősödése. E nyilatkozatommal is ezt szeret
ném elősegíteni.

Gyomaendrőd, 1999. január 22.
Seprenyi Lajos

Közlemény
A Gyomaendrődi Mentő Alapítvány az önkormány

zattól 250 ezer forint adományt kapott, melyet mentés
technikai eszközökre költöttünk el. Vásároltunk egy
motoros szívót, amely az eszméletlen beteg félrenyelé
sét szünteti meg, valamint egy lapáthordágyat, melyet
genncsérültek mozgatására alkalmas. Ezek összes költ
sége 386125 forint volt. A különbözetet a Gyomaend
rődi MentőAlapítvány számlájáról egyenlítettük ki.

A Gyomaendrődi MentőAlapítvány várja az l száza
lék felajánlását.

Segftsen,hogysegfthessünk.
Adószám: 18376713-1-04

Köszönettel: Balasi Zsigmond

Az Öregszó1ői Gyermekekért rendezvények Támo
gatóinak, valamint a rendezvények szereplőinek, szer
vezőinek, segítőinek köszönetet mondanak és eróoen,
egészségben, sikerekben gazdag 1999-es évet kívánnak
az öregszó1ői gyermekek és szülők.

* * *
Az Öregszó1őiGyermekekért Alapítvány Alapítóinak

és Támogatóiank köszönetet mond és eróben, egész
ségben, sikerekben gazdag 1999-es évet kíván az Oreg
szőlői Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma

Alapítók:
Hanyecz László és neje
Pentament Kft. - Jalüls Imre
Turul Cipő Kft. - Hunya István
Rácz Imre és neje
Csikós János és neje
Támogatók:
OTP Gyomaendrőd,Dinya Zoltán és neje, dr. Giricz

Katalin, Jakus István, dr. Bula Emő, Bútonpari Szövet
kezet, Czikkely Anna, Rácz Jánosné, dr. Kolbusz Judit,
Kovásznainé Mikó Klára, Szó-Beszéd Szerkesztősége

"Anonimus" támogatónk 1996. december 17-én öt
ezer forintot fizetett be az Endrődön a takarékszövetke
zet pénztárába. Kérjük fedje fel magát!

, , , ,
UTEPITES

20 év szakmai gyakorlattal
* Vállalkozom kis- és nagyfelületű

útburkolatok építésére
(betonút, aszfaltút)

igen kedvező áron, goranciával.
* Vállalok igényesebb tér-

és útburkolásokat (Viakolor burkolókő,
szegélyes aszfalt stb.)

minőségi kivitelezésben.
Továbbá az alábbimunkák

kivitelezését vállalom:
- gépi földmunkák, tereprendezés (au
tógréder, Bobcat, CaterrJillor rakodó)

- útburkolatok vágása lO cm mélységig
- Lltburkolatok,betonfelületek bontása

Bobkat-taL bontókalapáccsal!
Telefon: 06-20/9586-037, este: 66/283-003

Putnoki Lajos,
útépítő technikus, vállalkozó

, FÚGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- sza Felelós szerkesztó: Felel~s kiadó: Harnak Emó
" _ Hornok Ernö Keszult:

ENDRODI , Szerkesztőség: Gyomai Kner Nyomda Rt.
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Európabajnokság Endrődön?

Márciusi motorverseny

Hirdetésfelvétel:
66/386-851,20/9669-855

PAPÍRDOBOZ,
FÓlIAZSÁK

gyártása
ROZA VENDEL
Gyomaendrőd,

Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 386-736

A Gyomaendrődi

Liget Fürdő

VÁLLALKOZÓT
KERES

egy

'ÓRIÁSCSÚZDA
építésére

és üzemeltetésére.
Részletes

informóciót ad
Vass Ignác
fürdővezető.

66/386-039
20/9262-132

Gyomai FC
Közgyúlés

Február 10-én 17 órától
tartja közgyú1ését a Gyomai
Futball Club. A vezetőség le
mondott, így tisztújító köz
gyűlésre hívják az
érdekelteket. Várhatóan is
mét Vass Ignácot választják
a club ügyvezetőjének.A le
köszönő elnök, Szabados
Ferenc helyére DezsőZoltán
alpolgármestertjelölik. A ki
lenc tagú elnökséget hat ta
gúra csökkentik.

A Balázs testvérek
eredményei

Balázs Dezső senior kategóriában elért eredményei:
1995. Senior 125 cm3-es kategóriában Magyar Bajnoki ll.

helyezés.

1996. Senior 125 cm3-es kategóriában Magyar Bajnok
1997. Senior 125 cm3-es kategóriában Magyar Bajnok

1998. Senior 250 cm3-es kategóriában Magyar Bajnoki II.
helyezés

Balázs Csaba II. osztályban elért eredménye:
1998. II. osztály 250 cm3-es kategóriában Magyar Bajnok

Gyomaendrődi Motocross
Sportegyesület nevében. Itt
említem meg a már ígéretet
tett leendő támogatóim ne
vét: Gyomaerdrőd Város
Önkormányzata, Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet,
Corvo Bianco Bt., BiafoIp
ress Kft. A márciusi versenyt
egyébként a televízió is köz
vetíti - tudtuk meg Balázs
Dezsőtó1.

Belépőjegyek a helyszí
nen válthatók: felnőtteknek

400 Ft, gyermekeknek in
gyenes.

bé, technikásabbá téve a fu
tamokat. A pálya ezzel alkal
massá vált európa bajnoki
futamok rendezésére is, amit
2000-re kívánok megpályáz
ni - mondta Balázs Dezső,

aki a márciusi versenyen
amatőr kategóriában 125
köbcentis Hondával ll-es
rajtszámmal indul, és a nem
zetközi futamban is rajthoz
áll. Testvére, Balázs Csaba
250 köbcentis Yamaha mo
torral lll-es számmal star
tol.

Július 18-án a Magyar Mo
torkerékpáros Szövetség
amatőrbajnokságának 8. fu
tamát rendezik Gyomaend
rődön, ahol mintegy 150
motoros küzd majd a győze

lemért a nehéz pályán.
A közönséget a látványos

versenyek mellett kemping
és büfé is várja az Eurocross
Ringen.

- Az idei versenyek meg
rendezés éhez támogatókat,
szponzorokat keresek a

Balázs Dezső a Gyoma
endrődi Motocross Sport
egyesület elnöke és
versenyzőjeelmondta, hogy
a versenyen több kategóriá
ban profi és amatőr verseny
zó1cre számítanak, s mintegy
kétszáz motorost várnak
Gyomaendrődre. Délelőtt

szabadedzések lesznek, amit
a közönség is láthat, majd ezt
követően kezdődik az izgal
mas és látványos verseny.

- Az elmúlt évi versenyt
követően a bányató körüli
pályát átalkítottuk, nehezeb-

A Magyar Motorsport
Szövetség profi baj
nokságának első futa
ma, s egyben
nemzetközi meghívá
sos motocross verseny
lesz március 28-án
Gyomaendrődön a
Kondorosi út melletti
Eurocross Ringen.
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Színjátszás tanszak
A Bethlen Gábor SzakképzőIskola és Kollégium (5500

Gyomaendrőd, Hősök útja 40. Te.lfax: 661386-028) épü
letében az "Ab esse ad posse" - a létezóból a lehetségesbe
- a jövő iskolájáért alapítvány Keleti István Művészeti

Iskola (alapfokú) (1097 Budapest, XI. Drégely u. 20/A.)
Gyomaendrődi tagozata felvételt hirdet az 199912000-es
tanévre

SZÍNJÁTSZÁS TANSZAKON
a 14-] 8 éves korosztály számára.
Az iskola (tagozat) az alapfokú oktatáson belül az úgy

nevezett továbbképző (9-1 0-11-12.) évfolyam képzésével
foglalkozik. Ennek keretében biztosítja a főtárgy (dráma
játék, színjáték) és a kötelező tárgyak (beszéd, mozgás,
kreatív zenei gyakorlatok) oktatását. Az intézmény peda
gógiai programja a művelődési és közoktatási miniszter
által elfogadott és jóváhagyott tantervcsomagra támaszko
dik. A tervezett létszám a jelzett tanévben 32-50 fő.

A Bethlen Gábor Szakközépiskola és Kolléguim 9. éves
és más középiskolák tanulói heti 4 órában (délutáni taní
tással) párhuzamosa a választott szakmájuk mellett a ne
vezett tanszakon a 12. osztály befejezésekor sikeres vizsga
esetén 2 éves kiegészítő képzéssel a színész II. vagy a
színész III. státuszt érhetik el. Ez a képesítés bármelyik
színházban munkavállalásrajogosít.

A tandíj az első félévig havonta 1000 Ft, majd tanul
mányi eredmény től függően csökken vagy növekszik.
Bővebb felvilágosítást Hajdú László tanár a leendő ta

gozatvezető ad.
Címe: Városi Könyvtár Gyomaendrőd, Kossuth u. 50.

Tel.: 66/386-131

Délutáni társalgás
GyomaendrődNémet Kisebbségi Önkormányzat ingyenes

német nyelvi társalgási délutánokat szervez felnőtteknek.

Várjuk mjndazokjelentkezését, akik valamikor már tanuI
ták vagy jelenleg is tanulják a nyelvet.

A társalgási délutánok célja a nyelv szinten tartása, tovább
fejlesztése.

A társalgást vezeti Boecker Margit.
Jelentkezni lehet szombat-vasárnap a 284-824-es telefon

számon.

Felkérés
Személyi jövedelemadója l százalékát az Öregszőlői

Gyermekekért Alapítványnak is utalhatja. Az alapítvány cél
ja, hogy a gyomaendrődi jó képességű hátrányos helyzetű

gyermekek felső és középfokú tanulmányait támogassa.
Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyo

maendrőd, Fő út 153200015-10001961
Adószám. 18376184-1-04
Szíves támogatásukat hálás köszönettel vesszük a felnövő

generációk nevében:
az Öregszólól Gyermekekért Alapítvány

Kuratóriuma

.HÍREK

Tisztelt földtulajdonosok,
adózók!

Gyomaendrőd Város jegyzőjeként ezúton tájékoz
tatom az érintett földtulajdonosokat, földhasználókat,
hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 74. paragrafusa alapján annak a magán
személynek, akiknek az ország teruletén három hektár
nál nagyobb termőföld tulajdona és/vagy
haszonélvezeti joga van és azt bérbe adja, a tennőföld

bérbeadásból származó jöv~delme után (ide értve a
földjáradékot is) adót kell fizetnie.

A fizetendő adó mértéke a termőföld-bérbeadásából

származó jövedelmének 20 %-a.
A termőföld-bérbeadásból származó jövedelem be-

vallásának határideje:
Magánszemélyek esetében: 1999. március hó 20.
Kifizető esetében: 1999. február hó 15.
A bevallási nyomtatványok az adócsoportnál átvehe

tók
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt adózókat, hogy a

helyiadó, gépjárműadó,iparűzési adó eló1eg első félévi
részletét március hó IS-éig lehet késedelmi pótlék men
tesen befizetni.

1999. j anuár hó elsej étól az iparűzési adó elóleget a
11733120-15346614-03540000 számú, iparűzési adó
beszedési számlára kell befizetni.

Az 1998. évi iparűzési adó elszámolásáról és az 1999.
évi eló1eg megállapításáról az adóbevallás benyújtásá
nak határideje: május hó 31. Aleszámolási különbözetet
az adóbevallás benyújtásával egyidejú1eg kell megfizet
ni a 11733120-15346614-08590000 számú adóbesze
dési számlára.

Értesítem a Tisztelt adózókat arról is, hogy az 1999.
évi várható adófizetési kötelezettségró1 szóló értesítés
és a befizetéshez szükséges csekkek kiküldése február
elején megkezdődik. Az adózói nyilvántartásban sze
replő vállalkozók, vállalkozások ezen értesítéssel egy
idejú1eg fogják megkapni az iparűzésiadó bevallásához
szükséges nyomtatványt is.

A befizetéshez szükséges csekkek és bevallási nyom
tatványok az adócsoportnál és a kirendeltségen is átve
het61c
Gyomaendrőd, 1999. j anuár hó

Dr. Csorba Csaba sk., jegyző

Köszönet és kérelem
Az öregszó16i Szőlőskert utca lakói sikerekben gaz

dag 1999-es évet kívánnak eróoen, egészségben dr. Dá
vid Imre polgármester úrnak, a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, az önkormányzat képviseI6-testületének.

Köszönetet mondunk az utcánkban, 1998-ban történt
járdajavításért és kérjük annak 1999. évi mielóbbi foly
tatását.
Gyomaendrőd, 1999. január 12.

Tisztelettel: a Szólőskert utca lakói
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Gyoma és Endrőd képekben 2. kötet

ladó!

Régi fényképeket
keresünk

1999. február

Tisztelt adózó!

-
INTEQ
NYELV8TÚDIÓ

Folyamatosan indulnak
6-10 fős nyelvtanfolyamok

angol, német francia, orosz nyelvből

kezdőtől a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló

és felzárkóztató csoportok

tG,, 30 órás 7.500 Ft tG',
50 órás 12.000 Ft

~ ~

Próbavizsga
az állami nyelvvizsga feltételei szerint

Alapfokú: 500,- + 300 Ft
Középfokú: 800,- + 500 Ft

Fordítás, tolmácsolás: angol, német
francia, orosz, ukrán, román, arab,

nONég nyelven.

Felvilágosítás, jelentkezés:
Róza Vendel, Gyomaendrőd,

Hársfa u. 81 l.
Tel. Ifax/üzenetrögz.:

66/386-736,
Tel.: 66/282-686

E-mail:
vendel@bekes.hungary.net

Ajánlja adója l százalékát a Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény - Városi Képtárat mú1cödtető Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért nevű kiemelten
közhasznú alapítványunknak!

Adószámunk: 19058733-1-04
Támogatásukat előre is köszöni: Dr. Kovács Béla, az ala

pítvány elnöke és Bula Teréz, a Városi Képtár gyűjtemény
kezelője.

11it tegyen Ön, ha adója l százalékát már felajánlotta, de
céljainkat szívesen támogatná?

A támogatás összegét az Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezetnél vezetett számlánkra is befizetheti csekken vagy
átutalással.

Számlaszárnunk: 53200125-10002089
Alapítványunk megkapta a kiemelten közhasznú minősí

tést, s így támogatóink nagyon ösztönzőadókedvezmények
ben részesülhetnek.

runk olyan fényképeket a
kedves olvasóinktól, ame
lyek egyrészt az 1996-os
könyvben még nem szere
peltek, másrészt a kiadványt
teljesebbé teszilc. Várunk ré
gi felvételeket, fotográfiákat
régi épületekró1, vagy kora
beli eseményekról. Kérjük,
hogy a képeken látható sze
mélyekről, épületekról in
formációval is szolgáljanak,
valamint a fénykép készíté
sének dátumát is közöljék.

A fel vétel eket termé
szetesen visszajuttatjuk tu
lajdonosaiknak. Várjuk
jelentkezéseiket személye
sen vagy levélben a Szó-Be
széd Szerkesztőségében:

5500 Gyomaendrőd, Fő út
173-179. Pf.: 48. (Tourin
formIroda) Tel.: 66/386-85 l

1o

Három évvel ezelőtt, 1996
júniusában jelent meg a Rek
line Stúdió és a Gyomai
Kner Nyomda közös kiadá
sában a Gyoma és Endrőd

képekben című, régi képe
ket, fotográfiákat bemutató
könyv. A megjelenést köve
tően olvasóink újabb fényké
peket hoztak remélve, hogy
megjelenik anagysikerű

könyv második kötete.
110st az évszázad és az

évezred előtt egy esztendő

vel - terveink szerint - 1999.
júniusára megjelenhetne a
Gyoma és Endrőd képekben
című kiadvány masodik kö
tete tisztelegve ezzel is őse

ink előtt.

A Gyomát és Endrődöt,

valamint Gyomaendrődöt

bemutató fotóalbumba vá-

Használt és új számítógépek adás-vétele
INTERNET SZÖRFÖZÉS

havi díj nélkül
már 2000 Ft + áfáért!

•

MODEM AKCIÓ! •
ill} 5500 Gyomaendrőd, Fő út l 81 / l . :
--- l Telefon/fax: 66/284-559. " --- 1"J

<:t--TT" \ (Faló gyorsétkező mellett) <:""''''U''3 ~
E-maii: online@bekes.hungary.net

Komplett bolti berendezés, vendéglátóipari konyhai robotgép
. segédgépekkel, étel melegentartó-pult, üvegajtós hűtő 350 literes, Lilla

tükröshűtő, hütőláda 300 literes, 45 kg-os tolósúlyos mérleg, ipari
olajkazán égőfej. hőlégbefúvó csövek, Flamex lángszórók, boroshordók
30 literes, bontott redőny tokos ablakok, fém- és favázas raktári polcok,

fémvázas munkaasztalok, öltözőszekrények, faszekrények, kerti
asztalok, fapadok, villanybojler, fűnyíró, 80 literes alulábas, mennyezeti
ventillátor, 70 literes öntöttvas üst, lemezradiátorok, olajkályhák, Omron

pénztárgép stb.

Gyomae. Lévai u. 4. De: 8-12 óráig
Tel.: 66/386 -906, 66/386-696

ONLINE
sZÁMíTÁS- És IRODATECHNIKA
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Garázshelyek
a lakótelepen

GAZDASÁG

Erróliesz időbeszélni!
A Villtech Műszaki Bolt ajánlata:

II

A Vásártéri lakótelep 27.
számú épületéből öt lakó ké
relemmel fordult az önkor
mányzathoz, miszerint
szeretnének megvásárolni a
vasút és a lakótelepi épület
közötti teriiletbó1 hat garázs
részére mintegy 110 négy
zetméternyi teriiletet. A gaz
dasági bizottság javasolta az
ingatlanok értékesítését ga
rázshelyenként 60 ezer fo
rintos áron.

Hack Mária önkormány
zati képviselő a témával kap
csolatban a képviselő-testület

január 28-i ülésén fe!szólalt,
s kéne a képviseló'ket, hogy
a garázshelyeket ingyen ad
ják oda a kérelmezó'knek.
Mindezt azzal indokolta,
hogy a kéreimezóK majd
mindegyike nagyon rendes
és dolgos ember. Meg hogy

már sokat tettek a városén ÓK
IS ...

A polgármester tájékoztatta
a képviselőnőt arról, hogy a
közpark művelési ágba sorolt
ingatlan miatt a területrende
zési tervet módosítani kell és
a telekmegosztást követően

lehet értékesíteni az ingat
lanrészt. Az önkormányzatot
terheli a közmúbálózat bőví

téséhez szükséges tervek el
készíttetésének költsége, míg
a garázsépítésre létrejött épí
tÓKözösséget terheli a gará
zsokhoz vezetőút megépítése
és a szükséges elektromos
közmű kialakítása.

- Tehát az önkormányzatnak
is lesznek ezzel kapcsolatban
költségei, melyet a garázshe
lyenkénti 60 ezer forintos be
vételból fogunk fedezni 
mondta a polgármester.

A legjobb Westel 900 ajánlat a piacon!

Ericsson GA 628/8L*
előfizetésse ,

három színes elólappaI:
bruttó 8.000 Ft

Alcatel Max/SL vagy Alcatel Club /SL*
előfizetéssel, bruttó 12.000 Ft

Nokia S110/SL~'előfizetéssel,

színes előlappal,bruttó 19.000 Ft

Ericsson GH 688/SL* előfizetéssel,

bruttó 19.000 Ft

Ericsson GF 768/SL* előfizetéssel,

színes head settel, bruttó 24.000 Ft
* A készülékek csak Westel 900 előfizetői kártyával

használha ták.
Amíg a készlet tart!!!

Villetch Műszaki Bolt
Gyomaendrőd, Fő út 149.

Telefon: 66/386-457, 60/486-333, 30/947ér624

WATT GMK
Villamossági Bo t
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Tel.: 66/386-358

Február 14.

I

Ajándékozzon háztartási gé:?et
VALENTIN NAP

alkalmából.
Ajánlatunk: hajszárítók, olajsütők,

kenyérpirítók, porszívók, száraz
és gőzvasalók, kávé- és teafőzők,

szendvicssütők, gofrisütők.

Továbbá vállaljuk háztartási gépek
javítását villanymotorok tekercselését

épületek villanyszerelését.

Westel~
hivatalos forgalmazója!

Most nagyot szakíthat!
Rendkívüli ajánlat a Westel 0660-tól!

Mobiltelefonok már 9875 Ft-tól!
Három kicsi, modern és kifogástalan minőségű

ü660-as készülék
most hihetetlenül kedvező áron az Öné lehet!

A Nokia 540 akciós ára most bruttó 9875 Ft.
És persze 1999-ben is a legkedvezóob

peredíjakkal állunk rendelkezésére!

~
...t Az akció a készlet erejéig tart. ~... -t

" ** t VlLLTECH MUSZAKI BOLT * t+:. Gyomaendrőd, Fő út 149. +:.
Telefon: 66/386-457, 60/486-333, 30/9476-624

(_(~))))1111

WESTEl
RÁDIÓTELEFON KFT

hivatalos forgalmazója.



a Penny Market mellett

Már most gondoljon
a tavaszra!

--~ .

gyomafarm
$WJ I<ft.

Gazda
Kisáruház

Kisáruházunkba
megérkeztek

a tavaszi kertimagvak
és az első növényvédelmi

rnunkáhozszükséges
lemosó vegyszerek.

Ezenkívül:
fóliák/ gurnicsizmák,

műtrágyákés sok egyéb
a háznál nélkülözhetetlen

termék kapható.

SZAKTANÁCSADÁS!
Telefon:

06-66/386-359

m
/SFÉSZ

Érd.: 66/386-105

Bejáratott
GYORSÉTKEZŐ
frekventált helyen

KIADÓ
VAGY ELADÓ

Érdeklődni lehet
a ÁFÉSZ központi

irodájában
személyesen,

vagy
a 36j386-874-es telefonon, illetve

a 66 j 386-540-es telefaxon.

Vállalkozók
'figyelem!

Üzlethelyiségek, irodák
kedvező feltételekkel

bérbeadók!

Popkorn
kukorica

pattogató-gép
eladó.

Érdeklődni:
66/386-105

Im
/SFÉSZ

Figyeleml
újszo/gá/totásl

újhe/yenI

Kismotorok,
kerti gépek,
kerékpárok

javítása
indul!

CSATÁRI ÉS
TÁRSAI BT.

Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp, 35,
CA volt TITÁSZ

telepen)
Telefon:

66/386-499

Gyógyászati
Segédeszközök,
Gyógytermékek

Boltja
Gyomaendrőd,Fő út 214.

Tel.: 66/282-822
Orvosi vények beváltása!

VALENTIN NAPRA AJÁNLATUNK:
- testmasszírozók, - pezsgőfürdős

lábmasszírozó, - digitális szobamérleg,
- vémyomásmérők, - infralámpa,

párologtató, - elektromos ágymelegítő,

- villanypárna, - gyógynövényes
márkás test- és hajápolók,

- gyógypapucsok

Február 14-i~ 5000 Ft feletti
vásárlas esetén

ajándékot adunk.
Továbbra is várjuk kedves

vásárlóinkat'

-üoegilruk
nl. .disz/iJ rgytJk

'l l ",hn~J ~n? -élkészlelek
~n QI\ -ajilndéklilrgytJk

·hilzlar/ilsi gépek
.fürdőszoba szőnyegek

-konyhafelszerelési
cikkek

<:Zsuzsanna nap! (j)_
Vásároljon szerel/einek tJjándéko/ nálunk! ~:

Wos/ mégjobbtJn megéri!

~ II ,

FAMILIA UZLETHAZ
Lakásfelszerelés üzlet

~iÖ(rFt'
kedvezmény

Felhasználható minden 1000 Ft feletti vásárlás esetén február 20-ig!
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Gyomaendrődért Díszoklevél :

••

l Tegyen On is javaslatot!

A VVllAtráq~á~ széles
választé~ával

várjlA~ vásárlóiVl~at!

Érde~lődVl i le~et ci
66/426-042, és CA

66/426-022 telefoVlszáVVloVl!

rr r

MEZDGAZOA5AGI
TERMEL6K flGYELEMI
Tavaszi vvlIAtráq~a

sZlA~ségletét biztosítsa a
Csárdaszállási Aqro~éVV1iai Kft.

VVllAtráq~atelepérőll

KORSZER~, GYORS KISZOLGÁLÁSi

Gyomaendrőd város képviselő-testülete a várossá nyilvánítás 10. évfordulója alkal
mából elismerő címeket adományoz. Kérjük, tegyen On is javaslatot: ki az, aki tevé
kenységével a település hírnevét öregbítette az orszáO'ban, vaO'y határainkon túL s
munkája alapján méltó valamelyik elismerésre. b b .

Gyomaendrőd Váras Díszpolgára:

r----------------------------------------------------- ------------,
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Gyomaendrődért KitüntetőEmJékplakett: .................................................................:
I

E szelvényt kitöltve javaslatatit február IS-ig adhatja le a Szó-Beszéd Szerkesztősé

gében (Gyomaendrőd, Fő út 173-179.), a polgármesteri hivatalban, a Gyomaendrődi

Híradó Szerkesztőségében(Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.), valamint a Városunk című
lapnál (Gyomaendrőd,Damjanich u. 15.).

IL --- J

1999. január 30-án Balás
tyán rendezték meg a Junior
II. Tíztánc és az Ifjúsági
Standard és Latin-amerikai
Táncok Magyar bajnoksá
gát. A rendezvény szervező

Je és rendezője a
Törökgyörgy József által ve
zetett szegedi Pro-Art Tánc
stúdió vo It.

A versenyen a B.E.S.T.
Kulturális és Sportegyesület
színeiben indult Pelle And
rás és Kurilla Enkő, mégpe
dig az ifjúsági korosztály
(15-18 évesek) számára ren
dezett latin-amerikai táncok
kategóriájában. A megmé
rettetésen Magyarország
legjobbjai indultak, így And
rásnak és Enikőnek nem volt
könnyű dolga. Egy másik
párossal holtversenyben a 9.
helyen végeztek. Ez a holt
verseny sajnos nem kedve
zett nekik. Ha a kilencedik
helyet egyedül birtokolják,
részt vehettek volna a közép
döntóben, ahol ahol már sok
kal jobb eredményt értek
volna el. A magyar ranglis
tán kilencediknek lenni így
is nagyon szép eredmény. A
párosnak kevés ideje volt a
felkészülésre, hiszen csakja
nuár I. óta tagjai a BEST
táncegyesületének. Ez idő

alatt új koreográfiákat és stí
lust kellett elsajátítaniuk.

Az eredmény nem szegte
kedvüket, sőt még több mun
kára és még jobb helyezések
elérése ösztönzi őket. (x)

B.E.S.T.
hírek
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INGYENES APROHIRDETESEK

HÁZ,LAKÁS
A Református Szere

tetotthonba I és 2 ágyas szobá
ba azonnali beköltözésre van
lehetőség. Feltételekről a Lel
kész Hivatalban lehet érdeklőd
ni (Gyomaendrőd, Hősök útja
44.) vagy telefonon, 66/386
841

Ház, 12 m2 új mú'hellyel, ipa
ri árammal eladó Gyomaend
rőd, Petőfi u. 43. Érd.:
06-66/386-499
Gyomaendrőd, Bocskai u.

10. szám alatti gázfűtéses, össz
komfortos családi ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Fő út 147.
Gyomaendrőd, Losonc:z:i u.

24. szám alatt ház eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Kálvin J. u. 77.

Október é'ltp-en 4 szobás la
kás eladó vagy gyomai kertes
házra cserélhető. Érd.: Pintér
Klára. 66/284-153
Gyomaendrőd.Mátyás kir. u.

7. szám alatti ikerház egyik fele
eladó. Érd.: napközben 66/283
386

Nyaralót vennék jól megkö
zelíthető helyen. Bónum és
Soczó zug előnyben! Érd.:
30/9241-741

Kétszobás sátortetős össz
komfortos családi ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Hunyadi
út 32/l.

Gyomán a Zalka Máté u. 14.
szám alatti kertes ház eladó.
Érd.: 661283-901

Magtárlaposon bevezetett
élelmiszerüzlet lakással együtt
eladó. Érd.: Molnár László,
Gyomaendrőd,Rácz L. u. 16.

Gyomai részen lakást vagy há
zat bérelnénk garázzsal. Érd.: Tí
már Andrea, 386-761 9-15 óráig.

Telefonos, gáz-központifűté
ses, holtágra néző három szo
bás, padlástér beépítésű kertes
ház eladó Gyomaendrőd, Batt
hyány u. 5. szám alatt. Érd.:
66/386-255,66/283-232
Endrődön három szobás,

gázfűtéses.telefonos ház eladó.
Tel.: 66/284-579

A Hősök útja 51. szám alatti
épület udvarral bérJ;1e kiadó (a
volt Darvas iskola). Erdeklődni a
Református Lelkész Hivatalban
lehet, Gyoma, Hősök útja 44.

Gyomaendrődön a volt Enci
területén 235 m2 igényesen
felújított épületrész (garázs,
iroda, raktár, kazánház, mű
hely) eladó vagy bérbeadó.
Érd.: 30/9457-148

Összkomfortos 4 szobás sok
melléképülettel, gazdálkodásra
alkalmas ház eladó. Érd.: Endrőd,
Sugár u. 10. Tel.: 661284-415
Endrődön a Baross G. u.

31/1. szám alatt 3 szobás, für
dőszobás, gázkonvektoros ház
eladó vagy Gyomai kétszobás
ra cserélhető. Irányár: 1,4 mil
lió FL Érd.: a helyszínen.

Gyomán 3 szobás gáz- és ve
gyestüzelésű központifűtéses

ház sok melléképülettel, szép
környezetben eladó. Érd.:
60/481-277

Kis portán kétszobás, össz
komfortos gáz- és vegyestüze
lésű, telefonos ház eladó. Érd.:
661282-377

Két generáció részére is al
kalmas komfortos családi ház
ipari áramma! eladó. Irányár:
3,5 millió Ft. Erd.: 661285-489

Három szobás családi ház
modern alsóépülettel, állattar
tási lehetőség~el eladó. Irányár:
2,5 millió Ft. Erd.: Gyoma, Hu
nyadi u. 28.

Öregszólóben gazdálkodásra
alkalmas ház eladó. Érd.:
66/285-293

Endrőd, Sugár u. 14. szám
alatt 3 szobás, összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 661282
878,285-325
Endrőd-KocsorhegyV. ker.

31. szám alatti ház 600 négy
szögöl földdel eladó. Érd.: Gá
bor István, Gyomaendrőd,

Selyem u. 95.
Gyomán a Bajcsy úton össz

komfortos ház eladó. (Gáz-köz
ponti, vegyestüzelésű kazán,
ipari áram, telefon, beépíthető

padlástér) Irányár: 3, 1millió Ft.
Érd.: 661284-403
Endrődön 3 szobás, gázkon

vektoros, fürdőszobás ház el
adó. Érd.: 661284-579
Gyomaendrőd központjában

gázfűtéses kertes ház eladó.
Irányár: 1,1 millió Ft. Érd.:
30/9988-192
Endrődön a Fő út 65. szám

alatti családi ház eladó. Köz
művesített, villanyfűtéses, tele
fonos. Érd.: 17 óra után,
661284-469

Három szobás, összkomfor
tos, kertes családi ház nagy
melléképülettel eladó. Érd.:
Gyoma, Mátyás kir. u. 36.

Gyoma, Áchim u. 1. szám
alatt garázs kiadó. Érd.: Rák
Györgyné, 661284-817

75 m2-es kertes családi ház
eladó vagy lakótelepire cserél-

hető. Érd.: esti órákban a 285
454-es telefonszámon.

Gyomán családi házat ven
nék 2,5 millió Ft-ig, kövesút
mellett. Érd.: 291320-182,
20/9443-652

Gyoma, Bajcsy u. 13. alatt 2
szobás $ázközponti-fűtésesház
eladó. Erd.: a helyszínen.
Endrődön két és félszobás

földszinti, erkélyes, gáz+villany
fűtéses, egyedi víz- és gázórás.
parabolás, telefonos, garázsos la
kás eladó. Érd.: 66/386-347

Kétszobás lakást keresek
megvételre a Kolmann ltp-en,
második emeletig. Tel.: 282
190 az esti órákban.
Endrőd, Selyem u. 28. szám

alatti 3 szobás, gázos, családi
ház nagy telken eladó. Érd.: Né
meth Ferenc, Gyoma, Vörös
marty u. 211. Tel.: 661386-112
Gyomaendrőd. Selyem u.

5911. szám alatti emeletes, ker
tes, 3 és félszobás családi ház
eladó vagy Vás~rtéri lakótele
pire cserélhető. Erd.: a helyszí
nen, vagy 661386-541

KERT, TELEK
Gyomaendrőd belterületén a

Fűzfás-zugban 1100 m2 víz
parti telek sürgősen eladó. Érd.:
Tari, 661284-540

A gyomai Siratóban sürgő

sen eladó két db 800 négyszö
göles föld. Érd.: Gyomaendrőd,
Rácz Lajos u. 2.

A Fűzfás-zugban 300 négy
szögöl kert eladó. Ugyanitt gáz
palack eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Rácz Lajos u. 3.
Tel.: 661284-262

Gyomán aDobó,úton. köve
sút mellett 1066 m--es zárt kert
a vízparrhoz közel eladó. Vil
lany, víz van. Érd.: Gyoma,
Gárdonyi G. u. 21. Tel.:
66/285-506

Gyomán a Kecsegésben víz
parti telek eladó. Érd.: esti órák
ban, 66/283-851, ,

Az Ujkertsoron 3300 m-
szántóföld sürgősen eladó.
Érd.: 66/386-526

A Torzsás-zugban vízparti
telket bérelnék. Minden meg
oldás érdekel. Erd.: Szabó
Sándor, Gyomaendrőd, Béke
u. 18.

69,86 Ak szántóföld a Nyi
lasban eladó. Ugyanitt Singer
varrógép, üzemképes Favorit
tévé, 100x21 Ocm-es tüzép ajtó
ra való redőny eladó. Érd.:

Gyoma, Vörösmarty u. 28. Tel.:
661284-596
Gyomaendrőd, Zsák u. 4.

szám alatti porta eladó.
Érd.: Gyomaendrőd,Nap u.
14.

A Zsófia majorban gátőrház

közelében lévő200 négys~ögöl

vízparti telek eladó. Erd.:
66/484-664
Gyomaendrődön a Torzsás

ban 800 m2 kert kis házzal el
adó. Érd.: 661285-665
Sürgősen eladó két db föld a

Harcsásban. 450-450 négyszö
göl. Ugyanitt: Robix rota~apa

szivattyúval együtt eladó. Erd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9. Tel.:
661285-729

JÁRMŰ

Kitűnő állapotban lévő MZ
125-ös motorkerékpár eladó.
Bontott téglát beszámítok.
Érd.: Gyoma, Jókai u. 5. Tel.:
661284-741

Eladó egy kitűnő állapotú
175 cm3-es veterán Jáva motor
kerékpár. Érd.: 66/285-144

Simson S50B, T4K fix kulti
váror, tS-ös Pannónia-henger,
valamint egy me~kímélt Lada
1200-as eladó. Erd.: az esti
órákban 66/284-660

Kerti traktorhoz utánfutó el
adó. Érd.: Gyomaendrőd. Szé
chenyi u. 5.

MTB férfi ] 8 seb. kerékpár
eladó. Irányár: 10 ezer Ft. Érd.:
Szarvas, 30/9834-927

1988-as botváltós 353
Wartburg két év műszakival

eladó. Érd.: hétvégén, 66/284
699

Polski Fiat 126, l 984-es. kul
csos indÍtású, jó műszaki (l év)
állapotban eladó. Érd.: 66/481
277
, Négyütemű Wartburg eladó.

Erd.: 661285-141

ÁLLAT
A Révlaposi Tarka-Barka

Kennel ból gyönyörű basset ho
und kiskutyák téli reklámáron
eladók l Érd.: Gyomaendrőd,
Munkácsy u. 20. Tel.: 66/283
003

Törzskönyvezett 3 éves né
met juhász kanommal fedezte
tést vállal ok. Egyeztetés:
661283-044

Sárga boxer szuka. 1,5 éves
(Ico lánya) eladó. Érd.: 66/284
516
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Uzlet- és
irodahelyiségek,
valamint raktárhelyiségek

kiadók
Gyomán a Kossuth utca

18. szám alatt
(a volt DV-WA Kft. épületében).

Érdeklődni: a helyszínen,
vagyo 386-522/25-ös

telefonszámon.

Ingyenes az apró!

Érdeklődni: ,.. ,

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apr6hirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget, és a szelvény t levelezólapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehet61eg ne tartalmazzon
tizenöt (lS) szónál többet I

Tiszteletlel
Csó'ke János, csoportvezető

Az apróhirdetés szövege: .

Címe: , ..

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének
Gyomaendrődi csoport vezetősége meghívja tagjait és hoz
zátartozóit 1999 március 6-án 18 órai kezdettel a Gyoma
endrődi Katona József Művelődési Központban tartandó
Nőnapi vacsorára. A vacsora ára tagoknak 200 ft, hozzátar
tozóknak 400 Ft. A vacsora szabadevéses sertéspörkölt.
Jelentkezni lehet a vacsorára minden kedden este a műve

lődési házban Csó'ke János csoportvezetőnél.

Továbbá értesítjük tagjainkat, hogy 1999. március 8-tól
minden kedden 16 órától várjuk sorstársainkat, új helyen,
az Őszikék Napközi Otthonban a Mirhóháti úton. Itt
tartjuk mostmár az összejöveteleinket.

Meghívó
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Vegyestüzelésűboj1er o!csón
eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Zalka Máté u. 31. 16 óra után.

Fa tüzelésű bojlert keresek
megvételre. Érd.: Gyomaend
rőd. Sallai u. 12.

Eladó egy Gabi gyermekhe
verő, 3 személyes ülőgarr~itúra

dohányzóasztallaJ. Erd.:
20/9764-165

Minden igény bevett lábra ké
nyelmi-kismama cipő megren
delhető és megvásárolható.
Érd.: Vadász Imréné, Gyoma
endrőd, B. Molnár u. JO/1. Tel.:
66/285-075

220-as terménydaráló eladó.
Érd.: Gyoma, Jókai u. 10/1
Tel.: 66/285-665

Cseh nagyteljesítményűsze
neskazán, valamint a Pocosben
kert eladó. Érd.: Gyoma, Hu
nyadi u. 25/1. Tel.: 661285-533

Olcsón eladó: ülőgarnitúra

(3,2, l), parabola beltéri egy
ség, gyermek kanapé, kerék
pár, színes tv. g'ázpalack,
biztonsági gyermekülés, mo
dellvasút, gyerekülés kerék
párra. Érd.: Gyomaendrőd,
Kulich u. 13/1. Tel.: 20/9857
259

"Egy rózsaszál" Január 12-én
délben valószínúleg elkerültük
egymást. Kérlek ÍJJ újra egy
hétvégi időpontot. vagy címet,
telefont ahol elérhetIek. Gyo
maendrőd. Pf.: 101.

Búvárszivattyú eladó. Tel.:
66/386-967

Utcai rokkantkocsi jó álla
potban eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Selyem u. 2511. Tel.:
661282-907

Minerva oszlopos tűzőgép

eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Fáy
u.35.661285-458

Nappali-, gyerek-o hálószoba
szekrények, ülőgarnitúrák ta
valyi áron eladók. Érd.: 661285
759

Kérném, hogy január 27-én a
lakberendezési bolt udvarában
eltulajdonított tolltartómban lé
vő fényképeket juttassa el az
alábbi címre: Gyomaendrőd,

Kölcsey u. 1712.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

EGYÉB

Kisiskolások korrepetálását
és német nyelv oktatását válla
lom. Tel.: 661285-556
Mezőgazdasági bérmunkát:

szállítást, szántást, vetés-el
őkészítést, vetést, kaszá
lást,bálázást vállalok. Érd.:
Bucsi Imre, Gyomaendrőd,

Rózsa F. u.14. Tel.: 661284
295,60/484-687

Öreg házaspár házkörüli
munkára férfi munkást keres.
Érd.: Dombos László, Gyo
maendrőd,Fő út 159. Ugyan
itt könnyű motorcsónak
eladó.

Gyermekszeretőés megbíz
ható diáklány gyermekek fel
ügyeletét vállalja 1-10 éves
korig. Érd.: 661283-735

Háromfunkciós, jó állapotú
babakocsi eladó. Érd.: 661282
617

Vásároljon kényelmesen, ka
talógusból! Szórakoztató elekt
ronika- és háztartási gépek
(Whirpool, Sony, Philips, Sam
sung, AEG) éves kamatmentes
részletre. Érd.: a 386-288-as te
lefonszámon 17 óra után.

Hálószobabútor eladó Gyo
mán, Tanács u. 14. sz. alatt.
Tel.: 661283-901

Cirokseprű kötést vállalok.
Érd.: 283-799.

Diófapalló l m3 eladó. Érd.:
661282-817

Telefonhoz hosszabbító ve
zeték készítését vállalom min
den méretben, azonnal. Tel.:
661285-149

Philips kétfejes video, 1,5
éves, OSD menüs eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Október 6 ltp.
81IV7. Tel.: 661283-654

Naposcsibe-kacsa-liba és elő

nevelt csirke megrendelhető.

Érd.: Nemes Tiborné, Gyoma
endrőd, Sugár u. 4. TeJ.:
661284-392,20/9894-598

Háromfunkciós, nagykerekű

babakocsi eladó. Érd.:
20/9706- l 68

Eladó egy Game Boy, háló
zati adapterrel, 5 játékkal.
Irányár: 17 ezer Ft. Tel.:
661285-076

Jó állapotban lévő rokkant
kocsi eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Munkácsy u. 22.

100 kéve nád eladó. Érd.:
Gyoma, Béke u. 18.

Eladó egy jó állapotban lévő

Harry fűnyíró. Érd.: 18 óra
után, 661282-334



Bírság helyett vegyél lálDpát!

A Szarvasi Rendóí-ka
pitányság területén ta
valy 119 sérüléses baleset
volt, ebbó1 Gyomaendrő

dön 40 baleset történt. A
119 balesetbó130 esetben
kerékpáros volt a baleset
okozója, míg további 30
esetben kerékpáros volt a
vétlen fél. Az elmúlt év
ben három halálos közle
kedési baleset történt
Cyomaendrődön. Mind
három esetben kerék
páros volt az áldozat.

viszonyok között. Mi nem bün
tetni akarunk, hanem világítást
akarunk ajárművekre.A Békés
Megyei Rendőr-fólkapitányság

ForgalomellenőrzőAlosztályá
nál jelentkezett egy kereskedő,

aki vállalta, hogyamegye több
településére elkíséri az intézke
dő rendőröket, s a rendőri intéz
kedés befejezését követően.

jutányos, ezer forintos áron fel
ajánlja a lámpa megvásárlását.
Hangsúlyozom, nincs választá
si lehetőség: hogy vagy bírság,
vagy lámpa. A rendőr az elkö
vetett szabálysértés miatt vagy
figyelmeztet, vagy bírságot
szab ki, vagy feljelentést tesz.
Ha a rendőr figyelmeztette az
állampolgárt az elkövetett sza
bálysértésért és befejezte az in
tézkedést, utána vehetett a
helyszínen lámpát a kereskedó'
től. De csak ha akart. Ez nem
volt kényszer. Január 28-án
több mint száz kerékpárost elle
nőriztek Gyomaendrődön. Eb
ből kettő lett feljelentve, mert
úgy állt hozzá az általa elkövetett
szabálysértéshez és a rendőri in
tézkedéshez. Hét ember lett meg
bírságolva A bírság összegébő1

egyébként megvehették volna a
helyszínen a villogót is. Ezen a
napon nyolc lámpát vettek meg
Gyomaendrődön az akció során.
A megyében már több helyen
volt ilyen akció. Úgy vélem,
hogy mind a kerékpárosok,
mind a közlekedés többi részt
vevője érdekében ez egy kultu
rált és határozott intézkedés 
tájékoztatta lapunkat Balta Já
nos alezredes. H.E.

AGROÁRUHÁZ
Gyomaendrőd, Fő út 15.

Telefon: 66/386-274,20/9527-032

* Kerti vetőmagok,

* vetőmagkukorica,

* virághagymák,

* tavaszi lemosó vegyszerek,
permetezőgépek,kerti. szerszámok,

gallyazófűrészek, műanyag

kukák, fóliák, létrák, önetetők,
guITÚcsizmák, keritésdrót, talicska,

* kutya- macskaeledel,

* háztartási műanyagáruk.

Fűnyírók szezon előtti áron!

gyarországon egyáltalán köte
lező a biztonsági öv használata
és a kerékpárok kivilágítása?
Naponta Békés megyében négy
kerékpáros baleset történik.
Tavaly a megyében közleke
dési balesetekben hetvenen hal
tak meg, ebből több mint húsz
kerékpáros volt. EI kell dönte
nünk: vagy hatékony baleset
megelőzést akarunk, vagy a
rendőrség tudtával hagyjuk
meghalni az embereket az uta
kon. Vajon melyik a polgárba
rát magatartás? Tehát
igyekszünk a pozitív magatar
tás irányába befolyásolni az
embereket, igyekszünk rávenni
őket, hogy világítsák ki bicikli
jüket. Nem kell a dinamó, van
ez az elemes villogó lámpa,
amely balesetmegelőzés szem
pontból még jobb is. A lámpát
100 méterről lehet látni, a villo
gó fény pedig mintegy 250 mé
terről észlelhető normális

Elso, hátsó lámpák,
kerékpárlelszerelhi
tikkek.

Bűtő- és
tadyasztószekrinyek

mosf
alftiós áron!

Binya Imre Vas- Műszaki BoUiában
Gyomaendrőd, Baiuy U. 98.
Teleton: 60/388-953, 60/484-690

Villostó kerékpárlámpák már

550 ff-fól!

Január 28-án Cyomaendrő

dön a békéscsabai rendőrök

közúti ellenó'rzést tartottak. EL
sősorban a kivilágítatlan, a
szabálytalanul közlekedő ke
rékpárosokat állították meg. Az
ezt követő napokban szerkesz
tőségünkbe több panaszos je
lezte, hogyarendőrök ott a
helyszínen bizony lámpát vásá
roltattak velük... Az üggyel kap
csolatban kértünk tájékoztatást
Balta János alezredestó1, a Bé
kés Megyei Rendőr-fókapitány
ság Közlekedési Osztályának
vezetőjétól, aki elöljáróban el
mondta. hogyamegyében a
közlekedési balesetek egyik leg
főbb okozója a szabálytalanul
közlekedőkerékpáros.

- Békés megye egyik sajátos
sága a kerékpáros közlekedés.
Az országban Békés megyében
van a legtöbb kerékpáros. Euró
pában Hollandia után Békés
megye áll a második helyen:
Hollandiában ezer lakosra 850
kerékpár jut, Békés megyében
ez a szám 730. A kerékpárosok
sajnos kivilágítatlanságukkal,
ittas vezetéssel és szabálytalan
kanyarodásukkal okozzák a
legtöbb balesetet. A biciklik ki
világítását már 1896-ban előír

ták. Azóta mintha visszafele
fejlődnénk: az üz/etekben vilá
gítás nélkül árulják a kerék
párokat. Az elmúlt évben az
ENSZ Európai Gazdasági Bi
zottsága megvizsgálta hazánk
ban a közlekedők magatartását.
vajon mennyiben tér el a többi
európai országétól. Kissé cini
kusan megkérdezték: - Ma-

SE SZÓ
SE BESZÉD

Tájékoztatjuk alakosságot,
hogy 1999. január l-tól foko
zatosan új jármű okmánycsa
lád jelenik meg a közlekedés
területén.
Ajárműtörzskönyv,ami ki

zárólagos tulajdonjogot iga
zol

- 1999.január 1. után forga
lomba helyezettjárművekfor
galomba helyezését követően,
illetve az ilyen járművek eJ
idegenítésekor feladásI.

- Az 1998. december 31-ig
forgalomba helyezett és 1999.
június 30-át követőenelidege
nílettjárművekesetében.

- A fent említett pontokba
nem tartozó járművek esetén
2001. január l-jét követően, a
járművel kapcsolatos rendőr

hatósági ügyintézés során, il
Ietve időszakos műszaki

vizsgát követően.
- A már említett pontokba

nem tartozó járművet 2002.
január l-jét követően a tulaj
donos kérelmére jármű törzs
könyvvei kell ellátni.

Az új tipusú forgalmi enge
dély és az igazolólap (lassú
jármű) a jármű közúti
forgalomban történő résztvé
telének jogszerűségét igazoló
okmány.

Természetesen az átmeneti
időszakban a régi tipusú (két
lapos) forgalmi engedély a
korábbiaknak megfelelőenal
kalmas a tulajdonjog igazolá
sára és a forgalomban való
résztvételére jogosít.

A gépjármű és lassújármű

tulajdonosoknak 2002. de
cember 31-ig kell kiváltani a a
törzskönyvet és az új tipusú
forgalmi engedélyt.
Bővebb felvilágosítást a

Gyomaendrődi Rendőrőrs

Igazgatásrendészeti Csoport
jánállehet kémi.

Jármű

tulajdonosok
figyelem!



Veszteséges óvodák, ideges
óvónők, izgatott szülők

Tiltakozás az óvodák tervezett vállalkozásba adása ellen
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GYOMA· SZ O
ENDRŐDI •,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP
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Dr. Kulcsárt
a gazdakörök

"orszagos
alelnökévé

választották
Interjúnk a lap

6. oldalán

Kitüntetések
Gyomaendrődvárossá nyilvánításának 10. évfordulója alkalmá

ból a képviselő-testület díszpolgári címeket, emlékplaketteket és
díszokleveleket adományoz az arra érdemes gyomaiaknak, endrő
dieknek, illetve gyomaendrődieknek. Lapunk februári számában
jelent meg az a szelvény, amellyel az olvasók, a lakosság is javas
latot tehetett a kitüntetendő személyekre.

Mint azt dr. Dávid Imre polgármestertól megtudtuk, a megadott
határidőig számottevőjavaslat érkezett. Híre ment, hogy néhány
lelkes lokálpatrióta házról-házrajárva gyűjtötte az általa érdemes
nek tartott jelöltre a szavazatokat.

A képviselő-testület február 25-i zárt ülésén tárgyalt a javasla
tokról. Az ülést követően dr. Dávid Imre polgármester lapunknak
elmondta, hogy a képviselOk a konkrét javaslatokról még nem
beszéltek.

- Abban született döntés, hogy maximum 2 díszpolgári címet, 4
emlékplakettet, 8 díszoklevelet adományoz a képviselő-testület a
március 25-i ünnepi ülésen. Konkrét döntés a márciusi zárt ülésen

l titkos szavazással születik majd. A képviseló1< több fordulóban
minden javasolt személyról szavaznak - mondta a polgármester.

Arra a kérdésre, hogy egyenlő arányban adnak-e kitüntetést
gyomai és endrődi személyeknek, dr. Dávid Imre így válaszolt:

- Nincs ilyen irányelv. A szavazás, mint mondottam, titkos lesz,
hogy kik kapnak kitüntetést, az a képviseló1< bölcsességén múlik.
Gondolom az a két személy lesz díszpolgár, akik azt leginkább
megérdemlik. Hogy gyomai vagy endrődi lesz, az számomra és
valószínúleg még sokak számára is közömbös.

Megtudtuk azt is, hogy az erkölcsi elismeréstjelentőkitüntetések
egyikével sem jár pénzjutalom. H. E.

Elfogták aszatírt,
aki egy 8 éves kislányt ámadott meg Endrődön

írásunk a 16. oldalon

Veszélyben a teplomtorony
A gyomai katolikus templom tetőzetét a

múlt nyáron 159 ezer forintos költséggel kel
lett kijavítani. Eppen e tetőjavítás során álla
pították meg az építészmérnök és a tetőjavító

mesterek, hogy a torony gerendázata és az
egyik tetőgerenda veszélyes állapotban van,
mintegy SO százaléka elkorhadt, a torony réz
lemezei likacsosak, sőt egy nagyobb lyuk is
van rajta, ami lehet hogy háborús károsodás.

- Nagy hiánya lenne városunknak, ha e
művészies, szép templom tornya hiányoza a
városunkból. Ezért a Gyomai Római Katoli
kus Plébánia Egyházközössége elhatározta
renoválását. A németországi Kirche in Not
szervezete 636 ezer forinttal segítene ben
nünket. A városunk is, sok anyagi gondja

mellett 250 ezer forintot adna e célra. Az
egyházközösségünknek pedig 812 ezer forint
megtakarított pénze van. De ez sajnos még
mind kevés. Ezért tisztelettel és szeretettel
kérem a városunk lakosságát, hogy legyen az
egyházközösség segítségére a torony rendbe
hozatalában, hogy mintegy jóra figyelmezte
tő felkiáltójel legyen jelen továbbra is a
városunkban. Adományaikat, melyeket előre
is köszönetet mondok, a Gyomai Római Ka
tolikus Plébánián adhatják le - Gyoma, Má
tyás kir. u. 1. sz. - nyugta ellenében.
Adományok adhatók a Templomokért Ala
pítványra, és akkor ez összeget az APEH
figyelembe veszi a jövő évi, a 2000. évi
jövedelemadónk fizetésénél - mondta el la
punknak Mag Lajos plébános.

H.E.
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Veszteséges óvodák, ideges
Tiltakozás az óvodák tervezett

A gyerekeket hátrány nem érheti - mondta a jegyző,

de a szülők nem hiszik
Lehetséges, hogy február 25-én délután, a képviselő

testületi ülés idején csak a dajkanénik maradtak a
gyerekekkel a város óvodáiban. A tagóvodák vállal
kozásba adása volt az egyik téma, amelynek kapcsán
mintegy ötvenen, óvónó1<. és szüló1<. voltak kíváncsiak
a város vezetésének terveire. A beszélgetés némileg
a süketek párbeszédéhez volt hasonlatos: mindenki
mondta a magáét. Az óvónó1<. a közalkalmazotti
munkahelyeiket, a szüló1<. a gyerekeik lelki fejlődé

sét, a polgármester az elképzelését féltette.

mányzattal kötött közoktatá
si megállapodás biztosítja. A
szakmai munka garanciája
a megyei pedagógiai inté
zettel jóváhagyandó neve
lési program, ezt majd a
leendő vállalkozónak kell
elkészítenie. Az óvodai té
rítési díjat pedig az önkor
mányzat határozza meg.
Hogy a vállalkozó betarja-e
a közoktatási megállapo-

dásban foglaltakat, azt a szü
ló1c véleményezhetik.

Bár az önkormányzat bi
zottságai valamennyi tagóvo
da vállalkozásba adását
támogatták, a mintegy két
órás vita után úgy határoztak
a képviseló1c, hogy két kisebb
óvoda, a Szabadság és a Fő

útit hirdetnék meg vállalko
zásba, a többit továbbra is az
önkormányzat mÚKödteti.

a Penny Market mellett

Csibesarok

- Az állam előírja az óvo
dai munka feltételeit, csak
elegendőpénzt nem ad a mű
ködtetéshez. Míg 1994 óta az
óvodák állami normatívája
csak 170 %-kal nőtt, addig az
önkormányzat támogatása
megnégyszereződött. Idén
35 millió millió forinttal
kényszerül támogatni az
óvodákat a város. Ez így nem
mehet tovább. Ezért keres
sük a megoldást a költsége
ink csökkentésére - mondta a
polgármester.

Erre egyik megoldás az
óvodák vállalkozásban törté
nő mÚKödtetése. Az óvónóK
azonban attól tartanak, hogy
a vállalkozó természetesen
létszámot csökkent, így elve
szíthetik állásukat. A szüló1c
félnek, hogy a vállalkozásba
adással csökkenni fog a pe
dagógiai munka színvonala,
valamint fiatal, kezdő óvó
nénit alkalmaz majd a vállal
kozó kis fizetésért. Félnek
attól is, hogy a vállalkozó ál
tal megemelt térítési díjat
nem tudják majd kifizetni.

Joóné Jenei Gyöngyi szü
lóKént nem ért egyet az óvo
dák, s egy ál talán a
gyermekintézmények vállal
kozásba adásával. Mint
mondja, tudomása szerint az
országban példátlan helyzet,
hogy az önkormányzat vál
lalkozás formájában mÚKöd
tessen óvodákat...

- Felháborító volt a képvi
selóK hozzáállása és hozzá
nem értése, többségük az
összes óvoda vállalkozásba
adása mellett szavazott. A bi
zottsági üléseken szó sem
esett a gyermekekró1, pláne
nem az ő lelkükró1. Csak a
pénzró1, a sok,kiadásról és a
nyereségról. Evek óta nem
nyereséges az óvodák mű

ködtetése. Milyen áron lesz a
vállakozó kezében nyeresé
ges? Mindent a szülőre fog
hárítani valamilyen címen.
Nem fűt, nem világít, vagy
nagylétszámú csoportokra
lesz egy óvónéni, aki hosszú
távon nem fogja bírni...

- Ragaszkodunk óvónő

inkhez, dajkáinkhoz és ah
hoz, hogy gyermekeink
élhessék óvodás életüket a
kidolgozott programok alap
ján, ami folyamatos és nem
megszakítható. Adjuk meg
nekik az esélyt a jó iskola
kezdésre - nyilatkozta a gyo
maendrődi óvodás
gyermekek szüleinek nevé
ben Joóné Jenei Gyöngyi,
szülő.

A testületi ülésen dr. Csor
ba Csaba jegyző elmondta,
hogy a vállalkozásba adás
miatt a gyerekeket hátrány
nem érheti, az önkormányzat
az óvodákat továbbra is tá
mogatná. A vállalkozói óvo
da működtetésének

törvényességét az önkor-

-------1@
gyomafarm
~kf.t.

; ;

GAZDA ARUHAZ
Ez a tavasz új kihívást jelent!

Ajánlatunkban fémzárolt vetőmagvak
nagykereskedelmi áron:

tavaszi órpa 3600 Ft/l 00 kg
zab 3600 Ft/l 00 kg

kukorica vetőmagvak6500 Ft/ha-tól
Stíra ló,400 Ft/80,000 szem

Szóntóföldi növényvédőszerek beszerzése!
Szaktanácsadás: 06-66/386-359

Forró drót· 06-30/9854-756

..~
C1,'~p\
~~:fU

Megnyílt Gyomán a Pásztor J. u. sarkán',
a MOL-kúttal szemben a CSIBESAROK!
Megújult környezetben, megújult ételválasztékkal:

sültcsirke, rántoltcsirke, csirkeburgerek, hamburgerek,
pörköltek, egytálételek.

Nyitva: hétköznap 6-22-ig; szombaton 6-23-ig; vasárnap 10-21-ig

Amennyiben ezt a szelvényt üzletünkben
felmutatja, akkor éteJéhez

INGYEN
3 dl üdítőt adunk.

Jó étvágyat!
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óvónők, izgatott szülők
vállalkozásba adása ellen

Versenyhelyzet alakul ki - mondja a polgármester,
de az az óvónőkneknem tetszik

Az óvodaüggyel a megyei lapok mellett, már a tv2
egyik műsora is foglalkozott. Az esen:§nyekról dr.
Dávid Imre polgármestert kérdeztük.

~
Új gumiabroncsok árusítása"I.

. "O' mindenféle gépjármúllöz, I '.~. l

valamint targoncához.
_._--

V állalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjánnűvekés targoncák gumiköpenyének gépi

szerelését, javítását, centírozását.

MTZ garnitúrák akciós áron:
15R38 825x20
II 2x20 pogácsa mintás
750x20 900x20 országúti

825x20 EX20 900R2~ ,
komoz mintos

KATüNA GYÖRGY, GUMIJAVÍTÓ
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127

ONLINE
sZÁMíTÁS- És IRODATECHNIKA

Használt és új számítógépek adás-vétele
INTERNET SZÖRFÖZÉS

havi dD nélkül mór 2000 Ft + ófóért!
FESTÉKPATRON AKCiÓ!

HP 600-as sorozathoz: fekete 5600 Ft,
• színes 6190 Ft+ÁFA •

Gépátépítés Pentium II-re ~
<::'W"" .!~ kedvezményekkel <:...-'\

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181/1. Telefon/fax: 661284-559.
E-maii: onJine@bekes. hungary.ner

utóbb nem viszik a szüló1<. a
gyermekeiket. Itt nem gyer
mekmegőrzésrólvan szó. Az
óvodákban megfelelőminő

séget kell biztosítani. A mi
nőségi munka legfóbb alapja
a személyi feltételek meglé
te. A tapasztalt, képzett óvó
nőkre változatlanul szükség
van. Bizonyos, hogy ver
senyhelyzet alakul ki. Tény,
hogy ezzel a helyzettel kelle
metlen szembenézni egye
seknek mondta a
polgármester.

- A vállalkozó olymódon is
csökkentheti a kö!tségeket,
hogy az idősebb óvónó1<.et el
küldi, s helyükre fiatal, pá
lyakezdőtültet...

- Lehet, hogy ehhez a költ
séghez is nyúl a vállalkozó
óvónő, de akkor a vállakozá
sa lesz kudarcra ítélve. Je
lenleg az óvodai féróbelyek
száma jelentősen meghalad
ja az óvodás korúak számát,
ezért ahol nem fog megfelelő

szintű óvodai pedagógiai
munka folyni, oda elóbb-

dést, a városnak pedig 400
százalékkal nőtt az óvodák
támogatására fordított ösz
szeg. Ezért kerestük azt az
utat, h<ogy a városban min
den óvoda mú1<.ödjön, s meg
próbáUuk a mú1<.ödtetésüket
olcsóbbá tenni. Sokan felve
tették, hogy miként lehet egy
óvoda mú1<.ödtetését olcsób
bá tenni. Ezt egy vállalkozó
tudja.

- Mennyit költ évente a vá
ros az óvodákra?

- Míg 1995-ben alig 10
milliót, 1999-ben már 35
millió forintot költöttünk a
város pénzéból. Emellett az
óvodák saját árbevétele 8-9
millió forint és mintegy 40
milliós az állami támogatás.
Tehát az idén több mint 80
millió forint az óvodákra
költött pénz. Keressük, ho
gyan lehetne ezt csökkente
ni. Sokan nem értették mneg,
s a szüló1<. olyan információt
kaptak, ami nem a valóságot
tükrözi. Jogos, hogy szüló1<.
félnek attól, hogya vállalko
zásban mú1<.ödtetett óvoda ne
legyen drágább. Félnek, hogy
csökken az ellátás szúwonala.
De erre az önkormányzat is kö
teles figyelni. A vállalkozónak
térítésmentesen adná oda az
óvodát és a működtetéshez bi
zonyos összegűrendszeres ha
vi támogatást nyújtana a
vállalkozónak. Végül úgy dön
tött a testület, hogy kis óvodá
kat, - a Szabadság és a Fő úton
- megpróbáljuk vállalkozásba
adni. De van egy olyan varriá
ció is, hogy amennyiben vala
melyik tagóvoda vezető kéri
vállalkozásba az óvodát, úgy
ezt méltányoljuk.

- A február 25 -i ülésen az
óvónők és szülők jól oda
n1indogattak a város vezeté
sének. Csoda, hogy nem
hozták ki a sodrából?!

- U'CTY CTondolom hoCTY fe-o b 'b

szült vita volt. Igazán nem
akarták az óvónó1<. és a szü
ló1<. megérteni, hogy a város
semmiképen nem akar óvo
dát bezárni. Másrészt olyan
jellegű kérdéseket vetettek
fel, amire egyértelmű a vá
lasz. Nem igaz, hogya vál
lalkozásba adott óvodában
magasabb lesz a térítési díj.
A díjak mértékét mindig, s
mindenkor az önkormányzat
szabja meg. Harmadrészt
nem értették meg azt sem,
hogy ma még csak enól be
szélgetünk, véleményeket
válUnk. Úgy láttam, hogy so
kan azt gondolják, hogy mi
már mindent eldöntöttünk, s
most ez ellen tiltakoznak.

- Az önkormányzatnak az
volr a terve, hogy az összes
óvodát vállalkozásba adja...

- Egyik variáció az volt,
hogy mindkét településrészen
egy-egy óvodát meghagy
nánk önkormányzati mú1<.öd
tetésben, a másik elgondolás
az volt, hogy a városban csak
egy óvoda marad városi üze
meltetetésben, a harmadik va
riáció szerint pedig minden
óvodát vállalkozásba ad.

- Mi késztette az önkor
mányzatot, hogy az óvodák
iigyében gondolkodjon ?

- Míg a szüló1<. által fizetett
óvodai térítési díjak mintegy
200 százalékkal emelkedtek
az elmúlt négy év alatt, addig
az állami támogatás nem érte
el a 180 százalékos emelke-
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Belvíz, árvíz, talajvíz, özönvíz
Ki fizeti a k' rok t?

A megárad Körös

Február 22-én kezdődött

az olvadás és az aznap lehul
lott mintegy 30 mm eső ha
tására víz alá került a város
jelentős része. Az önkor
mányzat még aznap elren
delte abelvízvédekezési
készültséget, melynek során
szivattyúkat, munkagépeket
helyeztek készenlétbe, illet
ve üzembe. Beindították a
holtágakon lévőátemelőszi
vattyúkat is. A rendkívüli
helyzetró1 Rau József, az ön
kormányzat műszaki osz
tályának vezetője

tájékoztatta lapunkat.
Rau József elmondta,

hogy másnap, 23-án reggel
II. fokú készültséget rendel
tek el. Bár a csapa
dékvÍzcsatorna-hálózaton a
keletkezett belvíz egy része
bejutott a holtágakba, az ut
cai árkok is befogadták a bel
vizeket, viszont a mélyebben
fekvőingatlanokon a felszíni
elöntések tovább növeked
tek. Ezért minden rendelke
zésre álló közmunkás,
valamint a Gyomaszolg Kft.
és a tűzoltóság szivattyúi,
munkagépei a belvízvédeke
zésen dolgoztak.

A legkritikusabb helyzet a
Rózsa F., a Gyóni G., a Vö
rösmarty U., az Erkel és Fáy
utcák környékén, a Bocskai,
Zrínyi utcákban, a beseny-

szegi, magtárlaposi részen, a
Táncsics utca és környékén,
a Ridegvároson, a Sugár, a
Selyem és a Polányi utcák
környezetében alakult ki.

- Természetesen a város
más területein is jelentkeztek
e\öntések, de ezeket a lakos
ság saját eróoől próbálta
megszüntetni. Tapasztalatok
szerint a lakosság sokat segí
tett, s csak már a végső eset
ben kérték az önkormányzat
segítségét - mondta Rau Jó
zsef.

Február 23-24-25-én tel
jes erővel folyt a belvíz el
leni védekezés. Idó1<özben
a Körösön egy jelentős ár
hullám indult el, melynek
következtében február 26
án reggel 6 órakor elrendel-

ték a III. fokú árvízvédelmi
készültséget. Ez esetben az
önkorrnányzatnak kellett kö
zerőt biztosítani a védeke
zéshez.

- Így a belvízvédekezésbó1
adódó feladatokon túl meg
kellett szervezni az árvízvé
delemben résztvevő embe
rek berendelését és
szállítását. Február 26-án 18
órakor 26 közmunkás elin
dult agátakon figyelőszolgá

latot teljesíteni. Másnap
reggel pedig 35 közmunkás
figyelte a gátakat - idézte fel
az eseményeket az osztály
vezető.

A Körösön február 27-én
tetőzött az árhullám, maJd
lassú apadás kezdődött, ám a
figyelőszolgálatot még már-

cius nyolcadikán is fenntar
tották.

- A belvízvédekezésben a
legnagyobb gondot az okoz
za, hogy a talajvíz szintje
magasan van, s ameddig ez a
szintjelentősen le nem csök
ken, addig további ingat
lanelöntések várhatók. A
Körös magas vízállása to
vább rontja a védekezés esé
Iyeit, hiszen a város
területének felén a folyó ma
gas vízállása miatt a talajvíz
szint nem, vagy csak nagyon
lassan fog csökkeni - mondta
Rau József.

A jelenlegi ismeretek sze
rint több lakó és mellék
épü let szen vedett
maradandó károsodást. Az
önkormányzat becslése sze
rint a lakosságot eddig 90-95
millió forint kár érte. A mos
tani törvényi szabályozás
szerint ilyen jellegű kártérí
tést a biztosítók nem fizet
nek. A rendkívüli helyzet és
a védekezés eddig mintegy 7
millió forintjába került a vá
rosnak. A károkhoz még
hozzávehetjük az út- és jár
dahálózatban keletkezett ká
rokat is. Rau József szerint
ezek helyreállítására több
mint 50 millió forintra lenne
szükség.

H.E.

Levélírónktól egy évvel ezelőtt kaptuk az alábbi írást, amelynek akkor nem volt igazán
Gyomaendrődi aktualitása. Most sajnos van...

Kondoros baja a vízzel
Afalu nyilván egy teknó'ben

fekszik, olyan ralajon melyen
keresztül felbuggyan a víz. A
természet viszont gondosko
dOlI arról, hogya víz ágyban
follyon le a teknó1Jől két irány
ban is: a Kondoros érben és a
gyomai keselyősön átkígyózó
Szepes éren. A kondorosiak
vízfiirdó]e addig lesz míg a
Körös- Tisza-Maros vízszabá
lyozó rendezésében kell szen
vednie a tájnaki

Ezt a területet, a faluhelyet
rdadásul még jobban körül
zárták, a mederágyakat be
tömték. A Szepes ér vezette le
azta vizet, ami ráömlött 1881
es nagy árvize idején. A Kese
lyősről levezelte, elterelte.
Bár olyat is állítanak, hogya
gyomai vasúti gátszakadás vi
ze még Orosházát is megke
reste. A Gyoma
mezővárosban lakó id. -ik Pi
kó Béla uradalmi gazdatiszt

korában a Wodiáner birtokon
egyszer a kondorosi majort lá
togatni lovagolt át. A folyócska
(Szepes ér) hídján találkozou
szembe egy kapcabetyárral, aki
hídvám~talkudott ki tó1e. Ez a
híd a Szepes éren lehetett.

A Hármas-Körös őfensége

azóta visszavonult zárt med
rében folydogál. ASzepesért
azóta szánrogatják a gyomai
gazdái, ügyesen kikerülve a
bukkanókat és kanyarokat. A

nagy árvíz után elfelejtettek
gondoskodni Kondoros vízii
gyének rendezéséről. Így a
Kondoros érró1 is, hiszen egy
csabai parasztgazda, Isten
tudja milyen szeszélyből, a
meder fenekébe építette a ta

nyáját. Így állunk mostaná
ban. Kondoros úszik a saját
levében, amit a néhai Kondos
ér és Szepes ér elnyelt volna
gond nélkül!

Dr. Cs. Szabó Albert
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Rendelet az állattartásrál
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Gyomaendrőd város képviselő-testületea kulturált
és az emberi együttélés szabályait nem sértőállattar
tás kialakítása érdekében rendeletet alkot. A rende
let célja, hogya város kül-, és belterületén biztosítsa
a közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvé
delmi előírások érvényesülését, valamint az állattar
tásra szolgáló épületek építése esetén az építésügyi
szabályok érvényesülését. A tervezet február 25-én
a képviselő-testület elé került. Íme néhány fontosabb
szabály.

MÁGUS-COMP
".IIII1I.I"n hII 11,.1 i 'l.d,li/l", l" 'h" \ 1/

Számítógépek a legkedvezőbb áron.
(Legjobb ár-teljesítmény viszony)

1. változat 2. változat 3. változat 4. változat
ALAPLAP PentiumTX PentiumTX P II EX PIIBX

PROCESSZOR cyrix 233MX Intel 233MMX Celeron 300A PII 266MHz

MEMÓRlA 16MB EDO 32MB SD 64MB PC, 100 64MB PC·IOO

WINCHESTER 1.2 GB WO 3.2 GB Q. 6.4GBQ. 6,4 GB Q.

VGA KÁRTYA PC! 1MBS3 PCI4MBS3 AGP 4MB AGP 8MB

Ndté ÖISUI: 59.290.- Ft 77.870.- Ft 103.890.- Ft 136.750.- Ft

Minden géphez tartozik.: ház, bíllentyliut, 1,44 FDD, egér
Moltimédia kiván3ág szerint (CD, hangkártya, hangszóró, modem stb.)

. MOmTOROK(3év2wmciá~i~

DAEWOO 14" 30.760.-+AFA I LG 17" 71.250.-+AFA

GOLDSTAR 15" 42.390.-+AFA I PANASONIC 19" 179.320.-+AFA

Aruvásárlásí kOlcsOn lehetőségl

A fent emlitett számítógépek felismerik a 2000. évet!(Y2K kompatibilisek)
SZÁMiTóGÉp ALKAlXÉSZEK, TARTOZÉKOK, FESll~KEK STB. NAGY vÁLASZTÉKBANr

Bővebb infOtIDáció61:jOjjOn cl O2lctímkbc.

FI... hrll.1I (lll ",,'n 1/1IIlkhl.'Il monitor. tap. n~oll1t:lto j:l\ 11:1' I' \an~

(;~ol11:"'lllJrod Fo UI 2311. Td I Fa\. (,(.13X(,-77-t
l \ "111111.11111111111 •• 1,It miH III

Az állattartó köteles állat
tartási tevékenységéról, an
nak megkezdéséró1 vagy
megszüntetéséró1 a település
jegyzőjét és az állatál
lományt ellátó állatorvost tá
jékoztatni (ló, szamár,
öszvér, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés, méhcsaládok
esetén létszámtól függetle
nül, baromfi és nyúl állo
mányesetén 100 db felett).

A város belterületén a
nagyvárosias és a kisvárosi
as lakóterületeken az állat
tartás, a további övezetekben
a nagyobb számú állat tartá
sa tilos.

Nem helyezhető el állat
tartó épület és nem tartható
állat a város belterületén
üzemi konyha, élelmi
szeripari üzemek teIÜletén,
és ezek közvetlen 50 méteres
szomszédságában. Közin
tézmények, élelmi
szeIÜzletek, vendéglátó ipari
egységekkel szomszédos in
gatlanon a saját szükségletet
meghaladó állattartás nem

engedélyezett. Az új ven
déglátó egységek, egész
ségügyi ellátást biztosító
intézmények létesítése ese
tén a létesítendő köteles a
szomszédos ingatlan osok
lr.ásos hozzájárulását kikér
nI.

A város üdülőteIÜletein, a
belteIÜleti holtágak partjától
számitott 20 méteren belül,

Ahol tilos...
Azon külterületek,

ahol az állattartás nem
megengedett:

Baltás, Bogárzó, Bó
nom zug (külső is), Dan
zug (külső, belsó""), Fűz
fás zug, Harcsás zug,
Kecsegés (külső, bel
s6), Kecskés zug, Kis
zug, Papp zug, Peres,
Pocos, Rév zug, Simai,
Sirató, Sóczó zug, Su
sány, Templom zug és
Torzsás (külső, bels6)

és az felsorolt külteIÜleteken
az áUattartás tilos.

A város külteIÜleteiben,
ahol az állattartás egyébként
megengedett, számszerű

korlátozás nincs.
Az állatok elhelyezésére

szolgáló új épület létesítése
építési engedély köteles.

A belteIÜleten az állattartó
köteles a jószágállomány
számának megfelelő (serté
senként minimum 0,5 m3)
zárt és szivárgásmentes trá
gyatárolót létesíteni, fedlap
pal ellátni és zárva tartani.

A város belterületén - fel
ügyelet mellett - csak kistestű

haszonállatok legeltetése föl
dutak mentén és az erre a célra
kijelölt közterületen lehet.

KözteIÜleten - (út, utca, tér)
az állatot legltetni csak az ál
lattartó ingatlana mentén
szabad. Más ingatlanok előtt

csak az ingatlan tulajdonosá
nak (használójának) előzetes
hozzájárulásával lehet.

A tulajdonos az állati hul
ladékot ártalmatlanításra a
gyepmesteri telepen köteles
elhelyezni.

Ahol az emberi együttélés
szabályai és az állattartással
összefüggő egészségügyi, ál
lategészségügyi, kömyezetvé
delnú, építésügyi előírásokat

nem tartják be, ott a jegyző az
állatok számát korlátozhatja,
vagy megtilthatja, a szabály
sértó1<et 10.000 Ft-ig pénz
bírsággal sújthatja.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékozlatjuk Önöket bankfiókunk

megváltozott,

1999. március 1. utáni
nyitvatartási rendjéró1:
Hétfő, kedd, szerda:

7.45-15.00
Csütörtök: 7.45-16.00

Péntek: 7.45-13.30

Modern fűtéstechnika!
Elavult rossz hatásfokú központifűtését szereltesse át,

akár 20-30 % -os hatásfok javulás.
Szerelési garancia 5 év. Ingyenes szaktanácsadás.

Teljes anyagbiztosítás.
Orosz János,

Víz-, gáz-, központifűtés szerelő mester
Gyomaendrőd,Rácz u. 43.

Telefon: 66/284-270

Tisztelettel:
üTP Bank Rt.

, ,
HIRDE E FELVETE

30/20-717-09,66/386-851
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A vidék felemelkedéséért
1999. március

dr. Kul sár Lászlót a gazdakörök országos
szövetségének alelnökévé választották

Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kulcsár társalog

Február 19-én Budapesten a Kertészeti Egyetemen
rendezték meg a Magyarországi Gazdakörök Or
szágos Szövetségének tisztújító küldöttgyúlését. A
gyú1ésen megjelent és felszólalt Orbán Viktor minisz
terelnök ns.

- Virágzó és gyarapodó
falvak nélkül nincs erős Ma
gyarország. A kabinet a vi
dék felemelkedését, az ott
élól<. sorsánakjobbításást tar
totta eddig is, tartja a jövóben
is elsődleges és kiemeit fel
adatának - jelentette ki be
szédében Orbán Viktor.

Dr. K~tlcsár László ügyvé
det, a Békés megyei szövet
ség elnökét országos
alelnökké, Cubucz Józsefet
országos elnökségi taggá vá
lasztották. A szervezet nevét
a Magyarországi Gazdakö
rök és' Gazdaszövetkezetek
Országos Szövetségévé vál
toztatta. Dr. Kulcsár Lászlót
kérdeztük, mit jelent számá
ra és Gyomaendrődnek ez a
pozíció?

- Nagy kihívást és komoly
feladatot jelent számomra.
Az öt alelnök közül én a szö
vetség jogi és közgazdasági
ügyeinek szervezésével, irá
nyításával foglalkozom.
Egyébként évek óta végzem
ezt a munkát, s úgy tűnik

megelégedésre, mert talán
alelnökké választásommal
eddigi tevékenységemet is
értékelték. Megtisztelő fel
adat ez, mert Békés megye és
szú1<ebb pátriám, Gyoma
endrőd mezőgazdasági kis
termelőinek érdekeit
hatványozottabban tudom
képviselni.

- Mit kell tudnunk a gazda
körökről?

- A gadakörök, mint érdek
képviseleti szervek a rend
szerváltás során
szerveződtekújjá. A föld tu
lajdonosi szerkezetének
megváltozása, a gazda réte
gek kialakulása indukálta e
szervezet újjáéledését. A
szervezet fokozatosan erősö

dik. Immáron 10 éve mú1<öd
nek az országban
gazdakörök, s 1991-ben az
országos szövetség is meg
alakult. A Békés megyei
szervezet 1992 októberében

j ött létre. A megyében
egyébként több mint 30 gaz
dakör mú1<ödik, ez azt jelen
ti, hogy minden jelentősebb

településnek van gazdaszer
vezete.

- Talán az egyetlen olyan
megyei szervezet, amelynek
nem Békéscsabán, hanem
Cyomaendrődönvan a szék
helye...

- Nem titok, hogy a megye
gazdaköreinek megszerve
zésében jogászként nagyon
sok önzetlen munkát végez
tem. Több településen részt
vettem a gazdaszervezetek
megalakításában. Ennek ré
vén bizalmukba fogadtak az
emberek és jelöltek a Békés
megyei szövetség elnökévé,
majd 1992 október 16-án itt
Gyomaendrődön meg is vá-

lasztottak. Ekkor kértem a
küldöttgyúlést, hogy fogad
ják el Gyomaendrődöt a me
gyei szövetség
székhelyének. Ezt egyhan
gúlag támogatták is.

- Torgyán József miniszter
jogtudósként irányítja aföld
művelés ügyét. Ön szintén

ügyvédként vesz részt a gaz
dakörök vezetésében. Hogy
kerül egy ügyvéd a mezőgaz

daság közelébe?
- A gazdakörök civil szerve

zetek, melyek mú1<ödését a tör
vény szabályozza. Ezek
megszervezéséhez megfelelő

jogi ismeretekre volt szükség, s
ebben részt vál lal tam. Más
részt jómagam és családi hátte
rem révén jelentős

termőfölddel rendelkezem.
Ügyvédi munkám során igen
sok mezőgazdaságból élőügy
felem van, akik ilyen tenné
szetű jogi problémákkal
keresnek meg. E tények arra
késztettek, hogy ebben a moz
galomban segítő, szervezőma
gatartást tanúsítsak. Úgy
gondolom, hogy a mai érdek
képviseleti munka egyre in-

kább jogi, közgazdasági jel
legű feladat. Ugyanígy mi
nisztériumi szinten is a tárca
elsődleges feladata ajogsza
bály- és törvényeló1<észítés,
amely jelentős jogi, állami
gazgatási tudást kíván.

- Reményei szerint a gaz
dakörök tevékenysége

könnyebb lesz-e az elkövet
kezendő három évben, núnt
volt a szoc. liberális kor
mányzat idején?

- Feltétlenül úgy ítéljük
meg, hogy nagyobb lehető

séget kínál ez a fordulat. A
Fidesz-kisgazda koalíció ag
rárprogramja messzemenő

en azonos a gazdakörök
agrárpolitikájával, amely el
sősorban a családi gazdasá
gokban kíván gondolkodni
A koalíció is a családi gazda
ságokat kívánja megerősíte

ni. Ugyanakkor támogatjuk
a szövetkezéseket is, ám
nem a termelő típusúakat,
hanem az értékesítő és be
szerzőjellegű szövetkezése
ket.

- Milyen jövőtjósol a gaz
dakörök szöve!ségének.? Ha
núnden jól megy, akkor az
érdekvédő szervezet munká
ja okafogyottá is válhat.

- Azt túlzás lenne állítan i
vagy elhinni, hogy az érdek
képviseleti munka fölös
legessé válhat. Az
érdekképviseleti munka so
ha sem jelent valamely poli
tikai irányzattal való teljes
azonosulást. Az érdekképvi
seleti munka mindig kritikus
kell hogy legyen, még akkor
is, ha olyan kormány van ha
talmon, amelynek agrárpoli
tikája megközelíti az
érdekképviselet elképzelé
seit.

- Elképzelhető, hogya jö
vóoen politikai erőként is
megjelenik a közélet színpa
dán a gazdaszövetség ?

- A lehetőség adott. Bár
milyen civil szervezet hal
lathatja hangját megyei,
országos politikai intézmé
nyekben. Nem zárom ki,
hogy ezzel a lehetőséggel

élni fogunk. Ez azonban az
adott helyzet függvénye
lesz - mondta végül dr. Kul
csár László országos alel
nök.

H.E.
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Kulturális beruházás
Új ipartelepet alakít ki a város
Az idei költségvetésben két olyan beruházás is szere

pel, amelyről bővebb információt kértünk dr. Dávid
Imre polgármestertől. Az egyik egy 15 millió forintos
költséggel kialakítandó ipari terület, a másik 1,6 millió
forint értékíífelújítás a tájházban.

- Az endrődi volt községháza egyik helyiségében a
régészeti leletanyagot bemutató kiállítóhely van. Ennek
végleges elhelyezését kellene megoldani. Szóba került
a tájházban történő elhelyezés, ám ott átalakításokat
végezni nem lenne szerencsés, a porta is kicsi. Gondol
kodni kell a további leletanyag, régiségek elhelyezésé
ról, tárolásáról. Ezért úgy gondoltuk, hogyatájház
mellett, vagy a környékén egy ingatlant vásárolnánk.
Erre különítettük el az említett összeget. A vásárlást
követően pályázati pénzbőloldanánkmeg a felújítást, a
kiállítóhellyé történő kialakítást és a mú1<ödtetést. Itt
kapna helyet a már említett régészeti anyag, amelynek
itt a helye a városban, hiszen zömében gyomaendrődi

leletról van szó - mondta dr. Dávid Imre.
A város új munkahelyek megteremtését, Gyomaend

rőd lakosságmegtartó képességét elősegítendő egy új
ipartelep létesítését tervezi. Mint azt megtudtuk, a város
közvetlen közelében, annak déli, délkeleti részén egy
15-20 hektáros területet szeretne megvásárolni és alap
közművel ellátni. Az így kialakított ipartelepet vállal
kozások részére, munkahelyet teremtő beruházások
céljára ajánlanák.

HÍREK

Hóeltakarítás
Február lO-tó111-én reggelig nagy mennyiségíí,

helyenként 25-40 centiméternyi hó esett. Az erős

északi széllel kísért csapadék több helyen okozott
közlekedési gondokat városunkban is. A Békés Me
gyei Állami Közútkezelő KHT. Gyomaendrődi

Üzemmérnökségének 10 hóekéje dolgozoti az
összesen 379 kilométernyi úthálózaton.

A gyomaendrődi üzemmérnökséghez tartozik a
44-es út Békésszentandrástól Kondorosig, a 46.
számú út amegyehatártól Mezóoerényig, a 47. szá
mú út Mezóoerénytól Szeghalomig, valamint az
ezekhez kapcsolódó mellékutak. Az egész éjszaka
dolgozó hóekéknek köszönhetőena főutakjárható

ak maradtak, ám a mellékutak jelentős része sze
mélygépkocsivaljárhatatlanná vált.

- Február ll-én csütörtökön reggelre a szél és a
hóesés is megszűnt. Délelőtt 10 órától amellék
utakra vonultak a hóekék és késő délutánra mind
egyiket - legalább egy nyomon - járhatóvá tettük 
tájékoztatja lapunkat Hunya Péter, az üzemmér
nökség vezetője.

A gyomaendrődi gépek februárban összesen 465
tonna sót szórtak ki az utakra. A február 8-tóI14-éig
tartó téli védekezés, a hóeltakarítás, az ügyelet és
az egyéb munkák az üzernrnérnökségnek 5,2 millió
forintj ába került.

7

TOTÁ~ VEGYESÁRUK
ARUHAZA

Endrőd Endrődi u. 7.

HIBRIDKUKORICA

Gazda, MVNK, DK 485, DK 524
JÓ ÁR! JÓ MINŐSÉG!

JÓ TERMÉS!

VETŐMAGBURGONYA

Kondor, UT l nagy frakció, Kleo
pátra, Elit, Desiré, UT 2

Apró vetőmagvaknagy
választékban!

Vetőmagvainkfémzároltak !

Egyéb jó minőségű

és kedvező árú árucikkeink:

* étolaj (kimért) 210 Ft/liter

* étolaj cl literes) 236 Ft/liter

* hypó (kimért) 20 Ft/liter

* gumicsizma 2100 Ft/pár

-'

Eletrevaló bringás verseny
AZ ÉLETREVALÓ PLUSSSZ VETÉLKEDŐKÖRÖSVÖLGY

"

. csapata kerékpáros ügyességi versenyt rendez az ,<_
,4 . /, I 5. osztályos gyerekek számára t-/',
, . . 1999. március 26-án, 14,30-kor ' .

,.".- Helyszín: A 2. Sz. Ált. Isk. Fő úti épületének udvara ',: ,-
;W ;p

A verseny lebonyolításában a gyomaendrődi rendőrség

munkatársai nyújtanak segítséget.

A versenyre a helyszínen, saját kerékpárral a verseny előtt

fél órával lehet jelentkezni.

Tavaszi ajánlat!
Fotóalbumok akciós áron!

Karórák, fali- és ébresztőórák.

Arany és ezüst ékszerek.
LIüNNE Agfo színes képkidolgozás. LIüNNE
SHOP Fotócikkek, ajándéktárgyak. SHOP

Lionne Shop Gyoma, Hősök útja 46.
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A Városi Képtár új szerzeménye

Az endrődi főbíró portréja a képtárban

Tisztelt Gyomaendrődiek!
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy az Öregszólői

Gyermekekért Alapítványt támogatni szíveskedjék.
Öregszólő Gyomaendrőd külterületi településrésze. Az itt

felnővő gyermekek a távolság, a családok nehéz anyagi körül
ményei miatt hátrányos helyzetűek.

Az alapítvány célja: Az öregszőlői jó képességű, hátrányos
helyzetű gyermekek közép- és felsőfokú tanulmányainak tá
mogatása.

Számlaszámunk: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet.
Gyomaendrőd,Főút 1. 53200015-10001961

Adószám: 18376184-1-04
Gyomaendrőd, 1999. 01.02.
Szíves támogatásukat köszönettel vesszük.

Hunya Alajos nyug
díjas tanár ajánlotta
fel az értékes olaj
festményt, amely
távoli rokonát,
Kovács István egykori
endrődi fóbírót
ábrázolja 1936-ban.
A kép bal sarkában
Csókos V. S. szignó
látható. )..z ajándékozó,
idősebb endrődi

polgároktól úgy
értesült, ugyanez a
festő ebben az idóben
két másik képet is
festett, s a három kép
1945-46-ig az endrődi

községháza jegyzó1
irodájában lógott.
Ezután Kovács István
arcképét megkapta a
család, a Rózsahegyi
Kálmánt ábrázoló
kép a községháza
padlására került,
majd a színészkirály
leányához,
Rózsahegyi Marikához,
aki Angliában el
ajándékozta
valakinek, a Csernus
apáturat ábrázoló
portré pedig, mint
viaszkosvászon
fejezte be pálya
futását az ötvenes
években a napközis
konyha asztalán.

A képtárnak ajándékozott
portré azonban nagyon jó ál
lapotban vészelte át az el
múlt évtizedeket. Szerencsés
véletlenek egybejátszása
folytán sikerült kióeríteni a
kép alkotójának nevét is, ami
nem volt egyszerűdolog, mi
vel a lexikonok nem írnak
róla. Megtaláltuk a művész

leányát, Csókos V. Györgyi
képzőművészt- azért szereti

ezt a megnevezést, mert a kép
zőművészet több ágát is mű

veli - aki Etyeken él nyolc
gyermekével, akik szintén
művészek,de még a nagy csa
ládban a VÓK, menyek, unokák
nagy része is művész.

A művésznő nagyon kész
séges volt, egy rövid életrajzot
is küldött édesapjáról, sőt

megígérte, hogy a kép meg
rendelólevelét is elküldi má
solatban. A kép megrendelője

nem Endrőd község volt, ha
nem az Endrődi Kereskedelmi
Rt. Vas-, Fűszer-, Épület- és
Tüzifakereskedése és Hen- -----.-.--..-----..--
germalmai, mivel Kovács Ist- A fóbíró portréja

ván nemcsak endrődi bíró Dezső és más, késóbb híres
volt, de az Rt. elnöke is. A sé vált festóK is tanultak. A
portré fotók alapján készült, szobrászattai is megismerke
mivel az elnök az évben halt dett az Iparművészeti Iskolá-
meg, s nyilván a portréja meg- ban. Itt ismerte meg feleségét
festésével is ki akarták fejezni is, aki Hende Vince iparmű-
iránt való nagyrabecsülésü- vész tanítványa volt. A mű-

ket. vész ezután tanulmányait
A kép festője, Csókos Var- Horvay János Várbazár-beli

ga Sándor 1900. január IS-én műtermébenfolytatta.
született Budapesten, s 1976. A harmincas években sok
január l3-án halt meg, mint oltárképet festett. Például a
azt a leányától kapott rövid kiskundorozsmai apácák
életrajzból megtudhatjuk. templomában, Szécsényben
gyermekéveit Kiskunfélegy- a ferenceseknél, stb. Egyházi
házán töltötte. Az r. világhá- kapcsolatai révén ismerhette
borúban pilótaként szolgált, Csemus apátúr is, és ajánl-
18 évesen évesen lezuhant az hatta őt a megrendelőnek. A
olasz fronton Villachnál. Ha- freskók, oltárképek mellett
dirokkant lett. Ezután kez- fóleg alföldi tájakat, paraszt
dett el rajzolni, festeni a embereket festett. Kevés
Podolini-Volkmann-féle hí- olajképet, inkább akvarelle-
res szabadiskolájában, ahol ket, tusrajzokat készített.
Dési Huber István, Komiss Családja birtokában főleg

A Városi
Képtár

új belépődíjai:
Felnőtt: 100 Ft

Nyugdíjas: 50 Ft
Diák: 20 Ft

Helyi diákoknak
tanóra keretében
történő csoportos

látogatása
mgyenes.

vázlatai, rajzai maradtak,
szétszóródott műveiről le
ánya is keveset tud.

A Városi Képtár nagyon
örül a mind művészileg,

mind helytörténetileg érté
kes alkotásnak, s igyekszik
még többett megtudni az al
kotóról. Reméljük, Hunya
Alajos tanár úr példája ked
vet ébreszt másokban is mű
alkotások adományozására,
hiszen vannak polgáraink
birtokában nagyon értékes, s
gyakran hely történetileg is
jelentős művek, művészi ha
gyatékok is, amelyet a képtár
falai közt bemutathatnánk a
szélesebb nyilvánosságnak.
Sajnos, megvásárlásukra a
közelijövóben sem a képtár
nak, sem a városnak nem
lesz pénze. Ezért is jelentős

és példaértékű a tanár úr
gesztusa. Bula Teréz,

gyűjteménykezelő

, Megnyílt a ,
FELPENZES ES

BŐRDÍSZMŰ BÜLT
Gyomaendrőd, Fő út 224.

Bőr és divattáskák,
bőrdíszműtermékek

Video- és
audiokazetták

Új- és használt
ruhaneműk

nagy választékban I
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Hack méltányosságot akart
egy igen jó nevelőnekés egy kivál-- pedagógusnak
Hack képviselő a testületi

ülés végén felolvasta otthon
megírt panaszát, a Szó-Be
széd februári számában
megjelent Garázshelyek a la- 
kótelepen című hírével kap
csolatban, ahol a
következőket írtuk:

"A Vásártéri lakótelep 27.
számú épületéból öt lakó ké
relemmel fordult az önkor
mányzathoz, miszerint
szeretnének megvásárolni a
vasút és a lakótelepi épület
közötti területból hat garázs
részére mintegy l 10 négy
zetméternyi területet. A gaz
dasági bizottság javasolta az
ingatlanok értékesítését ga
rázshelyenként 60 ezer fo
rintos áron. Hack Mária
önkormányzati képviselő a
témával kapcsolatban a kép
viselő-testület január 28-i
ülésén felszólalt, s kérte a
képviselőket, hogya garázs
helyeket ingyen adják oda a
kérelmezó1<.nek. Mindezt az
zal indokolta, hogya kérel
mezők majd mindegyike
nagyon rendes és dolgos em
ber. Meg hogy már sokat tet
te k a városért ó1<. is ... "

Bár Hack kisebbségi kép
viselő nagy szociális érzé
kenységról tanubizonyságot
tevő felszólalásából a cik
künkben nem idéztünk, a fel-

Ha alaposan megvizsgáljuk a dolgot, mégis csak
ingyen, vagy majdnem ingyen adott volna garázshe
lyet a Vásártéri lakótelepen az önkormányzat,
amennyiben Hack Mária kisebbségi képviselőmél
tányosság iránti javaslatát elfogadják a képviseló'k a
január 28-i ülésen. Hack képviselőszemélyiségi joga
- mint azt a február 25-i ülésen állította - megsérült.

háborodott Hack Mária így ezt irreálisan magasnak tar
kezdte felszólalását, melyet tom. És ha beletekintek itt a
szó szerint idézünk: nevek közé - (Itt Hack a ga-

A cikk ,január 28-i felszó- rázshelyek vevőire gondolt.
lalásomból idézett, de nem az Ezt a megjegyzésT tenné-
elhangzottakat tette közzé. szetesen nem Hack képviselő,

Méltányosságot, és nem in- hanemaszerkesztőteszi.). -én
gyen értékesítést kértem. A 60 itt találok olyat, hogy Róza
ezer forintos vételárat a közel Olga, aki a gimnáziumnak
20 négyzetméteres telkekért egy igen jó nevelője, Simon
irreálisan magasnak tartottam Balázs felesége iskolánknak
a volt Kisréti úti óvoda épüle- egy kiváló pedagógusa. Sok
tének eladási árához viszo- jót tett az iskolánkért, a gye
nyítv(l, ami 2 millió 800 ezer rekeket nagyon sok vetélke-
forintban lett megállapítva..." dőre felkészíti és ha azt

Visszakerestük a hangfel- szeretnénk, hogy ez a két ne-
vételen a január 28-i Hack- velő, meg a többiek is itt ma-
felszólalást, s bizonyaradnának a városban, tovább
képviselőasszony az ingye- segítenék a gyerekeknek a
nes szót valóban nem ejtette nevelését, akkor talán el kel-
ki a száján. Bocsánatot is ké- lene gondolkodnunk, hogy
rünk tóle, hogy félreértettük ezt a 18 négyzetméteres tel-
mondandójának lényegét. ket nem kellene ilyen nagy

S hogy a kép tiszta legyen, összegben a rendelkezésük-
szó szerint közöljük az akko- re bocsátani."
ri javaslatát: A képviselői kérésre dr.

"Egy 18 négyzetméteres Dávid Imre válaszol t. A
garázshelyról van szó, amely polgármester a következő-

60 ezer forint értékű lenne. Én ket mondta:

- Egy garázshely nem 18,
hanem 20 négyzetméter. A
vevő tulajdont szerez, ame
lyet aztán szabadon értéke
síthet. Megjegyzem, hogya
lakótelepen a legolcsóbb
garázs is 200 ezer forintba
kerül. Ezt az ügyet én nem
gondolom szociális kérdés
nek, mert akkor a város egé
szét el lehetne ilyen alapon
osztogatni. A városnak a 60
ezer forintos vételárból a
komplett közműtervek el
készítése II tán l 0~20 ezer
forint marad. Tehát így is
majdnem ingyen adjuk oda
a telkeket. Ez tehát nem
szociális kérdés, mert aztán
majdjoggaljön Kovács Bé
la gimnázium igazgató,.
hogy neki is van 12 pedagó
gusa és kapjanak ól< is in
gyen garázshelyet...

Nos ennél a résznél való
színűleg nem figyelt eléggé
Hack képviselő asszony,
mert az ingyenes szó gya
kori hailatán bizony nem
ugrott talpra. A képviselő

asszony követelte, hogy
ezentúl a róla szóló írásokat
megjelenés előtt ellenőr

zésre mutassuk be neki. Ké
résének majd eleget
teszünk, bár erre nem gyak
ran lesz alkalom ...

Homok Ernő

GELLAl SZÁRAZÉPÍTÉSZET

Gipszkarton és hőszigetelő
-' -'

AKCIO MARCruS 20-IG
Rigips RB 9,5-es normál gipszkarton 358 Ft/m2 + áfa

Rigips RB 12,5-es normál gipszkarton 380 Ft/m2 + áfa

Tel WDF 5 cm lágy hőszigetelő filc 207 Ft/m2 + áfa

Tel WDF la cm lágy hőszigetelő filc 416 Ftlm2 + áfa

Kereskedés és kivitelezés!

Gellai Imre Gyomaendrőd,Kőrösi Cs. s. u. 25.
Telefon: 06-60/326-075, 06-661285-840

Tisztelt Adózó!
Ajánlja adója l %-át Gyomaendrőd

V áros Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
kiemelkedően közhasznú szervezeté
nek.

Adószámunk: 18371608-1-04

Ha Ön adója 1 %-át már felajánlotta,
de az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
szívesen támogatná, akkor a támogatás
összegét az OTP BANK Rt. Gyoma
endrődi Fiókjánál vezetett számlánkra
is befizetheti .

Számlaszámunk: 11733120-20006400

Támogatását előre is köszöni: az Ön
kéntes TűzoltóEgyesület Vezetősége
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Helyreigazítás kérése

,
Használt és Uj Ruházati Bolt

Gyoma, Hősök u. 44.
Ajánlatunk:

NŐNAPI VÁSÁR MÁRCIUS 8-13-IG!
- Alkalmi blúzok

- Fehérnemű szettek 500 Ft-tal olcsóbban
- Március 16-tól játékok nagyobb területen,

kibővültáruválasztékkal

I
::"" Gyoma, Petőfi u. 2. 1-.
:... Válogatott és kilós használt ruházat "-..;

600 Ft/kg!
. , Figyelje akcióinkat! '

Sérelmes: Putnoki Gábor

- Ajándéktárgyak: perselyek,
bögrék, kerárniák, fotóalbumok.

- Játékok minden korosztályhoz!

- Filmelőhívás, bélyegzőkészítés

rövid határidővel!

Gyoma, Petőfi u. 2.
Telefon: 66/282-037

COLOR,~HOPPAPíRBOLT 1(':"?J

- Akc/os egysoros
görkorcsolyák 3,898 Ft .' .:J

Temetó1 gondatlanság

Ó
FUGGETLEN VÁROSI HAVILAP Kiadja: a Rekline Studió

GYOMA- SZ Felelós szerkeszló: Felel~s kiadó: Homok Emő
EN ", - Homok Ernő Keszult:

DRODI , Szerkesztöseg: Gyomai Kner Nyomda Rt.

SESZED
5500 Gyomaendrőd, Vezerig32gató

Kossuth u. 18. Papp LalOS

TellFax: 386-479 ISSN: 1417-1872

Nem vagyok nagy levélíró, nem születtem íródeák
nak, de szeretném, ha panaszom közmeghallgatásra
találna.

1999. február 23-án kimentem a köztemet6be, ahol a
feleségem sírhelye van. Gondolván, hogy a mostani
mostoha id6járás miatt, valamint a 2 éves évforduló
közeledtével az elkészített sírt letakarítom a hótól. Ne
hezen lehetett megközelíteni a sírhelyet a hótól, víztól,
ami manapság az országot veszélyezteti. A sírhelyre
érve láttam, hogy feleségem sírhelye mellett is temetés
volt, ami részvétet váltott ki bennem.

Tudom, egy temetés és a síremlék elkészítése nem kis
költségbe kerül, de ami elémtárult az egy kicsit elszo
morított.

Tudom a sírásók nem a legk2nnyebb munkát végzik,
de egy kis odafigyeléssel, 4 m fóliával amellette lév6
sírhelyek letakarásával megóvhatták volna a szennye
z6déstól, ez bizony elmaradt. A febontott sír földjének
egy részét az én sírhelyem oldalára dobálták, de a tete
jére is jutott egy jó pár lapáttal.

1999. február 24-én a sérelmemet észrevételeztem a
Gyomaszolg Kft.-nél, ahol a vezet6nél is bejelentettem
a sérelmemet.

Mindezen sorokat nem haragból írtam le, de kikíván
kozott belólem. Ha netalán a soraimmal valakit megsér
tettem, úgy elnézést kérek.

A fenti levéllel kapcsolatban felkerestük Fábián La
jost, a Gyomaszolg Kft. ügyvezet6jét, aki lapunknak
elmondta, hogy dolgozói nevében is elnézést kér a levél
írójától. Valóban az említett sírt nem takarták le fóliával.
A sírhelyet viszont azóta rendbehozták, letakarították.

~a áp.rilis 5-ig, ,
OLTONYT V ASAROL
nálunk, ~nget,
KAP AJANDEKBA!

FAMíUA ÜZLETHÁZ
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 53.

-
>
u)

':::::>
::I:

A Szó-Beszéd februári számában a városi főorvos asszony nyi
latkozatában személyesen is érintve voltam, én mégis a betegeim
érintettsége miatt veszek tollat a kezembe.

Valóban voltak a szakterületeimet érintő nézetkülönségeim a
főorvosasszonnyal. Ezek kivétel nélkül az én álláspontjaim szerint
rendeződtek, ezért nem lepett meg különösen a felmondása. Ezeket
a vitákat nem én gerjesztettem, erre fizikailag sem lett volna időm

napi 30-60 beteg ellátása mellett a késő délutánba is belenyúló
rendeléseimen.

A főorvos asszony a szóbanforgó nyilatkozatában úgy tájékoz
tatja az olvasókat (lakosságot), hogy helyemre dr. Varga Ákost
kérte fel, - ez megtévesztőés félrevezető - ugyanis a Varga doktor
nem rendelkezik sem reumathológiai, sem fiziotherápiás, sem labor
szakvizsgával, tehát nem láthatja el ezeket a szakterületeket. Egé
szen pontosan fogalmazva ez év február 28-tól Gyomaendrődön
megszűnt a reumathológiai szakrendelés. Nincs sem fiziotherápiá
nak, sem a labornak szakorvosi felügyelete.

A betegek pontos tájékoztatása nemcsak orvosetikai kérdés, en
nek betartásáról az új Egészségügyi Törvény is rendelkezik.
Gyomaendrőd, f999. március f.
Dr. László Irén, reumatológus, fiziotherápiás és klinikai labor

szakorvos, kórháziszakfőorvos
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HIRDETÉSFELVÉTEL:
Gyomaendrőd, Fő út 173-179.

Tourinform Iroda
66/386-851, 30/20-717-09

Gyomaendrőd

Idősekért Alapítvány
kört gyakorol. A kuratórium
tagjai: Hangya Lajosné elnök,
Buza Sándorné titkár, Uhrin
Zoltánné, Csaba Jánosné, Czik
kely lnu·éné kuratórium tagok.

Az alapítvány székhelye:
Gyomaendrőd, Szabadság tér
l. (Polgármesteri Hivatal)

Az alapítvány számlaszárna.
Gyomaendrőd, OTP fiók
11733120-20007645

OTP Békés Megyei Fiók
3312

5500 Gyomaendrőd, Fő út
173-179.

Az alapítvány nevében tisz
telettel kérjük polgártársainkat
a lehetőségükhöz képest a fenti
számlaszámra befizetett ösz
szeggel támogassák az alapít
vány mú1<ödését.

Tisztelettel: a kuratóri um
nevében

Hangya Lajosné, elnök

1999. január 1.-vel Gyoma
endrődi Idősekért Alapítványt
alapítottak Szurovecz Elek
Gyomaendrőd, Polányi u. 14.
szám alatti lakos és leányai Pal
lagi Józsefné (Szurovecz Éva)
budapesti lakos, Szulimán
Ákosné (Szurovecz Eleonóra)
békéscsabai lakos 50 ezer fo
rinttal.

Az alapítvány célja, hogy
hozzájáruljon a Gyomaendrődi

Idősekért Otthonában elhelye
zett személyek gondozásához,
ápolásához, valamint a házi
gondozás és az otthonápolási
szolgálat keretein belüllakásu
kon gondozott idős személyek
ápolásához, életkörülményeik
javításához.

Az alapítvány közhasznú. Az
alapítvány kezelője az alapítók
ál tal megbízott 5 fős testület
(kuratórium), amely döntésho
zó ügyintéző képviseleti jog-iS~Si

Ü.W.)"fii§et·rtitiHtli"il:;.J
Tel:66/386-1 18,386-782

=<1·071

Épületek víllanyszerelése.
Szórakoztató elektronika.

Érintésvédelmi. túzvédelmi. villámvédelmi felülvizsgálat.

Farsangi műsor a szeretetotthonban

Február 13-án szombaton délután a Református Szeretetotthon
lakói farsangot rendeztek. A 2. Sz. Nyugdíjas Klub mú1<edvelő cso
portja adott vidám műsort, majd nótáztak. A gyülekezet asszonyai
farsangi fánkkal kedveskedtek az otthon 27 lakójának. Március 14-én
délután nőnapi és március 15-i megemlékezést tartanak aszeretott
honban. ahol ugyancsak a nyugdíjas klub tagjai adnak műsort.

A legjobb
Westel ajánlat

a piacon!
Továbbikedvezr.nényes

mobilajánlatok:
Alcatel Max/SL*

vagy Alcatel CLUB/SL*
6400 FF*

bruttó 8000 Ft

Nokia 511 O/SL*
15200 Ft**

bruttó 19 OOO Ft

Ericson GH688/SL*
15200 Ft*>"

bruttó 19 OOO Ft

Ericson GF768/SL*
színes headsettel

19200 Ft**
bruttó 24 OOO Ft

Minden készülék kárryával'

" A készülék csak WesteJ
900 előfizetői kártyával

használhatók.

'" Új Westel 900 előfizetéssel.
kétéves szerződéssel.

WiIItech Műszaki Bolt
Gyomaendrőd, Fő út 149.

30/9476-624
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A Barátság SE ahhoz, hogya bajnokságot megnyerje, a
bajnoki szezon felénél a csapat erősítésére is szükség volt.
Január 4-én kezdődött az alapozás az újonnan érkezett játé
kosokkal - kaptuk az információt Gyuricza János elnökségi
tagtól.

Az új játékosok: Veres József Sarkadról, Lévai Krisztián
Csorvásról és Kulcsár Szilárd Gyuláról.

Az eddig lej átszott edzőmérkőzésekeredményei: Mezőtúr
BSE 0:4

Alighanem sporttörténeti pillanatnak lehettek szemtanúi
azok a szurkulók, akik elkísérték a BSE csapatát a budapesti
Bozsik Stadionba, ahol a gyomaendrődi csapat edzőmérkő
zést játszott a Kispest Honvéd NB-l-es együttesével. Ugyan
a mérkőzés O:O-as félidő után 3:0 vereséggel zárult, de a
mérkőzés után a Honvéd edzője, Gálhidi György és a magyar
válogatott szövetségi kapitánya, Bicskei Bertalan is elisme
rően szólt a BSE játéktudásáról.

A felkészülés következő lépése Gyulán volt. A meccset a
hazaiak nyerték 2: l-re. Előtte Szentesen vendégeskedett a
ESE, ahol 3:l-re a gyomaendrődiek nyertek. A bajnoki fő

próba március 6-án Jászberényben volt. Az eredmény Jász
berény-BSE 3:3.

A nyárra az endrődi pálya mellett felépülőöltöző és sport
létesítmény épületeit augusztus 20-án szeretné felavatni a
BSE egy nemzetközi labdarugó torna keretében.

A Gyomaendrődi BSE (NB III)
tavaszi mérkőzései

Március 13. szombat, 14.30 óra BSE-Bajai LSE

Március 21. vasárnap, 15 óra Békés FC-BSE

Március 27. szombat, 15 óra BSE-Battonyai TK

Április 4. vasárnap, 16.30 óra Hódmezővásárhely-BSE

Április 10. szombat, 16.30 óra BSE-Bcs. Jamina SE

Április 18. vasárnap, 17 óra Örkény SE-BSE

Április 24. szombat, 17 óra BSE-Kerekegyháza SE

Május 1. szombat, 17 óra BSE-Kisújszállás SE

Május 9. vasárnap, 17 óra Mezó'berény FC-BSE

Május 15. szombat, 17 óra BSE-Kunszentmárton TE

Május 23. vasárnap, 17 óra Makó FC-BSE

Május 29. szombat, 17 óra BSE-Csongrádi ÉSSE

Június 6. vasárnap, 17 óra Szajol SC-BSE

Június 13. vasárnap, 17 óra BSE-LRI Malév SC

Június 20. vasárnap, 17 óra Mélykút SE-BSE

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
tavaszisorsolása

Március 14. vasárnap, 14.30 Orosházi MTK-Gyoma FC

Március 20. szombat, 15.00 Gyoma FC-Szarvas

Március 28. vasárnap, 16.00 Elek-Gyoma FC

Árilis 3. szombat, 16.30 Gyoma FC-Szeghalom

Április 10. szombat, 16.30 Vésztő-GyomaFC

Aprilis 17. szombat, 17.00 Gyoma FC-Kamut

Április 25. vasárnap, 17.00 Medgyesegyháza-Gyoma FC

Május 2. vasárnap, 17.00 Méhkerék-Gyoma FC

Május 8. szombat, 17.00 Gyoma FC-Tótkomlós

Május 16. vasárnap, 17.00 Csabacsűd-GyomaFC

Május 22. szombat, 17.00 Gyoma FC-Csorvás

Május 29. szombat, 17.00 Gyulavári-Gyoma FC

Június 6. vasárnap, 17.00 Gyoma FC-Füzesgyarmat

Június 13. vasárnap, 17.00 Doboz-Gyoma FC

Június 20. vasárnap, 17.00 Gyoma FC-Mezőhegyes

Az ifjúsági mérkőzéseka felnőtt mérkőzések előtt 2 órával
kerülnek megrendezésre.

Alpok Pannónia Kupa
Sikeres hétvégét zártak 1999. február harmadik hetében

a Gyomaendrődi Judo Club versenyzői.

1999. február 20-án szombaton Budapesten Országos
Ifjúsági Rangsorversenyen - mely egyben válogató is volt
- vettek részt, melyen:

- Tóth Tamara 44 kg-ban III. helyezést,
- Dananaj István 66 kg-ban III. helyezést,
- Vetró Péter 60 kg-ban V. helyezést ért el.
1999. február 21-én ugyanezek a versenYZóK további

nyolc fővel kiegészülve Ausztriába indultak, ahol az Al
pok Pannónia Kupán vettek részt további 5 ország és 16
csapat társaságában. A rangos nemzetközi megméretteté
sen 4 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet sikerült szerezni.

Eredmények
Leányok:
- Szabó Zita 30 kg-ban III.

- Mészáros Renáta 36 kg-ban II.
- Tóth Tamara 44 kg-ban I.
- Szabó Mariann 48 kg-ban I. helyezést ért el.
Fiúk:
- Molnár Zoltán 30 kg-ban II.
- Gózon Gábor 36 kg-ban I.
- Polányi Gábor 40 kg-ban II.
- Vetró Péter 60 kg-ban II.
- Balogh Zoltán 73 kg-ban I. helyezést ért el.
Ezek a szép eredmények, miként az 1998-ban elért sike

rek sem jöhettek volna létre a város önkormányzata, az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetke:z.et, a Sikér Gmk., a
Raichle Sport Kft., a Madizol Kft., a Németh Kft., a Kner
Nyomda Rt., valamint sok-sok más magánszemély anyagi
támogatása nélkül, melyeknek a club vezetőségeezúton is
szeretne köszönetet mondani.
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1. Gyomaendrőd város képviselő-testülete

pályázatot hirdet az 1999. évi
IFJÚSÁGI-ALAP

FELHASZNÁLÁSÁRA
A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kultú

rált és hasznos eltöltése, a tanulóifjúság nyári szüne
tének idejére szervezett táborok, programok
támo gatása.

A pályázók köre: támogatható minden olyan személy
vagy civil szervezet, akinek az ifjúsággal való foglalkozás
nem a feladatkörébe tartozik.

A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra
szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és
tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból
kizártnak tekintendő.

A pályázatokat a következő címre kérjük megküldeni:
Polgármesteri Hivatal
Ifjúsági-alap pályázat
5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér l.

2. Gyomaendrőd város képviselő-testülete

pályázatot hirdet az 1999. évi
SPORT-ALAP

FELHASZNÁLÁSÁRA
A pályázat célja: GyomaendrődVárosban működő

olyan sportszervezetek támogatása, amelyek jelentős

eredményeket értek el a versenysportban, amelyek az
utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új
sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság
egészség megőrzését, a rendszeres testedzést. Jelen
tős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges
életmód népszerűsítésében.

A pályázók köre: Gyomaendrőd városban mú1<.ödő

sportegyesületek, szakosztályok és sporttevékenységet
folytató alapítványok.

A pályázat feltéte:ei: pályázni kizárólag az erre a célra
szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és
tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból
kizártnak tekintendő. A kieső csapatok II. félévre eső

támogatási összegének 50 %-át az önkormányzat vissza
tartja és a tárgyév szeptemberében a feUutó csapatok kö
zött felosztja.

A pályázatokat a következő címre kérjük megküldeni:
Polgármesteri Hivatal
Sport-alap pályázat
5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér l.

3. Gyomaendrőd város képviselő-testülete

pályázatot hirdet a~ 1999. évi
SPORTRENDEZVENYALAP

FELHASZNÁLÁSÁRA
A pályázat célja: megyei, területi, regionális és orszá

gos sportrendezvények támogatása, amely településünkön
kerül megrendezésre.

A pályázók köre: Gyomaendrőd városban mú1<.ödő

sportszervezetek.
A pályázat feltételei: Pályázni kizátólag az erre a célra

szolgáló adatlappallehet.
A pályázatokat a következő címre kérjük megküldeni:
Polgármesteri Hivatal
Sportrendezvény-alap pályázat
5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.

4. Gyomaendrőd város képviselő-tetsülete

pályázatot hirdet az 1999. évi
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI

ALAP
FELHASZNÁLÁSÁRA

A pályázat célja: Gyomaendrőd város területén mú1<.ö
dő civil szervezetek, magánszemélyek támogatása.

A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, ala
pítványok, klubok, egyesületek, magánszemélyek. (Kivétel
sporttevékenységet folytató szervezet vagy magánszernély.)

Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt
élvez az a pályázó személy vagy szerv·ezet, aki tevékenysé
gével jelentősen növeli a város hímevét, hagyományokkal
rendelkezik, magas színvonaIon végzi tevékenységét. karita
tív jellegű, a lakosság aránylag nagy létszámának biztosít
tartalmas, kultúrált szabadidő eltöltést.

A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra
szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi
követelményeknek nem felel meg, a pályázatból kizártnak
tekintendő.

Az elnyert támogatási összeg folyósításának feltéte
lei: kiemelten közhasznú szervezeteknek és alapítványok
nak az elnyert pályázati összeggel azonos nagyságú
szponzori támogatást kell igazolniuka támogatási összeg
igénylésekor. (Szponzori támogatási szerződés másolata
és pénzintézeti jóváírás másolata a támogatás jóváírásról.)

A pályázatokat a következő címre kérjük megk.illdeni:
Polgármesteri Hivatal
Ci viI szervezetek támogatási alap pályázat
5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér l.

Mind a négy pályázatra vonatkozó további információk

Adatlap igényelhő: a Polgármsteri Hivatalban, Kóris Györgyné oktatási előadónál, Gyomaendrőd, Szabadság tér l.
Telefon. 666386-l22/l24-es me11ék.

A pályázatokkal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidő: 1999. március 31. 16.00 óráig.

Elbírálás időpontja: 1999. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülésén.
A nyerteseket postán értesítjük.
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INGYENES APROHIRDETESEK
HÁZ,LAKÁS

Gyomaendrődön,aVásártéri
ltp-en első emeleti erkélyes la
kás el adó. Érd.: az esti órákban,
66/284-711

Elcserél ném kétszobás gyo
mai Vásártéri lakóte1epi első

emeleti lakásomat egyszobás
ra, értékkülönbözettel. Érd.: es
ti órákban, Németh Károly,
Tel.: 66/280-065, vagy Gyoma
endrőd, Vásártéri ltp. 29/A. I13.
Gyomaendrődön a Vásártéri

ltp. 22. IlIl9. szám alatti lakás
eladó. Érd.: 16 óra után a hely
színen.

Gyomán a Zalka Máté u. 14.
szám alatti kertes ház eladó.
Érd.: 66/283-90 l
Gyomaendrődön, a Vásártéri

ltp. 1513. szám alatt 2,5 szobás,
erkélyes, kis kertes lakás eladó
garázzsal. Érd.: a helyszínen,
vagy a 66/388-541-es telefon
számon.

Sátortetős, kétszobás, össz
komfortos, gázfűtéses házjó al
sóépületekkel, garázzsal, ipari
ármammal, telefonnal, 300
~égyszögöl telekkel eladó.
Erd.: Gyoma, Gárdonyi u. 53.
Tel.: 66/284-190

Összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 4 millió Ft. La
kÓlelepi lakásl beszámítunk.
Ugyanitt két éves ,husky (törzs
könyves) eladó. Erd.: Gyoma,
Petőfi u. 30.

Gyomán a Vásártéri ltp-en
földszinti lakás eladó. Érd.: 17
óra után. 661284-827
Gyomaendrőd, Fő út 147.

szám alatt összkomfortos csalá
di ház eladó. Érd.: a helyszínen.

Endrőd,Sugár u. 14. szám alatt
3 szobás. összkomfortos ház el
adó. Érd.: 66/282-878, 285-325
Endrődön kétszobás, gázfű

téses családi ház eladó nagy te
lekkel. Érd.: 18 óra után,
Endrőd, Mohácsi u. 9.

Endrőd, Liliom u. 8. sz. alatt
ház eladó. Érd.: 15 óra után,
66/282-292

Gyomán 4 szobás, összkom
fortos gáz- és vegyestüzelésű,

telefonos, szuterénos, fél iker
ház eladó, vagy kisebb házra
cserélhető.Érd.: Gyoma, Gyóni
G. u. 3811.

Gyomán, a Bajcsy u. 143. sz.
alatti összkomfortos ház eladó.
(Gáz-központi fűtés, vegyes tüze
léseű kazán, ipari áram, beépíthe
tő padlástér, telefon) Irányár: 3, l
milljó forint. Érd.: 66/284-403

Gyomán a Mikszáth úton
összkomfortos, padlásszobás
ház eladó. Érd.: 66/284-994

Gyomán 3 szobás gáz-köz
pontifűtéses ház sok m~lIék

épülettel eladó. Erd.:
60/481-277
Endrődön 3 szobás, gázkon

vektoros, fürdőszobás ház el
adó. Érd.: 661284-579

Gyomán eladó kétszintes
családi ház lakható mellék
épülettel, garázzsal, gazdálko
dásra is alkalmas épületekkel.
Érd.: Gyomaendrőd, Gárdonyi
u.16.
Endrődön ház eladó. Érd.:

Gyomaendrőd, Sugár u. 132.
Tel.: 661283-758
Endrődön az Endrődi úton 3

szobás családi ház eladó. Gáz
és vegyestüzelésű, telefonos,
ipari árammal, melléképülettel
és nagy parkosított telekkel.
Érd.: 66/285-330
Gyomaendrőd, Botond u. 2.

szám alatt ház eladó, valamint
boros hordók, 50 literes üvegek
is eladók. Érd.: Dombos Lász
ló, Gyomaendrőd, Fő út 159.

Eladó Gyomaendrőd, Bocs
kai u. 10. szám alatti gázfűtéses
családi ház vagy Vásártéri la
kótelepire első emeletig cserél
hető Erd.: Gyomaendrőd,Főút
147.

Két generáció részére alkal
mas komfortos családi ház ipari
árammal eladó. Érd.: 66/285
489
Endrődön 2,5 szobás, föld

szinti, erkélyes, gáz+villanyfű

téses, egyedi víz- és gázórás,
parabolás, telefonos, garázsos
lakás eladó. Érd.: 66/386-347

Három szobás, összkomfor
tos, telefonos, ház eladó mel
léképületekkel, 300
négyszögöl telken Gyomaend
rőd, Fő út 120. sz. alatt. Irányár:
l millió 950 ezer forint. Érd.: a
helyszínen vagy a 61282-377-es
telefonszámon.

Gyomán a Vörösmarty u. 3311.
szám alatti családi ház eladó. Érd.:
a helyszínen, vagy a 66/282-090
es telefonszámon 17 óra után.

Három szobás + nappali,
gázfűtéses, telefonos lakás, két
garázzsal, rendezett környezet
tel eladó. (3-4 szobás lakótelepi
csere érdekel.) Érd.: Gyoma,
Gárdonyi u. 2. Tel.: 661285-503

Gyoma központjában régi tí
pusú, komfortos lakóépület be
rendezéssel együtt eladó. Érd.:
06-1/221-7064 (este).

?
Tanya eladó 8000 m- földdel

kövesút mellett. Érd.: Gyoma,
Katona János u. 28.

KERT, TELEK
Kecsegésben vízpart mellett

zártkert eladó. Tel.: 661284-277
A gyomai Siratóban sürgő

sen eladó két db 800 négyszö
göles föld. Érd.: Gyoma, Rácz
L. u. 2.

A Fűzfás-zugban 300 négyszö
göl kert elad? Ugyanitt két gázpa
lack eladó. Erd.: 66/284-262
Gyomaendrődön a városban

vagy a város közelében vízparti
kjsebb üdülőt vásárolnék. Víz,
villany, szilárd burkolatú út
szülséges. Tel.: 59/313-897
Gyomaendrődön a Torzsás

ban 800 ml kert kjs házzal el
adó. Érd.: 66/285-665

200 négyszögöl PocoJkert
fúrott kúttal eladó. Erd.:
661284-185

Gyoma, Rákóczi u. 21. szám
alatt nagy telek bontásra váró
épülettel eladó. Tel.: 66/284
277

Gyomán aSiratói holtág mel
lett 622 ml-es telek ~ermő gyü
mölcsfákkal 30 m- faházzal
eladó. Villany bevezetve. Érd.:
66/386-747, este.

Siratóban telek eladó. Érd.:
66/284-277

3,5 ha föld Keselyősön eladó.
Érd.: 666285-364

Szántóföldet bérelnek - na
gyobb területet - Gyomaend
rődtől északra. Tel.:
30/9451-897,66/386-691

Gyomán a Keleti utca 20.
szám alatt 800 négyszögöl zárt
kett eladó. (Gyümölcsfák, vete
ményes, gazdasági épületek
vannak, jószágtartásra, termény
tárolásra alkalmas. Ásott és fúrott
kút, villany van. Érd.: Gyoma
endrőd,Sallai u. 18. sz. alatt, Tel.:
661284-311, az esti órákban.

Nyaralót vennék jól megkö
zelíthető helyen. Bónom és
Soczó zug előnyben. Érd.: 06
30/9241-741

Porta sürgősen eladó. Érdek
lődni lehet Gyomaendrőd, Nap
u.14.

JÁRMŰ

309 GL Peugeot, II éves, pi
ros, 1900-as, friss műszakival

eladó. Érd.: 06-661386-770,
vagy Gyomaendrőd, Hősök út
ja 95.

Érvényes műszab vizsgával
T-5-ös Pannónia motorkerék
pár tartalék alkatrészekkel el
adó. Érd.: Gyomaendrőd,Lévai
u. 19. szám alatt egész nap.

1500-as. tíz éves Polskj Fiat 74
ezer km-rel, vonóhoroggal eladó.
Érd.: 17 óra után, 66/386-l93

Simson-Schwalbe eladó
Érd.: 661280-105

Eladó egy kitűnő állapotú
175-ös Jawa motorkerékpár.
Érd.: 661285-144

126-os Polskj Fiat. 1979-es. 5
hónap műszakjval. korához ké
pest jó állapotban eladó. Irányár:
65 ezer Ft. Érd.: 66/283-327

5 sebességes 10 éves Lada
reális áron eladó. Érd.: 06
20/9645-260

ÁLLAT
Elajándékoznám 7 hónapos

keverék (vizsla-farkas) kan ku
tyámat. Érd.: 66/284-283

Fiatal fejős tehén bikaborjá
val eladó. Ugyanitt asztali tűz

hely és egyéb bútorok eladók.
Érd.: Gyoma, Rákóczi u. 10.

Naposcsibe-kacsa-liba és
előn,evelt csirke megrendel he
tő. Erd.: Nemes Tiborné, Gyo
maendrőd. Sugár u. 4. Tel.:
66/284-392

Fedeztetésre ajánlom 3 éves
törzskönyvezett CAC kitűnő

kaukázusi juuhász kan kutyá
mat. Érd.: 66/283-677. 06
20/9444-210

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Kjsiskolások korrepetálásál
és német nyelv oktatását válla
Iom. Érd.: Gózon Helga,
661285-556

Jövedelem kiegészítést aján
lok havi 60-80 órás munkaidő

vel. Érd.: 06-20/9122-904
Teherfuvarozás 3 tonnájg. Tel.:

661284-207, 06-20/91 72-I To
Hívjon I Gépi birkanyírás és

azonnali gyapjúfelvásárlás
helyben. Érd.: 66/285-307.06
30/913-7702

Metszést, kertépítést válla
Iok! Érd .. Kertészeti Áruda,
Gyomaendrőd, Hősök u. 46.
Tel.: 661284-274

EGYÉB
Jó állapotban lévő autóba

szerelhetőgyerekülést vásárol
nék. Érd.: 66/284-277



..
PVC, padlószőnyeg és tapéta
nagy választékban kapható!

Gellai Miklósné, Gyomaendrőd, Fő út 29.
Telefon: 66/285-392

Nyitva: minden nap, hétvégén is.

Lakodalmak, családi rendezvények

zeneszolgáltatását
vállalom kedvező áron!

Botos János zenész, billentyű-ének
Telefon: 66/282-166, 17 óra után Címe: .

Bejár,atott N

GYORSETKEZO
frekventált helyen

KIADÓ
VAGY ELADÓ

Érd.: 66/386-105

Popkorn
kukorica

pattogató-gép
eladó.

Érdeklődni:

66/386-105

Érdeklödni: ..

Az apróhirdetés szövege: , ..

I
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segédmotorkerékpár, motorkerékpár,
személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indítása: március 24-én, 17 órakor

Helye: Bethlen Gábor SzakképzőIskola és Kollégium

Gyomaendrőd,Hősök u. 40.

Érdeklődni: 66/386-028

Feladóneve: ..

WATT GMK Villamossági Bolt
GyomaendrődI Fő út 214. Tel.: 66/386-358

1. Sz. Gépjárművezető Képző Munkaközösség

JÁRMŰVEZETŐ
TANFOLYAMOKAT INDÍT

- Alumínum és műanyag tokozott szekrények, dobozok,
- ipari dugaljak, dugvillák, - háztartási dugaljak,

kapcsolók, - izzók, elemek, fénycsövek, halogén izzók,
- vezetékek, kábelek, - kévéfőző-, mosógép-, centrifuga-,
boyler-, porszívó alkatrészek, - fénycsöves lámpatestek,

- porszívó és takarítógép papír- és textilzsákok
nagy választékban.

Továbbá vállaljuk háztartási gépek javítását.
villanymotorok tekercselését.

épületek villanyszerelését.

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

l Ingyenes az apró! 1
I I
I A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasók- I

: nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik :
I be megjelentetés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kelj I
I I

beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelezólapon 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 (15) szónál többet l

Földet
bérelnék,
vennék

tanyával vagy
anélkül, 5 hektár

fölött. (Villany
lehetőséggel.)

Érd.: 66/282-136

Hetra 160 A hegesztő, 120-as
és ISO-es satuk paddal, vala
mint bordás gumiszőnyeg el
adó. Érd.: 66/285-485

Eladó hálószobabútor, heverő,

villanyrezsó, Pocos ken. Érd.: déli
órákban, Gyomaendrőd, Kossuth
u. 2611, Tel.: 66/386-745

Eladó olajkályha, 50 literes
ballonüveg, vas vályúk, önete
tő, Babetta motorkerékpár, he
redara. Érd.: Gyomaendrőd,
Kálvin J. u. 36.

Háromfunkciós, jó állapotú
babakocsi és e~y kinyitható re
kamié eladó. Erd.: Gyomaend
rőd, Sugár u. 4. Tel.:
661284-392

Állattartók figyelem l Német
Sano koncentrátumok és pre
mixek már Gyomaendrődönis.
Érd.: 06-20/9894-598

Cirokseprű kötését vállalok.
Tel.: 66/283-799

5 mázsás fékes utánfutó el
adó. Érd.: Bak János Gyoma
endrőd, 66/386-918

Február 26-án 15 órakor va
lószínúleg elkerültük egymást.
Kérlek hivj fel a 661282-334-es
telefonszámon 18 óra után,
vagy írj egy új időpontot szom
bat délutánra vagy vasárnapra.
Pf.: 101 címre I

Kerti traktorhoz utánfutó el
adó. Érd .. Gyomaendrőd, Szé
chenyi u. 5. Tel.: 66/282-648

Megvételre keresek jó álla
potbanlévő3 mázsás utánfutót.
Tel.: 66/285-239

Import bálásruha boltomban
március 5-18-ig nagy árenged
ménnyel vásárolhat. Március
19-tól minden héten új áruval
várom vásárlóimat. Gyoma
endrőd, Rózsa F. u. 14. szám
alatt délután 14-20 óráig. Bucsi
Imre,661284-295

Vásároljon kényelmesen, kata
lógusból! Szórakoztató elektroni
ka. és háztanási gépek (Sony,
Philips, Samsung, Aeg, Gorenje,
Moulinex) éves, kamatmentes
részletre. Erd.: 66/386-288

Komplel1 Erzsébet-háló szoba
bútor és villanysütő eladó. Érd..
661283-270, Gyomaendrőd,

Bethlen G. u. 36.
Kétkaros Casinó kávéfőző el

adó. Érd.: 06-66/386-770, Gyo
maendrőd. Hősök útja 95.

200 ~teres mélyhűtő szekrény
eladó. Erd.: 06-66/386-770, Gyo
maendrőd, Hősök útja 95.

lOx7 m széles épületnek a fa
anyaga, cserép egyben eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Katona J. u. 28.

Mezőgazdasági fóliák kedvező

áron továbbra is a Fólia Boltból.
Ugyanitt kényelmi-kismama ci
póK megrendelhetők és megvásá
rolhatók. Érd.: 66/285-075

Megnyílt Használtcikk Ke
reskedés Gyomaendrőd, Ku
lich u. 13/1. szám alatt. Tel.:
06-20/9857-259,20/9585-339

Csehszlovák ipari hegesztő di
namó és 2 db altalajlazító mun
kahenger eladó. Érd.: Kovács
LcU0s, Gyomaendrőd, Fáy u. 26.

Eladó: 200 YI2 KW áramfej
lesztő. 380 Y három lépcsős

szivattyú, cirokfésű, Skoda
l20L-es ajtók, sebességváltó,
motor- és csomagtér tető. Érd.:
az esti órákban, 66/284-426

Eladó egy jó állapotban lévő

Hany fűnyíró. Érd.: 18 óra
után,66/282-334



Elfogták aszatírt

Elaludt a részeg betörő
,

SE sza,
SE BESZED

A rendőrség szemérem
elleni erőszak alapos gya
núja miatt rendelt el nyo
mozást. Az ismeretlen
tettes február 17-én délután
2 óra tájban Gyomaendrő

dön a Szabadság és Damja
nich utcák
kereszteződésében egy az
iskolából gyalogosan haza
felé tartó alig nyolc éves
kislányt tartóztatott fel.

A 30-50 év körüli ápolat
lan férfi a kislányt a hóba
lökte, majd fogdosni kezdte.
A kislány heves tiltakozásá
ra a férfi kerékpárjával a
helyszínról elmenekült. A
gyermek hazament és szüle-

inek beszámolt a történtek
ról. A szülők ahelyett, hogy
azonnal értesítették volna a
rendőrséget, maguk kezdték
el keresni az erőszakosko

dót. Ám a keresés eredmény
telen volt, így az eset után
másfél óra elteltével értesí
tették a helyi rendőröket,

akik azóta is nagy eróKkel
keresik az elkövetőt.

Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy március 5-én a rendőr

ség elfogott egy helybélifér
fit, aki alaposan
gyanúsítható a bííncselek
mény elkövetésével. Lapunk
következőszámában az eset
re még visszatérünk.

Az endrődi nagy ABC dolgozói
február l O-én este z:iráshoz készü
lődtek. Elóbb bezárták a bejárati
ajtókat, leoltották a viJlanyokat,
majd a hátsó ajtót is bezárva az
udvar felől indultak volna haza ke
rékpárjaikon, amikor üvegcsö
römpölésre figyeltek fel.

A bezárt üzletet megkerülve
látták, hogy az utca felöli bejárati
ajtó üvegét valaki betörte. Oda
bent pedig egy ember éppen a zse
beit pakolja tele. A bátor
asszonyok a betört ajtó előtt eláll
ták a teljesen profmak nem nevez
hető betörő ú0át, aki résen volt és
azonnal észlelte, hogy észrevet
ték. A bolt dolgozói közül az
egyik azonnal telefonált a rendő

röknek, akik néhány perc múlva a
helyszínre érkeztek.

A rendkivüli ravaszságról ta
núbizonyságot tevő betörő em
ber időközben elbújt az egyik
pénztárpultban, s akivárás tak
tikájára rendezkedett be. A ren
dőrök nem teketóriáztak sokat,
hanem lecsaptak a rafinált bű-

nözőre. Igaz, nem volt nehéz
dolguk, mert - legnagyobb
meglepetésükre - a betörő bi
zony elaludt egyrészt talán az
átélt izgalmak miatt, másrészt
valószínú1eg a korábban elfo
gyasztott alkohol hatására ...

A helybéli férfiút békés szen
dergéséból a bilincs csattanása
ébresztette föl. Zsebeiben több
maréknyi ceruzaelemet találtak
a rend őrei. A szajré ellenére
"lemerült"' ember ellen betöré
ses lopás bűntette mian folyik
eljárás.

Halál
Február 26-án reggel az

éppen arra közlekedő vo
nat vezetője a vasúti híd tú
loldalán a sínek mellett egy
halott helybél i fiatal
emberre lett figyelmes. A
halál pontos oka még nem
tisztázott.

Tavaszi akció!
Rendkívüli árzuhanás
a Velvet Bútorboltban.

árengedDlény!
Március l-től március 31-ig!

Velvet Bútorbolt, Gyomaendrőd, Fő út 202.
Tel.: 66/282-831

19990 március 13-án (szombaton) a Katona József MűvelődésiKözpontban

PARTNER PARTY-val egybekötött VÁLLALKOZÓK BÁLJA.
Sztárvendég: Harangozó Teri. Zene: Domino együttes. Vacsora, tombola, tánc. Főnyeremény:

tengerparti utazás. Jegyek a művelődési központban vagy a Dreher Sörözóoen kaphatók.

,
INTERSPAN
Bútorlap

kereskedés
Vállalj uk

egyedi bútorok
elkészítését,

irodák,
konyhák

berendezését.

Babecz és Társa BI.
Gyomaendrőd,

fő út 81 II .0 a volt
Enci területén

Telefon:
06-20/9277-960

Fogadónap
Vass Ignác, az 1. számú

egyéni választókeriilet ön
kormányzati képviselője

1999. március 2I -én va
sárnap 15 órától 16,30-ig a
Liget Fiirdő fedett aulájá
ban várja a választópolgá
rokat érszrevétele ikke I,
panaszaikkal.



TÍZ ESZTENDO
Tz éwel ezelőtt. 1989. január 27-én a Népköztársaság Elnöki Tanácsa határoza

tot hozott több település. köztük az 1981-ben Gyoma és Endrőd egyesülésébőllétrejött

Gyomaendrőd várossá nyilvánításáról.
Tíz esztendő ugyan nem sok egy település életében. Gyomaendrőd számára mégis

meghatározó jelentőségű volt az elmúlt évtized. A városépítő munka mellett tanúi
lehettünk a két településrész szétválását kezdeményező népszavazásnak, a rendszer
váltás éveinek. az első szabad parlamenti és önkormányzati választásoknak. a privati
záció gyakran fájdalmas folyamatának.

Az 1989. március 1-től várossá lett Gyomaendrődelmúlt tíz esztendejét. az eltelt
időszak néhány fontosabb eseményét hivatott e kiadvány - a teljesség igénye nélkül 
bemutatni.

Egyedi kiadványról van szó, hiszen a város három újságának cikkeiből válogattak
a lapok szerkesztői. Ily módon nemcsak a tíz éves város történetéből adnak ízelítőt.

hanem a gyomaendrődi lapok, szerkesztőségek stílusát. munkásságát is dokumen
tálják.

Fogadják érdeklődéssel a Gyomaendrődi Híradó, a Gyomaendrődi Szó-Beszéd és a
Városunk című lapok válogatott írásait. melyek megjelentetéséért a szerkesztőknek. a
nyomdai munkákért a Gyomai Kner Nyomdának ezúton mondok köszönetet.

Ajánlom ezt a kiadványt minden gyomaendrődi lokálpatriótának. közélet iránt ér
deklődő polgárnak.

Dr. Dávid Imre
polgármester

GYOMA· S O'
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Március elsejétől
H /

GYOMAENDROD VAROS
Mint azt a napilapok is hírül adták, a Népköztársaság

Elnöki Tanácsa január 27-i ülésén határozatot hozott több
település, többek között Gyomaendrődvárossá nyilvánításá
ról. Negyvenegy nagyközség és városi jogú nagyközség kap
március elsejétől városi rangot. Hazánk tehát márciustól 166
várossal büszkélkedhet, s íly módon a népesség 60 százaléka
lesz városlakóvá.

Az Elnöki Tanács döntését követő napokban tízegynéhány
helybélit kérdeztünk arról, mi a véleményük Gyomaendrőd

várossá válásáról. A véleményekben egyfajta visszafogott
öröm nyilvánult meg, ami a várossá nyilvánítás vártnál
későbbi megvalósulása, és az életszínvonal romlása miatti
feszültségnek tudható be. Többen szóltak arról, hogy még
igen sok a megoldásra váró feladat a városépítő munkában.
Kiderült az is, hogy a lakosság egy része oly módon ítéli meg
a várossá nyilvánítás jelentőségét, hogy március elseje után
növekednek-e a fejlesztésre fordítható pénzek, javul-e szá
mottevően az ellátás és a szolgáltatás. Voltak olyan vélemé
nyek, miszerint a település arculatát városiasabbá kell tenni,
s ezért erőteljesebbfejlesztésre van szükség.

A megkérdezettek közül Dr. Iványi Lajos, országgyűlési

képviselő foglalta össze azok véleményét, akik a várossá nyil
vánítást a városépítő munka folyamatában értékelik, s ily
módon a várossá válás jövőnk szempontjából nagy jelentő

ségű és meghatározó esemény. A városi cím odaítélése
a lakosság, az üzemek és a tanács összefogásával elért eddigi
eredményeinknek - melyeket különösen a közműfejlesztés

teruletén értünk el - elismerése.
Ugyanakkor elgondolkodtató, hogyamegkérdezettek

nagy része nem érzékeli azokat az előző és a jelenlegi ötéves
tervben megvalósult jelentős fejlesztéseket, melyekről a Hír
adó előző számaiban már részletesen írtunk.

Az Október 6. lakótelep

Aprilis 22-én pártértekezlet

"A pb-tag ne csak szavazógép legyen., ,"
Egyetlenegy napirendi pontja volt az ez év január 23-án - 24

alapszervezeti titkár részvételével- megrendezett pártbizott
sági ülésnek. Palov Pálné, a tavaly október 24-i pártbizottsági
ülésen megválasztott munkabizottság vezetője számolt be
a pártbizottság tagjaival folytatott beszélgetések tapasztala
tairól. A testületi tagok véleményének lényege, hogy apártbi
zottság nem olyan szellemben és intenzitással végzi munkáját,
mint ahogyan az elvárható lenne. A vitában 23-an szólaltak
fel. Többen nem tartották elfogadhatónak az elmúlt év októ
ber 24-én megszavazott megűjulási programot, s javasolták
egy pártértekezlet megrendezését is, mondván, hogy ezzel
a térségben is gyorsulhatna a reform, a megűjulás.

A vita után a testület egyhangúlag úgy értékelte, hogy nincs
elfogadható megújulási program, S emellett mindnyájan
egyetértettek azzal, hogy szükséges Gyomaendrődönis apárt
értekezlet összehívása. Az időpont:április 22.

(Folytatás a 2. oldalon)

Gyomaendrőddíszpolgárai:

PálLénárdés Sztanyik B. László
(Cikkünk az 5. oldalon)

MI ÚJSÁG A Kl JER NYOMDÁBAN?

Ha manapság bárki meghallja, vagy az újságokban meg
látja a Kner Nyomda nevét, szinte automatikusan a gyoma
endrődi üzem vezetése körüli huzavona jut eszébe. Kétes
dicsöség ez, és nem a szorgalmasan, becsületesen, nagy szak
mai odaadással dolgozó nyomdászok "érdeme". Nem az
újságcikkek - és az ellencikkek néha már gusztustalanul
egyoldalú, a tárgyilagos táj ékoztatást hírből sem ismerő - ára
datát kívánom szaporítani. Távol álljon tőlem.

(Cikkünk a 3. oldalon)

Ki lesz az elnök?

"A dolgozók a változást várják . .."
Mint arról lapunk januári számában már beszámoltunk,

Kiszely Lajos, a Gyoma Kötőipari Szövetkezet elnöke nyug
díjba készül, s ezért az elmúlt év végén pályázatot hirdettek
a márciusban megűresedő elnöki poszt betöltésére. A pályá
zatokat elbíráló bizottság Jenei Lászlóné és Dinya Máté

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Gyoma +Endrőd = Gyomaendrőd város

Egy irányba folyik a Körös
ezn meg ezer évek óta, -
bár mielőtt szabályozták
olykor vissza is bodorozva -,
egy Nap alatt érlelte kalászát
Póhalom, a Páskom és Ugar,
s együtt lett puszta is ez a föld,
mikor rázúdult a török-vihar.
Egyként váltak humusszá őseink

akár fejfa, vagy kereszt alatt
s utódaikra mindig csak a gond,
száraz kenyér s a vita maradt.
Ideje lenne s itt az ideje
egyfelé evezni a Körösön,
s nagyobbát és egy ritmusra lépni
aHolnapba, mely ma ránk-köszön.

Itt a napja, mikor eggyé lészen
a két szomszédvár, Endrőd és Gyoma,
városfokon, ma sem gondok nélkül,

Meg tudjuk-e fejteni teljességgel, hogy
mi az a vonzalom, amely különböző em
bereket - néha más megyébe, városba
tartozókat- együttérzővé,együttgondol
kodóvá kovácsolhat? Talán a közös em
lékek, a történelmi gyökerek, talán a táj,
a közös sors, a környék vonzereje, talán
valami megmagyarázhatatlan belső, ön
ként vállalt kényszer . .. Itt élünk Szol
nok megye és Békés megye határán, mi
mezőtúriakés gyomaendrődiek. Össze
köt bennünket a Körösök és Berettyó vi
ze és az itteni "fekete föld kenyere".
"Rossz szomszédság - török átok" és
"más kárán tanul az okos" - tartja a köz
mondás - így aztán a mi két szomszédvá
runk békésen megfért egymással a legré
gibb időktől napjainkig.

Becsültük Gyomát, mely az "egyesült
Körös mellett" 1830-ban lett mezőváros.
Tiszteltük Endrődöt, mely "csinos, tiszta
nagyközség"-ként említtetett, a legrégibb
községek közé tartozott és "lakosai eze
lőtt mind nemesi kiváltsággal bírtak" (a
Pallas lexikon 1894-es adatai szerint).

Aztán teltek-múltak az évtizedek és
1982. január l-jén önálló nagyközséggé,
Gyomaendrőddéegyesült a két település.
S bár a "házasságkötés" emlékezetem
szerint nem volt zökkenőmentes, misze
Tettük és szeretjük Gyomaendrődöt.

Az együttműködéseink, kapcsolódá-

TÍMÁR MÁTÉ:

VÁROS-KÖSZÖNTŐ

- bár gond nélkül nem éltünk soha-,
s félrerakva azt, ami elválaszt
bontani a lelki körgátakat,
kopogtat a ránkköszöntő század,
fogadni a jövő polgárokat,
közös kenyérrel, hozzá közös sóval-,
az sem baj, ha verejtékünk sózza-,
íveljen már remény-szivárvánnyá
nemzedékek robot-sorsadója!
így köszöntsük frissen-városunkat,

saink köre szinte határtalan, de elég ha
csak azt tudjuk, hogy az Á. G. Gyoma
endrődi faüzeme végzi a Mezőtúri Váro
si Tanács tetőfelújítási munkálatait, hogy
a helyi települések jegyzőkönyveit 1986
tól Gyomán nyomtatják, hogy autóal
katrészért (és még sok másért) Gyomá
ra, cipőért Endrődre szaladunk, hogy
sokak kedvenc pihenőhelyét, a Peres i
holtágat a Viharsarok Halászati Szövet
kezet kezeli és a helyi halboltot is üze
melteti, hogy a város határában fellobba
nó gázlángok közös üzeműgázmezőket
jelentenek.

Közös barátainknak valljuk Tímár
Máté írót csakúgy, mint Szilágyi Ferenc
nyelvészt, Kállai Ferenc színművészt- és
még sokan másokat.

Most, amikorra Gyomaendrődöt vá
rossá nyilvánítják, az idősebb város jo
gán kívánjuk a település lakosságának,
hogy őrizzék és ápolják azokat a gazda
sági és szellemi erőket, melyek a városi
rang nélkülözhetetlen elemei és kötelez
nek is.

Szomszédi kapcsolatunk terén pedig
adassék meg nekünk az a változatlan
közvetlenség, hogy bármiért "átszalad
hassunk" ifjabb város-szomszédunkba.

Hegedűs Annamária
(Megjelent a Mezőtúr és vidéke című

lap márciusi számában)

mely valóság ezután leszen,
házasítsuk akaratainkat,
örömünket e szép ünnepen!

Ünnep van ma, beért a kalász,
közös a kenyér, közös asztalon,
együtt szeljünk s egyenlőn belőle

ezen a szép új határnapon,
amikor az ország tenyerén
Gyomaendrődmár új fogalom
s egykótával üzen a harang
Keselyűsönés az Ugaron.
Áldássá legyen minden áldozat,
s szolgálattá váljon a tevés,
békévé a lelki háborúság,
lírává a szép emlékezés,
és a holnap kemény vizsgáiban
kéz a kézben úgy álljunk helyet:
A Haza is becsüléssel hallja,
Gyomaendrőd- ezt az új nevet!

A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa 16/1989. számú határozatával
16 Olegyében 41 nagyközséget 1989.
Olárcius l-jei hatállyal várossá nyilvá
nított. Békés Olegyében GyoOlaencl
rő~ és Sarkad városi jogú nagyközsé
gek, val3lllÍllt Battonya, Mezőberéoy
és Mezőhegyes közvetlen Olegyei irá
nyítású nagyközségek kaptak városi
rangot. Az újonnan várossá szervezett
településekkel együtt a városok száma
12-re nőtt, a városi népesség száma
254 400 főre, aránya 48,6 % -ról
61,2%-ra eOlelkedett.

GyoOlaendrőd Békés Olegye észak
nyugati részén, a HárDlas-Körös part
ján 84-90 Oléter tengerszint feletti Ola
gasságban fekszik. Felszine sík, terüle- .
tileg az alföldi nagytájhoz, belvízrend
szere alapján a Körösvidék reodszeré
hez tartozik. Közigazgatási területe
304 km2

, a Olegye U városa közül a leg
nagyobb határú; népessége alapján
sorrendben a 6., négyzetkiloOléteren
kénti 54 fős népsűrűségével a 9. helyen
áll. Az országos vasúthálózatba egy fő

és egy OleUékvonaJIal kapcsolódik.
A Bndapest-Lökösháza neDlZetközi
fővonal Békéscsabával közvetlenül
összeköti. A városon halad keresztül
a 46-os főközlekedési út, 3Dlely Szol
nok Olegye és - Mezőberényen át
- a Olegyeszékhely felé biztosít közle
kedési kapcsolatot. Területét még há
roOl alsóbbrendű közút is átszeli.

A városavató ünnepségről készült videofelvételt igényesetén a Tanács Titkársága gazdál
kodó- és társadalmi szervek, valamint intézmények részére térítésmentesen kölcsönzi.
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Tiszte/et a szü/őfö/dnek

Sztanyik B. László

Dr. Farkas Ottó, belügyminisztériumi
főosztályvezető:

- Engedjék meg, bogy az elszárma
zottak nevében is köszöntsem a tanács
ülést. Már rég vártam erre a pillanatra
- azt hiszem sokan vagyunk Így -, s ha
késve is bár, de bekövetkezett. Baráti és
szakmai körökben is gyakran hangoz
tattam, hogy közéleti pályafutásomat
mindaddig nem tekintem befejezett
nek, amíg szülőföldemet városi rangú
településnek nem vallhatom ...

Évtizedekkel ezelőtt hagyt*m el szü
lőföldemet, s a hosszú távollétben az idő

nemcsak a tájat rajzolta át, hanem az
emberi környezetet, a közösségeket,
a családokat és azok környezetét is.
A változások ellenére a szülőföld iránt
érzett szeretet a régi. A gyermekkori él
mények mindig hatással vannak egy em
ber életére és döntően befolyásolják
személyiségének alakulását. Apró gyer
mek voltam az 1935-ös csendőrsortűz

idején, s alig múltam 11 éves, amikor ár
vaságra jutottam. Az egyik esemény
a földi hatalom igazságosságát kérdője
lezte meg bennem, a másik pedig az
égiekét. De ezek az élmények a későb

biek során hitet és erőt adtak, s amit lé
nyegesnek tartok az az, hogy ilyen élmé
nyek után mindig tudtam bízni az embe
rekben és tudtam megértést tanúsítani
gondjaik iránt.

Több mint négy évtizede távoztam el
innen. Azóta sok minden változott, de
bárhol is jártam a világban, bárhol is
dolgoztam, a szülőföld iránti tisztelet és
szeretet megmaradt. Ha jó híreket kap
tam, az örömöt és boldogságot okozott,
ha rossz hírek jöttek, akkor azokat is
a szülőföld jelzésének tekintettem még

abban az esetben is, ha olykor felszínre
kerültek olyan gondolatok, amelyek mi
att olykor szégyenkeznem kellett.

Útközben gondolkodtam azon, hogy
felvessem-e azt a tényt, hogy még a kö
zelmúltban is voltak olyan személyek,
akik megpróbálták megakadályozni
a városi cím adományozását. Én nem
Ítélem el ezeket az embereket, de sze
retném nekik ajánlani azt a viselkedési
módot, amely a Budapesten működő

EndrődiekBaráti Körének tevékenysé
gét jellemzi. Nevezetesen, hogy külön
böző társadalmi helyzetű és világnézetű

emberek szilárd kis közösséget alkotnak
és a közösségi szemlélet, az egység alap
ja csupán az, hogy mindannyian innen,
e vidékről kerültünk el. Ha ezt figye
lembe vennék és az erőfeszítéseiket

a még szebb és jobb környezet kialakítá-

Díszpolgáraink

Dr. Sztanyik B. László, az Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutató Intézet főigazgató főorvosa,

egyetemi tanszékvezető tanár:
- Az ifjúságom köt ehhez a táj hoz.

Endrődön születtem 1926-ban, s rövide
sen kiköltöztünk a kondorosi tanyákra,
1931-ben Szeghalomra mentünk, ott
kezdtem el elemi iskolai tanulmányai
mat, és a gimnáziumban hat osztályt. Ezt
követően egy év nagyváradi kitérő után
végül is Gyulán érettségiztem 1945 nya
rán. Az érettségi után kerültem - a falusi
tehetségmentő alap ösztöndíj ával- a bu
dapesti orvosi egyetemre, amely akkor
még a Pázmány Péter Tudomány
egyetem Orvosi Kara volt. Azért a táj
hoz, a szülőföldhöz való kötődés abban
is megnyilvánult, hogy az első orvosgya
kornoki bónapomat a békéscsabai kór
házban töltöttem le. Később valahogy
a sors úgy hozta, hogy katona lettem és
ettől kezdve már nem én rendelkeztem
magam felett, nem én döntöttem el,
hogy mikor, és hová megyek. így aztán
nem kerültem vissza erre a vidékre, bár
mennyire is szerettem volna.

- Mit gondol, miért kapta e kitüntető

díszpolgári címet?
- Nézze, ezt én nem tudom megmon

dani, mert akik így döntöttek, azok nyil
vánvalóan elsősorban a munkásságomat
értékelték. Gondolom az életpályám
alapján, talán a szakmai tudományos és
közéleti tevékenységem elismeréseként
kaptam e címet. Hozzá kell tennem: ter-

sának szolgálatába álJítanák, akkor úgy
ítélem meg, hasznosabb munkát végez
nének.

Most a köszöntés íratlan szabályai
szerint azt kellene mondanom, bogy ez
a nap mérföldkő Gyomaendrőd életé
ben. Azt hiszem, azonban hogy nincs je
lentősége a retorikának, nevezhetjük
mérföldkőnek, állomásnak, vagy bár
minek, a ténynek önmagában van jelen
tősége, mégpedig annak, hogy Gyoma
endrőd városi rangot kapott. Egy közös
ség áldozatkész munkáját dicséri ez
a cím. Azt kívánom Gyomaendrőd vá
rosának, hogy biztató jövő következ
zék, a város polgárainak pedig városi
színvonalú életmódot, a magánéletük
ben pedig jó egészséget, boldogságot kí
vánok szülőföldi szeretettel és tiszte
lettel ...

mészetesen az ember nem azért dolgo
zik, hogyelismerjék, soha nem az elis
merés reményében tevékenykedik, ám
kétségtelenül jólesik az, ha munkássá
gát értékeli. Mondanom sem kell, hogy
kétszeresen jól esik, ha az elismerést
a szülőföldjétől kapja. Ugye magyar
közmondás az, hogy senki sem próféta
a saját hazájában? Tehát ha a saját ha
zájában kitüntetik az embert, az szá
momra azt jelenti, hogy tényleg méltá
nyolják a munkáját ...
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érzet, a demokratikus közélet alapjait
lesz hivatott megteremteni. Én öröm
mel üdvözlöm ezeket a változásokat.

- Bizonyára hallott róla, hogya Kö
rös Kazángyártó és Gépipari Vállalat
gyomaendrődi gyáregysége le kíván vál
ni a békéscsabai központtól. Ön - ha jól
tudom - annak idején szerepec játszott
abban a bizonyos energiaracionalizálási
program pénzügyi fedezetének előterem

tésében, amelyet a kazángyártás fejlesz
téséhez pályázott meg - agyomaiaknak
köszönhecően - a vállalac. Mit szól
a gyomaendrődiek szándékához?

- Tudja, nagyon rosz szolgálatot ten
nék az ügynek, ha én most hirtelen
a részletek ismerete nélkül egyértelmű

állásfoglalást fogalmaznék meg. Min
denesetre úgy vélem, hogy ha egy kol
lektíva önállóságra törekszik, akkor ezt
nagyon komolyan figyelembe kell ven
ni, s tiszteletben kell tartani. Ha ezen tö
rekvés mellett gazdasági racionalitás is
szól, akkor nem látom akadályát annak,
hogy ez a szándék megvalósuljon.ami teljesen más viszony, mint amilyen

volt a korábbi.
- Most mint politikust kérdezem. Mit

szól az utóbbi hónapokban lezajló társa
dalmi, politikai eseményekhez és válto
zásokhoz?

- E kérdésre nagyon hosszan lehetne
válaszolni, de megkísérlem röviden ösz
szefoglalni a mondanivalóm lényegét.
Mindenekelőtt azt emelném ki, hogy
most igyekszünk leépíteni azt a régi mű
ködési modellt. amelyajólét. a jó köz-

DíszpoJgáraink

Pál Lénárd, akadémikus, az MSZMP
KB nyugalmazott titkára:

- Mindenekelőtt nagyon örülök
a megtisztelő kitüntetésnek. A szülő

földhöz való kötődést egész életemben
fontosnak tartottam. Életemnek egy je
lentős részét, fiatalságomat itt, ezen
a vidéken Gyomán, Gyomaendrődön,

Békés megyében töltöttem. Gyomán
jártam polgári iskolába, ezt követően

bejáró diákként Békéscsabán a Felső

Kereskedelmi Iskolában tanultam
tovább, s érettségiztem 1943-ban. Ér
deklődésemmár korán a fizika, a kémia
és a matematika felé fordult, s minden
vágyam az volt, hogy tudományos kuta
tással foglalkozzam. Szülőföldemrő!

1943-ban kerültem el, amikor is beirat
koztam a Budapesti József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Tanárképző szakára, pontosabban fizi
ka-matematika-kémia szakra. A felsza
badulás után gimnáziumi érettségit tet
tem, majd a tudományegyetemen fizi
kusként végeztem. Eddigi munkássá
gom a fizika területén az atomenergiá
val, a szilárdtest-fizikával kapcsolatos.
Mintegy harminc esztendőt dolgoztam
aktív kutatóként. Ez alatt az idő alatt
a tudományok kandidátusa, doktora
lettem, majd megválasztottak az Aka
démia levelező tagjának, rendes tagjá
nak. A munkásságom utolsó szakaszá
ban fordultam a közéleti, politikai tevé
kenység felé. Az utóbbi négy esztendő

ben a KB titkáraként foglalkoztam a tu
dománnyal, az oktatással és a kultúra
kérdéseivel. Jelenleg ismét a tudomá
nyos kutatás területén működöm, előa

dok az egyetemen és sok-sok befejezet
len munkám összesítésén fáradozom.

- Ön most készül nyugdíjba . ..
- Igen, tulajdonképpen igazi nyugdí-

jas ez év július elsejével leszek.
- A politikai színtérről viszont vissza

vonult.
- Nem egészen, mert a Központi Bi

zottság tagjaként megbíztak azzal, hogy
a bizottság tudománypolitikai munka
közösségének elnökeként tevékenyked
jem, ami egy igen érdekes feladat, már
csak azért is, mert az új viszonyok kö
zött egy valódi politikai pártnak kell ki
dolgozni a tudományhoz való viszonyát,
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Gyomaendrőd-
GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ

válófélben
Amolyan válóper előtti békítő tárgyalásra

hívta össze a lakosságot és a város érdekelt
vezetőitmájus ID-én este hét órára a Magyar
Demokrata Fórum helyi szervezete. A Déry
né MúvelődésÍ Házban megjelent mintegy
háromszáz érdeklődöt Kun Lászlóné, az
MDF ügyvivőjeköszöntötte, s többek között
elmondta, hogy az MDF helyi szervezete rég
óta foglalkozik e fórum megszervezésével.
A választások előtt azonban nem akarták az
emberek túrőképességétezzel is terhelni.

- Az endrődi emberek nem nyugodtak be
le sorsuk alakulásába és előbb-utóbb nyíltan
foglalkozni kell Endrőd és Gyoma viszonyá
val. Az endrŐdiekúgy érzik, becsapták őket.

Itt az ideje, hogy azok, akik e kérdésben ak
kor döntöttek, most beismerjék, hogy való
ban van némi igaza az endrődi népnek. Az
MDF véleménye, hogy az egyesítés egy ak
kori rossz politikai döntés következménye.
Kérem, hogy hozzászólásaikban döntsenek
arról, hogy legyen-e népszavazás. És ha igen,
akkor az endrődiek szavazzanak csak, vagy
a gyomaiak is. Az azonban tény, hogy ha
gyomaiak is szavaznak, akkor Endrőd való
színúleg leválhat, mivel ez Gyomának nem
jelentene hátrányt. Az MDF véleménye
egyébként, hogy Endrőd sorsáról Endrőd

népe dönthet- mondta Kun Lászlóné.
Ezt követően Jenei Bálint sorolta el az el

múlt évek fejlesztéseit, a beruházásokra
szánt összegekkel kiegészítve. Majd Török
Sándor, a Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ
elnöke szólt a jelenlevőkhöz. Az ÁFÉSZ-el
nök hozzászólása kevés konkrétumot tartal
mazott, amit a részt vevő polgárok is hason
lóképp értékeltek.

A vitában először Uhrin Allila, a Szabad
Demokraták Szövetsége helyi szervezetének
nevében kért szót és fölolvasta az SZDSZ
nyilatkozatát Gyoma és Endröd viszonyáról:
"Új, demokratikus rendszerünk törvényei

minden állampolgár, szervezet és lakóközös
ség számára biztosítják a szabad, önálló élet
hez való jogot. Ezére azt ajánljuk, hogy End
rőd lakossága népszavazás útján döntsön ar
ról, együll akar-e élni a továbbiakban is Gyo
mával. Ezen akaratnyilvánitást sem pénz
ügyi-gazdasági, sem politikai ráhatással nem
szabad befolyásolni. E kérdésben elvünk,
hogy minden ember és közösség szabadon
döntsön saját sorsáról, A részletekbemenő vi
ták az endrődi közös akarat kinyilvánitása
előtt értelmetlenek, és az eredményt befolyá-

. solhatják. A két település SZéIVálását, vagy
további együttmaradását eldöntő népszava
zást mielőbb meg kell tartani. Annak eredmé

nye mindenkire kötele
ző érvényű és továb
bi áskálódásnak, han
gulatkeltésnek helye
nincs ..

Tulajdonképpen
már ekkor be lehetett
volna fejezni a tanács
kozást, hiszen mint az
ezt követő több mint
kétórás, személyeske
déstől sem mentes
vita során kiderült,
a jelenlévők többsége
a népszavazást tart
ja egyedüli megol
dásnak.

Néhány gondolat
a hozzászólásokból:

Gyuricza Zoltánné:
- A tanács által kia
dott írásos anyag szá
momra nem elég ért
hető, az a kérésem,
hogy minden endrődi

és gyomai adatot téte
lesen mutassanak ki.

Jenei Bálint: - A tanács vezetése nem vál
lalkozik arra, hogy mindenről részletes ki
mutatást készítsen. Minden évben lehetöség
van arra, hogy különböző fórumokon beszá
moljunk a lakosságnak. Úgy gondolom,
hogy akit érdekeltek az adatok, azok min
denről tudomást szerezhettek. Aki nem hiszi
a számok valódiságát, az ne higgye ...

Dr. Kovács Béla: - A két település egyesí
tése nem a demokrácia szellemében történt.
Tény, hogy az endrődieket sérelem érte, de
azt még senki sem tudja, hogy egy esetleges
szétválás után jobb lesz-e a helyzet ...

Babos József' - Jenei Bálint felvette laká
sépítéséhez a 370 ezer forintot, ám a tanácsi
szolgálati lakásból még most sem költözött
ki.

Jenei Bálint: - A kapott !akásvásárlási hitel
a jogszabályoknak megfelelően történt
- a kikö!tözési határidöm június 30.

Szabó Ferenc: - Ha szétválna a két telepü
lés, akkor még egy tanácsi apparátust létre
kellene hozni, ami pedig már pazarlás.

Ricsei Balázs: - A folyamatban lévő rend
szerváltozás újszefÜ intézményeket is hoz.
A tanácsrendszer változásával új szervezet és
új feladatok várhatók. Nem kellene sietni,
várni kellene addig, amig ezek a dolgok ren
deződnek. Korai lenne a helyhatósági válasz
tások előtt szavazni a szétválásról.

Sipos Tas Töhötöm: - Az endrődi lakosság
jogos sérelmeit orvosolni kell. Éppen ezért
a mai fórumnak azt kell eldönteni, hogy le
gyen-e népszavazás, vagy sem.

Gellai József' - Szétválás esetén Gyoma
valószínüleg város marad, Endrőd azonban
nagyközség lesz. Én azt szeretném, ha az
unokám Gyomaendrőd városban nőne föl.
Endrőd fejlődése a szétválás után lelassul,
Gyomáé viszont meggyorsul.. Ezért minden
ki jól gondolja meg, hogyan szavaz.

MárlOn Gábor: - Ha a két település kultu-



Győzelem?
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rális lehetőségeit ősszehasonlítanánk, akkor
a mérleg nyelve mindenféleképpen Gyoma
felé biLlenne. Kifogásolom, hogy Endrődön

valamennyi orvosi szolgálati lakást eladtak.
Csorba Csaba: - Endrődön három orvosi

szolgálati lakást adtunk el, egyrészt azért,
mert az épületek áLlaga annyira leromlott,
hogy felújításuk költséges lett volna, más
részt így sikerült az orvosokat Gyomaendrő
dön tartani.

Jakab Józsefné: - Minél előbb népszava
zást kell tartani, végre tegyünk pontot az ügy
végére.

Dávid István: - Meg kell szavaztatni az
endrődieket és döntsön a többség akarata.
Bízom abban, hogy az endrődiek jól fognak
dönteni és kézbe vehetik saját sorsuk irányí
tását.

Braun Mihály: - Csak az új önigazgatási
törvény megjelenése után keLlene dönteni
a népszavazásról.

Hanyecz Margit: - Én azt szeretném, ha
a két település együtt maradna és Endrődöt

jobban fejlesztenék.
Kolohné Kulik Éva: - Szerettem volna, ha

több fiatal JÖJ) el erre a fórumra. Úgy vélem,
hogy a sérelmek orvoslásához nem a szétvá
lás a megoldás, hanem a helyhatósági válasz
tások során megfelelő endrődi vezétők meg
választása.

Deme Zollán, országgyülési képviselő:

- Meggyőződésem, hogy a tanács vezetése
ebben a helyzetben nem fogja ellenezni
a népszavazás megrendezését.

Dr. Hunya Miklós, vb-titkár: - A tanács
testület népi, vagy valamely szervezet kezde
ményezésére írhat ki népszavazást. A népi
kezdeményezéshez a lakosság l százaléká
nak aláírása szükséges. Ez 62 aláírást jelent.
Amennyiben a május 23-i tanácsülés a nép
szavazást kiírja, úgy annak időpontja várha
tóan június l7-e vagy 24-e lehet.

Kiszely István: - Ha Endrőd annak idején
nem egyesül Gyomával, akkor Endrőd már
előbbre tartana.

Mint arról lapunk előző számában
már beszámoltunk, a Győzelem Ter
melőszövetkezetfebruári küldöttgyű
lése nem hagyta jóvá a tsz első három
vezetőjének járó prémium kifizeté
sét. Az érintettek, mint azt Gellai Im
re tsz-elnök elmondta, a bíróságnál
érdeklődtek, s kiderült, hogy formai
hiba történt. Nem kellett volna ezt
a kérdést a küldöttgyűléssel megsza
vaztatni, hiszen ha a vezetők a prémi
umfeltételeknek eleget tettek, úgy
a prémium is jár. így a három vezető

összesen bruttó 360 ezer forintot vett
fel a szövetkezet pénztárából.

Május 18-án, pénteken újabb kül
döttgyűlésttartottak a Győzelemben.
Kiderült, hogy a küldöttek továbbra
is fenntartják eredeti álláspontjukat,
miszerint nem jár prémium a tsz há
rom vezetőjének. Értesüléseink sze
rint, ha nem fordulnak bírósághoz,

----~-j ----_.~_._...j
Cellai Málé: - Megítélésem szerint a szét

válás hangadóit a Budapesten működő End
rődiek Baráti Körében keLl keresni. Ha még
is népszavazásra kerülne sor, akkor nem
a 60-70 éves embereknek, hanem a fiatalok
nak kellene dönteni.

Kun Lászlóné: - Remélhetőleg a helyható
sági választások előtt tisztázódik Endrőd és
Gyoma viszonya.

* '" ;ti

Május 21-én a Szabad Demokraták Szö
vetségének helyi szervezete kezdeményezte
a tanácsnál a népszavazás 30 napon belüli ki
írását a két település szétválása vagy együtt
maradása ügyében.

Ugyanezen a napon Kiszely István a Ma
gyar Néppárt helyi képviselője is levelet jut
tatott el a tanácshoz, mely szerint a népszava
zás kiírását csak "a közeljövőbenmegjelenö

úgy a felvett prémiumot vissza kell fi
zetni, ám ha bíróság dönt a kérdés
ben, akkor valószínűleg megtarthat
ják az összeget.

Egyébként Gellai Imre már koráb
ban bejelentette, hogy 1991. március
l-jével korkedvezményes nyugdíjba
kíván vonulni. A küldöttgyűlés úgy
döntött, hogy egy jó fél évvel korább
ra hozza a vezetöségválasztó közgyű

lést, melyet így augusztus 24-ére tűz

tek ki. Gellai Imre (56 éves) tsz-elnök
úgy értékelte, hogy a tagság bizalma
megingott a vezetésben, s ezért in
kább távozik. Ám továbbra is aktívan
dolgozik, hiszen ő a Hungarodaunen
Tol1felvásárló és Értékesítő Kft. ügy
vezető igazgatója.

Gellai Imre nem kívánt nyilatkozni
a történtekről. Azt viszont megtud
tuk, hogy a felvett prémiumot vissza
fizette ...
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önkormányzati törvény jogeröre emelkedése
után tartják szükségesnek." -=-~hát a helyha
tósági választások után. E levé~ azonban nem
minősül helyi népszavazás kezdeményezésé
nek. Május 23-án az MDF helyi szervezete is
levelet írt a tanácshoz, melyben kérik, hogy
a népszavazás kérdésében foglaljanak állást
a tanácsÜJésben.

Az ülésen azonban nem jelent meg a ta
nácstagok kétharmada, így a kérdés felett
nem nyitottak vitat. Május 29-re rendkivüli
tanácsülést hívtak össze, ahol a népszavazás
kérdéséről döntenek a tanácstagok.

A május 29-i rendkívüli tanácsülésen
történtekről és a két település szétválá·
sának lehetőségeiről és következmé
nyeiről, valamint a népszavazással kap
csolatos tudnivalókról a Gyomaendrődi

Híradó június ll-én megjelenő külön-
számából értesülhetuek.

CSATORNAKOTRÁS
Értesítjük városunk lakosságát, hogy

a Gyomaendrődi Városi Tanács által vásárolt
Kisköre-7000 típusú géppel megkezdtük
a város csapadékcsatornáínak tisztítását,
kotrását. A városfejlesztési iroda dolgozói
meghatározott mélységre, megfelelő eséssel
alakitják ki a csatorna szelvényét.

A közterületi átereszeket szükség esetén
kicseréljük, de az ingatlanok megközelitésé
re szolgáló átereszek karbantartása az ingat
lantulajdonosok feladata. Dolgoz6ink így
a "magán" átereszek között rendezik a csa
tornát.

Amennyiben a lakó megrendeli irodánk
nál az áteresze bontását és megfelelő kiépíté
sét, úgy a kivitelezésre vállalkozunk. 3000,
FHÁFA költségért 4 m-es szakasz kiépítését
tudjuk elvégezni.

A magán átereszekkel kapcsolatos észre
vételeinket (nem megfelelő szint vagy átmé
rő) a múszaki osztállyaI írásban közöljük,
akik szükség esetén határozatban szólítj ák
fel a tulajdonosokat az átereszek cseréjére.

Kérjük a város közössége számára fontos
feladatunk elvégzésével kapcsolatos kelle
metlenségek türelmes elviselését és mun
kánk megértő támogatását.

Tamási Józsefné
irodavezelö

APRÓHIRDETÉS

Gyomaendr6dön négy:szobás családi ház gáztútéssel,

szennyvízvezetékkel ellátva eladö. Lak6telepi lakást beszá

mitek. Érd.: Gyomaendrőd,Hantoskeni út 111.

A Körösi Állami Gazdaság
eladja aGyomaendrőd,

Kossuth út 20. szám alatti

kertes,
200 négyzetméter alapterületű

lakóépületét,
amelléképülettel együtt

Érd.: aKórósi Állami Gazdaság
igazgatójánái lehet

Tel.: 67/31472
Cím: Gyomaendród, Kossuth u.IB.
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A két tanácselnök egy véleményen
Részletek Endrőd Nagyközségi Tanács 1981. május 29-i és Gyoma Nagy
községi Tanács 1981. május 21-i ülésén elhangzott előadói beszédekből

E rendezvényeken a megjelenés az alábbiak szerint alakult:

Az egyesülés első éve

falu, tanács- össze- válasz- meg-
ill. tagi sen tói név- jelenés

réteg- beszá- jegyzékbe aránya
gyűlésen molókon felvették

Gyoma 4696 1650 6346 7719 82%
Endrőd 3516 3516 5603 63%
Együtt 8212 1650 9852 13322 74%

Szilágyi Imre endrődi tanácselnök:
"Gyoma és Endrőd településpár földrajzi

helyzete, gazdasági adottsága a települések
közötti együttműködést- a lakosság jobb és
szélesebb körű ellátása érdekében - folytatni
kell. A településpár több évtizedes gazdasá
gi, kommunális, szociális, kulturális téren
való együttműködésének eredményei mind
annyiunk előtt ismeretesek.

A szellemi és anyagi erők jobb kihasználá
sa érdekében milld a gazdasági, mind a lakos
sági ellátási szférában, az együttműködések

révén több integrációs folyamat is létrejött.
1953-ban egyesültek a Háziipari Szövetkeze
tek, 1960-ban a Cipész Ipari Szövetkezetek,
míg 1963-ban az Építőipari Szövetkezetek.

A tanáCsok a lakossági alapellátás javítása
érdekében hozták létre aszülőotthont,

a mentőállomást, a szemorvosi szakrende
lést, a vizművet, amely már 1964 tavaszára
Endrődre is eljuttatta az ivóvizet.

A termelőerők fejlődése és területi kon
centrálódása, valamint a népességnek a tele
pülésekkel szemben támasztott sokrétű kö
vetelménye egyre jobban vetette fel a telepü
lések fejlesztésének tudatos és tervszerúbb
alakítását. "

Farkas Sándor gyomai tanácseJnök:
"Gyoma-Endrőd településpár az

1007/1971. (III. 16.) számú Kormányhatáro
zatban "Részleges Középfokú Központ" be
sorolást kapott. Azóta igyekezett eleget ten
ni a funkcióból eredő munkahelyi, igazgatási
és kulturális feladatainak. Tekintettel arra,
hogy mindkét település lakóinak sorsa meg
közelítően azonos volt, így számtalan terüle
ten közös összefogással igyekeztek a felme
rült nehézségeken úrrá lenni.

A járás megszúnése után egyértelművé

vált, hogya további fejlődés legcélraveze
tőbb útja az egyesülésben és később a város
sá fejlesztésben rejlik. Ebben a szellemben
vált mind szorosabbá és céitudatosabbá a te
lepüléspár vezető testületeinek együttműkö

dése is ..."
Szilágyi Imre:
Gyoma-Endrődáltalános rendezési tervét

mindkét nagyközség pártbizottsága és taná
csa együttes üléseken vitatta meg és hagyta
jóvá. Ennek alapján folyt és folyik ma is a tu
datos, együttes településfejlesztési munka,
mely a lakosság igényeinek kielégítésében
további eredményeket produkál.

A két település urbanizációs célkitűzései

nek megvalósítását bizonyitja a közös Víz- és
Csatornamlí társulás tevékenysége, a meg
épült több száz többszintes OTP-öröklakás,
mely sok száz endrődi,gyomai családnak biz
tosít korszerű lakáslehetőséget ...

Egyesült a két ÁFÉSZ, az Endrődi Taka
rékszövetkezet Gyomára is kiterjesztette
működési területét, összevontuk a két ta
nácsnál működő Építő és Karbantartó üze
meket.

Az eddig vázolt tények alapján is meg
állapítható, hogy a két nagyközség együtte
sen látja el a két településre kiterjedően

a gazdasági, igazgatási, oktatási, egészség
ügyi, művelődésügyi, kommunális feladatok
számos funkcióit, együttesen pedig részleges
középfokú központi szerepkört lát el a tele
pülés ..."

Farkas Sándor:
"Tekintettel arra, hogy az egyesítés mind

két nagyközség életében alapvető jelentősé

gű kérdés, ezért a lakosság véleményének
megismerése érdekében falugyúléseket (ré
teggyúléseket) tartottunk, illetve tanácstagi
beszámolókon kértük ki a lakosság vélemé
nyét.

"Egy év telt el azóta, hogy Gyoma és End
rőd lakosságának szinte egyöntetű akaratát
kifejezve, a Népköztársaság Elnöki Tanácsá
nak döntése alapján az egybeolvadt két Ta
nács kimondta az egyesülést és megválasztot
ta Gyomaendrőd Tanácsa bizottságait .és
tisztségviselőit.

Történelmi döntés volt ez, meghatározó
a két nagymúltÚ település jövőbeni fejlődé

sében. Magában hordozza a várossá fejlődés

felgyorsításának lehetőségét, de követelmé
nyét is.

Az előzóekből következik, hogy az egye
sült Tanácsra és bizottságaira, valamint tiszt
ségviselóire nagy feladatot és felelősséget rÓ
a jövő céltudatos építése, a jelen problémái
nak megoldása.

A feladatok f6 iránya adott volt, hiszen
mindkét község elkészítette VI. ötéves ter
vét, elkezdte annak végrehajtását. A tervek
eggyéforrasztása sem jelentett nagy felada
tot, hiszen azok egyeztetve, összehangolva
készültek, számbavéve a közös érdekeket és
a józan ész diktálta egyesülés várható bekö
vetkezését.

A feladat végrehajtásához a Tanács testü
leteinek és bizottságainak, valamint szak
igazgatási szervének munkájához jó alapot
biztosított az egyesülés alapos politikai elő

készítése. Ez eredményezte, hogy a lakosság
jelentős része már nemcsak egyetértését, ha
nem türelmetlen akaratát is kifejezte a teljes
eggyéolvadással kapcsolatban.

Szilágyi Imre:
"A részfalugyúléseken megjelent választó

polgárok egyetértettek és támogatták a két
nagyközség egyesítésének kezdeményezé
sét. Endrődön 22 felszólaló volt, 4 fő tartóz
kodott véleményének nyilvánításátóJ. (Gyo
mán 350 felszólaló volt, és 5 fő ellenezte az
egyesítést.) ... "

Farkas Sándor:
"A két nagyközség közigazgatási területe

széles fronton kapcsolódik; gazdasági, kultu
rális, kereskedelmi, egészségügyi,
állategészségügyi és ellátási vonatkozásainak
összefonódottsága ugyancsak a jelenlegi
igazgatási forma megváltoztatásának, a két
nagyközség egyesítésének sds'(nini mutat ..."

M.L.

Mozgalmas volt Gyomaendródön az 1982
es év, hiszen alig kezdődött el, sor került
a községi Pártbizottságot megválasztó párt
értekezletre , maj d következtek a tanácstagi
beszámolók, a KISZ-bizottság megválasztá
sa, az április 4-i falugyűlés, a Hazafias Nép
front egybeolvadása, az Önkéntes Tűzoltó

Szervezet egyesülése és számos más es~

mény.
Az eltelt év során örömmel és köszönettel

tapasztalhattuk, hogy alakosság bizalom
mal, előítélet nélkül fogadta el az új testüle
teket és vezetőket.

Bizaimát tükrözte, hogyatanácstagi be
számolókon megnőtt az aktivitás, a javasla
tok és észrevételek száma, de ritkán előfor

dult elfogult türelmetlenség.
A tanácsüléseken, a vb-üléseken nyílt,

ő~zinte és tárgyilagos légkör alakult ki, ami
fokozta az aktivitást.

Az 5 fős kirendeltség létrehozásának he
lyességét az élet bebizonyította. Munkájuk
kai jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az
endrődi rész lakossága nem érezte komo
lyabban a központi tanácsháza távolabbra
kerülését ... "

Gyomaendr6d, 1982. december 31.
Szakál Józse! Jenei Bálint
pb-titkár tanács/?lnök

(Megjelent a Gyomaendrődi Híradó 1982.
decemberi számában)
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A Geinger-szaltó ósbemutatója Gvomaendrődön

1990. ÁPRILIS

,

Atadták a városi sportcsarnokot
A miniszterhelyettes 200 ezret ígért

Március 30-án a Városi Sportcsarnok átadása alkalmával
nagy megtiszteltetés érte városunkat. Tibor Tamás, az Orszá
gos Sporthivatal elnöke, miniszterhelyettes avatóbeszéde
után 200 ezer forintot ajánlott fel csarnokunk további fejlesz
téséhez. A miniszterhelyettes úr beszéde után a magyar tor
nászválogatott tagjainak bemutatója következett. Guczogi
György háromszoros Európa-bajnokot tulajdonképpen tisz
teletbeli gyomaiként is üdvözölhettük, hiszen szabadidejében
rendszeresen jár Gyomaendrődrehorgászni, pihenni. Töb
bek között ezért is fogadta el a gyomaendrődi meghívást és
a közönség előtt bemutatta a hires és számára oly eredményes
lólengés gyakorlatát. Persze ne felejtsük el, hogy eredményei
között kiemelkedik a világbajnoki második helyezés, amely
egyedülálló a magyar tornasportban.

Eredményei alapján Guczogi mögött nem sokkal marad el
6nodi Henrietta, a békéscsabai Előre Spartacus 16 éves ver
senyzője , aki felemás korláton szintén Európa legjobbja volt.
Gyakorlatának sikerét jelentette a megnyitón részt vevő több
mint hatszáz fős közönség tapsa.

Részt vett a bemutatón, s bemutatta gyakorlatait Fajkusz
Csaba (Újpesti Dózsa) a Győrből Budapestre került rendkí
vüli tehetségű fiatalember, aki a tornász világbajnokságon
negyedik helyezést elért csapat tagja. Sőt Szöulban a magyar
férfiválogatott egyik erőssége volt.

Takács Gyula (Budapesti Honvéd) ifjúsági Európa-bajno
kunk gyűrűn mutatta be a ritkán látható tripla szaltót, melyet
a közönség örömére hibátlanul meg is ismételt.

Szintén felejthetetlen élményt nyújtott gyakorlatával Csol
lányi Szilveszter (Újpesti Dózsa) tornász, aki több jeles nem
zetközi verseny győztese. Külön élményt jelentett a két
Rezács tornabemutatója. Mesterfokú bajnoki címük mellett
a nyújtón bemutatott páros gyakorlatuk méltán aratott vas
tapsot. Zoltán gyakorlatában különleges mutatvány is szere-

Ónodi Henrietta
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Farkas Árpád

pelt: a Geinger-szaltó másfél csavarral. Gyomaendrődön ezt
az ősbemutatót csodálhatta meg a közönség, hiszen ezt a szal
tót a világon még senki sem tudta bemutatni. Tulajdonképpen
méltó hely volt Gyomaendrőd erre az ősbemutatóra, hiszen
a Rezács testvérek gyermekkoruk óta Gyomán készülnek
a versenyekre Varga Lajos olimpikon irányításával, aki mel
lesleg városunk szülötte.

Az említettek mellett több első osztályú versenyző is szóra
koztatta a nézőket, sőt a békéscsabai Előre Spartacus után
pótlás korú kislányai Izsó Gábor szakosztály igazgató jóvoltá
ból szintén hozzájárultak a sikeres rendezvényhez. A műsor

ezt követően a dévaványai Medosz utánpótláskorú birkózói
nak, a békési SE bokszolóinak, valamint a nagy sikert arató
gyomaendrődikaratésok bemutatój ával.

Délután a kosárlabda-mérkőzésen a budapest válogatott
mérte össze tudását a Szarvasi Főiskola Spartacus NB-I-es
kosaras lányaival. Számos magyar válogatott is pályára lépett,
köztük a 267-szeres válogatott Winter is.

A rendezvény sikeréhez mindenki igazi sportemberhez
méltóan járult hozzá, s ez a mai nehéz pénzügyi viszonyok
között példa nélküli eset. A megnyitó ünnepséget megtisz
telte jelenlétével, többek között Varjú Vilmos Európa-baj
nok, olimpiai bronzérmes volt súlylökőnk és dr. Kertész
Tibor, a Magyar Testnevelési Egyetem Atlétikai Tanszéké
nek vezetője. A sikeres rendezvény érdekében sokat dolgozó
helyi sportemberek nevét szerénységből nem sorolom.
Köszönjük tevékenységüket.

Erőt, egészséget!
Halász István

városi sportfelügyelő
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vA népfrontot átvitték az intenzív osztályról az elfekvóbe... /I

Szabó /ncénét nyugdíjba akarták küldeni

1989. NOVEMBER

November 16-án rendezték meg
a Hazafias Népfront gyomaendrődi te
rületi ülését, melyen dr. Herjeczky Já
nos, a HNF megyei elnöke ismertette
a népfront jövőjérev'onatkozó terveket.
Az ülés előtt kérdeztük meg Hunya
E/ekel, a HNF gyomaendrődi bizott
ságának leköszönő elnökét, akinek a
kongresszusig szólt a mandátuma, és
Szabó incénét, titkárt, a népfront jövő
jéről.

Hunya Elek: Úgy fogalmazhatok,
hogy a beteg népfrontmozgalom kike
rült az intenzív osztályról az elfekvőbe.

A pártok születésénél jelen volt a nép
front. Ma már a pártok elindultak útju
kon, önállóak és az állampolgároknak
lehetőségük is van, hogy valamelyik
pártban megtalálj ák a politizálás lehető

ségét. A pártonkívüli többség pedig
munka után fáradt, s nem érdekli őket

a politika. Véleményem szerint tehát
a HNF-re, a KISZ-re, s ezek fizetett ap
parátusára nincs szükség. Amennyiben
azonban a csendes többség akarja, ak-

kor társadalmi munkában el lehetne lát
ni a helyi HNF képviseletét, s ügyei
nek intézését. Egy ügyintéző bóven
elég, a népfront épülete pedig marad
jon közösségi ház, a pártok rendezvé
nyeinek színhelye. Ám hangsúlyozom,
csak akkor, ha pártonkívüliek így
akarják ...

Szabó Incéné: Örülök, hogyapártok
születésénél, a bö!csőjüknél ott lehet
tünk. Ám szeretnénk, ha a közeljövő

ben a városi népfrontbizottságok párt
szerűen működő, szervezett tagsággal
rendelkező, bejegyzett szervezetekként
működnének. Legalább annyi jogunk
legyen a választásokon, mint más pár
toknak. Viszont ha valamelyik párt szá
munkra is szimpatikus jelöltet állítana,
akkor melléjük állunk és támogatjuk
őket. A népfrontnak már politikai gya
korlata, rálátása van a dolgokra és jó
lenne, ha szervezetünk őrködne a vá
lasztások rendje felett. A népfrontmoz
galmat gyakran érte az a vád, hogy az
MSZMP kiszolgálója volt. Kérdem én,

hogy negyven évig ki, s mely szervezet
nem a pártot szolgálta? Mindenesetre
mi túlzásokba sosem estünk, s elégedet
lenségünket minden testületi ülésen
szóvá tettük, s ezeket az információkat
elküldtük a helyi pártszervezetnek és
a megyei népfrontbizottságnak is. Visz
szajelzést egyetlen egy alkalommal sem
kaptunk. 1990. február B-án nyugdíjba
megyek. Meg kell jegyeznem, hogy
több mint egy évvel ezelőtt a népfront
megyei titkárhelyettese nyugdíjba akart
küldeni. Kellett a hely ugyanis az
MSZMP gyomaendrődi bizottsága
egyik munkatársa számára. A HNF or
szágos vezetésével történt megbeszélés
alapján végül is maradtam. Szándékom
szerint mindig szolgálni kívánom a nép
frontmozgalmat, s ha a népfront ladikja
netalán elmerülne, akkor én is együtt
megyek vele a víz alá. A népfrontmoz
galmat eddig is hittel szolgáltam, és
nemcsak főállásban, hanem társadalmi
munkásként is szolgálni kívánom az em
berek és a közösség érdekében ...

Az MZP egy párt atöbbi közt ...
1989. november 14-én megalakult

a Magyar Szocialista Párt Gyomaendrő
di Szervezete.

A taggyűlés Dankó Mihály személyé
ben titkárt, Fekete László, dr. Hunya
Béla és Babos László személyében párt
szervező bizottságot, Katona Lajos, Ba
logh Tamás és dr. Kovács Béla szemé
lyében választási bizottságot választott.

A pártszervezet elhatározta, hogy
hétfőn, szerdán és pénteken 16 órától
a pártszékház nyitva tart, fogadja a párt
tagokat és pártonkívülieket, mindazo
kat, akik az MSZP iránt érdeklődnek,

politikájával szimpatizálnak.
Sorainkba várjuk mindazokat, akik

a demokratikus szocializmus megterem
téséért tevékenykedni akarnak. Azo
kat, akik a köztársasági államformát
a demokratikus jogálIam ismérvei által
kívánják tartalommal megtölteni, akik
békés átmenetet akarnak, akik készek
együttműködni minden demokratikus
erővel - beleértve az ellenzéket is
- a társadalom gyökeres, alapokig ható
átalakításában. Ebben az állampárti irá
nyítási rendszer felszámolása csak az el
ső és a könnyebb lépés volt. A nehezebb
feladat csak ezután jön és ehhez kell
a nemzeti összefogás valójában. Ez pe
dig a gazdaság dinamizálása. Hazánk
történelmi esélyt kapott az európai fel
zárkózáshoz, a társadalmi, gazdasági le-

maradásunk ledolgozásához. Ha képes
a nemzet iránt érzett felelősség alapján
provincionális, szűk pártérdekeket fél
retéve a létező politikai sokszínűség el
lenére is összefogni a gazdaságifelemel
kedés érdekében. Ha a politikai szerve
zetek önmérsékletét tanúsítva felisme
rik, hogy nem a hatalom megszerzése az
elsődleges cél és nem ennek kell aláren
delni mindent, hanem a gazdasági pan
gás felszámolására. Nem lehet kalandor
politikai döntésekkel a gazdasági össze
omlás felé taszítani az országot. Aki
a mezőgazdasági nagyüzemek, állami
vállalatok helyzetének megfontolatlan
változtatására törekszik, annak tudnia
kell, hogy a nép élelmiszerellátását,
mindeddig nyereséges export árualapját
és milliók létfeltételeit közvetlenül be
folyásoló problémarendszerhez nyúl,
melyben többé nincs helye a bizonyta
lan kimenetelű kísérleteknek, és az erő

szaknak. Minden ezutáni magyarorszá
gi fejlődés a társadalmi békét feltételez
ve csak szerves fejlődés eredményeként
jöhet létre.

Nemrég azzal vádoltak minket a helyi
ellenzéki pártok, hogy megosztásra tö
rekszünk. Mi azt mondjuk, hogy velük
demokratikus együttműködésreés nem
megosztásra törekszünk. De nem tud
juk elhallgatni, hogy nem értünk egyet
azzal a politikai magatartással, amelyet
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szűk pártérdekek érvényesítése, poli
tikai megállapodások felrúgása jelle
mez. Ez nemcsak etikátlan politikai ma
gatartás, de az állampolgárok félreveze
tése is.

Márpedig a november 26-i népszava
zás kierőszakolása (alig több mint 50%
os aláírási hitelességgel!) az SZDSZ ré
széről és az ahhoz való csatlakozás más
pártok részéről, ilyen magatartás. Ki
más ossza meg az ellenzéki pártokat, ha
nem önmaguk?

Felelős politikai magatartást várunk
tehát minden politikai erőtől. Mi, az
MSZP tagjai tudjuk, hogy a mi pártunk
egy párt a többi között. Nem állampárt
többé, nem törekszik kizárólagos ura
lomra és nem birtokolja a bölcsek kö
vét. Tudjuk, hogy rajtunk kívül van más
felkészült, felelős, az állampolgárok bi
zalmát élvező politikai erő is környeze
tünkben. Ezt azonban még sok vonat
kozásban bizonyítani kell ezeknek az
erőknek. Az ezután következőválasztá
sok jó alkalmat nyújtanak ehhez.

Mi bízunk abban, hogy a józan töme
gek nem támogatják a harsány szélsősé

geket.
Bizalmat építeni nagyságrenddel ne

hezebb, mint ellentétet szítani, de sok
kal messzebbre vezet. Arról nem is be
szélve, hogy tisztességesebb.

Dankó Mihály
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Dr. Iványi és az adósság
marad, de mi lesz a tsz-szel?

Nemsokára meg kell
válniuk Lenin
elvtárs nevétől
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hogy pályázzam meg a mező

gazdasági szakmunkásképző

és szakközépiskola igazgatói

állását. Kacérkodtam a gon

dolattal, végül úgy határoz

tam, hogy maradok, nem

hagyom cserben a tsz-tago

kat.
- Ne haragudjon, ez felet

tébb bizonytalanjövőtsejtet.

- Nem félek ajövőtól. A le

dolgozott évek után részese

désem van a tsz-ból, a

szüleimnek is volt II hold

földjük, ezt én öröklöm. A ta

gok bíznak bennem, majd ki

derül, hogy jól döntöttem-e.
S.S.

megmondták nekik, hogy mit
kell tenni ük, ehhez szoktak,
mindenféle változást gyana
kodva fogadnak. Különben is,
a 170 aktív dolgozón kívül 250
nyugdijasunk van, rájuk alig
ha számíthatunk a vállalko
zásoknál.

Egyszóval 1991 az újabb
várakozás éve lesz a mezőgaz

daságban. Már szinte biztos
ra vehető, hogy a par
lamentben nem születik a ta
vaszon döntés földügyben. Pe
dig úgy kellenének a
törvények, mint egy falat ke
nyér. A termelőszövetkeze

tekre külön kellene törvényt
alkotni. Ezután jöhet az át
alakulás.

- Úgy hallottam, hogy az el
nök úr is elpályázik a tsz-től.

Lelép a süllyedő hajóról?
- Valóban. felkértek arra.

rülnéznek, de az öreg nem tá
gít. Föld kell a parasztnak,
hangoztatja, és szidja a fide
szeseket. ,,Mi t dumál nak ezek
a taknyosok, nem lesz mit en
niök, ha mi nem túrjuk a föl
det."

A Lenin központjában dr.
Iványi Lajos, a tsz elnöke nem
valami vidám. Azt mondja:
nemsokára meg kell válniuk
Lenin elvtárstól. hiszen ilyen
formában már aligha életké
pes a gazdaság. Most fejeződ

tek be a munkahelyi
tanácskozások, ahol egyértel
műen állást foglalt a tagság.
Túlélni ezt az esztendőt!

Szántani, vetni, aratni kell, és
megállítani az eladósodást.
Az elmúlt évben 9 millió forint
veszteséggel zártak, a legna
gyobb bajuk azonban a fize
tésképtelenség. A szövetkezet
teljes vagyona
170 millió, az
adósság pedig
70 milliót tesz
ki. Ez még ak
kor is riasztó.
ha tudják: eb
ből 25 millió fo
rint vissza
fizetése 3-4 év
múlva esedé
kes. De mi lesz
itt egy eszten
dő múlva. Va
lószínűleg ej
kell adniuk a
gépeket, épüle
teket, eszkö
zöket. Igen ám.
de akkor mivel
művelik meg a
földet? Ördögi
kör. Mindene·
setre egyik
napról a má
sikraélnek.
Munkabérre
még kapnak
hitelt, ugyan
akkor képtele
nek fizetni a
társadalombiztosítási Járulé
koto Árulják a húst, a tejet.
Március elsejétől áruba bo
csátják az idei termésűbúzát,
kukoricát. Szabad a vásár. Ha
bárki hajlandó az üzletre, ak
kor bankkamattal csökken
tett értéken kapja a gabonát.
Az elnök szerint mindez régi
tradíció a tsz-ben, de most kü
lönösenjóljön.

- Ötezer hektáron gazdáI
kodunk - mondja Iványi La
jos. - Ebből 1200 hektár a
személyi, ugyancsak 1200
hektár a szövetkezeti és 2600
hektár állami tulajdonú fóld.
Eddig viszont még csak II
hektárt vittek ki a tagok.
Ezek az emberek kiszolgálta
tott helyzetben vannak, nem
mernek vállalkozni. Mindig

már mit kezdeni vele. Utolsó,
kétségbeesett erőfeszítéseket

tesznek, hogy mentsék, ami
menthető.

p adióra kerül t a szocialista
mezőgazdaság,mondja P. Jó
zsef a sarki italboltban. Kor
tyol a sörból, felemeli a
mutatóujját és kijelenti: lesz
még miniszterelnök Torgyán
József. A többiek óvatosan kö-

Hideg szél fúj északról,
csapkod az eső. Sötét fellegek
szállnak a Lenin nevét viselő

termelőszövetkezet felett. A
nagy bolsevik gondolkodó bi
zonyára elhűlne,ha feltámad
na múmia-álmából és
megtudná, hogy befellegzett a
kolhozrendszernek. Késői

utódai küszködnek a régi
örökséggel, de nem tudnak



* 12·én az önkormányzati
képvisel6testület eMtt Auer
György s~zados, a rend6rörs
pamncsnoka s~molt be a
rend6rség múlt évi munkájá
ról. Elmondta, hogy 1990·ben
Gyomaendr6dön 318 b11neset
vált ismertté, s ez 12 s~zalék

kal haladja meg az eI6z6, 1989.
évit. 1990·ben gyilkosság oem
történt.

* I 3-ÁN MEGALAKULT A

GYOMAENDRÓDIFUTBAL-

JÚNIUS

lehetőségeinek segítését. A
találkozó vendége volt Beth
len István országgyűlési kép
viselő, a kormány gazdasági
szakértője. A találkozót a
vártnál kisebb érdeklődés Iá
sérte.

* Az önkormányzat 2-án
szándéknyilatkozatot tett,
miszerint a Thernuíl Invest
részvénytársaság törzstőke

emeléséhez a gyomaendrődi
önkormányzat a gyomai
sportpálya edzőpályájának

területével csatlakozik.
* 16-ÁN MEGALAKULT A

GYOMAKÖR TÁRSADALMI

EGYESÜLET.ÜLÉSűKöN ELfO

GADTÁK AZ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYÁTÉS MEGVÁ

LASZTOITÁK AZ ÜGYVIVÓI

1ESTÜLETET, MELYNEK TAG

JAI DR. ID. KULCSÁR LÁSZLÓ,

JFNEI LÁSZLÓ, KÖSZL orró,
MÉSZÁROS GÁBOR. VASS IG

NÁC.

*Dr. Frankó Károly pol
gármester a május 21-i fa
lugy(Jlésen - közmegha11ga
táson - tájékoztatta a jelen
.lévő polgárokat a város rö
vid távú fejlesztési prog
ramjáról. A tervek szerint
1994-re a gyomaiés endrődi

városrész összeépülne.

ÁPRILIS

utca nevének megváltoz
tatásáról döntötta testOlet.

*Betörtek a városházába
5-én éjszaka. Tulajdonkép
pen semmit nem vittek el,
bár az (róaszta1ok jiókjait,
szekrények zárjait szétver
ték és több iratot szétdobál
tak. A rendőrségi nyomozás
sikertelenül zárult.

*Az 'tndrödiek Baráti
Köre 12-i közgyűlésén úgy
döntött, hogy kezdeménye
zik egy gyógyszálló építését
Endrőd határáb8.!l. Az épít
kezéshez szükséges tőke

összegyűjtéséheza baráti
kör alapítványt kíván létre
hozni.

* 16-án a bezárt torna
csarnok Ogyében Igazság
Ogyi mOszaki szakértői

vizsgálat kezdődöttmeg,
melynek eredményeként
többek közt azt aJánlot
ták, hogya káros Jelensé
gek klkOszöbölését a hő

szigetelés anyagának ki
cserélésével lehet meg
szOntetnl.

I
MÁJUS I

MÁRCIUS

*Egy évvel ezelőtt, 1990.
márc. elején ünnepélyes tor
nabemutatóval nyitoiták
meg a gyomaendrődi torna
csarnokot, amely azt köve
tően néhány hét múlva be
zárta ajtaját. Az építkezés
során elkövetett technológi
ai szabáIytalanságok miatt
különböző, egészségre ártal
mas vegyi anyagok szennye
zik a csarnok levegőjét, ami
több mint 1 éve zárva van.

* 7-én a Béke Tsz. 1.
sz. kerOletében megala
kult az Agrárszövetség
helyi szervezete.

* Gyoma szülötte, a 74
éves Határ Győző Lon
donban élő (ró március
IS-én az Országházban vet
te át az irodalmi Kossuth
dfjat.

*-Mi az 1991-es évet úgy
kezdjük el, hogy nem szor
galmazzuk a privatizációt,
hiszen nem vagyunk olyan * A képviselőtestület máj.
pénzügyi és gazdasági hely- 2-i üiésén döntöttek a pol
zetben, amely igényelné a gármesteri hivatal szerve
sürgős privatizációt, úgy zeti rendjének átalak(tásá
véljük, hogy egy jól menő ról. Osztályokat vontak ösz
céget nem szabad bármi sze és csoportok alakultak.
áron privatizálni - nyiJatkoz- * Az Újrakezdési Szövet
ta a Szó-Beszédnek március- ség 4-6-áig gazdasági talál
ban Szujó Zoltán, a Hö- kozót szervezett a Katona
technikai és Gépipari VáIla- József Művelődési Központ
latigazgatója. ban. A találkozó céljaként

*A március 28-1 önkor- tűztékkiaz1991-esévüzleti,
mányzatl Olésen tizennégy kereskedelmi, piackE~atási
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rületekbe, mivel az okt. 14-i
vá/asztások után több meg
választott képviselő lemon
dott mandátumáról. Az 1.
választókerUletből dr. /(ul
csár László, a 3-asból Kru
chió Lajos - mindketten
SZDSZ támogatással - ke
rültek be a testületbe.

* A Felsőrészi Olvasókör
II-én kérelemmel fordult a
polgármesteri hivatalhoz,
miszerint a Felszabadulás út
11.sz.alatti,egykoriFelsőré

szi Olvasókör régi épületét
juttassák vissza a régi tulaj
donosok, ill. örököseinek
tulajdonába.

* A választási bizottság
3-ára időköz; választást (rt
ki az 1. és a 3. sz, választóke-

* 16·án beiktatták Gyoma
endr6d új jegyz6jét, dr. Tfmár
Gyöngyi!.

*AZ ÖNKORMÁNYZAT 22·1

ÜLÉSÉN NÉMEfH GABRIELLA,

GYOMAI SZÁRMAZÁSÚ BUDA·

PESTI KÖZGAZDÁSZ ÉS EGY

TATABÁNYA:I TÜDŐGYÓ.

GYÁSZ FŐORVOSNŐ, DR JÁSZ

APÁTI LAURA TÁJÉKOZTATIA

A TESTÜLETET A BIOVÁROS

TERVDRŐLSZÓBAKERÜLTA

GYÓGYIDEGENFORGALOM

FEJLESZTÉSE, S TÖBBEK KÖ.

ZÖTI EGY, A GYOMAI SPORT

PÁLYA TERÜLETÉN ÉpíTEN.

DŐ TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

KLINIKA ÉPíTÉSE IS.

• EgészségiJgyí állapotá
ra hivatkozva lemondott ön
kornuínyZati testiUeti tagsá
gáról Vaszkó Irén, akit a
Honismereti Egyesület
pártlistájáról választottak
meg. A listáról Hornokné
Németh Eszter kerUlt Vasz
kó helyére.

* JANuÁR ELEJÉN LÉlRE

JÖIT A GYOMAKöR EGYESÜ

LET 12 TAGÚ SZERVEZÓBI

ZOITSÁGA.

JANUÁR

FEBRUÁR



aendrődi krónikája
CLun. MELYNEK ELNÖKE

KULIK ISTIÁN, HELYETfESE

NAGY ANTAL ~S üGYVEZETŐ

ALELNÖK VASS IGNÁC LETT.

* l7-én az önkormányzati
testület úgy döntött. hogya
Budapesten élő, gyomaiszár
ma7.ású Németh Gabri~lIától

- aki a biovárossá fejlesztés
ötletét szorgalmazta - min
denfajta szerződést és meg
bízá§t visszavont.

* A VÁROSl ÖNKORMÁNY

ZAT 19-ÉN ÚGY DÖNTÖTT,
[fOGY AZ ERZSÉBET LIGET

MELLETTl SPORTPÁLYA EGY

RÉSZÉNEK TERüLETÉVEL, 15

EZER 531 NÉGYZETMÉTER

REL BESZÁLL A 11IERMÁL IN

VEST RT-BE. A 6,2 MILLIÓ

FORINT ÉRTÉKŰ TERÜLETRE

A TERVEK SZERINT 1993. VÉ
GÉRE GYÓGYSZÁLLÓTÉpiTA

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

*23-án egy kamionnyi se
gélyszállítmány érkezett
Gyomaendrődrea svédor
szági Skövde városból. A se
gély többek között a gyomai
születésű Svédoszágban élő

KruchióEndrénekésbaráta
inú köszönhető.

JÚLIUS

*Az önkormányZat 19-én
kinevezte Borzsák Lajost a
Bethlen Gábor MezlJgazda
ságiSzakközép- és Szak
munkásképzlJ Iskola igaz
gat6jává. Borzsák azonban
augusztus elsején nem jelent
meg új munkahelyén, ezért az
igazgat6helyettesre, Szi/á
gyiné Katona Editre b(zták
az intézmány vezetését.

*26-án. újabb segélyszál
lítmány érkezett Svédor
szágból. Kétszer annyi
ruhaneműt. hűtöszekrényt

és villanytűzhelyt gyűjtött

össze a svéd Skaraborgs me-

gyei vöröskereszt, mint
amennyit június 23-án hoz
tak városunkba.

AUGUSZTUS

*Elsején az ÁFÉSZ 146
ktUdötteköztU 73-an írták
alá azt a nyilatkozatot,
melyben az ÁFÉSZ pénz
ügyi helyzetére hivatkoz
va kérték egy rendkívüli
ktUdöttgyOlés összehfvá
sáto A szövetkezet az év I.
felében 6,5 milliósveszte
séget könyvelhetett el.

* Valuska Lajos. aGyo
maendrlJdi H(rad6 jelelős
szerkesztője szeptember 1
jétől nem vál/alta tovább az
önkormányzati havi/ap ké
sz(tését, hivatkozva arra.
hogy pedag6gusi munkája
mellett újabb tanulmá
nyokba kezd. Helyére pályá
zat útján Hajdú Lászl6
magyar-népmiivelés-könyv
tár szakos tanár került.

SZEPTEMBER

*AZ ÁFÉSz 7-I RENDKíVüLI
KOLDÖTTGYŰLÉSÉN FEL

MENTETTÉK TÖRÖK SÁNOORT

ELNÖKI TISZTSÉGÉBŐL, S A

SZÖVETKEZET FŐKÖNYVE

LŐJÉT KULCSÁR LÁSZLÓ~T

NEVEZTÉK KI MEGBíZOTT

ELNÖKNEK.

*12-énaGyomaendrődi
Barátság SE futbalcsapata
az olasz Castiglione Del
Pepoll-ban a La Ca- nale
csapatával játszott barát
ságos mérkt'Jzést. Az
olasz együttes április 27
én Gyomaendr6dön ját
szott meccset a Barát
sággal.

*A Körösi SütlJ- és Édesi
pari Vál/o 19-i küldöttgyfl
/ésén úgy határozott. hogy

1992. január elsejével rész
vénytársasággá alakulnak.

*Tőm LÁsZLÓ NAGYVÁ
RADI REFoRMÁTUS PüSPöK,

21-ÉN ISTENTISZTELETET

TARTOTT A REFORMÁTUS

TEMPLOMBAN, MAJD FEL

AVATTA BFNKE ZOLTÁN

BUDAPESTI SZOBRÁSZMŰ

VÉSZ BETHLEN GÁBOR

MELLSZOBRÁT, AZ ERDÉLYI

FEJEDELEM NEVÉT VISELŐ

MEZŐGAZDASÁGIISKOLA

UDVARÁN.

o

OKTÓBER

*1-jén átadták a 6120
m2 tertHetö Shell üzem
anyagtölt6 állomást. A
Pecten Kft. és a Shell Inte
rag Kft. vállalkozásában a
területtel az önkormány
zat ls részt vesz.

* l5-ÉN LEMONDOTT DR
T/MÁR GYÖNGYIJEGYZÓ.

* 24-én az önkormányzat
közmeghallgatást tartott.
ahol a bevezetendő helyi
adótervezetekkel kapcsolat
ban hallgatták meg a lakos
ság véleményét.

NOVEMBER
I

* BÉKÉSI MIHÁLYNÉT, A 2

SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZ

GATÓNŐJÉT VEZETŐI MUN·

KAKÖRÉNEK BETöLTÉSÉRE

ALKAlMATLANNAK íTÉLTE, S

FELMENTETTE IGAZGATÓI

BEOSZTÁSÁBÓL A KÉPVISE

LŐTESTÜLET7-I ÜLÉSÉN.

*November 13~án töltötte
be 100. életévét Gyomaend
rőd legidlJsebb polgára
Bartik Mihályné.

*A képviselőtestület nov.
19-ei ütésén úgy határozott.
hogy a polgármester a 45

ezer forintos bruttó jöve
delmének 50 százalékát (22
500 Ft). a jegyzo pedig
ugyancsak bruttó jövedel
mének 25 százalékát kapja
költségtérítésként havonta.

I DECEMBER

*A Gyomaendrod és Vidéke
ÁFÉSZ 18·i küldöttgyt'ilésén
többek közt iígy döntöttek,
hogy jogutód nélkUl megszOn
tetik az áfész nyomdát, a Pan
ta Print Kft-t. A szövetkezet
több kereskedelmi egységét
bérbe adja, néhányat pedig el·
ad.

*AzöOkormányzati testü
letdecember 19~naz endrő
di volt tanácsházán. a kiren
deltségen tartotta meg az
1991-es év utolsó ülését.

t.<'
A gyomaendrődi

VIHARSAROK"
" HAlÁSZATI

TSZ.
a gyomai

HALBOLTJÁT
1992. március

l-jétől

BÉRBE ADJA.
Érdeklődni a

"Viharsarok" Htsz.
központjában

(5500
Gyomaendrőd,

Kossuth U. 27.)
írásban lehet.
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Az Apeh kéri az ötmilliót

Az elnökre
néha

rákiabálnak,
az utcan

Szellőzőket

építenek a tetőre

A gyomaendrődi tornacsarnok helyreállftásá
val kapcsolatos szakértői vélemények elkészül
tek, s ezek szerint a nyitáshoz meg kell oldani a
csarnok valamint a csarnok tetőterének, megfe
lelő szell6ztetését és az álmennyezet légmentes
lezárását. A tetőtér szellőzésére dr. Kakas
László épftésügyi szakértő kilenc szellőzőnyflás

beépftését javasolja a tetőszerkezet gerincére. A
szell6zőnyílások beépftése mintegy 300 ezer fo
rintba kerül.

A további két helyreállítási feladat megoldását,
a kiviteli tervek elkészftését ugyancsak dr. Ka
kas László vállalta. Csorba Csaba jegyző úgy
ftélte meg, hogy az elképzelések szerint a hely
reálIftott tornacsarnokot szeptemberben nyitnák
meg.

Új szövetkezet a Viharsarokból

Új szövetkezetet hozott létre április 10-én Kö
rösi Halász Szövetkezet néven a Viharsarok
Halászati Termelőszövetkezet 49 dolgozója. Az
új szövetkezetnek tagja jogi személyként a Vihar
sarok HTSz ls. A Körösi természetes vrzi halá
szatra alakult, foglalkozik emellett t6gazdasági
haltenyésztéssel, halfeldolgozással, és értékesf
téssel is.

A Viharsarok Halászati Termelőszövetkezet
január 8-án jelentett öncsődöt, s dr. Csoma An
tal elnöktőlmegtudtuk, hogy amennyiben a tsz ki
egyezik a hltelez6kkel, akkor a vagyonnevesftés
során üzletrészhez jutott tagok belépnek az új
szövetkezetbe. Amennyiben a hitelezőkkel nem
sikerül megegyeznie a termel6szövetkezetnek, s
felszámolásra kerül' sor, akkor a reorganlzációs
hlteJ segrtségével az új szövetkezet megvásárol
ja a halastavakat és a halfeldolgozót, és fgy tu
lajdonképpen minden munka és a termelés
akadály nélkül tovább folyhat. Az új szövetkezet
a tervek szerint 50-100 f6s gazdaságot múköd
tetne egy vezetőmenedzserrel és két adminiszt
rátorral.

HE.

kesítik és a gyomaendrődi

nyaralót is árulják, 8-10 mil
lió forintért. A vagyonnevesí
tésen dolgoznak, hogya
dolgozók megkaphassák üz
letrészüket. De sok még a nyi
toU kérdés és semmi sem
biztos.

Némileg belefáradtam a
szélmalomharcba, mert az
emberek a jelen helyzetből

adódóan nem kis feszültség
alatt élnek, s ez olykor-olykor
agresszivitásbaisátcsap.Sezt
megfelelőenkezelni nem egy
szerű dolog. Én sem tudom,
hogy mit hoz a holnap. Oe
mint a szövetkezet tagja. fel
tételezhetően jót akarok a
szövetkezetnek. Mindeneset
re a feJszámoJással kapcsola
tos gondok igencsak kikezdik
az ember idegeit. Három év
vel ezelőtt 51 millió forintos
hitellel vettem át a céget. s eb
ból azért jó néhány milliót le
faragtunk. Oe ilyen elavult
technikával. harminc-ötve
néves gépekkel a szövetkeze
tetkihúzni a bajból nemlehet.
Azutcán néha rám kiabálnak.
hogy tönkretettem a szövet
kezetet. Egyedül erre biztos,
hogy nem lettem volna képes.
Ehhez mások, pélqául a tag
ság is kellett, mert tény, hogy
én egy rossz minőségű puló
vert sem kötöttem... mondta
Oinya Máté elnök.

vert gyártottak, idén 250
ezer pulcsira van igénye az
olasznak. Ám az üzem jelen
legi konstrukciója mint az
Oinya Mátétól megtud tuk
olyan. hogy ezzel a létszám
mal gazdaságosan fenntarta
ni nem lehet. De ha az üzemet
bezárják, akkor is évi tízmil
lió forintot kell fizetni a né
hány éve beszerzett gépek
lízingdíjaként. Azok a gépek
pedig alig dolgoznak, nincs
munka.

Mindenesetre az 1990-es
év 190 millió forintos árbe
vétele is kevés volt ahhoz,
hogy a szövetkezet nyeresé
getmutasson fel. Az elnök re
méH, hogya raktáron lévő

árut sikerül el~dni, az ecseg
falvi üzemcsarnokot is érté-

lásával a szövetkezet nyakán
maradt mintegy 15 millió fo
rint értékű, annak idején
Szovjetuniónak gyártott kö
töttáru. Egyébként pedig
több mint harmincmillió fo
rintértékűáruvan a raktáron.

.Ha ezt sikerülne eladni, akkor
az adósságot is ki tudnák fi
zetni. Az ózdi és ecsegfalvi
üzemeket, ahol mintegy 25
25ember dolgozott, bezárták.
Ecse~falván. annak idején
kéthonapramunkanélkülise
gélyre küldték a dolgozókat, s
mikor lett volna munka, csu
pán öten akartakvisszamenni
dolgozni. A többiek inkább
jobbnak látták, ha munkanél
küli segélybó1 élnek. A bérek
rőlugyanis nem mondható el,
hogy a csillagos égig érnek. A
gyomái üzemből az admi
nisztrációs' dolgozók létszá
mát csökkentették.

Egy olasz cégnek tavaly
130 ezer darab kötött puló-

A Gyoma KötőipariSzö
vetkezettőlelbocsátott admi
nisztrátornő édesanyjával
aki mellesleg a szövetkezet
nyugdíjasa bekopogtatott
Oinya Máté elnökhöz, és fel
tette a kérdést: miért éppen őt

küldik el, a többi dolgozó mi
ért marad a cégnél, mikor
azok sem csinálnak semmit?
Az elnök meg csak elherdálja
a va~ont, nincs termelés, de
fizetes az van! Aztán néhány
nap múlva a szövetkezet zok
niüzeméből tizenketten fel
mentek az elnöki irod ába,
bekopogtattak, s elmondták
Oinya Máténak, hogy sértve
érzik magukat, mert megkap
ták a munkakönyvüket. Hét
pontban elővezették, hogy
mit szeretnének tudni. Szó
volt a végkielégítésről, ami
minden elbocsátott dolgozó
nak jár, de mivel a szövetke
zetnek pénze nincs, így csak
abban lehet megállapodni,
hogy egy k~óbbi időpontban

vehetik fel az öSszeget.
A Gyoma Kötőipari Szö

vetkezet február 26-án jelen
tett csődöt, s ezzel egyidóben
az APEH felszámolást is kez
deményezett a szövetkezet
ellen. Van lehetőség a meg
egyezésre, de erre az APEH
csak akkor hajlandó, ha a cég
kifizeti azötmillióforint adó
hátralékot.A jelenlegiadatok
szerint a szövetkezet 30 mil
Iióforinttal tartozikkülönbö
ző cégeknek, a gyomai
vállalatnak pedig tízmillióval
,Jógnak".

A bajok ott kezdődtek,

hogy a szovjet piac összeom-

12
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Papp Debrecenben nem
lehetett igazgató ...

A Szóbeszéd szeptemberi szá
mában már hírt adtunk arról, hogy
október l-t61 új igazgat6ja van a
Gyomai Kner Nyomda Kft.-nek.
A cég tulajdonosai Szász Imre he
lyére a Debreceni Alföldi Nyom
da volt kereskedelmi vezér·
igazgat6játPapp Lajost (43 éves)
nevezték ki. Az új igazgat6val ké
szítetEiink interjút.

- On keresell új munkahelyet.
vagy ajánlatot kapott?

- Ez utóbbiról van szó. Egyéb
ként 26 évet dolgoztam a Debre
ceni Alföldi Nyomdában. Az
elmúlt id6szakban olyan változá
sok mentek végbe a nyomdában,
amelyek nem tették lehe!Óvé szá
momra, hogy ott igazgató legyek.
Szerettem volna az els6számú be
osztásban is kipr6bálni magam.
Tavaly decemberben kerestek
meg a Gyomai Kner Nyomda új
tulajdonosai, hogy jöjjek át Gyo
mára. Ez év nyarán kaptam t61ük
ajánlatot másodjára, s ekkor igent
mondtam.

- Említette. hogy nem lehetett
igazgató Debrecenben. Nem fo
gadták el a pályázatát?

- Három évvel ezel6tt az Alföl
di Nyomda igazgatója nyugdíjba
vonult. A megüresedett széket
meg lehetett pályázni. Én az utób
bi tíz évben azért végeztem el kü
lönböz6 iskolákat, hogy ne csak
szakmai, hanem közgazdasági tu
dással is rendelkezzek. Pályáz
tam, mint a nyomda kereskedelmi
vezérigazgatója a múszaki igaz
gatóval együtt Két alkalommal is
patthelyzet alakult ki amiatt, hogy
egyikünk sem kapta meg az ele
gend6 szavazatot. Harmadjára
már egyikünk sem pályázott. Vé
gül a termelési igazgatót válasz
totta meg a vállalati tanács. Ó két
évig volt vezérigazgató. Már te·
vékenysége els6 h6napjaiban azt
tapasztaltam, hogy az Alföld
Nyomda dolgai nem abban az
irányban haladnak, mint ahogyan
én azt elképzeltem. Nem követ-

Az EndrtJdi Cipész Szövetkezet
a tulajdonáJ képez{) alábbi in
gatlanokat értékesítésre fel
ajánlja:
1.1 GyomaendrtJd. FlJ út 8111.
szám alatti közponJi irodaház
épületé~. szoros telekrésszel.
2864 m alapterülettel. Az ira
daház összkomfortos négyszin
tes lapostetlJs.
Irányár: 61250.000,-Ft.
2.1 GyomaendrtJd, F{J út 81!1.
szám alatti 600 adagos konyluj
és étterem ingaJ/anJ. 872 m
össz alaplerülettel, szoros le
lekrésszel.
Irányár: 16375.000.-FI.
3.1 GyomaendrtJd, FlJ Úl 81!1.
szám alatti autóbusz befogadá-

keztek be azok a változások, ame
lyeket a nyomda jöv6je szem
pontjából fontosnak és
szükségesnek ítéltem. Ezért úgy
láttam, hogy a munkám szélma
lomharccá kezd válni. Ekkor gon
doltam arra, hogy inkább
elmegyek más munkahelyre, oda
ahol a saját elképzeléseirnet tu
dom megval6sítani. Közben a ve
zérigazgat6t a minisztérium
leváltotta, s most miniszteri biztos
irányítja a vállalatot Számomra
ez azt is bizonyítja, hogya koráb
bi elképzeléseimnek, terveirnnek
volt némi igazságtartalma. A ki
nevezett miniszteri biztos nem
szakmabeli, egy fiatal közgaz
dász, akivel szemben már türel
metlenebb voltam, mert úgy
éreztem, hogy a vállalat helyzete
sokkal célratör6bb változásokat
igényel. Ekkor kerestek meg má
sodszor Gyomár61. A távozási
szándékomat megbeszéltem a mi
niszteri biztossal, s úgy jöttem el
Debrecenb6l, hogy már meg volt
az ut6dom.

- Járt már a gyomai nyomdá
ban korábban is?

- Nem, még a városban sem
jártam soha. A Kner család nyom
dászatban betöltött szerepét
viszol)t természetesen j61 ismer
tem. Idénjúliusbanjártam el6ször
itt.

- Mit tapasztallleend6 munka
helyén?

- Vegyes érzelmeket keltett
bennem a nyomda. Kissé megle
pett az elhanyagolt üzem. Persze
nem els6sorban az épületekre
gondolok, mert azok olyanok
amilyenek. Nem tudom viszont
elfogadni a környezet gondozat
lanságát, amely az elhanyagolt
ság érzetét keltette bennem. Ha
egy ember környezete rendezet
len, akkor a munkája is el6bb
ut6bb azzá válik. ..

- Ön jött. az el/Jdje Szász Imre
pedig menj. Milyen a kapcsula
tuk?

sára alkalmas garázst 496 m2

alaplerülettel, szoros telek
résszel. a mfJúttól 20 méterre.
Irányár: 7.625.000.-Ft.
4.1 Gyomaendr6d. FIJ út 8111.
szám aiaJti irodaházhoz és ga
rázscsaJlakozó de attól levá
lasztható telekrészeket.
Irányár: 600,-Ftlm2

.

5.1 Medgyesegyházi telephelyét
Medgyesegyháza. Kossuth tér
15. szám alatt (a kö~ég flJte
rén). A telek 5357 m , mOhe
lyek. és irodahá} hasznos
alapterülete 3528 m . Az ingaJ
lan összkomfortos.
Irányár: 73.750.000,-Ft.
ÉrdekUJdni lehet: Dr. Lilauszki
Emma, telefon: (67) 31·155.

Bár korábban már kétszer ta
lálkoztunk, de nem ismertük egy
mást. Úgy érzem, hogy vele
ugyanaz játsz6dott le, mint ve
lem. Igazából az ember a saját
munkahelyén - ahol több mint 20
évet eltöltött - pr6féta nem lehel'
Gondolom 6 sem tudta igazán
megval6sítani azt amit akart.
Hogy ennek mi volt az oka azt
nem tudom, de nem is feladatom
ezt vizsgálni. Normális kapcsolat
van közöttünk, a helyzetet mind
ketten tudomásul vettük.

- Milyen feladatokat kapott a
tulajdonosok/ól?

- A nyomdát illet6en komoly
jöv6t vázoltak. Szeretnének fej
leszteni a könyvnyomtatás min6
ségének javítása érdekében és
visszatérve a régi Kner hagyomá
nyokhoz, a nyomtatványgyártás
is el6térbe kerül. Hogy milyen
nyomtatványok készítésére lesz
alkalmas a nyomda az a fejleszté
sekt61 függ, s a tulajdonosok eh
hez keresik a pénzeszközöket.
Vissza szeretnénk térni - s ezzel
én is egyetértek - ahhoz a hagyo
mányhoz, hogy ft mostani köve
telményeknek megfelel6
nyomtatványok szép tipográfiai
arculatot kapjanak.

- A dolgozók bérének emelése
is idószerOvé váll ...

- Meglep6 volt számomra,
hogy mennyivel mostohább kö
rülmények között élnek itt az em
berek, mint például Debrecenben.
Megdöbbentett az a tény, hogya
nyomdán kívül alig van olyan ha
sonl6 nagyságrendú vállalkozás,
amely stabilan múködne. Okt6ber

1-t61 - a tulajdonosok döntése
alapján - 20 százalékos béreme
lést hajtottunk végre. Tudom,
hogy ez a 20 százalék az infláci6
mértékénél kevesebb, de a lehet6
ségek most ezt tették lehe!Óvé.
Ahhoz, hogy nagyobb bérfejlesz
tés legyen, a nyomdának sokkal
több nyereséget kell produkálnia.
Ehhez viszont fejlesztésekre, be
ruházásra is szükség van.

- Anyagilag jobban járt-e,
hogy új munkahelyet választott.

- Igen...
- Alkalmazottként dolgozik,

vagy tulajdonosa is a nyomdá
nak?

- Jelenleg csak alkalmazott va
gyok, de a szerz6désem lehe!Óvé
teszi, hogy az évek során tulaj
donrészhezjussak, s ezzel a lehe
t6séggel mindenféleképpen élni
szeretnék. Az a véleményem,
hogy egy vezet6 igazából azzal
tudja elfogadtatni magát, hogy
nemcsak alkalmazottja egy cég
nek, hanem tulajdonával is koc
kázatot vállal...

- VélhetIJen hosszabb távon
számíthatnak önre a tulajdono
sok, hiszen házat vett Gyomán, és
a családjával együtt ide köllözik.

- Ez a küls6 szemlél6 számára
is azt bizonyítja, hogy a munkát
komolyan veszem. November 1
t61 Gyomára költözünk, s a gyer
mekeim is itt járnak majd
iskolába. Egyébként a szerz6dé
sem öt évre sz61. Szeretném jól
végezni munkámat, és nem aka
rok csak öt évig itt dolgozni.

H.E.
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A Hőtechnikai és Gépipari Vállalatnál feb
ruár tO-én szerdán délután a három órakor
kezdődő munkásgyiHése!1 megjelent Raskó
György államtitkár, az Allami Vagyonügy
nökség igazgatóPl~~csának tagja, Lukács Já
nos, szintén az AVU igazgatótanáesi tagja, és
Sütheő Sándor a kazángyár privatizációját
végző Budapest Holding vezérigazgatója is.

Az említett urakon kívül a gyiilés előadói asz
talánál foglalt helyet még dr. Frankó Károly
polgármester az város képviseletében, és Gel
lai Attila a kazángyár főmérnöke. Szujó Zoltán
igazgatót hiába kerestük az asztalnál, ő a
munkások és a félkész kazánok között a hát
só sorokban egy sámlin ücsörögte végig a
gyiHést.

.. Szujót menesztette az ÁVÜ .
A dolgozók IS lehetnek tulajdonosok

Hogy miért, azt először

Sütheő Sándor jelentette be.
Szujó Zoltán megbízatását
az Állami Vagyonügynök
ség február 15-évelmeg
szünteti. A döntés okárQI
Raskó György tájékoztatta a
dolgozókat. Elmondta, hogy
az igazgató szakmai tényke
désévei, tudásával kapcso
latban semmi kifogás nem
merült fel.

Összeférhetetlenség
- Az igazgatót nem azért

mentik fel, mert tönkretette a
céget. Nagyon is példamuta
tóan dolgozott, s a cég ered
ményeit tekintve mindenki
számára belátható, hogy ajól
működőtársaságokközé tar
tozik. Tény, hogy ebben az
igazgatónak is komoly mun
kája van. A felmentés oka,
hogyaprivatizációban részt
vevő pályázók és közötte
egyértelmű összeférhetet
lenség mutatkozik. Az ÁVÜ
csak ezt kívánja felmentésé
vei megszünteUli ... mondta
Raskó György.

Sütheő Sándor bejelentet
te, hogy a mostani gyűlés té
mája a Hőtechnikai és
Gépipari Kft. privatizációja.
A vállalat kft.-vé alakítását
követőenkiírt pályázalra egy
szakmai konzorcium,azaz
két cég - a Karzol Kft. és a
Buda Mont cégek - jelentke
zett vev6ként a kazángyár 70
százalékára.

- Ez a pályázat egy ered
ményes ajánlat volt, viszont

a pályázatok elbírálása ide
jén érdemi változások követ
keztek be "az egzisz
tencia-hitel feltételeiben, és
a munkavállalói Rész
vényprogram létrehozásá
ban is. Másrészt az
eredményes pályázaton kí
vül Kun Lászl6né a Kazán
gyár volt dolgozója is
pályázatot nyújtott be a kft.
51 százalékos tulajdonhá
nyadának megszerzésére, és
egyben ajánlatot tett a dolgo
zók 49 százalékos tulajdon
lására. Az Á VÜ állás
foglalása alapján az a megál
lapodás született, hogya le
folytatott pályázatot
eredménytelelU1ek nyilvánít
ják, lehetőséget adva ezz,el a
dolgozói tulajdonlás újbóli
átgondolás ára - mondta a
Budapest Holding vezér
igazgatója. (A hírek szerint a
pályázaton nyertes két cég
közül az egyikben Szujó Zol
tán igazgatónak érdekeltsége
van, s emiatt mentik őt fel
állásából.)

Új pályázat lesz

A dolgozók nagy része
egyébként már hónapokkal
ezelőtt úgy határozott, hogy
a MRP keretében vállalati tu
lajdonhoz kíván jutni, ehe
lyett azonban mint azt a
gyűlésen is elpanaszolták 
sem Szujó igazgatótól, sem a
Budapest Holdingtól sem
kapták meg a kellő informá
ciót, segítséget.

Új pályázat lesz tehát, s
mint azt Raskó Györgyt61
hallhatták a résztvev6k ő

most azért is van itt kollégá
jával, hogy meggyőz6djenek

arról, valójában melU1yire ér
dekli a dolgozókat a privati
zációban való részvéte!.
Egyébként pedig az elbocsá
tott igazgató most már mint
független szabad ember min
den további nélkül jogosult
vételi ajánlatot telU1i a követ
kez6 fordulóban, azaz tiszta
lappal indulhat a kazángyár
ra kiírt pályázaton.

Ezt követően Lukács Já
nos az ÁVÜ igazgatótaná
csának tagjaként és alU1ak az
alapítványnak az ügyvezet6
jeként szólt, amely az MRP
törvény kicolgozásában is
részt vett. Lukács elöljáró
ban megjegyezte, hogy elég
sok tapasztalatot szerzett ar
ról, hogy milyen módon tör
ténik hazánkban a
privatizáció. - ValU1ak vesz
tesek, de gyakran azok a
vesztesek, akiknek kevés az
ismeretük a privatizáció
nyújtotta lehetőségekr61.Ez
után beszámolt az MRP új
lehetőségeir61, arról, miként
lehet hite Ihez jutnia a dolgo
zóknak a bankok kiiktatásá
val, az új hitellehető

ségekr61, a részletfizetési
módokról, azaz a dolgozók
számára kedvezőbb feltéte
lekr61.

A tájél~.uztatót követően

Raskó György - alU1ak elle
nére, hogy mint mondta kez
dettől fogva MRP ellenes,

mert némiképp össznépi tu
lajdonnak tartja az ilyen
megoldást - felajánlotta ban
ki kapcsolatait a dolgozók
nak, Lukács János pedig
megígérte, hogy amennyi
ben a dolgozók a munkavál
lalói részvényprogramra,
azaz a tulajdonlásra szavaz
nak, akkor a program kidDl
gozásához, ő és munkatársai
minden segítséget megad
nak. Raskó György és Lu
kács János is úgy ítélte meg,
hogy Kun Lászlóné pályáza
ta komoly, szakmai p~lyá

zatnak minősíthető, az
ügyb61 az ÁVÜ is sokat ta
nult, s ígéretet tettek arra is,
hogyakazángyár sorsát
mostmár a privatizáció végé
ig figyelemmel követiIc.

A hozzászóló dolgozók
közül néhányan arról pa
naszkodtak, hogy nem tud
tak az MRP program
kedvező feltételeir61, s ezek
szerint a Budapest Holding is
félrevezette őket. Tóth Géza
dolgozó hozzászólását némi
taps is kísérle. - A Budapest
Holding csak hülyített ben
nünket. Maguk most elmen
nek, mi dolgozók pedig itt
maradunk. Mindenki fél,
mert ha az MRP nem sikerül,
akkor megveszi a céget Szu
jó igazgató, s akkor itt jóné-



Szó- Beszéd

H.E.

Frankónak
nem tetszett

A február lO-i kazángyári munkásgyú1ésen a város önkonnány
zatának képviseletében részt veli dr. Frank/J Kár()ly polgármester
is, akit61 azt kérdeztük., mi a véleménye a tapasztaltakról.

- Jobb is, hogy ott a gyűlésen senki sem szólt hozzám. mert ha
ott valaki kiprovokálta volna a véleményemet, akkor valószínúleg
ingerülten beszéltem volna A gyúlés előtt az igazgatói irodában, az
előzetes megbeszélésen ideges hangulat volt. Szujó Zoltán igazgató
sírva jött be, mert egy félórával előtte telefonon megfenyegették,
hogy a fiát elteszik láb alól, ha meg mer szólaIni a gyúlésen.
Véleményem szerint ha úriemberek ülnek ott a gyúlésen az előadói

asztalnál, akkor Szujó Zoltánnak azt mondták volna, hogy ő is ott
foglaljon helyet, hiszen még ő töltötte be akkor az igazgatói posztot.

A másik kifogásom: nem hiszem, hogy úgy lesz minden ahogy
Lukács és Raskó urak elmondták és ígérték. Majd hiszem, ha látom.
Bár adja isten, hogy kiharcolják mindazt, amit ígértek. Mindene
setre nem vagyok megnyugtatva affel61, hogy nem lettek megve
zetve az emberek. Sajnálom, hogya gyúlésen csak két ember akadt,
akik el merték azt váIJalni, hogy Szujó Zoltán mellett nem megfé
lemlítve, terrorban éltek és dolgoztak. Láttam, hogy az emberek
még most is rabszolgalelkúek, gyávák, nem merték véleményüket
elmondani. Nemcsak asértetteknek kellett volna megszólalni. Néha
az egészt61 hányingerem volt. Tudomásom van arról is. hogy Raskó
György és Darvasi Ferenc szerelőközött rokoni kapcsolat van. Ily
módon Raskó államtitkár talán nem véletlenül vállalta fel az ügyel.
Szujó ugyan nem barátom, de nem is egy köztörvényes búnözó. egy
csirkefogó, akinek hátul kellett volna kucorognia a tömegben.
Számomra olyan íze volt a dolognak., mintha az ötvenes években
egy tsz szervezésen vettem volna részt.

- Az önkormányzati üléseken tiibbször is napirendre került a
kazángyári privatizáció. Az MRP korábbi szervez6 biwtlsága azt
kérte. hogyakazángyári !öldterülettel a vár()s maradj()n benn a
céghen. s ne a pénzt kérje. A képvisel6k viswnt inkább a pémt
akarták...

- Azt mondhatom, hogy a privatizáció során egyetlen cégbe sem
szabad appornal belépnie a városnak. A szóban forgó terület nem
túl nagy, és nem túl értékes, ezért sem támogatta az önkormányzat
akkoriban, hogy ezzel maradjon benne a város a kft.-ben. A helyzet
most is a korábbihoz hasonló: csak szeretnék az MRP-t megszer
vezni. Ebb61 akkor lehet valami. ha Lukács és Raskó urak betartják
ígéreteiket - nyilatkozta lapunknak a polgármester.

,
vege

összesen mintegy 20 millió
forintért teljesen elkelt.

A Nagylaposi kerület épü
letei és a sertésállomány
szintén eikeit, az új tulajdo
nos a Fortiko Kft. tovább
működteti a telepet. Az l-es
kerületben, a szarvasi út mel
lett a központi iroda vár gaz
dára 2,5 millió forintért.
Ugyancsak érdekl6d6ket
várnak a gabonatisztító és a
tároló megvételére. Ennek
ára 6,5 millió forint. A volt
javítóműhelyt pedig 3 mil
lióért ajánlják. Nem sikerült
még értékesíteni a volt takar
mánykever6 malomépületet,
melynek ára a berendezések
kel együtt 3,5 millió forint.
Az Endr6di úti tsz-központ
épületére is keresik a vev6t,
s aki nem sajnálja az 5 milli
ós vételárat, az máris jelent
kezhet.

A pulykatelepeket a fel
számoló bérbeadta, a :::1egvá
sárlásra is van már
érdekl6d6. A kacsatelepet
működtet6korábbi szakcso
port kft-vé alakult, s így vette
bérbe a telepet, és már vételi
ajánlatot is tett.

Február IS-án és 19-én
földárverés lesz a polgár
mesteri hivatalban. Az els6
nap a Béke Tsz mintegy 320
hektárnyi, a második nap kö
rülbelül 400 hektárnyi terü
letére lehet licitálni. A tagi
részaránytulajdonosok, va
lamint a föld nélkül belépet
tek részére mintegy 1300
hektár földterületet jelöltek
ki, 1cárpótlásra pedig össze
sen 3000 hektárt.

BékeA
Múlt év április S-án kcz

d6dött meg a Béke Tsz fel
számolása, melyet a Tisza
Reorg Kft. végez. A megszű

n6ben lév6 szövetkezet ma
már seminiféle tevékenysé
get nem folytat, s egy éjjeli
6rön és két raktároson kívül
még hat dolgozó segítkezik a
felszámolásban. Most fizetik
egyébként az 1992. évi föld
járadékot, valamint a végki
elégítéseket.

Pelle László felszámoló
biztos lapunknak elmondta,
hogy az utolsó pillanatig re
ménykedett, hogy múlt év
végére vagy az l-es vagy a
2-es kerületben megalakul
egy új tipusú szövetkezet.

- Sajnos nem volt annyi
kezdernényez6 készség a
szövetkezet vezet6iben,
hogy maguk köré csoporto
sítsák a dolgozókat. Igaz a
tsz-tagok sem lelkesedtek.
Pedig ellenkez6 esetben pél
dául a gépvásárlásoknál él
vezhették volna a törvény
adta el6jogokat a kjvülál1ó
vásárlókkal szemben 
mondja Pelle László.

A felszámolás során eddig
4 gépárverés volt és két alka
lommal tartottak épületárve
rést. A tapasztalatok szerint a
volt tsz-tagok, akik a gépe
ken dolgoztak, igyekeztek
kenyérkeres6 munkaeszkö
züket kivásárolni. Egy-egy
gép megvételére többen is
összefogtak. A nagy gépeket
inkább a vállalkozások, kft:k
vették meg, s hozzá is fogtak
az általuk bérelt földek mú
veléséhez. Pelle Lászlótól
megtudtuk, hogy a gépp~k

A Magyar Hitelbank Rt. minta gyomaendrődiGyőzelem

Tsz legnagyobb hitelez6je november végén megindította a
felszámolási eljárást. A termel6szövetkezet 30 napos hala
dékot kért, ám reális esély nem volt arra, hogy ezalatt az
összes hitelez6vel szemben fennálló mintegy 100 millió
forintos tnrtozást kiegyenlítsék. Ez év január elején a cégbí
róság kimondta a szövetkezet fizetésképtelenségét, amely
nek következménye a Győzelem felszámolása.

A Győzelem

felszámolása

•...........................•................... --- .

Homok Ernő

elveszíti. Hogy ha valaki eb
ben amat6r, az lehel, hogy
másban is az. Aki pedig Szu
jótól ezek után is fél, azt csak
sajnálni tudom. Kunné pedig
február 16-án akár küls6ként
is visszakerül a céghez és az
MRP szervezését támogat
hatja. Az akadályozó ténye
z6k elhárultak, tessék
mostmár nyilatkozni - kérte-a
dolgozókat Raskó.

A Budapest Holding ve
zérigazgatója Gellai Attilát a
kazángyár f6mémökét java
solta kinevezni Szujó Zoltán
helyére. Err61 rövidesen az
Állami Vagyonügynökség
dönt. A gyúlés végén a dol
gozók közül 15S-an szavaz
tak. 122-en a munkavállalói
részvényprogramra, tehál a
dolgozói tulajdonlásra vok
soltak.

]993. február

hányan lapátra leszünk téve 
panaszkodott Tóth Géza.
Szabó János dolgozó is fel
el6st keresett. Törvénytelen
elbocsájtásokkal vádolta
Szujó Zoltánt, s hiányolta a
fclel6sségre vonását. Ketten
másként látták a dolgokat.
Juhász Józse! például kérte
azokat, akik úgy érzik, hogy
ilt elnyomásban éltek, terror
ban dolgoztak, azok álljanak
fel.

A vitát Raskó György az
zal zárta le, hogyamúlttal
fölösleges foglalkozni. Szujó
Zoltán a korábban elbocsáj
tott Kunné ellen benyújtott
kártérítési indítványával
kapcsolatban Raskó azt
mondta: - Abszolút dilettáns
vezel6re vall ez a dolog. Ami
megdöbbentett, hogy lehet
valaki ennyire amat6r, hogy
nem látja be, ezt a munkaü
gyi pert a kazángyár simán

, I •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••
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AVIDOVSZKY BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY MEGNYITÓJÁN
A december 4-én jelen lévő díszvendégek:

Banner Zoltán, a kiállítás rendezője,

Láng Miklós, a Vidovszky-emlékbizottság elnöke,
Dr. Szabó Ferenc, aki a megnyitóbeszédet tartotta

a megyei múzeum igazgatója.
A Vidovszky család legidősebb tagja,

Vidovszky Ferenc 84 éves.
Dr. Frankó Károly Gyomaendrőd polgármestere.

Szerető Béla is érdemei elismeréséül emlékplakettet kapott.

(Érdekesség, hogy
a Vidovszky famÍ
lia szokásos, évi
összejöveteIén kül
földről és itthonról
74-en vettek részt
az idén a csecsemő

től a rangidősig.)

/

Testvérvárosok
Varga Gyuláné, Katika óriási érdemeket szerzett és oroszlán
részt vállalt a gyűjtemény megnyitásának érdekében.

Nagyenyed és Gyomaendrőd Képvise
lő-testületének együttes ünnepi ülésén
lepecsételésre kerültek a testvérvárosi
kapcsolatok megerősítését szolgáló do
kumentumok, valamint dr. Frankó Ká
roly Gyomaendrőd polgármestere átad
ta Nagyenyed polgármesterének Gyo
maendrőd város kulcsát.

Az ülést követően Crisan Vasile rövid
beszélgetésben a következőket mondta
a Gyomaendrődi Híradó számára:

- A Bethlen-iskolák között, Nagy
enyeden és Gyomaendrődön, eddig is
létezett kulturális kapcsolat az enyedi
Fülöp Simon, a gyomai Ördögh József
és Gubucz József kezdeményezésére.

Crisan Vasile nagyon kívánatosnak és
időszerűnek találta, hogy végre kiala
kuljon a két város között a testvérvárosi
kapcsolat.

- Mit jelent a kapcsolat városának?
- kérdeztük Vasile urat.

- Fantasztikus sikernek tartom ezt
mindenki számára. Személyesen nekem
Jézus és a béke jelenlétét jelenti a föl
dön, minek léteznie kell az emberek kö
zött.

- Mik a jövő célkitűzései, a "rokoni"
kapcsolat további fejlesztése érde
kében?

- Nálunk fontos elsősorban, hogy
a polgármesteri hivatal önrendelkezése
minden tekintetben biztosítva legyen.
Aztán, hogy ez a szívbéli kapcsolat min
den vonalon kialakuljon - kulturális,
g~dasági, de sok más vonalon, és az
egyházak szintjén is.

Vasile úr, bár már nagyon szeretett
volna többször is Magyarországra láto
gatni, először egy éve volt nálunk, majd
most.

- Egy számunkra érdekes kérdést:
Mennyire vannak képviselve magyarok
az enyedi Polgármesteri Hivatal képvi-

selői között?
- A 21 tanácstag közül 4 magyar

RMDSZ-es képviselő található.
- Milyen benyomással tér haza kül

döttségük Gyomaendrődről?

- Rengeteget láttunk, tapasztaltunk.
Hullafáradtak is vagyunk, de megérte.
Szívélyes volt a fogadtatás már az első

pillanattól. Mint tudja, buszunk útköz
ben lerobbant és sokat késtünk. De
a gyomaiak, mégis ébren vártak ben
nünket. Szóval nehéz megfogalmazni
mit érzünk. Lelkünk mélyéig őszintén

meg vagyunk hatva. Sok nemes lelkű

emberrel találkoztunk, reméljük legkö
zelebb viszonozni tudjuk ezt a meleg fo
gadtatást, fejezi be Crisan Vasile Nagy
enyed polgármestere.
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golt tanít kommunikatív módszerrel. Ez
aztjelenti nagyjából,'hogy nem sok ma
gyar szó hangzik el óráin a teremben, de
a folyosón sem.

Maga a tanárság is izgalmas kezdet
volt, hjszen "nem is vagyok tanár, de a
gyerekek segítségével szépen lerende
ződött minden." A Béke Szolgálat kez
deményezésére tanulmányi verseny in
dult angol nyelven. Paróczai Tibor,
Varjú Eszter helyezéseket értek el ezen.
Egy Tolnán szerkesztett, diákok által
írott lapban rendszeresen részt kémek
maguknak a gimnázium tanulói is.

A tanulók által, Dyna vezetésével an
golra fordított magyar néprnesék előa

dásával nemsoká részt vesznek majd
egy drámafesztiválon.

Szívesen vendégü! látja kollégáit, di
ákjait lakótelepi lakásában, amit az ön
kormányzat biztosít számára.

A kezdeti időszakban magányát sport
tal és zongoraleckékkel próbálta elütni.
Közben kellemetlen élménye is adódott:
egyszer ellopták kerékpárját, máskor
meg valaki a sötétben fenyegetően kö
vette a néptelen utcán, amivel alaposan
megijesztette.

Férjhez menésre nem gondol, míg a
második diplomáját meg nem szerzi
majd otthon, Amerikában.

Maryland Államban született, majd
családi okok miatt Oregonba költözött.
Az ottani egyetemen nemzetközi kap
csolatokat, szociális, nyelvi és egyéb,
Közép-Európára is vonatkozó témákat
hallgatott.

"Meglehet, hogy egyszer majd egy
amerikai cég képviseletében újra Ma
gyarországra jővők, és talán Gyoma
endrődre is l"

Thank you, Dyna'

Talán nem sokan tudják, de van váro
sunkban egy kedves, amerikai lány. Itt
tanít a Kner L Gimnáziumban - an
golt.

Szülei nem magyarok, Európához
való viszonya édesanyján keresztül van,
aki Lettországi. Talán ez adta az érdek
lődését vén kontinensünk felé, és végül
elhatározását, hogy körülnéz a világnak
ezen oldalán.

1988-ban mint cserediák jött Magyar
országra. A József Attila Tudomány
Egyetemen kezdett - magyart is - ta
nulni.

1990-ben jelentkezett a Peace Corps
hoz (Béke Szolgálat). Ezt Bush kor
mányzása idején hozták létre. Kész
pénztámogatás ellenértékeként. Ugyanis
előfordulhat, hogy a pénz néha nem jut
el az eredetileg a mecénás által támo
gatni kívánt végállomáshoz, valahol el
tűnik. A szolgálat viszont speciális fela
datokat képes támogatni, segíteni. Dyna
Goff tehát mint önkéntes került hoz
zánk.

Az első idők rendkívül nehezek vol
tak. Ismerősök, barátok nélkül, sokszor
tanácstalanul és talán kétségek között is,
de eltelt egy év. Mára már,
hál'istennek, talán a magya
ros vendéglátás is feloldotta
Dynát és a legjobb úton van
a beilleszkedéshez, ha...

Ha nem kellene eltávoznia
- a Corps szabáiyainak
megfelelően - egy másik,
igaz magyarországi állomás
helyre, valószínűleg Pécsre.

Az eltelt idő alatt Dyna
nem volt tétle,l. Óriási elán
nal vetette be magát fiatalja
ink életébe, munkájába. An-

Derült égből 
balegyenes!

Balogh Tamás ifjú író sztorija a Szó
Beszéd novemberi számában jelent meg.
Nem sokkal ez után máris afférja keletke
zett egy volt iskolatársával. Ez a haver, a
volt ballagtatója a gimiben, az utcán
nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette
az ifjú, újságírónak tanuló írót. Talán Ba
logh Tamás korai sikerei nem tetszenek
ennek az ifjú brigantinak, de tény, hogy
meglendült a keze és a szavakat, mintegy
nyomatékkal kiegészítvén egy jól ülő ba
legyenest vitt be "barátja" arcára.

Hja, kérem, a népszerűség árnyoldala...

Január 19-én a Városi Könyvtárban
megtartott Egy füzet magánélete c. köny
ve bemutatójának apropóján, nagyon ked
ves j,elenetekkel, felolvasással - sőt egy
vldeon, a TV2 által sugárzott, dramatizált
írását is megnézhették a vendégek.

- Milyen kár, hogy alig ismertem rá és
sok a különbség az általam írt és az elját
szásra került, dramatizált darab között 
mondta ezt követően a kicsit felkavart, de
rendkívül jó, friss humorú írónk.

Újabb gyarapodás
Motoriában

A Sóczó Elek által alapított és üzemelő,

immár családi fő hobbivá váló Motormú
zeum két új szerzeménnyel gazdagodott.

BudapestpóI tett szert egy 000

me&Rhone 1939-es 500-as boxer moto
ros négyütemű francia gyártmányú, va
lószínűleg katonai motorbringára. A má
sik pedig egy eddig még bizonytalan, kö
dös eredetre utaló csoda. Eddigi megálla
pítás szerint, egy O. K. Supreme Jap 350
es sport motorbájk, Angliából. Valószínű

leg 1928-29-es modell.
Ezek a megmunkálásra, renoválásra

váró, most érkezett gépek talán a jövő

szezonban lesznek kiállítható állapotban.
A Sóczó Múzeum ezzel a 81. és 82. mo
torkerékpár-márkát tudja kínálni megte
kintésre.

A gyűjtemény száma kb. 170-re emel
kedett, de csak 150 darabra van hely a ki
állításon.

1994. FEBRUÁR
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.. , ,
* Ofeves avaros *

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

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

- Az idén 12 éves Gyoma
és Endr(íd egyesülése nem
egy szerelmi házasság volt,
de végtére is ebból született
az a bizonyos gyerek, amit
városnak nevezünk. Az eltelt
időszakban sok jó dolog va
lósult meg, ám az a vélemé
nyem, hogy a sajtó nem
mindig azt láttatja, ami iga-

zából van - mondja dr. Fran
kó.

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

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

Pecten Kft.-ből, de ez ré
szünkről egy taktikai lépés
volt. Az biztos, hogy az ön-

kormányzat nélkül ott nem
épült volna benzinkút. Aztán
korszerűsítettükvégig a F6
úton több millió forintért a
közvilágítást...

- Ez természetes dolog, hi
szen az új égők kevesebb
energiátfogyasztanak.

- Nyl1vánvaló, ám ez ed
dig rajtunk kívül nem jutott
eszébe senkinek. Nem mon
dom én, hogy ez nagy ötlet
volt, de ez is valami. S foly
tatva a sort: a közelmúltban
15 új utcába kellett bevezetni

költségek felét a város állta.
A felsoroltakat mi mind ész
revettük és itt látom az előző

tanácsi rendszer és a mi mű
ködésünk között a különbsé
get. Gyomaendrőd ott
maradt el a többi település
től, hogyaszocializmusban
a vezet6ik sajnos olyan igé
nyű emberek voltak. Ha vé
giggondolja az elmúlt
rendszer tanácselnökei,t:
Megyeri Sanyi bácsit na
gyon tiszteltem, de senki
nem várhatta el tőle, hogy

Város lett "csakazértis"
Gyomaendrőd idén márciusban ünnepli várossá avatásának

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

nek. Mindig akadtak, akik az együttmaradás vagy a szétválás
mellett kardoskodtak, s amely belharcok aztán nem tettek jót a
közös ügynek ... - írja a Napi Délkelet február l7-i száma.

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

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

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

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

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

hozzuk rendbe. Az emlékművek jelentős hányada Endrődön

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

a kukás szemétszállítást. Ez
azért is van, mert az utóbbi
három évben ennyi utcában
építettünk új kövesutakat...

- Részint a lakosság pén
zébó1.

- Persze, de ezekhez az ön
kormányzat is jelentősen

hozzájáruIt pénzzel. Az új
piactér kivitelezése is jelen
t6s eseménynek számít, hiá
ba akaQák ezt néhányan
elbagatellizálni. Fontosnak
tartom még az új helyi busz
közlekedés bevezetését is,
de ide sorolom a képtár elké
szítését, sőt az autóparkolók
és a kerékpárutak megépíté
sét. Ez u:óbbira állami pénzt
kaptunk pályázat útján, de a

egy metropoliszban gondol
kodjon. Vagy egy Farkas
Sándort, akit csak az érde
kelt, hogy a templom sarká
ról figyelje, ki, mikor
érkezik a tanácsházára dol
gozni. Jenei Bálint is 14 évig
volt itt első számú vezet6, de
ő is csak az ötéves terveket
hajtotta végre.

- Folytassuk inkább a sort,
mi történt még a városban?

- Március közepétől lesz
egy tűzoltóságunk.Fákat ül
tettünk, s ilyet például Kner
Izidor óta itt senki nem csi
nált. Szépítjük tehát a várost,
mert a munkanélküliségen
kívül Gyomaendrődnek az a
legfőbb gondja, hogy ronda.
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Itt tisztaságnak és rendnek
kell lennie, hogy jól érezzék
magukat az emberek.

- Tisztességes szándék, de
nem hiszem. hogya lakos
ságnak az a leg/óvb gondja
ma, hogy nem szép a váro
suk.

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

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

- Ez legyen az Önök gond
ja. Mindenesetre mintha
nem lenne egységes az állás
pont ez ügyben, még az ön
kormányzati testületi tagok
közölt sem. A Dél Keletben
néhány nappal ezelőttGellai
alpolgármester fejtette ki
egyéni látásmódját a város
építés gondjairól.

- Igen, azt mondta többek
között, hogy ez egy kétköz
pontú kisváros. Szerintem az
endrődi főtér egy befejezett,
rendezett terület. A gyomai
viszont nem. Aztán ahhoz,
hogy a két település igazán
eggyé váljon - Gellai szerint
- először is össze kellene
épülnie. Hát nem kell! A régi
központokat kell rendbe
hozni. Ezért gondoltunk ar
ra, hogy Gyomán egy szép
főteret építünk a régi piactér
helyén. Gellai alpolgármes
ter nem először mond ki bu
taságokat, amellyel jogosan

szül a gyomai oldalon indu
latokat. Én annak idején már
fel vetettem, hogy a város
költségvetését ketté kell vá
lasztani, azaz területarányo
san lehetne elkészíteni. Ez
szerencsésebb megoldás
lenne. Az endrődi képvise
lők erre nem szóltak semmit,
de a gyomai képviselők kö
zül, akik szeretnék önállóan
gazdálkodó városrésznek
tudni Endrődöt- sem ragad
ták meg ezt a lehetőséget.

Persze gondolom, hogy ez az
egész Gyoma-Endrőd ügy
most a választásoksorán újra
felszíme kerül majd. Lásd a
Gyomakör felhívását,
amelyben nagyon sok igaz
ság is van. De megmondom
őszintén, hogy akik ezt a fel
hívást aláírták számomra
nem sokat mond a nevük.
Azt kérdezem én t6lük, hogy
az előző rendszerben vajon
mit tettek ezért a városért.

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

- Igen, kerestek hel ybéliek
és szarvasiak is. Ugyanis
volt aki látott volna abban
fantáziát, hogy úgy lehetne
egy szarvasi jelöltet kiütni,
ha Gyomaendrőd olyan em
bert találna, akit Gyoma és
Endrőd,népe egyaránt támo
gatna. Igy került az én ne
vem, mint esetleges
független jelölté sz6ba. Az
elképzelés szerint, ha még a
békésszentandrásiakkal is
összefognánk - akik nem
mindig rajonganak a szarva
siakért -, akkor esetleg be le
hetne kerülnöm a
parlamentbe. Mivel azonban
semmiféle tömegbázist nem
láttam azok mögött, akik
megkerestek, és igazán a
pártok sem gondoltak rám,
nem lett az egészből semmi.
A választók népszerű embe
reket fognak támogatni és
ezért nem szerencsés, ha
mondjuk itt budapesti em
bert jelölnek. Ne értse félre,
nem gondolom magamról,
hogy én népszerű vagyok, de
a polgármesterséget talán
nem csinálom rosszul.

- Azért jól esett volna ha
megkeresik...

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

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

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

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

-Azt mondják, dr. Valach
Béla pályázik a po.!gármes
teri székbe. Ha O lesz az
egyedüli jelölt, akkor Ön is .
ringbe száll?

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

mint egy harmadik.
- Majd minden eddig is

mertparlamenti képviselője
lölt bemutatkozó látogatást
tett Önnél. Mit gondol az
esélyeikró7?

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

Homok Ernő



"Répa" egy gólja is
ezüsthöz segített

GVOItllAENDA

gati országok, a világ síelő

közönsége körében.
Az itt készülő betét a más

hol gyártott műanyag sícsiz
mák elengedhetetlen tartozé
ka.

Vodova János megemlítet
te, hogy a dolgozók Békés
megyében az átlagosnál jobb
fizetést vihetnek innen haza.

A kft. egyébként 1987-ben
alakult, mint. a Körösi ÁG
tűződéje.

1991. december l-jétől lett
Raichle Sport Kft. Akkor 40
fővel indultak, más cégek
nek bérmunkavállalással.

A kft. valószínűleg, ha
számításaik bejönnek, továb
bi bővítés előtt áll. Ene vo
natkozólag időpontot sajnos
még korai mondani. B. K.

A szalag átvágása... - Winfried Ley és Vadova János

Wi::~ried Ley, a svájci igazgatótanács tagja magyarázza a tech
nológiát dr. Frankó Károly polgármesternek
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GyomaendrődVII. kerüle
tében fekvő Raichle Sport
Kft. június 8-án ünnepélye
sen átadta új üzemcsarnokát.
A bensőséges ünnepségen
többek között megjelent dr.
Frankó Károly polgármester,
Csorba Csaba jegyző, a kft.
svájci partnerének képvise
lője, az igazgatótanács tagja,
dr. Winfried Ley és Vodova
János, a kft. ügyvezető igaz
gatója.

A Raichle Sport Kft. évi
100 ezer pár sícipőbélést

gyártott eddig. Az új csarnok
~tadásával már 100 fő kap
munkalshetőséget és a ter
melés eredménye is 35 ezer
párral emelkedik évente.

A különleges, minőségi

áru rendkívül kelendő a nyu-

/ÁTADÁS
'A RAICHLESPDRTKFT.-oél.

G VOItIIAENDR'

Ezt mOSl ilt is szeretné megkö
szönni minden kedves támogatójá
naki Az út New Yorkon, Atlantán,
Los Angelesen át repülővel történt.
Pasadenában volt megrendezve a
versenysorozat. A fiúk családoknál
vol tak kettessével el helyezve, a
költségék leszorítása' miatt is. A
döntőbe. vezető, győzedelmes útju
kon a Répával erősítet Orosházi
MTK-sok egy brazil csapattal is
összekeruitek. A brazilok legyőzé

sére egy Kint élő magyar úr 5 dollárt
ajándéko~ott minden győzelmet

szerzett fiúnak (inkább csak emlék
képpen).

A döntőben 24-én kikaptak Kali
forma válogatottjától. Ezért káprót
lást nyújtott az a tény. hogy a
meccset a {tose Bowlban játszották,
ahol nem r~gen a vb döntőjét is tar
tották.

Csaba szerint állítÓlag a koszt
volt kissé elmarasztalható. mikor is
"elég gyenge kajákat szolgáltak fel"
nekik az amerikaiak. Hét mérkőzést
játszottak Szűcs Ferenc és Ökrös
Ferenc edzők v,ezetésével. A küz
delmek során egy gólt is rúgott,
amivel segítette asikert.

Gyomaendrődön eddigi labdarú
gó-pályafutását Gál István és Bélte
ki János edzők segítették. minek ezt
az eddigi legnagyobb sikerét kö
szönheti.

Az út egyik legnagyobb élményét
a repülőút mellett a Disney Land
meglátogatása és az óceánban való
fürdés adta.

Reméljük, a kezdeti sikereket
számtalan követi majd. hiszen Bé
késcsabán az Elé1re valószínűleg

szemet vet a tehetséges labdarúgóra,
és így gyorsan felfelé ívelhet pálya
futása. Ehhez sok sikert kívánunk
!ul IS.

B. K.

Brazil győzelemmel végződött az
idei labdarúgó-világbajnokság az
USA-ban. Ezt általában jól tudja a
fociszerető és a vb-t tévén követő

szurkoló. Ezt az eseményt szorosan
követő nemzetközi focirendezvény.
amiről kevesebbet tudunk. is Ame
rikában folyt Ie. A Disney Internati
onal Youth Cup volt. ami magyarul
annyi! tesz. mint Disney Nemzetkö
zi Ifjúsági Kupa. Itt. ezen az esemé
nyen viszont volt magyar résztvevő.

sőt eredményesen is szerepeltek. A
más(Jdik helyezés. az ezüstösen csil
logó ér~rn lett az övék.

Valószínűleg van, aki tudja. hogy
ennek a csapatnak (Orosházi MTK),
ami tulajdonképpen Békés megye
válogatottja. gyomaendrődi tagja is
van. Tóth Csaba személyében. Tóth
Csaba. a jól ismert Répa. rendkívül
jó játékosadottságokkal rendelkező.

tehetséges emberke. aki az edzése
ken megkövetelt munkát is szorgal
masan végzi. (A békéscsabai
Széchenyi István Közgazdasági és
Külkereskedelmi Középiskolába ké
szül szeptembertől.)

A július 15-29-ig tartott Disney
Kupa küzdelmeken 15 országból
vettek részt csapatok, 36-an.

Répa 1994-ben kertilt be a me
gyei válogatottba. Ez év februárjá
ban meghívást kaptak a Disney
Nemzetközi Ifjúsági Kupában való
részvételre. Értesítést kapott Csaba
is, hogy ha össze tudja szedni a kiu
tazás költségei!, akkor a csapatban
van a helye.

Ezután támogatókat kellett sze
rezni. A legfőbb segítőket Halász
István, Gaál István. Homok Péter,
Nagy Antal személyében találta
meg. de sokan mások is szívesen tá
mogatták kisebb-nagyobb összegek
kel Répa útját. Végülis összejött az
utazást biztosító. jelentő pénz
mennyiség. ami 95 ezer Ft-ot tett ki.
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Néptáncosaink jövője

"AT'IIÍ EMLÉKÉRE

A Körös Menti Néptáncegyüttes kérés
sel fordult a város önkormányzata kulturá
lis, oktatási, sport- és kisebbségi ügyekkel
foglalkozó bizottságához, a városi képvise
ló-testülethez. Levelükben leírják, hogy:
"...a városban több mint 26 éve ál! fenn a
Körös Menti Néptáncegyüttes, ez idő alatt
igen szép sikereket ért el... A művelődési

ház keretein belül működött. Az utóbbi
években azonban egyre több a probléma az
együttes és a művelődési ház között... De
cember 31-től egyáltalán nincs szakmai ve
zetője, illetve a nagycsoport gyakorlatilag
nem is létezik."

...A Vadvirág együttes (Puerto Ricó-i si
kerteam) feloszlása is biztosra vehetől

...Kérik a bizottságot, hogy az együttest
ne hagyja sorsára.

...VéleménYÜk szerint az együttes alapít
ványi formában működhetne tovább...

A képviselő-testületi előterjesztésben
többek között ez áll:

..

:YOMAENDRŐDIHíRADÓ

"A Körös Menti Néptáncegyüttes műkö

désének segitésére Szabó Csaba volt tán
cos létrehozott egy alapítványt. Az együt
tes tagjai, az alapítvány képviselője és a
szülők kérelemmel fordultak a kulturális
bizottsághoz, melyben kérték az alapítvány
önkormányzati támogatását. Kezdemé
nyezték az együttes kiválását a művelődési

központból. A jövőben alapítványi formá
ban szeretnék működésüket biztosítani,
amelyhez anyagi támogatást kérnek."

A csoport optimális működésének bizto
sításához szükséges összeget kérték a tisz
telt testülettől.

Az utánpótlás nevelését, mint alapfokú
művészeti oktatás, a zeneiskola keretében
biztosítani lehetne.

A képviselő-testület január ll-i ölésén
döntött az elóterjesztésről, amikor is a tes
tület elveiben elfogadta a javaslatot, de
további előkészítést igényel. 8. K.

HATÁR GY6z6

A Gyomai Gyom
(az odavalósiaknak küldi, hálával és szere
tettel, 1995. május havában - Gy. bácsi)

ki a Nemzet Kalapácsa?
maga szerencse-kovácsa!
ki a Helység Csalogánya?
vigye kőpart üsse kánya!
frissen szedettfőtt csalmatok
nincsen hozzá bizalmatok?
hát e gyöngyöző? beléndek
(hogya süly essen belétek:)
bölcs itóka - Őt idézi 
bájitalnak szókratészi

G a r a b o n c i á riu s á r a
Gyomaendrőd ma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

felcsigázni ha ki beteg
nesztek szédítőpöfeteg
ne 'tek gólyahír: másnapos
jánynak használ ha rátapos
ez a másik is mocsári:
szárazdajkát felcsinálni 
tópart nádi buzogánya:
ezzel ronthass a pogányra
agárkóró monyos kosbor:
mestertfarag az inasból

"Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!"

Én vagyok tűzhelyed melege
hideg téli éjszakákon.

Én vagyok tomácod
barátságos fedele,

melynek ámyékába menekülsz

a tűző nap elől,

és gyümölcsöm oltja szomjadat
Én vagyok a gerenda,

mely házad tartja,

Én vagyok asztalod lapja,

És én vagyok az ágy,
melyben fekszel

Én vagyok a deszka,

melyből csónakod építed,

Én vagyok házad ajtaja,
bölcsőd fája, koporsód fedele

"Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd
a kérésem
NE BÁNTS!

Búcsúzunk egy feledhetetlen, nem min
dennapi embertől, Jakó Lászlótól, akit
nem mindennapi képességekkel áldott
meg a természet. Egyszerre volt egyszeru
és különc, békés és elégedetlen, bölcs és
csökönyös, de ami miatt kitűnt a hétközna
pi emberek közül: mérhetetlen rajongása
a természetért, a gyerekekért, asportért,
hihetetlen közvetlensége, segítőkészsége,

becsületessége, szeretete az emberek
iránt. 6, aki annyira ízig-vérig magyar volt,
hogy március 15-én elsőként tette ki a

nemzeti zászlót házának falára, aki imádta
szül6faluját, Gyomát, aki csodálatos, az
országban egyedülálló motorkerékpá~ával

bejárta Magyarország legeldugottabb zu
gát, bebarangolta festőien szép tájait, fel
fedezte féltve őrzött természeti kincsein
ket, kulturális és történelmi értékeinket 
elhagyott végérvényesen bennünket.

Az országban bárhová is tévedt be,
mindenhol kedvesen fogadták, szívükbe
zárták és visszavárták, nem sejtve, hogy
már soha többé nem tér vissza. Nem cso
dálják meg fantasztikus motorkerékpárját,
nem hallatják tréfás anekdotáit, nem fo
gadhatják meg bölcs tanácsait. Nem látjuk
többet a sta;dionokban, a lelátókon, az
autó- és motorversenyeken, ahol oly sok
szor megfordult.

Árván maradt egy nevezetes pad Gyo
maer:1drőd főterén, ahová minden este ki
ült nézel6dni, beszélgetni Gyoma polgára
ival, a turistákkal.

Elment egy vándor, egy nagy utaz6.

Koltai Róbert filmje jut eszembe. "Sose
halunk meg", igen "Atya" olyan elpusztít
hatatlan, erős, egészséges volt, hogy sen
ki sem gondolta, hogy legyőzi a halál.

Számunkra oly hihetetlen, hogy nincs töb
bé, nagyon hiányozni fog a Körös színes
élővilágának, az Erzsébet-liget énekes ma
darainak, a végtelen r6na védtelen növénye
inek és állatainak, és nem utolsósorban ne
künk, barátainak, sporttársainak, akik annyi
ra szerették, tisztelték és becsülték.

lsten veled, ,,Atya"!
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Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyornai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

ha ki kertje-úgy dézsmálta
jó komáknak kommendálta
úgy ismerte Ász Királyát
mint pákász a piócáját
szedret'epret ringlót málnát
leszedte a kertész álmáz
- fájáróllekiabálnád?
nyaka közé szedi lábát
s mint ki kegyes dolgot művel
iszkol nádi hegedűvel

Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyorruii Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom

csupa paraj és kakastéj
kömyeskörül ez a kastély
arrafúj a táltorján is
lakjad-rakjad lelkemjános
városgazda keresztjánya
lebabázott a burjánba'
cickafarkk6rónak zsenge
bojtorjánnak - kutyabenge
boroszlánszáj vérrokona
gizgaz gyimgyom sógor koma

Garabonciáriusára
Gyomaendrődma nagyot igyon
ihol én ihol a Gyomai Gyom
ihol én ihol a Gyomai Gyom
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Január

A:-.. ~nkormányzat január
11-1 ulesén döntöttek arról a
képvisel6k, hogya Körös
menti ~~ptáncegyüttes a jö
v6ben onállóan alapítványi
formában működne tovább
s szeptembertől a zeneisko~
lában beindítják az alapfokú
táncművészeti képzést.

Január 29-én tartotta első

közgyűlését - az 1993. decem
ber 30-án 35 alapító tao részt
vételével megalakult - Magyar
Kereszté.~y. Vállalkozók Gyo
maend!or.ü Kamarája, mely
nek elnöke Hunya István
alelnöke VárfiAndrás lett. '

Február
Február 22-én a képvisel6

testület elfogadta azt a rendele
tet, mely szerint márdus l-tól
köbméterenként 66,4 forintra
emelik az ivóvíz hatósági díját.

Március
Március l-én volt öt éve

~og~ városi rangot kapott ~
kOrabban egyesült két tele
pülés, Gyomaendrőd

A gyomaendr6di Rumba
Társastáncklub a hazai, illet
ve helyi táncmozgalom tá
mogatására alapítványt
hozott létre.

AzEndrődés Vidéke Taka
rékszövetkezet március 31
én 12 helyszínen tartotta
m~g az 1994. évi közgyú?é
set. A szövetkezet 14 110
r~szv1telrejogosulttagjakö

zul mmtegy l300-an jelentek
':l-eg a gyú1éseken, ahol az
19a~gatóság adott tájékoz
tatót a pénzintézet 1993-as
gazdálkodási eredményéró7.

,Március 25-27 között Haj
du László tanár, az ipari is
kola Komédiás Körének
vezet6je szervezésében a
művel6dési központban ren
d~zték, meg az Országos
Dlákszmjátszó Találkozót.

,
~rilis

Április l4-én az önkor
mányzati testület dr. Bánki

Gyula tüdőgyógyászfőor

vost nevezte ki városi főor
vosnak.

Április 30-án a Katona Jó
zsef Művel6dési Központ
ban ünnepi műsorral

emlékeztek meg Gyomaend
r6d várossá válásának öt
éves évfordulójáról. Ez alka
lomból Gyomaendr6d Dísz
polgára címet
adományoztak Határ Gy6z6,
Londonban él6 gyomai szár
mazású Kossuth díjas író
nak. Gyomaendr6dért
Emlékplakettet kapott mun
kájáért az Endr6di Füzetek
~zerkeszt6bizottsága, Gyu
ncza László, Jenei Bálint
Kruchió Endre, Soczó Elek'
Cs.. Szabó Albert, Tímár Já~
nos, Vaszkó Irén. Poszto
musz kitüntetésben részesült
Varjú Vilmos és dr. Szerb
György.

Május
A május 8-i parlamenti vá
~~on induló 12 képviselő
jelolt köZÜ! hárman maradtak
versenyben: Szöllősi Istvánné
(MSZP), Bődi János (SZDSZ
Köztársas,ág Párt) ésdr. Kepe
nyes Janos (Független
Kisgazdapárt). A május 29-i
másodikfordulóban Szöllősiné

9985 szavazattal nyertaz5494
szavazaJot szerzett Bődi János
előtt.

Június
A svájci tulajdonban lév6

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

Június 20-án adták át a Li
get Fürdővízforgatóvalellá
tO!! ~s teljesen felújított új
hatso medencéjét. A nyári
több héten át tartó kánikulá
ban naponta átlagosan 600
700 látogató kereste fel a
strandot.

A városban működ617

alapítvány vezetőjével talál
kozott június 21-én Szö1l6si
Istvá!illé, körzetünk parla
menti képvisel6je.

Július
A Gyomai KnerNyomda

Kft. június l-el rész
vénytársasággá alakult.

Július l-t6} új parancsnok
vette át az irányítást a gyo
maendr6di rend6r6rsön. Az
1992. szeptember l-én kine
vezett Tóth Mihályt Szűcs

József rend6ralezredes vál
totta fel.

A Sárréti Tej Rész
~~n1társaság Igazgatósága
jUllUS l-től vezér
igazgatónak nevezte ki dr
Tóth Lajost, a gyomaendrődi
Alkotmány Mg. Szövetkezet
elnökét.
. Július 2S-t6l augusztus 7
19 a Bethlen Alapítvány
szervzésében a mez6gazda
sági iskola adott otthont az I.
Gyomaendr6di Művésztelep
nemzetköziképz6művészeti

alkotótábornak.

Augusztus
,A Vadvirág gyermek nép

tancegyüttes augusztus 5-tó?
l2-ig Romániában Tulcea
városában vett részt a Duna
menti országok táncfeszti
válján.

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

Augusztus 26-tól 28-ig a
gyomaendrődiGhost's MFC
M,ot,oros Alapítvány szerve
zeseben Gyomán a Körös
parton rendezték meg az első
gyomaendrődi motorosta
lálkozót,.. melyre több száz
motoros jött el.

Szeptember
~zeptember l-t6l új veze

t6]e van a Békés Megyei
Munkaügyi Központ Gyo
maendr6di Kirendeltségé
nek. A szarvasi Farkas Péter
s~ékét a kirendeltségen
Ill1ntegy három éve dolgozó
Tímárné Buza Ilona foglalta
el.

A Keresztény Vállalkozók
Gyomaendrődi Kamarája
Jótékonysági Bálat szerve-

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

Szeptember IS-én az ipari
iskolában falugyűlést, azaz
közmeghallgatást szervezett
az önkormányzat. A gyűlé

sen ahol a polgármester adott
számot az elmúlt id6szak
munkájáról, alig 20 polgár
volt kíváncsi.

Október
Október 14-én a Bethlen

Gábor mezőgazdaságiisko
lán~k adományozott 48 gra
fikat a lengyel származású,
Magyaroszágon élő Trojan
Maria,n Józse! Az ünnepé
lyes tarlatot a budapesti-len
gyelfőkonzul nyitotta meg.

A gyomai születésűllléssy
Péter grafikus- és fest6mű

vész hagyatékát fia, I1léssy
Zoltán adományozta váro
sunknak. A művekb6l a kép
tárban október 21-én nyílt
kiállítás.

Az idei esztendő legna
gyobb sporteseménye az ok
tóber2f-i bajnoki labdarúgó
fordulo volt. A Gyomai FC a
Gyo~ndrődiBará~ágSE

csapatatfogadta. A gyomai
ak 2:0-ra győzték le a Barát
ság együttesét.

November
Az önkormányzat novem

ber l7-i ülésén újra a vízdí
jak emelésér61 volt
kénytelen dönteni.

December
Gyomaendrőd tíz válasz

tókerületében összesen 66
egyéni önkormányzati képvi
selőjelöltközül választhattak
december ll-én a választó
polgárok. A törvénynek kö
szönhetően most közvetlenül
v~laszthatotta lakosság pol
garmestert.

December l-t61 8-ig a
Gyomáról elszármazottKru
chió Endrének és feleségé
nek köszönhet6en
svédországi vendégszerep
lésen vett részt a Körösmenti
Néptáncegyüttes.
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A gyomai születésű Kállai Ferenc színmű

vész és Bacsó Péter filmrendező,Csányi Ist
vánné meghívására a Megint tanú című

film bemutatójára érkezett Gyomaendrőd
re április 24-én délután. A vasútállomáson

Csányi Istvánné, az Apolló mozi vezetője és
Hajdú László tanár fogadta a művészeket,

akik ezt követően szálláshelyükre a Szilvia
panzióba mentek. Kállai Ferenc (70 éves) itt
adott interjút elsó'ként a Szó-Beszédnek.

Húsz év után újra itthon
- Hány év után köszönthet

jük újra szüló17.elyén, Gyo
mán?

- Az öregséggel együtt a
memória is kisség silányab
ban működik. Nem tudok
pontos dátumot mondani, de
minimum 20 éve nem jártam
itthon.

- Az elmúlt 20 év alatt nem
volt módja Gyomára láto
gatni, vagy nem is akart?

- Több ízben kaptam meg
hívást, de nagyon néhéz a
színházi szezonban időpon

tot egyeztetnem. Nyaranta 
elég régóta - Gyulán vendég
szerepelek, szezon közben
pedig sokat játszottam, ésje
lenleg is sokatjátszom. Azok
a dátumok, amelyeket meg
hívóim felajánlottak egysze
ruen nem jöttek össze és ezt
végtelenül sajnáltam.

- Milyen érzés most újra
végigmenni a gyomai utcá
kon?

- Mikor a vonat Gyomához
közeledett egészen különös
szívdobogást éreztem. Igaz,
nem egészen azt a tájat, falut
kapom vissza, amit annak
idején itthagytarn. Az itt töl
tött fiatal éveirnre viszont
mindig is nosZ):algiával gon
dolok vissza. En nagyon so
kat élek Gyomából, mint
színész. A mai fiatal színé
szek ha nem születtek civili
zálatlanabb vidékeken, kis
falvakban, akkor képtelenek
visszaadni szerepeikben
azokat a bizonyos külö~ös

ízeket Például amikor az Uri
muriban Csörgő Csuri azt
mondja egy kis falusi ven
déglőben a komájának, hogy
"ne mozogjék kend mert ki
izzad!" Bennem vannak
azok a gyermekkori különös
érzések, élmények, amelye
ket egy pesti soha nem kap-

hat meg. Tulajdonképpen
köszönöm a sorsnak, hogy
vidéken, falun születtem.
Tehát én ebből táplálkozom
és tudom, hogy másfajta di
menzióval, habitussal él az
az ember, aki vidéki szárma
zású. A gyomai élményeket
a mai napig őrzöm. Szóval a
visszatérés egy ilyen hely
zetben különösen izgalmas.
Bár azok az emberek akiket
ismertem már sokan a más
világon vannak és énis októ
ber 4-én betöltöm a

hetvenedik évemet. Ötven
éve teszek-veszek a pályán
és, hogy egy általam nagyon
szeretett film gyomai bemu
tatój ára idelátogathattam,
megint csak köszönetet kell
mondanom a sorsnak.

- Az 1969-ben készült és
sokáig betiltott Tanú című

film az ötvenes évekró1 szól.
A mostani, a Megint tanú a
rendszerváltás utáni helyze
tet próbálja tükrözni. Ez a
két film felöleli azt a korsza
kot amelynek ön is tan4ja le
hetett. Melyikfilm áll Onhöz
közelebb?

- Meg kell mondanom,
hogy mind a kettő. Az egyik

egy veszett korban született,
annak elkészítése egy hősie

sebb dolog volt, így az első

filmnek különleges pátosza
van ma is. Most egy porha
nyósabb, egy nihilistább
korszakot élünk. Egy még
nem kigyakorolt demokrácia
kinövéseibe harapdál bele ez
az új film a Megint tanú. Ez
egy kicsit szomorú film hi
szen amikor az emberek
óhajtották volt a változást,
most kicsit csalódottak. Még
a legrealistább gondolkodá-

sú ember sem azt várta, ami
most van. Hogy a párbeszéd
helyett egymást eszik a poli
tikusok és csak azért is tud
nak nemet mondani, hogya
másiknak ne legyen igaza.
Ez egy nagyon nehéz, ve
szett korszak.

- Ön parlamenti képviselő
ként politizált a múlt rend
szerben. Gondolom a
jelenlegi politikai helyzetró1
is van véleménye. Fokozó
dik-e a helyzet?

- Nézze, én mostmár 70
éves vagyok. Nap mint nap
termelem magamban azt a
bölcsességet, amely miatt
megbocsátó "a;;yok a mos-

tani helyzettel kapcsolatban.
A véleményem jelenleg ag
gasztó. Félek! Egy dolog vi
gasztal - ha ez egyáltalán
vigasztaló lehet - hogy az
egész emberiség bajban van.
Bárhová nézek, arra jövök
rá, hogy az ember felgyorsí
totta a maga életét a pusztu
lás felé. A jelenlegi
civakodások engem bor
zasztóan elkeserítenek. Eh- .
hez akigyakorlatlan
demokráciánkhoz az a 70
évem segít, amely előbbre

.hozza azt a bölcsességet,
hogy én már ehhez nem tu
dok hozzászólni.

- És ha ma is parlamenti
képviselő lenne, akkor me
lyik párt padsorában üldö
gélne szívesebben?

- Köztudott, hogy én inkább
baloldali világnézetű ember
vagyok még akkor is, ha a
baloldaliság fogalma nagyon
összekócolódott. Az bennem
ragadt, hogy a kapitalizmus
vérrel, vassal jött. Félek, hogy
úgy is fog menni. Azérdekelt
ség, ezen belül a differenciált
ság nem funkcionál ma sem.
Minden maradt egy kicsit
azon a mezsgyén, amit az em
ber szeretett volna megvál
toztatni.

- Hetven évesen is sokat
szerepel...

- A Nernzetiben játszom
már ötven éve. Most nyáron
újra játszom Gyulán. Egy
biztos azért, hogy óvatosab
ban fogok vállalni szerepe
ket felmérve mennyire bírja
az erőm. Túlerőltetni nem
szeretném magam, mert eb
ben a korban már nagy a ri
zikófaktor. \

- De látom, jó eróven van.
- Hát, a boncolásnál majd

kiderül...
Homok Emő



vfÍRosunK
DGYO

II. ófolyam 7.sz4m
fl kerazHny nemzeti gondolat hlmöke

1995. jeiIlus

~~ékeztrii.n.k ...

fJ3!Udl Üfl!leáaz IstenéI
9{f-Jdj, fwgg p0r6a ejtené
t])r(igán megvdftott népét!

d renáelsegttőt~

xl vész6enl ,viIiar6an megvéá
Tégeáés szent igéjét.

era6rlciusJaR..aE 1593-1654)

Június 5.-én kegyeletes emléke
zésre hívta a város lakóit fi német
száNilazésú evangélikurok gyomai
k~ge ...

1862-ben épült templomban em
lékezó islcntiszteletet tartott.
Táborszky László püspökhelyettes.
az egyházme&ye esf-Cf\A'C. A más
kor oly kevés hfyót számláló temp
10m mo&. tömve voll Eljöttek az
endrócli kalolikurok. és más feleke
zetűek. a Kercszténydemokrnta
Néppárt. ta&jai és wkan márok.

Az esf-Crcs 'úr .mélyen száritó
szavait, hazáról. lIlB&YID'sé8róL né
met.8égr6L imáclsá&os lélekkel hall

gattuk...
Emlékeztünk a

kC<!'Crvcs időkre

(1945. jan. 40. amikor
.~8JŰjlötték fl.
vál'OOlnk német
származású lakóil
Nőket 18 évtől 40
ig. ftrfiakatl6-tól 50
éves korig. hogy 3
napi élelemmel részt
ve8Yenek ~közös

munkákban".
Gyomár61 171-en
indultak el. A 3
napból 3-5 évig
tartó büntetó munka
ldl Közülük mint
efJ! ne8YYcnnek.
örök időre változott.
a bünlet6le. azok
most. is a volt &zov
jetunióban porlad-

nak.
Bűnük volt a szár1IlB.Zé8uk. ottho

nuk a hideg. egész&égtelen barakk.
rorsuk az embertelen robot, érté
kük a megbélye~.
Töb~gük mér efll szót &:;1Il tu·

dott. németüL mert. számukrn régen
Jödbe veszett fi Rajna". Nekik már
fi Köl'& jelentette az élelel
Mez6berényból történt áttelepülé
sUk óta dolgos. becsületes polgárai
voltak a településnek..

Akik bírták az évekig tart.ó kény
szermunké.l ra..bságot, éhezést, és
múmiává aszalódva évek multán ha
zaérkeztek -~ otthont ~ családot
nem találtak.. Otthonukat idegenek
lakták. hO'ZZátarlozóikat ki'ZSUppolÜlk
NélIlClorszé8ba.

A méltó szavak. és az alkalomhoz
illő költemények. az emlékezés ko
szorúi, virágai mellé - melyek az
obeliszk talpazatára kerültek - illő

lenne. ha a Cyomakör és a fiOniSlIlC

reti EflIcsület közös összefogá8851
részlet.c?J0n. történelmi hŰ€Ó&gd

feldolgozná golgotás életüket, mert
éppoly kedvCA:Ck ők számunkra. mint
Mohipuszta. Mohács. QákÓ2Zi harco
sai. a &z.abaclságharc h~. lronzó
v8f)j a DookBoyar. a liolokBum és
56 dicro halottai..

A hősök emléke örök.. és hal!
hatEtlan!

Mérton Gábor



"Minden városnak olyan díszpolgára
van, amilyet megérdemel"
Határ Győző látogatása Gyom endrődön

Diószeginé Bíró Ilona ajándéka Határ Győzőnek

Határ Győző (81) gyomai
születésű, Angliában élő

Kossuth-díjas író június 11
én Gyomaendrődre látoga
tott feleségével Piroska
asszonnyal. Szálláshelyü
kön a Szilvia Panzióban be
szélgettünk az íróval, akit
1994-ben városunk díszpol
gárává avattak.

-A fiatalabb nemzedék ke
vésbé ismeri Határ Győző

nevét. Miként mutatkozna be
nekik?

- Gondolja el, hogy ha a
versailles-i kastély pompás
homlokzatát kellene bemu
tatnom. Ez persze nagyzolás,
de nagyon nehéz lenne csu
pán szavakkal elmondanom
hogyan fest ez az óriási kas
tély. Nekem is nagy életmű

vem van és igencsak
hányatott életr61 tudnék be
számolni. Gyomáról elég ha
tározott emlékeim vannak,
annak ellenére, hogy hat
éves koromban elkerultem
szüleimrnel Budapestre. Ezt
követ6en még 11 éves koro
mig minden nyáron hazajár
tam nagynénémhez
vakációzni. Ezután többé
nerilláttam Gyomát.

- Hogyan kerültek el Gyo
máról?

- Szüleim szerencsét pró
bálni költöztek fel Pestre.
Édesapám megpróbált sza
tócsboltot nyitni. Nekem
mint parasztgyereknek sok
bajom volt akiejtésemmel,
meg a habitusom és a ruház
atom miattis. Megpróbáltam
barátkozni a pesti fiúkkal.
Volt egy kis bárányb6r süve
gem és ezek egyszer bele
köptek. Sírva mentem haza
és bepanaszoltam 6ket
apámnál. Apám megkérdez
te: "Igen, beleköptek, és te
mit csináltál? " Hát idesza
ladtam hozzád. " Nem jó 
mondta apám. Van öklöd?!
Üss vissza, hiszen jó vereke
dő vagy!" Attól kezdve én is
verekedős lettem, így aztán
nem köptek bele többet a

kucsmámba. Az elemi után a
Bólyai f6reálba kerültem
műszaki vonzalmaim miatt.

- Hogyan lesz egy műszaki
érdeklődésűemberbó1 író?

- Író úgy lesz az emberb61,
hogy elkezd ~~ni. Már 14
éves koromban naplót írtam.
Később jöttem rá, hogy a
naplóírás angol szokás, pe
dig az angolokat nem is sze
rettem, azaz inkább
közömbösek voltak szá
momra. 18-19 évesen már
tudatosan írtam és akkorra
ezek a naplószerű firkálmá
nyokműformátkezdtekölte

ni. A műegyetemen miután
elég jó kezem voJ, úgyneve
zett főzőrajzokat, perspektí
vákat rajzoltam épületekr61.

Ezekkel próbáltuk megfőzni

az építtet6ket Dyenért sokan
és szívesen fordultak hoz
zám. Vállaltam terveket 60
90 pengőért, ami nagy

pénznek számított akkori
ban. Amikor lediplomáztam,
akkor legszívesebben azt
csináltam, hogy elvállaltam
pályázatok készítését, s ez
zel a munkával három hónap
alatt összeszedtem annyi
pénzt, hogy utána kilenc hó
napig csak írtam. Az ember
sosem tudja, hogy mi lesz
bel61e. Csak később derul ki
az, hogy miben lesz igazán
mester. Én a zenéhez is von
zódtam, jártam zeneakadé
miára is, de festettem is. A
műegyetemen a professzo-

rom agitált, menjek adjunR:
tusnak mellé. Csábított,
hogy ad majd önálló munká
kat, de engem semmivel nem
lehetett eltántorítani attól az
életformától, hogy gyorsan
nagy pénzt keresek, azután
elvonulok a csöndes ma
gányba és írok.

- Említette, hogy közöm
bös nép az ön számára az
angol. Mégis Angliában ta
lált otthonra...

- Annak idején a magyar
mentalitáshoz hozzátarto
zott, hogy, Párizs volt a világ
közepe. En is így gomjol
kodtam, és beleboloildultam
a francia irodalomba. Tiszte
letbeli, fogadott gyermek
ének tekintettem magam.
Amikor 1956 végén kimene
kültünk Bécsbe, megkeresett
az angol rádió és állást aján
lottak. Gondolja el, hogy az
ember ott áll Bécsben egy
száll ruhában egy asszonnyal,
akir61 gondoskodni kellene
és egyszer csak állást kínál
nak. El is fogadtam az aján
latot. Később csábítottak
Amerikába, jó állást ígértek
nekem és a feleségemnek,
házat kaptunk volna két ko
csival de nem mentünk. Az
volt az elgondolásom, hogy
Európa mindig legyen kéz
nyújtásnyira.

- Az elmúlt esztendóoen
Önt díszpolgárává fogadta
szülónelye, Gyomaendrőd.

Milyen érzésekkel értesült a
kitüntetőcímró7?

- Most szarkasztikus le
szek. Azt szokták mondani,
hogy minden nemzetnek
olyan kormánya van, ami
lyet érdemel. Ezt úgy is for
díthatnám, hogy minden
városnak olyan díszpolgára
van, amilyet megérdemel. A
feleségem szokta mondani:
ezt a virágot sz~kítottad,

mostmár szagold! En mindig
szeretettel gondoltam Gyo
inára és sok versemben meg
csmannak a gyermekkori
gyomai emlékek.



HÍREK

Tiltakoznak a szülők

1995. június-július

sak azért is összevonták
a két gyomai iskolát

"Ugye milyen fájdalmas az
elsorvasztás?!" - jegyezte
meg az egyik endrődi kép
viselőaz önkormányzat
május 31-i ülésének
szünetében, amikor
a testület endrődi érzelmű
képviselóI igent mondtak
az 1. és 2. számó általános
iskolák összevonására.
Tény, hogy ezzel a döntéssel
mintegy 3 millió forintos
megtakarítás érhetőel,
de a szavazást megelőző
három órás vitában
mintha nem is ez lett volna
a fő szempont. Pusztán
takarékossági okokkal
indolkolták többen a két
iskola összevonásának
szükségességét, ám amikor
egy másik napirendi pont
kapcsán az endrődi volt
községházán mó'ködő

kirendeltség megszüntetése
ker-ült szóba, akkor
ugyanezek a képviseló'k
nagy vehemendával
indokolták az endrődi

kirendeltség szükségességét.
Még az sem számított
a takarékosságra törekvő

endrődiképviseló'knek,
hogy az endrődiek

szimbólumának tekintett
községházán 4 dolgozóval
mú'ködő kirendeltség
évente mintegy 2
millióba kerül évente.

De térjünk vissza az iskolaügyre. Az
ülésen részt vett Szöllősi Istvánné váro
sunk parlamenti képviselője, aki most
inkább mint a Pedagógusok Szakszer
vezetének főtitkáraként jelent meg, s
hangsúlyozta, hogy csak a 3 m..illiós
megtakarítás miatt ne tegyen a testület
visszafordíthatatlan és jóvátehetetlen
dolgot, hiszen azzal, hogy ha összevon
nak két iskolát, még nem lesz több pén
ze a városnak.

Dr. Kovács Béla képviselőés az isko
la ügyekkel megbízott tanácsnok azon
ban kifejtette, hogy a város az anyagi
csőd elkerülése érdekében próbál taka
rékoskodni. - Ha minden területen ezt a
megtakarítást végre tudjuk hajtani, ak
kor Gyomaendrőd megmenekülhet a
csődt61 - mondta a tanácsnok. A város
háza pénzügyi csoportjának vezetője

Nagy Istvánné tájékoztatta ajelenlévő

ket, hogy a városnak majdnem 100 mil
liós adóssága van és az előző testület
mintegy 40 milliós hitelt vett föl 1992
ben a szennyvíztisztító telep bővítésé

hez, ami kidobott pénznek tűnik, hiszen
az így megemelt kapacitású telep több
mint fele kihasználatlan.

Szöllősi Istvánné szerint tehát az ön
kormányzat belement egy fizethetetlen·
beruházásba, melynek árát most az ok
tatásüggyel akarják megfizettetni. - Ha
ez így van, akkor nincs szükség arra,
hogy szakmai érveket soroljak az ösz
szevonás ellen, mert ezek szerint a város
csődhelyzetben van.

Kalona Lajos képviselő, a pénzügyi
bizottság elnöke is a csődhelyzettel fe
nyegetett. Kifejtette, hogy csupán az is
kolák szervezeti átalakitásáról, egyfajta
takarékossági megoldásról van szó.

Dr. Szendrei Éva képviselőnőa testü
let elé kerülő anyag tárgyilagosságát
vonta kétségbe, s felhivta a képviselők

figyeImét arra, hogy ha mégis a két is
kola összevonása mellett dönt a testület
takarékossági okokra hivatkozva, akkor
legyenek ugyanilyen következetesek a
kirendeltség megszüntetése ügyében is.

Szöllősiné szerint az iskolaösszevo
nás nem old meg semmit, csupán lűzol-

tó munkáról van szó - A szülőnek pedig
joga van megválasztani gyermeke okta
tási körülményeit, s én azt tapasztalom,
hogy önök nem kivánják figyelembe
venni a szülők véleményét.

Az 1. számú Általános Iskola szülői
munkaközössége május 8-án 182 szülő

aláírásával tiltakozott a két iskola egye
sítésének terve miatt. Dr. Frankó Ká
roly polgármester szintén az
összevonás ellen szólt. Mint mondta
számára ez erkölcsi kérdés és koránt
sem biztos, hogy ez a néhány milliós
megtakaritás rántja ki a bajból a várost.

A három órás vita végén név szerinti
szavazáson döntöttek a képviselők,

akik közül 12-en a két iskola összevo
nása mellett voksoltak: Bátori Gyula,
Balázs Imre, dr. Kovács Béla, Várfi
András, Katona Lajos, R. Nagy János,
Knapcsek Béla, Czibulka György, dr.
Valach Béla, Tótka Sándor, Hanyecz
Margit és Dávid István. Nemmel szava
zott dr. Szendrei Éva, Hangya Lajosné,
dr. Frankó Károly, Garai János, Nagy
Pál és Kovács Kálmán.

Eszerint tehát az önkormányzat 1995
július 31-el összevonja a két iskolát oly
módon, hogy az 1. számú beleolvad a 2.
számú iskolába. SzöUősi Istvánné a sza
vazást követőenbejelentette, hogya pe
dagógus szakszervezet jogi úton
megtámadja a testület döntését, mert a
képviselők alapvető emberi jogokat
nem vettek figyelembe.

H.E.
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Eredeti jurta készítésével készülnek a Közösségi Házban a
gyomaendrődi fiatalok a Millecentenárium megünneplésére

Egyedülálló kezdeményezés
Szonda IsrvJ-an,

a gyomaendrőd: 3.
sziunú Ál.taIá':'JOS

Iskola t..3.illÍ.T:.'i.

(;sendes, halk
szavú ember, akit
tarútványai szeret
nek, mert am~t

csinál, azt művészi fokon csinálja..Amit tud, azt a legtisz
tább forrásból meriti, és igyekszik közkinccsé tenni.

Nyáron kézmüves táborokat szervez, maga tervezi., gyűjti

az anyagot, a tanítványok valóban meg is tanulják. az általa
bemutatott ősi mesterséget.

Az elmúlt nyáron nemezkészitő tábort szervez.ett, ahol
szíwel lélekkel csinálták a nemezt. Hiszen tervük volt! Ma
már köztudott., hogy a rnillecentenáriurnra honfoglalás kori
jurta rekonstrukciót készítenek, annak teljes pompájával.
Olyanféle juttát. amelyben valószínűleg őseink laktak.

Kérdésemre elll10ndta Szonda istván., hogy ezt a művé

szetet, a nemezkészítés technikáját Vidák. Isti.'ántól tanulták.
"Figyelem, kitartás, türelem kell hozzál A lényeg: a gyapjút
jól ki kell mosnL az összekuszált szálak..:rt szétlazitani, s ha
ez megvan, kezdődhet a munka. Nemezelésr~ legjobb az
úgynevezett zsírfarú birka gyapjúja, ebből készül a nemez.
Mi 6 q cigálya gyapjút mostunk ki nyáron a Körösön, ebből

készítjük a jurtához szükséges nemezL Ragaszkodunk min-;
denben az eredetihez. A mintákat, a motivumokat színé?
gyapjöól készítjük. Ezeket is magunk festjük, mint őseink.

Festő anYag'..ll növényeket basmálunk: kutyabengekéreg,
diósmom és levél, tölgyfa gubacs stb. A mintákat az ásatá
sok során előkerült tarsolylemezekről, csatokról, szíjvégek~

ről, esetileg előkeJiHt veretekről mintázzuk Azok rendszerét,
formavilágát, allnak törvényszerüségeit követjük: csak tiszta
forrásból. "

A minták összehozásában segítségükre voltak Kustár
Zsuzsa ipannűvész, és a minták mondanivalójának kiváló
ismerője Kaszás Ákos nemezkészíw.

A békéscsabai múzeum nagytennében kivánják felállí
tani, szeretnék, ba ott állandó kiállítást nyerne, hogy minél
többen láthassák őseink. e remek lakását. Nagyon nagyok a
méretek, így akárhol fel sem állítható: belseje 6 m átmérőjű,

belmagassága 3.5 m.
A jurta váz fából kéSZÜl. Mi fűzfából csináljuk, de őseink

kőrisfából készítették.
A munkánk csapatmunka volt, IIÚ1!tegy 80 ember dolgo-

zott eddig benne.
Minden munkát
közösen csinálunk
és csináltunk..
Nagy terhet ró
ránk a fa kiszabá
sa és a hajIítása,
összerög.zítése.

Kemény munka ez! Az összerög.zítés bőrszögekkel történik.
A bőrszög marhabőrből készül. Ez is korhű. A berendezés
ben nem törekedtünk a teljesség igényére, csak amennyit a
régészet tud! Az alapvetőjurtarendszert megtartottuk: ahogy
belépünk., középen tűzhely, szemben a szentély, balra a fér
fiak, jobbra a nők oldala, elől a munka helye. (A piszkosabb
munka helye, és akisállatoké.)

Készítettek-e már M~oyarországon valahol juttát? 
kérdeztem.

"Igen. Székesfehérváron, de ők nem törekedtek korhű

ségre."
Tehát eredeti módon készítve csak Gyomaendrődön lévő

juna látható?
"Igen! Miskolcon van egy honfoglalás kori kiállítás, ott

van egy eredeti kazah jurta, szándékomék megnézni"
A jelenlévő és nagyon szorgalmas jurtások közül Kaszás

Ákos tudott még nekem szentelni pár percet, hogy a moti
vumokat értelmezze számunkra. Mint elmondta, a motívum
kincs a magyar nyelvre épül. A növény szavunk növekedés
sel kapcsolatos, az állat szavunk az állapotra utaló. A nö
vénymintákból, indákból - mint folyamatból - egy-egy ma
dár, a másikból egy-egy hal, az összetett fonnákból egy
bagolyfej, vagyis a folyamatszerűségből állatszerűségek

alakulnak ki. Itt már a kozmikus dolgok is előtűDnek, mert
egy-egy állat megfelel az állatöv jegyének. A minták tehát
az ősi hitvilágról tanúskodnak.

Az elmúlt idők ,,kiradírozták" az emberek tudatából a
baulszeretetet, a megismerést összes nemzeti értékeink iránt
A jurtát készítő fiatalok példát mutatnak mindenkinek,
munkájuk hozzátartozik a magyarság-tudat mélyítéséhez.
Ezt kell hogy megismeIje minden honi lakó.

Tisztelegve állunk meg a jurta készítő fiatalok előtt Kö
szönet és hála nekik!

VaszkóIrén
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T~ár

1VIá~é-es-t

'V'"ol-t

(1996. március ll. endrődi könyvtár)

A
mikor. igazán szép, meleg
hangulatú, közönségtől zsú
folt rendezvényen veszek
részt szülőfalumban, mindig

eszembe jut a kérdés, amelyet né
hány évvel ez előtt tettek fel a Hiva
talban: - Van egyáltalán kulturális
érdeklődés Endrödön?

Aki eljár rendezvényeinkre, az
tudja, hogy van. A Békés Megyei
Könyvtár dolgozói közül is, ha csak
tehetik, eljönnek néhányan. Elmond
ják, hogy nemcsak a műsor miatt
jönnek, hanem a közönség miatt is:
közvetlenek, otthonosak a rendez
vény, az emberek szeretettel fogadják
a vendéget, mindig zsúfolt a könyv
tár.

így volt ez a Tímár Mát~esten is.
Nagyon sokan eljöttek a 74. évében
lévő írót köszönteni, meghallgatni. Ott
voltak a tanyai ismerősök, falubeli
barátok, orvosok, cipészek, nyugdíja
sok, és - nagy örömünkre - fiatalok is.
Eijött a Kulturális Bizottság elnöke, ott
voltak a tanárok közül többen, ott
voltak az iskolaigazgatók közül: La
dányi Gáborné, Dr. Kovács Béla,
Gubucz József. ott volt a plébános úr
is, ott volt az író testvére is, Illés bá
csi, és még sokan.

A találkozót Vaszkó Tamás vezet
te be - endrődi gyerek volt ő is, - aki

]jelenleg a szeghalmi gimnázium
igazgatója. Tímár' Máté szeghalmi

,diák volt, ennek emlékére ajánlotta
fel régi iskolájának gyarapodására a
legutóbbi köteteinek bevételét.
(Amikor a szerelem véget ér,
Napáldozatja elött, ...és a Berettyó
folyik tovább...)

A megnyitó szavak után szép él-

ményben volt része a hallgatóknak:
Kurilláné Vaszkó Ildikó mondott el
mély átéléssel egy Tímár novellát
Árvai Mari néniről (Hogy a világ előre

menjen). Ezután Vaszkó Tamás és
Márton Gábor beszélgetett az íróval
életről, irodalomról, majd a közönség
kérdezgetett. Arra az egyre Yigy~

tunk, hogy a politikát messze elkerül
jük. Viszont bőségesen esett szó az
író élményanyagáról, újverses köny,.
véről (Lélekváltság), és a regényei
ben legjellemzőbb stilisztikai eszkö
zökről: az endrődi tájszólásról. Hiszen
az írói életpálya során meghatérozó
körülmények voltak az édesapa, az
édesanya alakja, a tanya népe, étetfi
lozófiája, tiszta erkölcse, és az itt
beszélt nyelv. Ezért mondhatjuk bát
ran, hogy Tímár Máté irodalmí szint
re emelte Endrőd nyelvjárását,
sz6kincsét, ország-világnak meg_-

mutatta annak szépségét. Löricze
Lajos a Mai magyar nyelv története c.
kézikönyvében többször idéz az írótól
tájnyelvi sajátosságokat.

Fontos nekünk mindez. Ahol még
megvan, őrizni kell anyanyelvünk
gyöngyszemeit, a tájnyelvet. Nekünk
az endrődit kell őrizni, mert ez a mi
énk. A zárt e-t, a gyönyörű hangtani
sajátosságokat, eredeti és találó szó
lásainkat, tájszavainkat.

A találkozó végén Vaszkó Tamás
gratufált az író új. verseskötetéhez, és
bezárta a rendezvényt. Az író ezután
dedikált, és elbeszélgetett é;'lZ öt kö
I'Ülvevőkkel.

S ~ép este v.olt, az irodalom
unnepnapJa.

Homokné Németh Eszter
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Istené a dicsos ~g
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Emberé a feladat, hogy Isten
akaratát e földi életben teljesítse.

Ez történt a Gyomai
Református Gyülekezet életében is, amikor elképzelték, és minden
erejüket összeszedve felépítették Békés megye harmadik reformá
tus szeretetotthonát.

Sipos Tas Töhötöm lelkipásztor régen dédelgetett nagy álma tel
jesült azzal, hogy otthont teremtettek a gyülekezet idős testvérei
számára, ami nem csak otthon lesz, hanem a szeret hajléka, állomás,
felkészülés a boldog földöntúli életre.

Pünkösd ünnepének másnapj át tették még ünnepélyesebbé,
amikor is délután 3 órára a Gyomai Református Templom harangja
hívogatott mindenkit a Szeretetotthon felavatásának ünnepségére.

A templomban Sipos Tas Töhötöm, a gyülekezet lelkipásztora
köszöntötte az egybegyűlteket, megköszönve minden segítőnek a
közreműködését abban, hogy itt most ünnepelhessünk.

A Istentiszteletet Papp Géza Csaba, a Tiszántúli Református
Egyházkerület főjegyzője, majd Nagy László Békés megyei esperes
szolgálatával folytatódott.

Végül minden jelenlévő nagy oromére Izsó Antalné
Gyomaendrőd legidősebb bábaasszonya, mindenki Erzsike nénije
köszöntötte szíveket melengető szavaival a jelenlévőket. Egy
gyönyörű verssel búcsúzott, hiszen ő már öt éve a Békéscsabai
Evangélikus Szeretetotthon lakója. Könnyes szemmel hallgattuk,
ahogy 88 évesen szavalt szeretett temploma falai között: "Mi
mindig búcsúzunk".

Az istentisztelet végén a vendégek átsétáltak a Szeretetotthonba.
"Az idősek a gyülekezet múltjának hordozói, hitükre épülhet a

jelen és a jövő" ezekkel a szavakkal köszöntötte az ünnepségen
résztvevőket Papp Géza Csaba áldást kérve az Otthon valamennyi
lakójára, dolgozójára, a gyülekezet lelkipásztorára, a presbitérium
ra. Végül egy bibliát nyújtott át Sipos Tas Töhötöm lelkipásztornak,
benne egy kis nemzeti színű szalaggal, a következő szavakkal:
"Emlékeztessen ezen biblia mindenkit arra, hogy a gyülekezet a

Szeretetotthont a millecentenárium
évében alapította."
A szeretetotthonban jelenleg hat

szobát, a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal, tágas közösségi és
kiszolgáló helységeket vehettek birtokba a beköltözők 10 nő l férfi.
További tervünk az épület másik szárnyának kialakítása, ahol
hasonló körülmények között tudunk további 9 főt fogadni.
Működtetünk egy 20 fós Idősek Klubját is, azok részére, akik még
nem jutottak el arra az elhatározásra, hogy az otthon lakói legyenek,
de szívesen tartoznának valahová, ahol testi-lelki segítséget kaphat
nak.

S végül gondolataimat szeretném befejezni a mi, a szeretetszol
gálatot végzők hitvallásával ars poetica-jával:

Az idős, segítségre szoruló testvéreinkkel való első

találkozáskor szemükből olvassuk
- Tudod fiam, voltam, ami vagy, fiatal, egészséges, szerettek és

szerettem, szültem és temettem.
Leszel, ami vagyok! Idős, beteg, segítségre szoruló magányos.

Segíts, hogy ne fájjem a kiszolgáltatottság. -
Milyen igazuk van. Erre csak egy lehet a válasz: Annyi megbe

csülést, szeretetet, gondoskodást nyújtsunk ma itt és most, amit
majd holnap magunknak is elvárunk. Mert amit ma másokon
látunk, azt holnap magunkon is láthatjuk majd.

Sipos Tas Töhötöm lelkipásztor vezetésével, a presbitérium és a
gyülekezet támogatásával, munkatársainkkal együtt ebben a
szellemben igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
valóban a szeretet otthona legyen ez a ház.

Végül köszönetet mondunk mindazoknak, akik testi-lelki ere
jükkel segítették az intézmény létrejöttét. Teljes szívvel köszöntjük
és várjuk a távollevőket, hogy közeledjenek és azonosuljanak a
napjainkban egyre fontosabbá váló szociális, karitatív
tevékenységünkhöz.

GELLAl JÓZSEFNÉ
Szeretetotthon vezető
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Katolikus Krónika

Szent Gellért püspök, egyházmegyénk védőszentje!

Köszöntünk Téged!
/lKedves Hívek!
(Az idén von) ... egyházmegyénk első

püspöke, Szent Gellért vértanúhalálának 950-ik
évfordulója. Neki köszönhetjük, hogy egyház
megyénk már o szentistváni időkben rátalált o
:ómai katolikus hitre, és oz egyházban megtalál
ta Jézus Krisztust, megtalálto élete értelmét.
Azóta adják át a szülők, nagyszülők e hitkincset
gyermekeiknek, unokáiknak. Azóta lett ezen
területen élő emberek viselkedése a keresztény
erkölcsökhöz mért. Az ő munkálkodása nyomán
indult meg itt az első katolikus iskola, amelynek
híre olyan volt, hogy más országokból is jöttek
ide tanulni. Neki köszönhető, hogy itt is végrehaj
tották Szent István rendeletét: minden 10 falunak
legyen saját temploma. De tőle tanulhatjuk meg a
hithez és a magyarsághoz való á"h~tatos
ragaszkodást, hiszen ezért áldozva életét lett vér
funú.

Hálás szíwel emlékezünk rá ebben az (00')
évben, és naponta kérjük mennyei pártfogását
családunk, egyházmegyénk és egész magyar
népünk minden tagja számára.

+ENDRE
megyés püspök"

ENDRŐD

Irgalmas Isten, te Szent Gellért püspököt
a vértanúság halálos gyötrelmébőla vér
tanúhalál örök jutalmába emelted,
fogadj minket is kegyelmedbe, akikért a
szent püspökvértanú életét áldozta.
Engedj az ő vértanúságának 950. Évfor
dulójára úgyemlékeznünk, hogy
ünneplésünk kedves legyen előtted, a
mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Hódolat a Szent Gellért Ereklye előtt

a Szarvasi Esperesi Kerület zarándoklata
az endrődi templomba

- 1996. június 30, vasárnap -

9.30: Az Ereklye érkezése, bevonulás a
templomba, majd az Ereklye őre tart
ismertetőt az Ereklyéről, a Szent Gellért
zarándokútról, valamint az Ereklye
útjáról.
10.00: Koncelebrált szentmise az
Ereklye jelenlétében; vezeti: Ábrahám
István nagyprépost úr, az Ereklye őre.

Mise végén utcai körmenet az
Ereklyével.

Kb. 11.30-13 óra: a zarándokok egyéni
hódolata az Ereklye előtt (el lehet menni
előtte, és megnézni).
13-15 óra: A környező egyházközségek
közös imája az Ereklye előtt, fél órás
váltással:

13-13.30 Békésszentandrás
13.30-14 Kunszentmárton
14-14.30 Endrőd

14.30-15 Gyoma
15 óra: Énekes Vesperás Szent Gellért
ről, majd búcsú az Ereklyétől.

JÁTSZÓTÉR AVATÁS A KOSSUTH TÉREN

Császárné Gyuricza Éva

"Mérföldkő a mai esemény a helyi cigónyság életében, - mondotta Dógi János, - hiszen, a
gyermekeinknek esélyegyenlőséget kell adni, már a nevelés kezdetén, kis gyermekkorban.
Úgy gondoljuk, hogy tovóbb fogjuk bővíteni a jótszóteret, és körbe padokat fogunk még
telepíteni, és fákat, hogy a szülők kényelmesen felügyelhessék játszó gyermekeiket, és meg
taníthassák őket az együttélés legfontosabb normáira." Ismertette még a közeljövőben i ter
veiket, mely szerint nyári tábort szerveznek agyerekeknek, és részt kívánnak venni a sport és
kulturólis versenyeken.

Amai ünnephez méltó gondalatokkal folytattuk a beszélgetést, amelynek során elmond
ta a cigányok elnöke, hogy azért dolgozik, hogya cigónyok és nem cigányok fogadják el
egymást, ésszámíthassanak egymásra. Előbb -utább szeretné megtalólni azt az utódot, akinek
szépen folyamatosan át tudná adni a megszerzett tapaszta-Iatait, mert nem veszhet el az a sok

munka, amit ő negyed magóval a kisebbségi és a
vórosi önkormónyzatban végeznek. Elmondta még,
hogy jó lenne munkájukhoz egy óllandó önálló
helység, ahovó rendszeresen be tudnának iárni, hogy

~_!~~~~~~~~~~~~~~=~ apró-cseprő ügyeiket és a fontos gyűléseiket is megro tudnák tartani. Mindnyáiunk nevében gratulólunk a
ma megvalósult ólomhoz, mert való igaz, hogy biz
tosítani kell az esélyegyenlőséget a kisebbségnek, de
élni is kell vele! Ez mindnyájunk közös érdeke.
Agyermekek a metsző hideg ellenére nagy örömmel
vették birtokba aszómukra készült játszóbirodalmat.

Az 1848-as szabadságharc 150 éves évfordulójának ünnepén átadásra került az endrődi

településen egy gyermek iátszótér. Az ünnepélyes ótadá son megjelentek az Orszógos és megyei
Ggány Önkormónyzatok, képviselői, Rostás László, Kőkény Kólmón, Lukács Mihály, és Pusztai
József, városunk polgármestere, tőbb vidékről meghívott vendég, és a környék lakói.

Eljöttek a leg illetékesebbek is, akikért mindez történt, a környéken lakó csillogó szemű

szép kis cigány gyermekek Mindenki az alkalomhoz illő ünnepélyes öltözetben volt, de sajnos
az időjárás nagyon mostoha volt az ünneplőkhöz. Téli hideg köszöntött ránk mórcius 15.-én
reggel, de ez sem hűtötte le az ünneplőket. Kedves színfoltjai voltak az ünnepségnek a szavala
tok, dalok, amit az iskolás gyerekek előadásában hollhattunk.

Megkérdeztük Dógi Jónost, aki a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, hogy
kinek volt az ötlete a játszótér építése. Megtudtuk. hogya kisebbségi Önkormányzat
képviselőiben már régen megfogalmazódott a gondolat,
de csak most válhatott valóra. Közel 4 éves takarékos
gazdólkodósukkal, valamint más pénzügyi és ter-'
mészetbeni segítséggel tudtók megvalósítani a közel fél
milliós beruházásI. Köszönet akik segítettek: Tímár Vince
vállalkozó, Tímár János vállalkozó, a Rácz Kft,
Dambater Kft, ifj. Dógi János vállalkozó, ifj. Tótka
Sándor vállalkozó, a Cuti Bt, Gubucz József igazgató, id.
Rócz Imre Cigány Önkormányzat, és a helyi
Polgármesteri Hivatal. Hosszú lenne felsorolni azok
nevét, hiszen 23-an voltak, akik szabadidejükből áldoz
tak a játszátér megépítésért, név nélkül köszönet azok
nak, akiket illet.
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MiIIecentenárium iAfi;;~;
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Nagyszabású programot élvezhetett a
Katona József Művelődési Központ
nagytermét zsúfolásig megtöltő vendég
seregjúnius 29-én. Aváros önkormány
zata hazahívta aszülőföldről elszárma
zottakat. Közöttük találhattunk jeles
művészeket, közéleti személyiségeket, a
politikai élet képviselőit.A polgármes
ter, dr. Frankó Károly köszöntötte az
egybegyűlteket, a város díszpolgárait, a
megjelent díszvendé"geket (Latorczai Já
nos országgyűlési képviselő, dr. Schmidt
Péter, az Alkotmánybíróság tagja, Dinya
László államtitkár, Gergely Ágnes író és
sokan mások; sajnos nem tudott jelen
lenni Határ Győző, Timár Máté, Fenákel
Judit, Sirokai Zsuzsa) a szereplőket. Ez
utóbbiak névsora: Kállai Ferenc Kos
suth-díjas, kiváló és érdemes művész,

Szilágyi István színművész, Frankó Tün
de, a Magyar Állami Operaház énekese,
Zombori Katalin, a Veszprémi Petőfi

Színház művésze,Veréb Judit énekmű
vész, Kiszely Zoltán, a békéscsabai Jókai
színház művésze,Tóthné Mucsi Margit,
Erdeiné Mucsi Márta, Pólus Krisztián
electric boogie, továbbá a Rumba Tánc
csoport Klub és a Körösmenti Néptánc
együttes. Az est műsorvezetője,egyfajta
házigazdája Kiszely Zoltán volt.

A Találkozzunk, hogy találkozhas
sunk! című est résztvevőiaszülőföldhöz
való viszonyukról, kötődésükről beszél
tek, s méltatták e rendezvényt.

Dr. Szilágyi Ferenc
egyetemi tanár:

- Remélem, nem veszik sértésnek az
endrődiek, mikor azt mondom, hogy én
mindig Gyomára jövök haza, mert itt
születtem. Aszülőfölddel érintkezve, ab
ból erőt merít az ember. Nagy öröm
ömre elhangzott a műsorban az a ver
sem, amit annak idején az Auróra kö
zölt. Ebben az Origó Gyomát jelenti.
Mondják, hogy az első 10 év a döntő az
ember életében, ez köti aszülőfölddel

örökre össze.
- Min dolgozik mostanság?

- Jelenleg a Csokonaival foglalkozó
hatalmas munkába vontak be. Tízköte
tes sorozatról van szó. Előfordul e köz
ben, hogy ál-Csokonai-verseket kell le
leplezni.... Éppen nyomdában van az Ész
világa mellett című tanulmánykötetem
(ez a cím is Csokonaitól származik).

- Milyen gyakran jár haza?
- Mindig, amikor hívnak.
Ö javasolta a Petőfi emléktáblát is,

amit aztán Honti Antal készített el, majd
a városháza falán helyezték el. Előadá

sokat tart, író-olvasó találkozókra jár,
közben az egyetemen, Debrecenben ad
elő a felvilágosodás koráról.

- Milyen változásokat vesz észre a
városunkon?

- Sok tekintetben nehéz ráismerni.
Nagyot fejlődött. Egyadósságomat tör
lesztem a város iránt: Gyoma város tör
ténetét kezdtem el írni. E közben az a
csodás élmény is ér, hogy kicsit vissza
szállhatok a gyermekkoromba...

Zombori Katalin
színművész:

- A gyomai néptáncosból, aki több
mint tíz évig itthon táncolt, hogyan lett
mégis színész?

- Már gimnazista koromban kevés
nek éreztem a táncot és elhatároztam,
hogy színész leszek. Színifőiskolát bár
nem végeztem, de tanítóképző főiskolát

igen. Utána a szolnoki színházhoz kerül
tem segédrendezőnek,segédszínésznek.
Majd Veszprém következett, ahol szí
nésszé váltam.

- Milyen szerepeket szeret legin
kább?

- Amelyikben van mozgás, az se baj,
ha ez valami néptáncféle. Szerepálmom
még nincs. Úgy érzem, hogy adottsá
gomnál f9gva karakterszínész válik majd
belőlem. Addig is remélem, megadatik,
hogy dolgozhatok együtt nagyszerű

partnerekkel és rendezőkkel, amíg ez
beteljesedik. Két gyermeket szültem
közben. Velük két-két évig otthon vol
tam. Most már hétéves lett Fanni, há-
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rom Peti, úgyhogy bevetettem magam
újra a munkába.

- Mit jelen Gyoma..?
- Mindent. A gyerekkor, az édesa-

nyám, a táncegyüttes ... Mindig elszorul
a torkom, ha a főutcán végigmegyek,
még bőgni is szoktam. Bár átépítették a
művelődési házat, az emlékeimet, ez ki
csit fáj. Nagy dolog, hogy ennyi értékes
embert fel tud mutatni ez a város...

Szilágyi István
színművész:

- Nagyon jó érzéssel jöttem el. Azon
ban el kell mondanom, hogy úgy, mint
Kállai Feri, én sem forszírozom nagyon
a versmondást, mert párszor felsültem
már én is vele. Igazán nem tudtam, hogy
ráérek-e majd eljönni, de a polgármes
ter úr többször is megkeresett, így nem
tudtam kihagyni.

Afiam javasolta ebéd után, hogy men
jünk ki a Köröshöz. Természetes, hogy
a gyerekkori élmények törtek fel újra
bennem. Olyan emlékek ezek, mintha
trópusi dzsungelben játszottunk volna
annak idején. Sok élményem van a holt
ágakról is, még csónakot is elkötöttünk
a srácokkal egyszer...

(Képeink a szemközti oldalon.)
BI,6

JEGYZET
Most, mikor fél Európa útra kel és

sokan az ismeretlent tűzik ki célul, biz
tos, hogy sokan mifelénk is elvetMnek.

Milyen látvány fogadja őket nálunk,
milyen emlékekkel térnek vissza ottho
naikba? Ez minden itt lakó hozzáállá
sától is függ. Ugyanis lehangoló képet
fest néhány főutcánkrendje, az ottani
állapotok. Néhány ház hulló vakolata,
düledező, hiányos kerítése, elavult, ga
zos u,tcafrontja elüt a többitől és igy
nagy a kontraszt, rosszabbodik a véle
mény.

Figyelni kellene erre is és lehetőség

szerint - magunknak is - kiköszö
rülni (kijavftani) a csorbát!...
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Névadó ünnepségen

Gellai Richárd leleplezte a Szonda István készítette domborművet
Rózsahegyi Kálmán arcképével. A kiállítás Gojdo Tamás szavai
val nyílt meg. (A képen Szonda István)

Rózsahegyi Kálmán nevét kapta a 3. Sz. Ált. ISkola, amely ün
nepségen részt vett a Rózsahegyi családból Rózsahegyi Marika,
Peták Emil - Rózsahegyi Kálmán unokái, Nádasi Dorottya,
Koltai Gábor - a néhai színész dédunokái, dr. Dinya László ál
lamtitkár, dr. Farkas János - az iskola alapítványának elnöke,
Gajdo Tamás - az Országos SZínház- és Filmtörténeti Intézet
színháztörténésze, Gergely Ágnes írónő, Vaszkó Irén - Gyo
maendrőd város díszpolgára, Márton Gábor Gyomaendrőd Vá
rosért Emlékplakettel kitüntetett, a Rózsahegyi Kálmán-kiál
lítás anyagának összegyűjtője, Iványi László plébános, Komóczi
Attiláné, dr. Frankó Károly polgármester, Csorba Csaba jegy
ző, az iskola vezetői, nevelői, diákjai és sokan mások. (V. 18-án)

Rózsahegyi Marika Abóczky Róbertné a hivatalos ünnepség
után a következőt nyilatkozta a Híradónak:

"Amerikában, New Jerseyben élek. Ennyi éwel nagyapám ha
lála után az ember beletörődik abba, hogy személye feledésbe
merül. Mikor megkaptam az iskola levelét ez ügyben, a lehető

legnagyobb ünnepet jelentette számomra. Mivel én vagyok most
már az első a családi sorban, ezért tudom, hogy mit jelentett
volna az édesanyámnak, nagymamámnak, a nagyapámról nem
is beszélve, akinek Endrőd igazán a szívügye volt... Boldogan
egyeztem bele.

- Milyen tevékenységet folytat New Jerseyben, ha megkér
dezhetem?

- Teljesen más irányút. Kilenc emberrel dolgozó, gépalkat
részeket gyártó üzemünk van, ezt vezetem. Az ottani művész
világba nem tudtam befolyni, hiszen későn kerültem ki. Az ot
tani amatőr világgal pedig nem értek egyet... Nagyapám min
dig azt mondta, ha nem tudsz jót csinálni, inkább ne csinálj
semmit!

- Milyen gyakran látogat haza?
- Minden májusban, hiszen itt él a családom legtöbb tag-

ja. Általában már márciusban "vágom a centit", alig várom,
hogy jöhessek.

Gellai József, az iskola tanára elmondta, hogy 16-án az isko
lából delegáció utazott Budapestre a Farkasréti temetőbe, ahol
megkoszorúzták Rózsahegyi Kálmán sírját. Találkoztak a csa
láddal, amikor is egy kis ünnepséget tartottak. Ezután a Mik
roszkóp Színpadra látogattak Sas József színész-igazgató aján-

dékát elhozni. Így egy pipávallett gazdagabb az iskola. Ezt a pi
pát ugyanis Rózsahegyi Kálmántól kapta egy vizsgája alkalmá
val Sas József. Ő egyébként szintén meghívottja volt az ünnep
ségnek, de édesanyja temetése miatt nem tudott eljönni.

- Hogyan készült a dombormű? - kérdeztem Szonda Ist
vánt, az alkotót.

- Összegyűjtöttem a jellemző arcait fényképeken, így egy
gipszmodeJlt készítettem. Ezután faragtam meg a fát. Adom
bormű tulajdonképpen egy "összegyúrt" arckép. Az ilyen kép
mindig az egész emberről mond el szinte mindent, míg a fotó
csak egy pillanatról. ..

Márton Gábortól arra vártam választ, hogyan sikerült a kiál
lítás anyagát összegyűjteni.

- Még iskolában bifláztatták be velünk Endrőd történetét,
amelyben többek között az állt, hogy Endrőd legkiválóbb szü
lötte, községünk díszpolgára, a Nemzeti Színház örökös tagja
Rózsahegyi Kálmán. Büszkék lehetünk rá míg élünk, és követ
hetjük példáját. Korábban elhatároztam már, hogy gyűjteni

fogom Rózsahegyi Kálmáról az anyagot. Egy szegedi tanárom
inspirálására végül elkezdtem. Ahelyi mende mondáktól kezd
ve a történelmi tényekig. így kerültem kapcsolatba Rózsahe-

Rózsahegyi Marika beszédet mond

gyi két lányával, Zsuzsával és Maricával. Nekik köszönhetem
ezt a sok szép anyagot; amit most ide tudtam ajándékozni. Itt
jó helyük lesz.

Szeretném megélni azt, hogy az iskolában színjátszó szak
kört alakítsanak. Biztos, hogy újabb Kiszely Zolik bukkanná
nak fel, és most már Gyomaendrődnek hoznának dicsőséget.

Köszönjük, hogy támogatták rendezvényünkeU·
ÁfÉsz .Gyomaendriid • Almási C-etgely • Amhrózi László és családja· B:ínIi Zoltán·

. !lélre Vadásztársaság. Beüsi Mihály • Bela Imre· Buta MIhály • Cartoon Bt. • Csikós
János. Dinya László, Corvo Bianco • Dinya Máti • Dinya Zoltán, Mar-Zol Kft. • Dógi
Jánosné. Dr. Koleszár József. Dr. Valach !léla. Erdei Ferenc· Farb.s Károlyné· Far
kasinsm Z.uzsanoa • C..,Uai Gyula· Gyomaendrőd Város Önkormányzata· Gyinicza Éva
• Hegedüs József. Hidio" itterem • Hótechnihi és Gépipari Kft. • Hunya István, Turul
Cipó. Kert-Kivi Kft. • Koer nyomda. Koloh Gellértné· Kovács Lajos· Kovásznai Fe
renc • KövesS)' Péter. Közösségi Ház • Ladáoyi Gábor· Lading János· Lázár Sándor·
Ligno Kft. • Lirik István· Mahovics Erika • Marsiné Gmcz Erzsébet· Martinák István
• Márton Gábor· Mavad Kft•• Mol Rt., Orosháza· Németh Dezsó • OTP Rt., Gyom...
endrőd • Özv. Dinya Máténé. Pentament Kft. • Roósz Ádám· Sikér Gmk· Szabó Lajos
• Szabóipari Szövetkezet· Szujó Zoltán· Szülö! muokaközö..ég • Thermix Épitöipari
SZÖV.• Tímár Lajos· Turi Tamásné. Újlaky Szabolcs· Várfi András • Varga Tibor·

. VaJjú József· VmH Lajos· Vékonyné Sztancsik Agnes
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói és dolgozói, Úldányi Gáborné
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"Az adományozókat ráfestik a képre"

Elkészült az oltárkép
:111111!!I... I!.II.II.II.II.II.
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E
lkészült az a bi
zonyos oltárkép,
melynek elkészÍ

tését dr. Frankó Ká
roly polgármester
fogadtatta el néhány
hónappal ezelőtt a
képviselő-testülettel.

A festményt a polgár
mester javaslatára az
önkormányzat ado
mányozzaaz egyházi
iskolának. Annak ide
jén nagy vitát váltott ki
a képviseló1<. körében
az oltárkép elkészíté
sének terve. Többen
úgy ítélték meg, hogy
az e célra szánt félmil
lió forintot inás, fonto
sab b célokra is
elkölthetné a város.

A nagyméretű 3x2,8 mé
teres több alakos festmény
központi helyén dr. Frankó
Károly alakja látható,
amint a tenyerén lévő egy
házi iskola stilizált képét
nyújtja át az iskola névadó
jának Gellért püspöknek...

- Várom, hogy egy két
helyró1 majd ezért piszkál
ni fognak, de ez számomra
nem ügy. Ugyanis a fest
mény elkészítésének ötle
téhez volt közöm, de hogy
a tizenegy endn),di és gyo
mai polgár mellett én is sze
repelek a képen, ahhoz
nem. Egyébként ez termé
szetes, hiszen a barokk kez
dete óta az oltárképek
készítésekor bevett szokás,
hogy az akkor élő adomá
nyozókat ráfestik a képre.
A festményen én tartom az
iskola makettjét, melyet a
lakosság nevében felaján
lok Gellért püspöknek, aki
egy mozdulattal tovább
aj ánlja a Szűzanyának. Mi
vel jelenleg én vagyok a
polgármester, ezért nem
egy nagybajuszú gyomai,
vagy endrődi bácsit festet
tek a képre, hanem engem.
Gondolom valami fény
képről másolhattak, mert
én nem álltam modellt. Ez
teljesen szabályos, és az

egyházi festés szabályai
nak is megfelel és hozzátar
tozik a művészi

szabadsághoz. Ha meggon
doljuk, hogy az elmúlt öt
ven évben hány Lenin
szobrot és Auróra cirkálót
festettek meg, ahhoz képest
ez az oltárkép egy egyszeri
kiadás. Meggyőződésem,

hogy ez az oltárkép olyan
magas művészi értéket
képvisel, amely önmagáért
beszél. Persze nem azért

mert én rajta vagyok - tájé
koztatta lapunkat dr. Fran
kó Károly.

- Mennyibe került ez az
oltárkép a városnak?

- Összesen 560 ezer fo
rintba, s ez nem egy olyan
nagy összeg. Ráadásul
részletekben kell kifizetni.

- Kit tisztelhetÜDk a fes
tő személyében?

- A Budapesten élő Sala
mon György festette, aki
csodálatos műveket alkot

és akadémiát is végzett.
Ilyen egyházi jellegű témá
ban sok szép munkája van
külföldön is.

- Úgy értesültünk, h~gy
Salamon György az On
egyik rokona...

- Igen, de távoli rokonom.
De nem kell ebb61 ügyet csi
nálni. Ez azért volt jó, mert
vele meg tudtam beszélni,
hogy ennyi pénzért fesse meg
az oltárképet - mondta dr.
Frankó Károly. H. E.
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A tulipánba tettem egy cseppnyi bevágást
Interjú Szonda István díszítő szobrásszal

Kipihente
magát?

Nagyjából.
Elég nagy munka
volt, egy hónapig
dolgoztam rajta a
tervezésen kívül.

- Mit jelképez a
kopjafa?

- Sírjel. Régen a
harcok idején a
halottakat helyben
hantolták el, és a
fegyverüket, a
kopját szúrták le a
fejükhöz. A kopja
fa en nél sokkal
több, a magyar
kultúra egész
jel kép-r.endszerét
magában hordoz
za.

- A mi kopjafánk milyen jelképet hordoz magában?
- Legfelül van a tulipán, az a fiatalság szimbóluma. Az

'56-os forradalom a fiatalok forradalma volt, nagyon sok
fiatal áldozat is volt. Ezt úgy próbáltam jelölni, h9gy a
tu lipánba tettem egy cseppnyi bevágást, ez az erőszakot

jelenti. A szép tulipán kelyhe át van törve bevágásokkal. A
tulipán alatt lévő csillagmotívum a világmindenséget jelen
ti. Lejjebb van egy kerek forma, ez mindig belső harmóniát
sugall. Ezután van a váll, a hengeres forma. Lent a láb, ahol
kiszélesedik. Mert a kopjafa emberi léptékű, olyan részei
vannak, mint az embernek: van kalapja, van feje, van
nyaka, válla, melle, lába. Ennek a kopjafának a föld feletti
része 165 cm.

- A tulipán sok népi tárgyon megjelenik.
Igen. Végig kíséri a kultúránkat. A legtovább a paraszti

környezetben maradt meg. Nem azért, mert ez a paraszti
társadalom jele volt, hanem mert a paraszti kultúra őrizte

meg legtovább az ősi magyar műveltséget. A polgárság
hamar átvette a nyugati kultúrát.

- Örömét leli a faragásban?
- Amikor egy munkát elvállalok, akkor amíg a munka

tart, igaZából nincs egy perc se, hogy ne arra gondoljak.
- Akkor ez szerelem...
- Volt olyan munkám, hogy éjszakákon át nem tudtam

aludni, mert gondolkodtam, hogyan lehet megoldani.
Nagyszerű dolog fával dolgozni. A fának van szaga, tapin
tása, mindig válaszol az embernek az ő maga nyelvén.

- Engedelmeskedik magának a fa?
- Úgy engedelmeskedik, ahogy én engedelmeskedem

neki. A fával akármit meg lehet csinálni. Furcsa dolog. de
általában nem pontosan az születik a fából, mint amit elter
vez az ember. Erőszakosan nem lehet hOZZányúlni a fához.
Akkor eltörik.

- Van más köztéri munkája is felállítva?
Ez a negyedik emlékmű. Tarcal címerét én faragtam meg
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egy barátommal, ez
egy ember nagysá
gú facím er, fekete
kőris. A Dunántúlon
készítettem ugyan
ezzel a barátommal
egy második világ
háborús emlék
művet kőből. A gyo
mai országzászló
oldalába is én farag
tam ki a címert.
- Mladoniczky Béla
is kőből faragta az
endrődi második
világháborús em
lékművet, ott áll a
kopjafa mellett.
- Nagyon jó érzés
ez nekem, mert
Mladoniczky Béla a

tanító mesterem volt. Ötven éves volt már, amikor egyszer
azt mondta nekem: "Dolgoztam, dolgoztam, de csak most
kezdek valamit érteni a szakmából." Sajnos, nagyon hamar
meghalt.

- A központi temet6ben az egyik síremlék egy nagyon
szép kopjafa, ezt is Maga faragta.

- Erre való a kopjafa, síremlék. Borzasztó ez a lakótelep
temető, mert úgy néz ki, mint egy lakótelep, még a nevek is
hasonlóak: A parcella, B parcella. A lakótelepen is minden
konyha, előszoba egyformán helyezkedik el, a temetőben a
sírhelyeket is csak az különbözteti meg egymástól, hogy az
egyiken egy kicsit több virág van, mint a másikon. Ha meg
néznek egy kopjafás temetőt, vagy fakeresztest, ott minde
gyik sírjel más, mert személyre szól. Ezt nem mester csinál
ta, hanem a család idősebb férfi tagja faragta. Mást faragott
az öregnek, mást a lányoknak, mást a legényekn\k. Ha
keresztek, vagy kopjafák között megyünk, olyan mintha
emberek között mennénk. A fa jobban beleillik a ter
mészetbe, mert a fa is élt. A beton, az nem természetes
anyag.

- A család büszke a kopjafára?
- Örültek, különösen az apám. De a fiam is, bár kétéves,

de tudta, hogy ez kopjafa. Ő is "segített" elkészíteni.
- Szeretné, ha a fia is faragna?
- Persze. Én hiszek abban, hogy személyesen lehet a

legjobban hatni valakire. Főleg az apa-fiú kapcsolatra igaz
ez. De nem akarom befolyásolni.

- Hány évig bírja ez a kopjafa?
- Ha minden évben lekezelik, akkor száz évig is.
- Úgy gondolja, hogy vigyáz majd rá a falu apraja-nagy-

ja?
- Bízom benne.
- Az aprajában is?
- Igen.
- Úgy legyen!

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER



... ékesség, de nem ke//ék...

Címer- és
családtörténeti

kiállítás
AXVIII. században Gyomán pl. csak 4 kis

nemesi család élt: Gálos, Izsó, Krucsó
(Kruchio) és Szabó. l843-ban már 40 ne
mest írtak össze.

Amillecentenáriumi év ünnepségeinek
apropóján már régebben megfogalmazó
dott, hogy rendezni kellene egy címer- és
családtörténeti kiállítást a település tör
ténetéből. Az élt/élő családok, emberek
történetét, sorsát, tevékenységét és kötő

dését Gyomához, Endrődhöz be kellene
mutatni ...

Az elgondolást aztán tett követte. A
Gyomai Szülőföld Baráti Kör és az End
rődi Honismereti Egyesület rengeteg
munkával állította össze a nem minden
napi anyagot. Akiállítás értelmi szerző

je, rendezője Holdmézesi Serb dr. Szerb
Györgyné és Kovács János, a Bethlen is
kola igazgatóhelyettese. Rendezője és
kivitelezője Hornokné Németh Eszter,
Kovácsné Nagy Katalin. Segítőtársak

Fekete László, Tímár Sándor, ifj. Kru
chió László, László Kruchió, Nagy Pi
roska, Kiszely Zsuzsi, Knapcsek Anikó
voltak.

Többek között láthattuk Wodianer, Die
nes, Illésy, Vladár, Simay, Csepcsányi de

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Kiscsepcsény, Porubcsánszki, Bartha, Har
ruckner, Csernyus, Stockhammer, Bethlen
stb. családok anyagát.

A rendezvény fővédnökségét Illésy Zol
tán grafikus vállalta.

A meghívott vendégek között volt Vissi
Zsuzsanna, az Országos Levéltár munka
társa is.

A megnyitóbeszédet dr. Ugrin Emese
művészettörténész mondta. (Néhány kira

gadott gondolat eb
ből.)

- Werbőczy Hár
maskönyvében a
nemesség eredeté
ről ezt írja: A ne
messég megszerez
hető az élet érdemei
által...

A magyar ősi ne
messég a honfogla
lásig vezette vissza
eredetét, és amely
címet főleg hadi cse
lekedetek folytán
kapták.

A mai életre vo
natkoztatva: nemes
az, aki kiáll azért a
közösségért, amely
ben él. Amennyiben
ezt a szolgálatot el
mulasztja, akkor el
veszíti nemessé
gét...
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1997. JANUÁR

Werbőczy azt is mondja, hogy a címer az
ékessége, de nem kelléke a nemességnek!

IIIésy Zoltán gondolatai:
Anemesség minket arra kötelez, hogya

régmúlt idők követelményei mellett -,
amely alapján a nemesség adatott - szük
ség van napjainkban egy, az azt tudatosító
és a magyar hovatartozást mutatá tevé
kenységre. Ez alapján megőrizhetjük utó
dainkban néhány száz év eltelte után is po
zitívemlékünket.

Ama élő nemesség szent kötelessége kell
hogy legyen többek között az igen erősen

megcsorbított magyarságtudat helyreállítása,
a nemzeti kulturális értékek megőriztetése!

Hornokné Németh Eszter szavai:
Harmincegy címer található a közszem

lén, de a címer nélküli nemesi családok szá
ma is 10-I5-re tehető a településen.

Például látható a Gyuricza család óriási
családfája, kik ugyan nem nemesek, de ér
demes a tanulmányozásra.

Akiállítás apropója: a családkutatás lehe
tősége; a fiatalok minél többet megtudja
nak szülőhelyükről és családjukról...

Az idősebb nemzedék feladata, felelőssé

ge, hogy ezt a múltat megmutassa.
Acímerek és családok történetei nagyon

fontos dokumentumok.
Acímerek- mint azt Hornokné hangsú

lyozta - legméltóbb helyen a városháza
dísztermében volnának. Addig is a könyv
tárban kapnak helyet...

BK
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SZENT ISTVÁN

KIRÁLY
Halál bére mindenkor az élet.
Mit tehelIéi volna Vajkból-István,
hogy megváltsd néped szinte tisztán?
Koppány horkával csapoltad a véred...

TíMÁR MÁTÉ

Prokopp Péter alkotása

Templomokkal, tudós iskolákkal,
gazdaguit, de, ha rend kívánta
korbácsot is látott latrok háta,
évezredünk fénylik koronáddal.

Smert letört a Iiliom-virágod,
Imre herceggel ingolI a jövendó,
Boldogasszonynak népet s hazádot

felajánlottad. Kegyelmében élünk
száz vész múltán. Országépítónk,
Szent István király - imádkozzál értünk!

1996. VIII. 19.

fennmaradásunkra. Mindig tudatában volmk, hogy
van igazi történelmi múlrunk! Van felvállalható
szellemi örökségünk! Népünk tehetséges, nagy
munkabírású, ötletes találékony, kitartó a meg
próbálmt."\sokban. Ez az a sziklaalap, amelyre
épírkezhetünk.

Most újra nehéz éveket élünk. kísértenek, "az
elmúlt s2<"\zadok". Gondjaink sokasodnak, megosz
tottságunk növekszik, a jövő megítélése egyre
bizonym\anabb.

A napról-napra növekvő adósságteher
következtében bénított, szűkülő gazdaságban
kevesek hatalmas vagyonokat gyűjtenek, a t."\r
sadalom többsége pedig a kevesek s2<"\mára kiszol
gált.'\torr.'\n, szegénységben él, a tétmininlumon.
vagy éppen az alatt tengődik.

Gyermekeink, unokáink jövőjének

lehetőségeit alapjaiban veszélyeztető egyre rosz
s2<'\bbul ellátott okmtást és szociálpolitikát kénysze
rítenek ránk.

Egyéni teherbÚ'ó képességünk végső határához
jutva, újra a megosztottság, a jövőt61 való félelem
lett a t."\rsadalomban a meghatározó.

A hétköznapok rohanásában, a temérdek
bizonymlanság közepette nincs idő, nincs közoon
ti akarat a nemzeti tudat, a haz,,\szeretet ismételt
kinlunkálására l

A társadalomban a rend és a fegyelem, a
közbiztonság hiánya szétrombolja erkölcsünket,
értékeinket.

Bármennyire nehéz is a jelen, bármennyire
megosztottak vagyunk is a tettben, Szent István
üzenetének szellemében közös haz,"\t kell
építenünk. csak egy közös jövőben reményked
hetünk.

Csakis az összefogás adhat erőt, hogy végig
tudjunk menni az Európába vezető úton.

De ehhez újra fel kell emelni a nemzet 2<"\szla
ját! Új célokar, mindenkinek esélyr biztosító jövőt

kell kitúznünk, új megacélosodott nemzeti tucL'\tot
kell építenünk l

Kérjük tehát a magyarok Istenét, hogy jövőt

formáló népének küldjön Szent István-i jellemű,

tudású és elkötelezettségű államférfiakat, adjon
zavartalan, alkotó munkásnapokat, a nemzeti
ünnep igazi üzenetét megértő és tettekre váltó,
dolgos, összefogni képes magyarokat.

Dr. LATORCAI JÁNos

Augusztus 20. legnagyobb nemzeti
ünnepünkön első Szent királyunkat, az államala
'pftót, az apostolt ünnepeljük. Az ő elsz:intsága,
kemény elkötelezettsége nélkül nem volna ha:w in
a K,"\rpát medencében, itt az Alföld közepén, a
Körösök partján a magyarság sz,"\mára.

Azt az állal11férfit ünnepeljük, aki ezer év
távlat."\ból is hiteles és időt."\lló törvényeket, államot
alkoton, jövőt, a jöv6ben pedig reményr teremten.
Meglátta, hogy keletre már nincs visszaút, a Nyugat
pedig - ha idegenek maradunk s2<"\mára - elpusztít.

De ma ünnepeljük a jelent és a jövőt biztosító
emberi munka gyümölcsét, létünk elengedhetetlen
feltételét - az új kenyeret is, és ezen a napon ünne
peljük újkori állami létünk, demokráciánk alappil
lérét - alkotmányunkar is.

Szent István az az államférfi, az a bölcs. aki
sziklára építette valamennyiünk ház,"\t, a ha2<"\t, s
bár az sok-sok szenvedés és verejték árán épült
időt."\llónak bizonyult. Időtállónak, mert összetar
totta a rengeteg munka, megpróbáltat."\s és a
jövőbe vetett hit. Ez 'a szentistváni hit, lelkület és
elkötelezettség adott erő a megpróbált.'\t."\sokban.

Jövőt építő törekvésünkben tehát ma is arra
kell figyelnünk, am.i Szent Istvánnak örökéből élet
és alkotóer6ként hasznosítható, ami segíthet múl
tunkat és jelenünket a maga teljességében úgy
megélni, hogy legyen erőnk célunkat a jövő hori
zontján kijelölve következetesen megvalósímni. A
cél felé haladrunkban legyen elég megértésünk,
türelmünk egymás iránt, soha fel nem adva elvein
ket, elképzeléseinket.

Szent Istvánnak, és történelmünk nagyjainak
jelentősége éppen abban rejlik, hogy a nemzeti
lérkérdésekben világosan fel ismerték a megolcL"\s
jövőt jelentő ú~ait.

E folyamatban - a nemzet érdekében - felül
rudt.'\k emelkedni széthú2<"\son, megrontottságon,
egyéni érdekeken, emberi gyengeségen. Világosan
lárr."Ik, hogy itt a nyugat és kelet határán csak akkor
lehet jövőnk. ha európaiakká válunk, de újra és
újra átéljük gyökereinket, keleti kötődésünket, s
azokat a kor követelményeillez igazítva megmrtjuk.

De azt is felismerték, hogy mindig csak a saját
erőnkre t."\maszkodhatunk, hogy életünk minden
percének kettős szorMsában csakis belső mr
talékaink mozgósíl"\sával, lehetőségeink és tehet
ségünk maximális kiaknázásávallehet csak remény

IV. évfolyam 8. szám
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Tövisháti sírfeltárások az endr6di határban

A Munkácsy Múzeum régésze Nikolin Edit szakmai fiataljai. Árkus Péter vezető tanár iránynásával. akinek szak
vezetésével az Endrődi határban Töv:sháton, július 15-én mája szintén régész, valamint azok a nevelő tanároK. akik a
hitelesítő ásatások kezdődtek. Történt ugyanis, hogy amikor 1áborban folyó munkában részt vesznek. Két hét alatt. - asok
ezen a részen acsatornát építették, akkor aföldgépek emberi eső ellenére - 4 sír teljesen feltárásra került. Máris igazolva
csontokat hoztak afelszínre. Sokan tudtak erről. de egyvalakit láthatjuk afeltételezést. miszerint egy temetkezési hely volt itt
nem hagyott nyugodni a leletek sorsa. Gellai István. aki t6s- Tövisháton, mert asírok egymástól azonos távolságra szabá
gyökeres endrődi. és érdeklödik is a régészet és amúlt iránt, Iyos rendben követik egymást A csontok teljes épségben
állandóan kereste a lehetőséget hogy meggyöződhessenek megmaradtak Aszakemberek véleménye első látásra. hogya
arról. amit feltételeztek. vagyis. hogya régi idők újabb leletek honfoglalás előtti korból népvándorlás-korabeliek, kb.
temetkezési helye került felszínre. Ilyen előzmenyek után adott 1500 évesek. Természetesen ezt majd vizsgálatok és
megbíZást és némi anyagi segítséget abékéscsabai múzeum. elemzések fogják megerősíteni. Szinte bizonyos, hogy az
a Vízmúvek, és a helyi Önkormányzat. Az ásatások fizikai egyik sírban egy idősebb nő nyugszik, mert mellette találtak
munkáiban részt vettek a Kocsorhegyi Életrenevelő Tábor egy díszített orsógombot amit a nők használtak. A másik

három sírban nyugvó csontok azonosításra
várnak. Az egyik sírban egy 150 cm magas a
másikban egy közel 170 cm magas ember
került eltemetésre Ezekből asírokból semmi
más tárgy nem került felszínre. így ebből arra
is lehet következtetni, hogy a temető szélén
kezdődtek el amostani ásatások, és ide felte
hetően aszegényebbek kerültek temetésre. A
negyedik sír feltárásánál azonban már
gyöngyöket és hajkarikákat is találtak, ame
lyek arra engednek követk~<tetni, hogy egy
fiatal lány csontjai kerültek ~. :. Mivel abban
a korban zárt családi rendben temetkeztek.
leltételemető, hogy amost fel tárt négy sírban

~~ÜI~~JioIl" nyugvókegy családhoz tartoztak.
A helyszínen látva a sírokat, többürikben

"~;;:~;;r;;;: megfogalmazódott az az elképzelés, hogy
~ iC 'r-~ milyen csodálatos dolog lenne, ha ezek a

.,: P'(:- fel tárt sírok itt maradhatnának a helyszínen.
). (,:-:.'~ és egy szabadtéri múzeum keretében lehetne

;;. : megmutatni azoknak. akiket érdekel. És
.;:f:f; sokan vannak ilyenek nemcsak a helyben

',:~ lakók közötti Sajnálattal adom közre a hírt,
.•, ~~i hogy mire ezt acikket olvasni fogják. acson

'; tok már rég elkerültek Endrődről, felszedték
és bevitték öket a békéscsabai múzeumba.

" Szerettem volna én személy szerint elérni azt,
,~~ hogy legalább addig maradjanak a helyszí-.. ,'fl"- -- .~ nen, amíg ősszel (1 hónap múlva) elkezdődik

~,.{ !~~: ~ : ~ .":: atanítás az iskolákban, és legalább a mi ta-
" '"...f" ...; "·1 ~. ;:~~ ~ • ~, j nulólnk láthatták volna amaga valóságában a

:, " .,:,:.,~:{rt. ~.,' • ,r ~.~ ...'l~ feltárt sírokat Teljesen más élményt jelentett
r: ,i'·~C)} ~l ~.; '. . ~, ') . ,~.I~ í~?; volna, mint majd valamikor, valahol latOl, ha

,I • ''-:; ,(~;;;: .:,:'-~',\:, J"t,; '~::i .~í egyáltalán kiállításra kerul Sajnos nem ez az
-,.. :.t;. '/"'? \'i<.';;,:k':;-?i~,.l '~'. S';:' első lelet, ami elökerult Endrődön, és el IS

:re . 'it~.,~i ,/ ~.,..;;.::;.l,: / ~.~' 'h.:.' keru l! onnan, és soha többé nem jelezték,
, .. "'~, ~ ,', J'l<~{7f'~' ~~;~ ...<,~ il hogy hol talalták. ha egyáltalán klállítotlák.

, 1 :'. 'j... ' <;, ~ . },')~~ ,

~~~t.~lf!~~ :-;:JI ~\ / .1,· ....; ~..~, " ~L'/'.. lj' ~:,' Onkéntelenul IS felvetődott az a keserű gon-
~J ' d:t~.~;.' ' ':\;, ; -:'J,;i.:..'~.L .~;;J ,',

dola\, hogy Endrődről nemcsak az élő lelkek. hanem aholtak
is elvándorolnak. Igaz az utóbbiak nem saját akaratukból. sőt

még csak nem is kényszerből teszik ezt. Jó lenne ha az
illetékesek (sajnos nem tudom pontosan hogy kik azok) el
gondolkoznának azon, hogy ezt a területe\, és biztosan van
még több is, védetté kellene nyilvánítani, vagy valami más
módon biztosítani, hogy ezek a felbecsülhetetlen értékek ne
kerüljenek megsemmisítésre, hanem inkább feltárásra.
Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen feladatai is nagyok,
nyomasztóak. szinte semmire sincs elég pénz de. vannak
dolgok, amik mellett nem lehet közömbösen elmenni. vagy ha
ezt tesszük. helyrehozhatatlan hibát. búnt követünk el. amit az
utókor tőlünk jogosan kér majd sZámon.

A feltárásban résztvevőkkel elbeSZélgettem, akik. mint
már korábban írtam. az Életrenevelő tábor tagjai. valamint az
eppen ügyeletes nevelőtanár Valuska Lajos Atanár úr éppen
kihozta 4éves kislányá!. feleségét. aKinek karján ült anéhány
hónapos kisbabájuK IS. Valuska tanár úr elmondta. hogya
táborban semmi extra feladat megolDását nem tűzték ki célul.
nem erre vállalkoztak. hanem arra. hogyagyerekeKkel megis
mertessék a hétkömap minden feladatát. szoKásait. Igy Ő

inkább 'pólapanak' tartja magát. és ugyanígy gondolkodik
iajta kívül még a többi nevelő tanár. Szarka Zsolt, Molnéir
Albert, és Fürj József is. Ezeket agyerekeket is szeretnék úgy
elindnani azé/etbe, mini atöbbi, családban felnövőt. hogy ha
úgy adódik, legyen nekik felnőll korban is lehetőségük egy-o
egy probléma megbeszélésére kihez fordulni uk.

Megkérdeztük az ott dolgozó fiúka\, hogy hogy érzik
magukat Kocsorhegyen hiszen korábban a fővárosban éltek.
Elmondták. hogy tanulnak és dolgomak, és többen el tudják
képzelni. hogy vidéken éljenek. Legnehezebben anagy sarat
szokták meg, ez korábban ismeretlen volt sZámukra. Oe ezt is
meg lehet szoknI. mondták,-és van sok minden méis Jó dolog,
ami ezt ellensúlyozza. Békási Attila b6rdíszmúves szakmát
tanul avoll 617-es iskolában. Garai Gabor kereskedő szakmát
szeretne tanulni, és Kratochwill Laci pedig a sZámítástech·
nikát szeretné megtanulni. Akubikus munka közben szólítot
tuk meg akövetkező fiatalembert, aki ről kiderült, hogy ő nem
atábor lakója. hanem az ELTE szociális munkás szakán tanul.
és eljött ide. hogy élőben lássa és tapasztalja a munkára
nevelés módszereit. Elmondta Kovács Zoitán egyetemista,
hogy igen sok jó dolgokat tapasztal' atáborban. és nagyon jó
és hasznos módszernek tartja akis létsZámú nevelő tábort.

A honfoglalás előtti korból származó sírfeltárásokról
kívántam tudósítani, s akaratlanul is mai korunk egyiK
legégetőbb, s legaktuálisabb napi gondjaihoz jutottam el É
letrenevelés, szociális gondoskodás, beilleszkedés társadal
munkba, a szülőtöldről való elvándorlás, a múlt emlékeinek
kellő megbecsülése, ezek is ama gondjai I

CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA
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"Igen nagy tisztség lsten szeretett gyermekeit nevelni!U
Ezzel az idézettel kezdődik a szent

Gellért Katolikus Általános Iskola 1997
98-as munkaterve. Október végi reggelen
mentem el az egyházi iskolába,
igyekeztem kora reggel, mert feltétlenül
szerettem volna látni a gyermekeket már
az iskolába vezető úton. Jöttek is, ki
biciklivel, ki busszal, ki az édesanyja
mögött ült a biciklin. A hidegtől

kipirosodott egészséges arcocskájuk
csak úgy ragyogott, jókedvűen léptek be
a még mindig újnak tetsző, szép
iskolájukba. A tanítás kezdetéig, azaz
amíg a hosszú csengetés el nem
kezdődött, kedves zsibongás hallatszott
ki a tantermekből, folyosókról. A csengő

után elcsendesedett a sok kedves nebu
ló, mért megkezdődötta munka.

Kiss Pálné igazgató asszonytól meg
tudtam; hogya harmadik évfolyamot,
idén szeptemberben 110 gyermek 7
nevelővel kezdte meg, összesen öt
osztályban. Elsőként minden kertelés
nélkül megkérdeztem az igazgató asz
szonytól, hogy mi a véleménye arról a
helyi "hírről ", mely. szerint ebben az
iskolában nagyobb a szigor, mint máshol.
Kérdésemre egyáltalán nem lepődött

meg, az volt az érzésem, mintha várta
volna, és kis gondolkodás után azt
felelte: ez legyen a legnagyobb probléma!
Eljön az ideje, amikor mind a szülők,

mind a gyermekek hálásak lesznek azért
a pluszért. amit ebben az iskolában kap
nak a gyermekek. Nem tudom,
egyébként, hogy valóban szigorúbbak
vagyunk-e, mint máshol, az a célunk,
hogy az egyetemes emberi értékekre
neveljünk, az igényességet kialakítsuk,
növeljük akaraterejüket. és kudarcvállaló
képességüket. Munkájukat napirend

(Jj i/(ono/(

szerint végzik, amikor "dolgozunk" akkor
nincs helye a játéknak, de amikor eljön a
játék ideje, akkor minden gyermek felsza
badultan, kedvére játszik. Szeretet, szi
gor, igényesség így fér meg egymás mel
lett, és minden gyermek szívébe
szeretnénk ezt elplántálni. Van - e valami
lyen említésre méltó változás ebben a
tanévben? Igen, v~laszolt az igazgató
asszony. Az idei tanévben már a hittan a
tantervnek része, nem fakultatív, és min
den gyermek a vallásának megfelelő

oktatásban részesül. A hitbeli ismeretek
elsajátítása így válik lehetővé heti 2 hit
tanóra keretében. Fokozatosan fognak
eljutni ezek a gyerekek a keresztény
erkölcsi ismereteken túl a hazaszeretet,
a munka, az ember megbecsülése, a
helyes közösségi magatartás ismeretei
hez. Nem titkolt célja a nevelésüknek,
hogy minél szélesebb látókört alakít
sanak ki, megszerettessék a könyveket.
Szilárd alapismeretekkel akarják a 8
osztályt végzett tanulókat küldeni a
középiskolákba, mégpedig lehetőleg

olyan területekre, olyan szakmák felé,
amelyre itt helyben is szükség van,
hiszen jó lenne megállítani a tanult fők

elvándorlását, mondta el az igazgató asz
szony. A szeretet, az összetartozás
légköre így alakítható ki, erősödött meg
bennem a hallottak és látottak alapján
egy jóleső érzés.

Megkértem, hogy ismertessük meg
olvasóinkkal azokat a fontosabb
eseményeket, amelyek ebben a tanévben
történtek. Ez időrendben- a következő:

Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepély,
aug. 31.-én

Nemzetközi Katolikus pedagógus

Október 2-án bensőséges ünnep volt
iskolánkban. Délelőtt 11 órakor szentmise volt
kápolnánkban, Szurovecz Vince esperes úr
vezetésével, akivel együtt misézett Iványi László
plébános és Bauer Csaba káplán. Mise után az
emeleti folyosó falán elhelyezett két ikonképet az
esperes úr megáldotta. Ezután

aképek festője, és adományozója,
Dr. Latorcaí Jánosné Ujházi Aranka
ismertette akét kép mondanivalóját, üzenetét.
Végezetül a plébános és az igazgatónő

megköszönte aművésznő ajándékát. Ezután kötetlen
agapé keretében elbeszélgettek egymással a
vendégek.

Az ikonképek teológiája, és művészeti megfogal
mazása olyan mély, és gazdag, hogy ecikk keretein
belül nincs lehetőség az ismertetésére.

Szakszerű leírást olvashatunk az Interneten a
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konferencia szept. 17.-én
Szent Gellért napja szept. 24.-én:

futóverseny, faültetés, lovas ko
csin Gyomára utazás, az "én
iskolám" rajz verseny, játékos
aerobik, séta a Körös partján

Szent Őrzőangyalok napja október 2
án, két ikon ünnepélyes átadása,
adományozó a festőnö, Latorcainé
Újházi Aranka

Kodályemlékhangverseny október
la-én a Budapesti Szent Margit
kórus az iskolában tartott ének
hangversenyt.

Tímár Máté újonnan megjelent
könyvét adományozta az iskolá
nak.

Megtudtam még, hogya gyerekek
érdeklődésüknek megfelelően tanulhat
nak néptáncot, zenét, angol-német nyelvi
szakkör is működik már. A számítástehni
ka majd talán jövőre indulhat, ennek még
nincsenek meg a tárgyi feltételei . A har
madik osztály legjobbjai készülnek a
Zrínyi Ilona matematika versenyre, rajzpá
lyázatokon is rendszeresen részt
vesznek, és nagyon szép sikert értek el a
mese és versmondó versenyeken.

A forradalom ünnepe elötti napon
voltam az iskolában, eljövetelemkor már
megkezdődött az ünnepi szentmise, ahol
a miséző pap a prédikáció helyett
párbeszédet folytatott a több mint 100
gyermekkel, így emlékezve, és egyben
ismertetve az 56-ban történteket. Még
sokáig visszhangzott bennem az igaz
gatónő búcsú idézete, ami az ő és
nevelőtársai jelmondata: "Nagy kiválasz
tottság, boldogság, szent munka ez!"

Császárné Gyuricza Éva

hltp://www.SZikszi.hu/isk/gellerViskola/ikonok.html
címen. Tervbe vettük aleírás kis füzetben való meg
jelentetését is.

Iványi László plébános
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AZ ATSZERVEZES KENYSZERPALYA VO T
Beszélgetés Roósz Ádám úrral, az újjá szervezett BetMen Gábor Mezőgazdasági és

Ipari Szakképző Iskola igazgató helyettesével

Kedves Ádám'
- Úgy gondolom. hogy az iskola ren

dezésében az év augusztusában a Bethlen napok
keretében megtartotl Vita Agricolae '97
Mezőgazdasági. Ipari Kiállítás és Vásár tOvább
növelte a szakiskola hirnevét. Erre az alkalom
ra igen reprezentativ kiadvánnyal jelentetek
meg. mely bemutatla röviden az iskola
történetét. és hogy milyen szakképzés folyik.
Ezért inkább az ősszel beindult új tanévről

beszélgessünk. Befejeződötl az átszervezés.
Kérlek. erről mondj néhány szót. Az átszervezés
beváltotta-e a hozzá fiizött reményeket?

- Ahhoz, hogy erre a kérdésre érdemi
választ lehessen adni, nagyon kevés idő telt el.
Legalább egy tanévet végig kell dolgozni
együtt, hogy értékelni tudjunk. Aminek nagyon
örülünk, az az, hogy a korábban külön-külön
iskolába járó tanulók hamar összebarátkoztak,
elfogadták egymásl, nincs közöttük ellentét.
semmilyen durva megnyilvánulás.

A Hősök úti épületbe járnak a szakmunkás
tanulók, a Selyem útiba pedig a szak
középiskolások.

- Tehát ezt kísérleti évnek is tekinthetjük.
Ígérem. az iskolaéveIteltével visszatérünk a
kérdésre. Maradjunk továbbra is az átszervezés
nél. Csak létszám és pénzügyi megtakaritás
vezette a szervezőket. vagy valami más is?

- A szakképző iskolák helyzete, összevoná
suk kérdése több mint 2 éves, elhúzódó ügy
volt, amit előbb-utóbb meg kellett oldani.
Országos jelenség, hogy évről-évre csökken a
beiskolázható gyerekek száma. A korábban
bevezetett normatív támogatási rendszerből

következöen csökken a működésre felhasznál
ható pénzösszeg. Ez egy idő után behatárolja az
iskola lehetőségeit, és kihatással van az oktatás
színvonalára. Az eredményes működésnek

azonban fontos eleme az is, hogy egy iskola
képes legyen saját bevételek elérésére, mellyel
javíthatja éves költségvetési helyzetét.

A város és az iskola vezetése pedig meg
valósította azt az alapelvet, hogy az összevonás
sal az iskola dolgozói, tanári kara közül senki
nem v~lt munkanélkülivé, legfeljebb más
munkakörbe került, anélkül, hogy anyagilag
rosszabbul járt volna. Az egyesülést kimondó
képviselő-testü.leti ülésen pedig elhangzott,
hogy ha a jövőben az iskolában megtakarítás
keletkezne. azt nem vonják el, hanem a szín
vonal emelésre fordíthatjuk. Azonban !lZ anya
giakon kívül a szakiskola színvonalának továb
bi fejlesztésére is gondoltunk

- Lényegében tehát az anyagiak dominá!tak
az átszervezésnél. Mielőtt azonban az iskola
színvonalának fejlesztéséről beszélgetnénk.
ennek egyik legfontosabb feltételéről

kérdeznélek. Milyen most az iskola tanári struk
túrája?

- A nevelőtestület összetétele egyértelműen

jónak mondhat6. Mindenkinek egyetemi, illetve
föiskolai végzett~ége van. Sőt! A testület döntő

többsége 2-3 diplomával rendelkezik. Jelenleg

tizenöten tanulnak tovább, hogy magasabb
szakmai, vagy pedagógiai végzettséget
szerezzenek. Természetesen egyes szakmákban
(pl. nyomdász, bútorasztalos, halász) külső

óraadókra is szükségünk van, akik munkahe
lyük elismert szakemberei.

- Akkor hát. hadd tegyem fel a legfontosabb
kérdésem: az átszervezés folytán bővül-e az
iskola szakterülete. s ha igen. milyen új szakok
indulnak.

- A meglévő szakmák mellett olyan új szak
mákat is fogunk indítani, amelyek oktatása a
korábbi években már folyt, de érdeklődés

hiánya miatt abbamaradt. De indítunk olyan új
szakmákat is, amelyek remélhetőleg felkeltik a
tanulni vágyó ifjúság érdeklődését.

Mindezekkel szeretnénk elérni, hogy a
gyerekek helyben maradhassanak, kielégítve
szerteágazó tanulmányi érdeklődésüket, s így a

..családok anyagi helyzetén is segíteni tudunk.
De célunk az is, hogyatanulók képzését minél
szélesebb körben biztosíthassuk, s igya város
ban a helyi vállalkozók utánpótlását, bővítését

tegyük lehetövé.
Az iskola már kiadta az 1998/99-es tanévre

szóló pályázati felhívását. Ezért ebből csupán
néhányat emelnék ki: A szakközépiskolai
képzés keretében lehetőség nyílik államház
tartási közgazdász és vámigazgatási ísmeretek
elsajátítására. Ez olyan új képzési forma, amely
a gyöngyösi főiskolán való továbbtanulást teszi
lehetővé, illetve a végzettek az önkormányza
tokban ügyintézői munkát vállalhatnak.

A szakképzés terén a már hagyományosan
tanított szakmák mellett az élelmiszeriparban
beindítjuk a pék, cukrász, az iparban a kőműves,

géplakatos, szerszámlakatos, szerkezetlaIeatos,
mechanikai műszerész, számítógép-kezelő, a
szolgáltató és vendéglátás terén pedig a falusi
vendéglátó, vendéglátó, eladó, szakács
élelmiszer és vegyi áru kereskedő szakmák
oktatását is.

Meg kell említenem még, hogy a pályaori
entációs tárgyakat, melyek lehetőséget adnak
fontos alapismeretek megszerzéséhez.

A mezőgazdasági szakmák előkészítéséhez.

számítástechnikai alapismeretek, biológia.
Az ipari szakmák előkészítéséhez: a

számítástechnikai alapismeretek mellett, a
műszaki rajz alapjait is oktatjuk.

Élelmiszeripar, szolgáltatás, vendéglátás
szakmai előkészítő tárgyai. kémia és idegen
nyelv (angol vagy német).

Minden esetre, amint már említettem, az
érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk az iskola
által már kiadott és a teljes palettát magában
foglaló 1998/99 tanévre kiadott tájékoztatást.

- Ehhez hozzátehetem. hogy ilyen részletes
tájékoztatást az érdeklődök szerkesz
tőségünkben is kaphatnak. Amint tudod újsá
gunkban is közzé tettük a Dévaványán jövőre

megnyifó Eötvös Gimnázium és
Szakközépiskola tájékoztatását. Úgy tűnik, a
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profilban sok azonosság lelhető fel. Nem jelent
heti majd ez az itt a tanulok létszám
csökkenését?

- Mit yálaszolhatnék erre? Ezt a jövő dönti
el. Mi bízunk iskolánk további sikereiben.

- Beszélgetésünket azonban nem zárhaLOm
le - egy talán nem ide tartozó - kérdéssel. A
helyi sajtóban ugyan nem kapott nagy nyil
vánosságot. hogy a Termál Körös Hotel Rt. és
az Első Magyar Játékkaszinó Kft. közös
szerződésse/ a régebbi 617. szakiskolának már
több mint egymillió forintot juttatott. Kérlek,
tájékoztass bennünket, hogy:mi lett az összeg
sorsa! Felhasználásra került? És mire? Vagy
talán el sem költötték?

- Ebből az összegből a volt 617. sz. Ipari
Szakiskola 520 OOO forint összegben vásárolt
számítógépeket, most van beszerzés alatt egy
nagy teljesítményú lézernyomtató 150 OOO
foríntért, a többit a megállapodás értelmében a
fent említett szakmák igényeinek megfelelően

fogjuk felhasználni.
- S végül engeelj meg egy személyes kérdést.

Tudom. hogy a számítástechnika kedvenc
területed. Mondd el olvasóinknak, hogy mit ter
vezel az elkövetkezendő évben ezen a téren?

- A jelenlegi - alapfokú - tanfolyamok már
október közepe óta folynak. A jövő évben ter
vezem az Orosházi Informatikai Magániskola
Kft szervezésében további alap és középfokú
tanfolyamok índítását. A tanfolyamoknak
iskolánk ad helyet. Jelentkezéseket már most
elfogadok a 284-610 telefonszámon. Jelenleg
egy 150 órás tanfolyam, kedvezményesen,
48.000 forintba kerül. Azonban az iskolarend
szerú képzésen belül is tervezem alapfokú
számítógép-kezelői OKJ szerínti szakma
beindítását.

Kedves Ádám! Köszönöm. hogy
olvasóinkat e beszélgetés keretében megis
mertethettük az iskola terveivel. Remélem. cél
jaitok valóra válnak. Sok sikert kívánok Neked,
az iskola egész nevelő gárdájának, és ter
mészetesen az ott tanuló diákoknak is.

CSÁszÁR FERENC
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Virágzó Föld: elhervadt remények
Dávid elnökhelyettes lemondott

A Virágzó Föld
elnevezésűmező

gazdasági és ipari
szövetkezet- a
Munkáspárt
égisze alatt - 1995.
március 19-én
alakult meg
Endrődön.

Huszonhatan írták
alá az alapító
okiratot, melyet
benyújtottak
a cégbírósághoz,
ám a bejegyzés a
mai napig sem
történt meg.
A kívülállók közül
többen már a
megalakuláskor
csak legyintettek, 
s ki tudja miért 
azt jósolták, hogy
ebból nem lesz
semmi!
Mindecesetre a
szövetkezet két
vezetője,az
orosházi Kovács
András elnök és
helyettese az
endrődi Dávid
István bizakodva
tekintett a jövóoe.
Nagy reményű

ígéretekból nem is
volt hiány.
A Virázó Föld
viszont néhány
hónapnyi
munkálkodás után
egyszerűen

elvirágzott.

Tavaly már nem is műkö

dött a szövetkezet, s a tagok
egyre kiváncsibbak lettek,
vajon a sors és a szövetkezet
vezetői milyen jövőt sejtet
nek. Ám hiába hívták meg
levélben orosházi elnöküket,
Kovács nem jött, de még
csak nem is írt. Írt viszont
levelet az APEH, melyben
közölte, hogy 70 ezer forin
tos bírságot ró a szövetkezet
re a múlt évi adóbevallás
benyújtásának elmulasztása
miatt. Igaz, hogy nem is lett
volna senki, aki elkészítette
volna a bevaliást, hiszen a
szövetkezetnek nem volt
gazdasági vezetője, csak egy
a könyveléshez nem értő

pénztárosa. Ezért gyllit össze
két nejlonszatyomyi könyve
letlen számla, bizonylat, s
egyéb irat, amit most április
24-én délután a Hídfővendég
lőben 17 dühös tag körbeült.

Az egyik beteg,
a másik elutazott

A tagság ugyanis erre a
napra összehívta a szövetke
zet közgyűlését,mert szeret
ték volna meghallgatni
vezetőiket, vajon miként áll
a szövetkezet sorsa, vagyo
na. Ezen az áprilisi napon
azonban sem Kovács elnök,
sem Dávid elnökhelyettes
nem tudott eljönni, mindket
ten levélben mentették ki
magukat. Kovács a megrom
lott egészségi állapotára hi
vatkozott, valamint arra,
hogy ő már 1996-ban emiatt
érdemi munkát nem is vég
zett a szövetkezet élén. Dá
vid elnökhelyettes viszont
elutazott Isztambulba, s ápri
lis IS-én kelt levelében töb
bek között közölte, hogy
tisztségérőlezennel lemond.
,,Én a legjobb tudásom sze
rint mindent megtettem a
szövetkezet érdekében, nem
érzem felelősnek magam a
szövetkezetjelenlegi helyze
te miatt" -írta Dávid István
aki mellesleg önkormányzati
képviselőis.

Az ukránnak nem
tetszett a cipő

Ezen a bizonyos április 24-i
közgylliésen - ahová a Szó
Beszédet is meghívták a tagok
- az is elhangzott, hogya szö
vetkezetbe belép6knek 25
ezer forint tagdíjat kellett be
fizetnie. Egy ceruzával írt ki
mutatás szerint öten fizették
be a teljes tagdíjat, heten pedig
a felét, egy ember 33 és fél
ezret, egy pedig 20 ezeret
adott. Egy endrődi származá
sú Buctapesten élő tagtárs pe
dig az elnökhelyettesnek 300
ezer forintot adott át, amely a
nyugták szerint csak öt hónap
múlva került a kasszába...

Többen becsapva érzik ma
gukat, hiszen a Virágzó Föld
két vezetője azzal hitegetett
mindenkit, hogy az Endrődi

Cipész Szövetkezet megvá
sárlásához Fekete János bank
ja ad majd milliókat, sőt egy
ukrán üzletember is beszáll a
vásárlásba. Aztán majd lehet
majd gyártani a cipőket millió
számra az ukrán piacra. A
megvásárlásból nem lett sem
mi, igaz ugyan, hogy az Enci
egy részét kibérelte a szövet
kezet, a termelés is beindult,
ám aIU1yi selejtet gyártonak,
hogy az ukrán vevőnek nem
kellett az áru. Sőt, az egy hó
napig tartó cipőgyártás után
derült ki, hogy időközben 80
ezer forintnyi gépalkatrész is
eltúnt a bérelt üzemból ...

Paradicsomot is termeltek
- inkább kevesebb, mint több
sikerrel, de a tagság remé
nyét az elnök azzal táplálta,
hogy az önkormányzat rövi
desen 1400 hektárnyi földet
juttat a Virágzó Földnek. De
nem juttatott...

A tagok közül most egye
sek azzal is magyarázzák a
szövetkezet elhalását, hogy
sem a városnak, sem a me
gyének, sem a rendszernek
nem volt érdeke támogatni
az ilyen típusú szövetkezést.
Többen politikai szándékot
látnak abban, hogya szövet-

kezet mindenün falakban üt
között, hiszen köztudott,
hogyaVirázó Föld a Mun
káspárt égisze al att jött létre.

A közgyúlésen két jogász
is résztvett. Az egyik, dr.
Kolbusz Judit a szövetkeze
tet, illetve pontosabban ez al
kalommal Dávid Istvánt
képviselte, ám a magukat be
csapottnak érző tagok most
maguk is felkértek egy másik
ügyvédet, Ugrinné dr. Kato
na Klárát a saját ügyük kép
viseletére.

Ki afelelős?

A szövetkezet jogásza sze
rint nem csak a két vezető,

hanem az öt tagú igazgatóság,
a felügyelőbizottság és a ta
gok is felelősek azért, hogya
szövetkezet ott tart, ahol tart.

A tagság ügyvédje azt ja
vasolta, hogy a két nejlon
szatyornyi számlát és
bizonylatot könyveltesse le a
tagság, szánjanak erre 30
ezer forintot, s ki fog derülni,
hogy mi a helyzet, hová tűnt

el a pénz, ki, kinek, miért és
mennyit fizetett a tagság
pénzéb61. Ezután lehet arról
dönteni, hogy bírósághoz
forduljanak-e a tagok.

A szövetkezet létrehozásá
ban résztvevóK jó szándéka
nem vitatható. Ám ajó szán
dék kevés ... A tanulságok le
vonását az Olvasóra bízzuk.

H.E.

Ház eladól
Gyomán a Fő út 152.

szám alatt a Shell ben
zinkúttal szemben össz
komfortos emeletes ház
(110 m2) eladó. Alkal
mas üzlet- és irodaépü
let kialakítására is! A
házhoz nagy udvar és
melléképületek tartoz
nak. Részletfizetéssel
is. Érdeklődni: 66/386
676-os telefonszámon
Gubucz Józsefnéllehet.
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A március 9-i idó'közi polgármester-vá
lasztáson a négy jelölt közül dr. Dávid
Imre kapta a legtöbb szavaztot. A meg-

választása óta eltelt fél év tapasz
talatairól is kérdeztük Gyomaendrőd

polgármesterét.

A város lemaradását pótolni kell

Dr. Dávid Imre:

"Ragaszkodom a terveimhez..."
-Az 1991.február 3-i idó'közi

önkormányZa1i választáson az
1. számú egyéni választ6kerűlet
képviselőjelöltjei között az On
neve is szerepelt. Akkor nem si
kerűlt visswtérnie a közéletbe...

- Az utolsó tanácsi rend
szerben voltam tanácstag 1986
1990-ig. Az ön által említett
választáson indultam, de a kam
pány során - úg" hiszem - nem
tettem meg minden t a gy6zelem
érdekében. Igazából kampány
nétküllettem második. A jelölt
szernélyének, és terveinek meg
ismertetése a választókkal elen
gedhetetlenül fontos ahhoz,'
hogy egy választáson jól szere
peljen. A mostani egy lényege
sen következetesebb kampány
volt.

- Akkor és most is fűggetlen
ként indult...

- Ez bizonyos mértékig hát
ránynak tűnhet, de úgy gondo
lom, hogy inkább el6nyt
jelentett. Gyomaendr6dön a
legtöbb párt hasonló nagyságú
szavaz6bázist képez. Egy párt
jelöltjeként indulva kisebb' lett
volna az esélyem. Mindezen
túl, úgy vélem a város gondjai
nem pártpolitikai kérdésként
kezelend6k.

- Melyik párt politikája, tevé
kenysége áll Onhöz legköze
lebb?

- Nem tudnám egyik párt po
litikája mellé sem letenni a vok~

somat. A szakmám, paraszti
származásom a kisgazdapárt
hoz is köt. Az ifjúságomat az
elmúlt rendszerben éltem, an
nak a politikának is voltak - ta
gadhatatlanul - pozitívumai,
minthogy vannak a mai szocia
lista politikának is. Más kérdés,
hogy az elmélet a gyakorlatban
olykor mást mutat. Sorolhat
nám a Fidesz, a keresz
ténydemokraták pozitívumait.
Vannak olyan parlamenten kí
vüli pártok, amelyek politikájá
vai is egyet tudok érteni,
például a határainkon túl él6
magyarság problémái is ide tar
toznak. Tehát, a kérdésre visz-

szatérve, nem köt6döm közvet
lenül egyetlen pánhoz sem, vi
szont sok párt politikájával
tudok azonosulni.

-A választási kampány idején
ellenfelei gyakorta hangoztat
ták, hugy nem érdemes must
olyan embert választani a város
élére, akinek nincs közigazga
tási gyakorlata... Ennek ellené
re - azt mondják - elég
otthonosan mozug a polgár
mesteri szerepkörben.

- Úgy gondolom, hogya
polgármesteri munka nem hi
vatali tevékenységet jelent.
Az én munkám egyfajta gaz
dasági munka. Ugyanis soha
nem tudtam elfogadni, hogy
Gyomaendrőd, adottságai el
lenére lemaradt, illetve nem
tudott lépést tartani a hasonl6
adottságú városokkal. Ez a le
maradás már valahol a két te
lepülés egyesülését követ6en
megkezd6dött, s a '90-es évek
elején a lemaradásuk még
nyilvánval6bbá vált, annak el
lenére, hogy a rendszerváltást
követ6 években még volt pénz
az önkormányzatoknál. Ezt a
lemaradást most pótolni kell.
Ezek zöme pedig gazdasági
feladat. Valószínűleg hivatal
nokká soha nem válok, igaz
nem is akarok.

- Értékelte-e az eló'dje mun
káját, s ha igen talált-e benne
követendó't?

- Nekem nincs jogom, s nem
is kötelességem az el6z6 pol
gármester munkáját értékelni.
Mindenképpen találok tevé
kenységében pozitívumot is.
Egy intelligens, humán beállí
tottságú emberként vezette a
várost. Ám gazdasági szem
pontból bátortalanul közelítette
meg a dolgokat. Ez is vezethe
tett oda, hogya val6s értékek
helyett más jellegű értékek ke
rültek előtérbe.

-A hivatali és intézményi dol
gozók körében bizonyára van
nak ellendrukkerei. többen nem
kedvelik az On stílusát, azl
mondják diktatórikus vezetó~ ..

- Vannak elképzeléseim, me
lyekhez bizonyos mértékig ra
gaszkodom. F6leg akkor
ragaszkodom az elképzelése
imhez, ha másoknak nincsen
véleménye sem. Lehet, hogy
sok önkormányzatnál virul a
demokrácia, de ezen kívül az
után semmi ... A val6s demokrá
cia nem azt jelenti, hogy
mindenki azt csinál, amit akar,
a város csak adja oda a pénzt az
intézményeknek, azután ne
sz6ljunk bele semmibe. Egyes
intézményvezet6knek sokkal
kényelmesebb volt az, hogya
városi költségvetésből kilob
bizták a maximális összeget, s
utána szabadon gazdálkodtak,
még úgy is, hogy idejekorán el
költve a pénzt újabb összege
kért kilincselt az intézmény a
városnál. Ezt én nem akarom
eltűrni. Racionálisan működ6,

színvonalas munkát végz6 in
tézményekre van szükség, hogy
több pénz' maradjon azokra a
fejlesztésekre, amelyekkel a la
kosságnak és a következő nem
zedéknek is kulturált
életkörülményeket tudunk biz
tosítani, hiszen nincs j6 iv6vi
zünk, nincs helyi rádiónk,
tévén k, 21 százalékos a szenny
vízcsatornára val6 csatlakozás,
rosszak az útjaink.

Tudom, hogy a változás, az
újszerűség, a számonkérés nem
fog egyesek körében tetszést
aratni. A hivatali dolgoz6k kö
rében sem tetszik mindenkinek,
ha bármikor bármiért számon
kérhetik a munkáját, felel6s
ségre vonhatják. Sokaknak kel
lett egy eddigi kényelmes
életstílust feladni. A hivatal
dolgoz6inak - kivétel nélkül - a
város lakosságát kell szolgálni
uk.

- Az eltelI 6 hónap alalt mi
lyen sikerekről tud számot adni,
s milyen - esetleges - kudarcuk
ról?

- Siker volt. hogya hivatal
átszervezésével, közelebb ke
rültünk az emberekhez. Siker
ként könyvelem el, hogy az

elmúlt hónapok alatt 37 pályá
zatot nyújtottunk be különböz6
helyekre, sha nem is mindegyi
ken de nagyobb részével nyer
tünk jelent6sebb összegeket.
Sikerült az országgyűlési kép
visel6vel olyan kapcsolatot ki
alakítani, amellyel közösen a
város érdekében tudunk tevé
kenykedni. Siker, hogy a város
vezetésének új koncepcióját a
megyében is elfogadták, s tá
mogatják is törekvéseinket. A
testület tagjainak nagy része is
elfogadta az új koncepciót, a
változtatás iránti igényemet.
Ezeken kívül több olyan ki
sebb-nagyobb eredmény van,
amely azt mutatja, hogy néhány
éven belül ezt a várost a meg fc
lel6 szintre lehet emelni. Ku
darcok is voltak, de úgy
gondolom, hogy ezek a kedve
met nem vették el, törekvései
met nem gátolták. Igaz, jöv6rc
választás lesz, de senki nem
várhatja, hogy 2 év alatt behoz
zuk a lemaradást. Én 6 évet kér
nék, de még lehet, hogy az is
kevés lesz ahhoz, hogy utolér
jünk hasonló adotlságú 6s mé
retű városokat. Most is azt
ígérhetem, hogy a következő

önkormányzati választásig egy
fejl6dési folyamatot a1apüzwlk
meg, és indítunk el a városban.

H.E.

il- feUuk ~
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Továbbra is tart
- pulóverek

- pólók
- shortok

- tornanadrágok

30 %

árengedményes
vására!

Gyomaendrőd,

Fő út 181/1.
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Új könyvtárigazgató a Városi Könyvtár élén
Beszélgetés Hajdú Lászlóval

- A Városunk c. újság olvasóinak
nevében gratulálok a kinevezéshez.
Kérem. mutatkozzon be olvasóinknak.

- 51 éves vagyok, három gyermekem
van. A végzettségemet tekintve magyar
nyelv és irodalom szakos tanár vagyok,
de elvégeztem a népmüvelői előadói

szakot is a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen, és népmüvelés
könyvtár szakot a Tanárképző Főiskolán.

- Mióta él itt?
- 16 éve vagyok kapcsolatban

Gyomaendrőddel, Békéscsabáról jöt
tem ide. Itt vertem gyökeret itt lakom a
Kolmann-telepen, már tíz esztendeje.

- Munkahelyei ?

- Nem sorolom fel munkahelyeimet,
tizenegynéhány volt már, kelettől-nyu

gatig. De az ipari szakiskolában már
régóta dolgozom: az idén kezdtem meg
a tizenhatodik tanévet. A könyvtári állá
som mellett is tanítok havi 50 órában az
iskolában, így a színjátszástól nem sza
kadok el.

És most megpályázta a
könyvtárigazgatói állást. Mi motiválta
ebben?

- Sokan mondták már nekem, hogya
véremben van a pályázás. Tényleg, sok
szor pályáztam már, de csak olyan
munkahelyekre, amelyek az emberrel
vannak kapcsolatban. Mert az én
végzettségem és egész mentalitásom
is az ember körül forog: nevelés,
oktatás, művelődés. Ebbe az is belefér,
hogy megpályáztam a sportcsarnok
vezetői állást. Megpályáztam az ipari
iskola igazgatói állást is, de R. Nagy
Jánossal szemben 5-6 szavazattal
lemaradtam. Azóta már R. Nagy János
kartársam a Kner Nyomdában dolgozik.
A Gyomaendrődi Híradó szerkesztői

állását is megpályáztam, meg is
nyertem, igyekeztem befolyás nélkül
szerkeszteni a város lapját. De aztán jöt
tek olyan képviselők, akik cenzúrát akar
tak. Nem szeretem a sablonokat, ezért
vannak, akik "csodabogár'-nak tartanak.
Nem kedvelik szókimondásomat.

- Konkrétan a könyvtárvezetői állást
miért pályázta meg?

- Mert szeretem a könyveket.
Nekem egy szép és tartalmában is
értékes könyv olyan, mint egy szép nő 
felizgat. De kihívás is volt nekem ez az
állás: vajon itt hogyan állom meg a
helyemet? Sokan bíztattak a barátaim
közül is, úgyhogy bele mertem vágni. A

kultúra ügye rengeteget csúszott lefelé
az utóbbi időben, ennek megállításában
szeretnék szerepet játszani.

- Tervei?
- Ami jó volt a könyvtárban, azt foly-

tatjuk. De új dolgok is lesznek. Azt
akarom, hogy ne csak lássák az
emberek, hogy .itt könyvek vannak a
polcokon, és hogy itt tudósfélék válo
gatnak. Helyet akarunk adni mindenféle
civil szerveződésnek, szeretnénk, ha itt
lenne második otthonuk

- Milyen civil szerveződésekre gon
dol?

- Szeretném 1998. január 22-én, a
Kultúra Napján megalakítani a gyoma
endrődi kulturális szervezetet. Össze
fognánk azokat a kis csoportokat akik
bármilyen öntevékeny formában létezni
akarnak. Itt képzőművészektőlkezdve a
csigagyűjtőkig mindenkit várok. A vál
lalkozók Házával is kapcsolatba kell
kerülni, hogy támogassák ezeket a kul
turális szervezeteket. Volna egy havonta
megjelenő lapja IS ezeknek a
szervezeteknek, tele várost érintő infor
mációkkai.

- Az Internetbe is bekapcsolódná
nak?

- Igen, ezzel tudjuk a lakosságot
tájékoztatni a legjobban. A helyi önkor
mányzat pályázott a civilbarát önkor
mányzat témájú pályázaton. Ebben
közreműködik a művelődési központ is,
a városi könyvtár is, és a közösségi ház
is.

- Az iskolákkal is jó kapcsolatban kell
lenni.

- Az iskolai könyvtárosokat össze
akarom hívni, hogy egyeztessük a folyói
rat rendelést. Azt is szeretném, ha
legalább a város könyvtárai között
megvolna a könyvtárközi kölcsönzés. Az
Interneten keresztül kapcsolatban
lehetünk egymással. és szeretném, ha a
könyvtár lenne az információs bázis.

- Nyilván lesznek rendezvények is.
- Őszi gyomaendrődi könyvnapokat

akarok csinálni. Itt szüreti mulatságtól
kezdve minden lesz úgy, hogy néhány
napig a könyv lenne a főszereplő az
életünkben. Az Ünnepi Könyvhétre is
valami olyat akarok. amitől az tényleg
ünnep lesz. Szeretném meghívni
Schwajda Györgyöt. a szolnoki színház
igazgatóját. Olvasótábort is akarok
szervezni. A kárpátaljai gyerekek rend
szeresen járnak a Bethlen Gábor
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Szakközépiskolába, azoknak lesz tábor
Bükkszentkereszten. 'A téma az Ábel
trilógia lesz.

- Maga szép eredményeket ért el a
színjátszás terén is. Ezt a munkát is foly
tatja?

- Igen. A tanítványaimmal - ők a
Komédiás kör - szeretnék kéthavonta
pódium műsorral bemutatkozni a
könyvtárban, ezen belül új könyveket
akarunk bemutatni. Át akarom hozni az
iskolából a színházszervezést is. Nekem
a színházakkal jó kapcsolatom van, a
színházszervezés ezután a könyvtár
égisze alatt menne.

- Nem mintha az eddigieket kevesell
ném, de megkérdezem: van esetleg
még más terve is?

- Hogyne. Ide kellene csábítani a
munkanélküliek átképzését. A fiatalok
nak is adni kellene szórakozási
lehetőséget. Nincs egy jó kávézóhely.
Jó lenne itt egy kávézó is. A fénymá
solást is be fogjuk indítani. Szeretnék
egy nyári lugast az udvarban, hogy ha jó
az idő, ott lehetne olvasgatni.

- Szétvált a gyomai és az endrődi

könyvtár. Milyen munkakapcsolatot ter
vez a jövőben?

- Csakis segíteni akarjuk egymás
munkáját. Ezzel ők is többek lesznek, és
mi is.

- Mi a véleménye arról, hogya volt
ENGI-be kerülne esetleg a könyvtár?

- A döntéseket végre kell hajtani. Én
el tudok képzelni egy olyan intézményt,
ahol együtt a művelődés, a könyvtár, a
képtár, de még a turista iroda is. Én a
Turinformot is ide hoznám a könyvtárba.
Manapság luxus egy külön Turinform.
amikor egy információgazdag könyvtár
is képes lenne erre a feladatra.

- Pénz honnan lenne a tervekhez?
- Pályázunk, mindent megpályázunk.

És fel akarom használni a meglévő

kapcsolataimat is. Én nagyon nyitott
vagyok mindenkivel, sok barátom van.
Nem arról van szó, hogy mindenki
szeret, ilyen nincs. Az egyébként csak
jó, ha az embernek vannak ellenfelei,
akkor tud harcolni, és az megedzi az
embert. Sokszor ítélnek felszínesen az
emberek, könnyen kimondják, hogy ki
milyen, hogy Hajdú is milyen. Majd elvá
lik...

- Sok sikert, minden jót Nektek,
gyomai könyvtárosok I

HORNOKNÉ NÉMETH ESZTER
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VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

A képen jobbról Katona Sándor, aki átadja az Egyesület elnökcnek, Dinya
Lászlónak. a létrás tüzollÓkocsit.

Tavaszi találkozás
Katona Sándor mecénással

a magyar munka tár- fizették az éves tagdíjat (akkor 6 forint volt).
sakból 12-en földieim. Tehát városunkban tiszteletreméltó hagyománya
gyomaendrődiek. Ők van a Ttízoltó Egyesületnek. és límogat,ísának is.
is a kezem alatt dol- Illik ezt Flórián nap uíján felidézni, mert elődeink
goznak. és biztos példája követésre méltó l De úgy gondolom, hogy
egzisztenciát teremt- n Ön segítsége nem csupán hagyomány tisztelet,
hetnek maguknak. az hanem ennél sokkal többról van SZÓl Ön egy
általuk végzett jó olyan tevékenységét segíti a v:írosnak, ami min
munkával. Az anyagi denképpen szükséges és hasznos. Az itt élóK nyu
problémáikon tudnak galmához, biztonságához sok minden hozz,:itar
segíteni. Évente több- tozik. Emlékszem. hogy gyermekkoromban.
ször haza látogatok. amikor el kezdődött az aratás. akkor be voltak a
hiszen in élnek a családok osztva a tűztigyelésre. Amikor ránk
szüleim és testvéreim, került a sor, akkor meghatározott idóben,
és mélyek a gyökerek. meghatározott órát a templom tornyának
- Számomra, - és biz- ablakában kellett tölteni. és tigyelni a határt. hogy

tosnn nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal - ha netán valahol lííz ütne ki, azt azonnal jelezzük.
nagyon meghaló a szülőföld iránti sZlílU1i nem aharangok félreveréséveL és egy zászlól abba az
akaró ragaszkodás. a tenni akarás, a segítés, ami ablakba kdlcn terUli, amerre a tííz volt. Hál persze
végül nemes tettekben is megnyilvánul. Az akkor még itt nem volt telefon. ezért így oldollák
adomány gondolom, hogy sok-sok munka. pénz. meg a gabonák ltíz elleni védését. Szeretném
törődés uuín érkezik ide haz,l. Kérem, mondjon megkérdezni, hogyan lervezi a jövőjét. s ha nem
erról is néhány gondolatot. veszi túlságosan személyes jelkgtínek a kérdést.

- Szakmai és bar:íti kapcsolatok révén tudok a kérem. válaszoljon is. Hol kivánja a nyugdíjas
használt j;ínníívekhez jutni. amit saját eróből újí- éveit tölteni. noha az még mcssze van. de az
lunk fd úgy, hogy azok az illhoni I:lkosság teljes emlx:r áltaJ,íban előre terva?
biztonság,it szolgálják. - Tcnnészetesen itthon, aszülőhelyemen.

- Hogyan kerüll éppen a Tíízollókkal kapcso- - Köszönöm a beszélgetést. köszönöm. hogy
lalban? a szülőföld szeretete ilyen letteklx:n nyilvánul

- A szállásadóm n Siegen megyei ltízoltó- meg Önnél. Egyetlen gondolalllJ. búcsúzom: Ha
parnncsnok volt. Ő is sokat segít még a mai napig a világon mindenki ilyen volna, ez a világ men
is. luhon pedig hallollam egy sajnálatos halálos nyivcl jobb voinni
balesetet, és ekkor hntároztam el. hogy ezen a Wgezctül. de nem ulolsó sorban: N:lgYOn
téren meg próbálok segíteni. hogy a baj ne nagy tisztelettel meghívom az Endrődick Baráti
isméllődhessen. Körének. m:íjus 16-iki találkozój,íra. ahol

- Az érdekesség kedvéért elmondom Önnek. reményeink szcrint nagyon sok máshol élő. és ler
hogya kezembe került;l minap az 1930-~s évből mészetesen itthon éló1< találk07~isára keriil sor.
a 'Tíízoltók Gyomai Önkéntes EgyJet"-ének tag- vala:nint egy jóízíí endrődi birkapörkölt ebédre is
nyilvántartó könyve. A tagság létsz,ima pártoló és a Dombszögön. Kérem, ha teheti, tiszteljen meg
alapító tagokkal egyiitt 99 fő volt! GazdáJkodók, benniinketjelenlété,veJ.
kereskedól<, iparosok. vendéglősök. háztnrtásbe- Csász,irné Gyuriez:J Éva
liek. községi tisztviseló1<, földbir- r---..,...=----=c="""~___,,""'--..,...""'=

tokosok, földmíívesek. italmérők,

iigyvédek, főj

egyző, jegyző,

gyakornokok, .
községi or
vosok, római
katolikus plé
bános, banktu
lajdonos.
nyomdatulaj
donos, malom
tulajdonos
mind-mind az
"Egylet" llgjai
voltak, és

TURUL CIPŐ GYOMAENDRŐD
Szabadság tér 2,
Telefon: 66/386-891

66/386-251

A TURUL CIPÖBOLT
új helyen: Gyomaendrőd,

Fő u. 204.
(a Gyógyszertár me Ilett)

Megújult választékkal, bevezető árakon kínálja termékeit.

- Az endrődi lWasz jöttél már évek óta nem
csak a haZJtérő gólyák, hanem az Ön értékes
ndományainak az érkezése is jelzi. Hiszen már 3
ik éve tavasz táján rendben érkeznek az Ön
küldeményei. amelyek a városunk vagyonát igen
szépen gyarapítják. Az Endrődi Ttízoltó
Egyesülel használatába kerülnek ezek az
eszközök, tlÍzoltóautók, mentőautó. idén pedig
egy megye szinten is ritkaságszámba menő un.
"létrás tűzoltóautó". amit éppen tegnap, április
17.-én adott át igen nagyszámú érdeklődők

körében.
Minde~ckelőtt arra kérem Önt, hogy a

Városunk olvasói számára mutatkozzon be. mert
azt mindnyájan tudjuk, hogy itt születelt
Endrődön, de a késóbbi évek is érdekelnek ben
nünket.

- Az általános iskolámat Endrődön, a sz,lk
munkásképzőt Gyomán végeztem. Szolnokon
kezdtem el dolgozni, tovább tanultnm a sz:Jk
mában. és megszereztem a szakmán belül külön
böző szakképesítésekel, és mestervizsgát tettem.
1981.-tól Németországban atomerőműveknél dol
goztam, és 1988-tól vagyok ugyanazon a munka
helyen, a kreuzrali BLEFA cégnél , mint főszerelés

vezető dolgozom. Jelenleg 53 magyar munkatár
sam van. Nem kis büszkeséggel mondom el, hogy

VfIROSOtlK, Gyomaendrőd * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrödiek Baráti Köre Egyesület * Felelős szerkesztő: Császár Ferenc, 5502
Gyomaendrőd, Damjanich u. 15. Te!., Fax: (66) 386-323 * Szerkesztők: Császámé Gyuricza Éva, Cs. Szabó Istv~, Ho~0kr:é N~metJ:. Eszter, Hu~ya
Alajos, Iványi Mária, Marsiné Giricz El7Sébet, Márton Gábor, Star!< László * Felelős kiadó: Vaszkó András * MUVELODESl ES KOZOKTATASI
MTNISZTÉRJUM: Nytsz.: BIPHF/1495/BÉll995. * Készült: Pelyva házinyomda, Gyomaendrőd, Fő út 81/1

Interneten: http://w.vw.szikszi.huflSlJgellert/* E-maii: ivanyi@maiI.szikszi.~u
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Az Endrödiek Baráti Körének találkozójáról

Méljus ló-éln délelőtt 10 óra tájban már gyülekeztek az
Endrődiek Baráti Körének tagjai, a meghívott vendégek a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tornatermében. A várakozás
percei a találkozások örömével, és a monumentális, eddig még
együtt soha ki nem állilott endrődi születésű Uhrin Péter képeivel.
való ismerkedéssel teltek Majd az iskolai csengő hangjára min
denki elfoglalta helyé!

Hornokné Németh Eszter bevesző szavaival vette kezdetét az
ünnepség Őt idézzük

"Kedves Barátaim I Engedjék meg, hogy egy szép üdvözléssel
kezdjem: - lsten hozta kedves mindnyájukat' A felelet erre
Endrődön: - Köszönöm, magam is igyekeztem. Ha ez az üdvözléS
helyileg bárhol is elhangzik, szinte biztosak lehetünk abban, hogy
endrődiek találkoztak egymással. Mesélik, hogya nagy
Budapesten álltak a vásárlók egy kenyeres pult előtt, és az egyikük
megkérdezte: - Aztán púha ez a kenyér? Amikor ment kifelé, vala
ki vállára tette a kezét - Maga nem endrődi véletlenül?

A héten volt a tájházban egy gyomai gyermekcsoport, és az
egyik gyerek megkérdezte: - Van itt komra? Ha akarjuk, ha nem,
igen gyakran előtörnek belőlünk olyan szokások, mozdulatok, kife
jezések, amelyek gyerekkorunkban vésődtek belénk kitöröl
hetetlenül.

Amióta erre a napra készülődöm, sokszor eszembe jutott,
milyen találó kifejezés a földi szó Kötődést jelent - kötődést

egymóshoz, kölődésl a szülőföldhöz. Mindenki ismeri közülünk azt
oz érzést, amikor hazaérkezünk. Érkezzünk bárhonnan, vagy bár
milyen járművel, ahogyan közeledünk Endrődhöz, kialakul, majd
megnövekszik bennünk egyfajta feszültség És amikor meglátjuk az
a templomtornyot, amelyből csak egy van a világon, meleg ség önt
el bennünket, semmihez sem hasonliiható nyugalom: hazaértünk.
Mósnak, más, nekünk ez a hely a kezdőpont és sokunknak a végső

pont is - itt születtünk Itt kaptuk az első, meghatározó leckéket a
vilógban való eligazodáshoz, itt kaptunk olyan tartást és
jellemvonásokat, amely elégnek bizonyult ahhoz, hogy az ország,
netán a világ bármely pontján meg tudjuk állni a helyünket. Mert az
élet beleszólt dolgainkba, nagyon sokon elmentek közülünk.
Különböző okok miatt, legfőképpen o megélhetőségért, mondia az
endrődi. És boldogultok, sokon közülünk igen komoly ered
ményeket értek el. Sokszor elgondolom, hogy hány csillagot adott
Endrőd az ország egére, miközben a falu ege, bizony elsötétült,
hiszen a 14000 emberből ma alig ÓOOO él itt."

Hornokné Német Eszter kedves szavai után az egyesület
elnöke Tímár Máté emelkedett szólósra:

"Barátaim' TesIvéreim' Sok-bajléltott szülőföldünk vigasztaló
szeretetében' - kezdte megnyitó beszédét - Megvénülhet az
anyoszülte ember, a honvágya nem vénül vele soha, ha Köröstől

messzi hajtja is álomra a fejét, oda, hová a megélhetés kényszere,
a boldogulás reménye, vagy más élet-meghatórozó kényszerűség

űzte Hiszen az endrődieknek oz újratelepülés kezdete óta
örökösen szűk volt Macedónia I S beilleszkedhettek ott, ahovó a
sors vezette őket, mindig érvényes volt rájuk a mikeskelemeni
idézet: "Mert úgy megszerettem Rodostót, hogy el nem feledhetem
Zágon!"

Endrődöt a mi Zógonunkat, mi sem feledhetjük - már Gyomáról
a honvógy fordilona vissza - nyelvünk bele-belefeledkezik e-hang
zós gyönyörűség be, s így lesz oz egyszerből egyszer, az emberből

ember s ez a sajátosság annyira a miénk, s tájnyelvfeletti, hogy
éppen Zágonban nem akarták elhinni, hogy én vagyok a tóvol
honos, és nem o "szomszédban született" feleségem.

Ez fűz minket össze, oz idekötődő emlékek és sírok mellett, s
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Dusa Kalalin főiskolás. és Kiszely Zollán szúnész szavalolai lel/ék
még felejlhellenebbé a lalálkozól

most amikor e sereglés rendjén közösségünknek új működési sza
kaszót kezdjük, engedjétek meg, hogy szeretettel köszöntsem
mindnyájatokat e teslvériesülő ünnepen, és tanácskozásunkat
megnyissam és kérem egyperces néma felállással emlékezzünk
meg halottainkról.

E mögött a mostani sereglés mögött is ilyen mikesi
összeterelődés reitezkedik, megidézve boldogult Rózsahegyi
Kálmón bátyánkat, - aki bár alig mérhető esztendőkbe, amit e
földön élt - tonúja vagyok, hogy még a Hamlet sírásójának nyelvét
is olyan mélységes endrődiséggel mondta - élte -, akár Tiborc,
vagyafalurossza nyelvét' S ebből kifeledkezni holtig sem tudott.

Rá emlékezve, emlékét idézve különös szeretettel illendő

köszönten ünk nevének örökílőjét Rózsahegyi Marikát, akit
egyesületünk tiszteletbeli tagjának tekintünk és szeretünk Kérjük,
érezze ezt és ez az érzés is gazdagiisa az életét

Ez az érem egyik oldala, mely emlékezésbe zsondii S a másik
felelősségrel Mert mögüle elénkbe villan a másik Endrőd is. Alig
húszezer holdas tizenkétezres népességgel, szapora cse
csemőhalállal, béresekkel, negyedesekkel, kubikosokkal, kivóndor
lással, csendőrsortűzzel, irázi, ecsegfalvi, bucsai, körösladányi,
dunakömlődi telepesekkel, s lesorvadással a hatezres
lakosságszám alá l

Világképünknek meghatározója ez is, a szebb jövendő

épiiésének kötelezettségével.
Tanácskozósunkat megnyitom."
Ezek után ismét Hornonké vette át a szót, hogy kezdetét vegye

az ünnepség, e szavakkal fordult az egybegyűltekhez:

"Nagyon vártunk benneteket, kedves Barátaink
Azt, ugye mondanom sem kell, hogyahírről, hogy oz elszár

mazott endrődiek hazajönnek, mindenki tud. Az is természetes, és
a kötődés része, hogy ilyenkor az itthoniak sorra veszik: kiről mit
tudnak, ki hová került, mi lett a sorsa, mikor van itthon, most vajon
hazajön-e? Hetek óta ez a téma Endrődön, és nagyon jó dolog,
mert azt bizonyiija, hogya falu még mindig számon tartja régen
voltlakóil

És ezzel párhuzamosan, természetesen készülődtünk is a
méltó fogadtatósra. De nem csak az un. "bizottság", annál sokkal
sokkal többen. Először is a gyerekek a délután öt órai műsorukkol.
Aztán az Uhrin család példóul a mostani alkalomra lehetővé tette
o körülöttünk látható kióllllási anyagol. Aztán azok az ismerős asz
szonyok, akik oz esti állófogadásra süteményekkel készültek, vagy
azok, akik az óllófogadást anyagiakkal segítették. Kérlek
Benneteket, hogy aki csak tud, jöijön el az állófogdásra, mert ott
látja vendégül Endrőd elszármazott barátait. De ott nemcsak a
vendéglátósról lesz szó, hanem arról, hogy oda nagyon sok itthon
élő endrődi is e!iön Vannak, akik erre a mai napra verssel, ének-
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HOGY EL NEM FE EDH T M ZÁGONT"
számmal készültek. Öket hallhaljuk maid a most következő műsor

folyamán."
Ezek után O Zenebarátok Kóruso szívet-lelket gyönyörködtető

előadása következett. Vezényelt Erdeiné Mucsi Márto. Bartók:
Áldás-békesség, Kodály Zöld erdőben c. művei hangoztok el.

Következett o találkozó hivatalos része o KÖZGYŰLÉS, melyet
Császárné Gyuricza Éva vezetett le Titkári beszámolójában
elmondta, hogy egy év alatt hóromszor találkozott a Baráti Kör
tagsága, egyszer Budapesten és két ízben Endrődön. A budapesti
találkozó több éves sikertelen szervezés után Tímár Imre és Kovács
Zoltán kitartó munkájával jött létre. Ezen o tolálkozón több mint 20
an vettek részt, akik első ízben jöttek el, és váltak o Baráti Kör lag
jaivá. Mind e mellett vállozatlanul keressük azokat, akikhez még
nem julott el hírünk, s szívesen jönnének sorainkba. A továbbiak
ban a pénzügyi beszámolóra és az alapszabály módosítására
került sor. A Közgyűlés a beszámolót és oz alapszabály
módosl1ósát elfogadta.

A Közgyűlés befejező aktusa volt, hogya tagság soraiba
fogadla Abóczkynél Rózsahegyi Marikál. Majd ezl kövelően Tímár
Málé áladla Marikának azl az oklevelet, melyben Öt az Endrődiek

Baráti Köre örökös tagjává nyilvánilotto Az: oklevelel o kövelkező

szavok kísérelében adto át:

"Szerelett kedves barátaim'
Kedves Rózsahegyi Marika'
Ha olykor rámtenyerel több mint hét évtizedem, belémnyilall

nak Szibéria, börtön, és életküzdelmi hozományoim, ilyenkor ma
gammentéséből rendszerint behunyom a szemem és visz
szarévedek az időben

Rendszerint o Liget jelenik meg emlékezetem képernyőjén o
rögtönzött szabadtéri színpadával, rajta egy ősz, göndör hajú,
csupa mosoly-szép emberarccal, aki sohasem halIolI
gyönyörűségű zengzetes magánhangzós, harangcsendüléses
zárt "e" betűs vallomásbon tett hitet endrődisége, idetartozása, és
szülőföldünk vállalása mellett.

Ez a drága bácsi, szinte az egész ország Kálmán bácsija
Rózsahegyi Kálmán, színművész, o Magyar Királyi
Kormányfőtanácsos, o Nemzeti Színház örökös tagja volt Nálo oz
endrődiség annyira hozzátartozó volt, mint o teste és o lelke. Ezen
o szép endrődi nyelven formálta o Hamlet sírásóját, éppen úgy
akór o Falurosszabéli szerepét, vagy bármely film alakítását

Most is ez o kép, ez o halhatallon jelenség szorong bennem,
amikor kinyilvánítom, hogy Egyesületünk, Abóczkynét, Rózsahegyi
Marikát, miután tagiai sorába sorolta, annak Örökös Tiszteletbeli
Tagjává is nyilvánilotta.

Adjo o jó lsten, hogy minél lovább viselhesse ezl o címel,
erőben, egészségben, kedves személyének és mindannyiunknak
örömére, Rózsahegyi Kálmán emlékének itthoni és nagyvilági szol
gálalában."

A jelenlévők nagy lopssal fogadták o mikrofonhoz lépő Morikál,
oki megköszönIe ezl o meglisztelletést, majd égre emelve lekin
tetét fennhangon szólt: "Nagyapa, ezt ketten kaptuk'"

És ismét Hornokné Németh Eszter vette át o szót, és vezette
tovább oz ünnepséget, mely o kórussol folytatódott. Ezúttal Kodály
Felragyog szép májusunk, Márványszoborhoz.. Modrigólok
következtek.

Az ünnepséget Gergely Ágnes Pannon ég alatt és oz ir fohász,
Tímár Máté: Emlékkisértő hajnaion c. verseinek elmondása követte,
amelyeket Dusa Katalin főiskolai hallgató és Kiszely Zoltán o
Békéscsabai Jókai Színhóz tagja mondtok el, o közönség nagy tet·
szése mellett.

A versek között Mészáros Elekné Ugrin Magda népdalokkal
gyönyörködtette hallgatóságál.

A műsor Hegedűs Boldizsárné Liziczoi Margitka megragadó
énekhangján megszólaltatott endrődi ballodáinak előadásával ért
véget E ballodák o nép ajkán született igaz helybeli történeteket
meséltek.

Az ünnepség befejezéseként következett Uhrin Péter képeiből
alkotott kiállítás megnyitása

Elsőként Vórfi András alpolgármester oz Önkormányzat
nevében mondott köszönetet o Munkácsi Mihály Múzeum
vezetésének, és mindazoknak oz Ugrin család tagjai közül, akik
lehetővé tették, ezt o példa nélkül álló eseményt, hogy 44 kép kiál
1I1ásra kerüljön.

Ezt követte Hunya Elekné Varjú Mariann tanárnő megnyitója,
amelyben aparasztfestő életútiából idézett Márton Gábor
könyvéből..

Hornokné Németh Eszter zárszavai után o résztvevők ebédig o
képekben gyönyörködhettek, s kedves beszélgetésekbe merüllek o
réglátottakkal.

A hosszúra nyúlt ebéd után kevés idő maradt o városnézésre,
látogatásokra, de aki tehette belátogatott o templomba, o tájház
ba, a régészeti múzeumba. Este öt órakor kezdődött a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola gáloestje, mely után állófogadás
következett, és éjfélig tartó beszélgetések közepette, vidám
nótázással fejeződött be oz Endrődiek Baráti Körének nagysikerű

találkozója.
CSÁSZÁR FERENC
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TANíTVÁNYAI SIKERESEN
TEVÉKENYKEDNEK ÉVEK ÓTA.....

Az ünnepség után megkértük Hunya
Elekné Variú Mariannát, aki a cím első,

boldog tulajdonosa lett, hogy
olvasóinknak valljon önmagáról.

"A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző

Főiskolán kaptam oklevelet földrajz-, rajz
szakon. Nagylaposra, majd Gyomára
kerültem dolgozni. 30 éve nagy óraszám
ban tan110m a rajzot, és szakkört vezetek.

Egy-egy iskolában elszigetelten
működik a raiztanár, így minden alkalmat
megragadtam a továbbképzésre. Részt
vettem a Magyar KépzőművészetiFőisko
la által szervezett l éves felsőszintű raiz
tanár továbbképzési cikluson, a megyei 2
eves komplex gyakorlati sze-mináriumon, C5Á5ZÁRNtGYURICZA tVA

A probléma sokszor a tevékenység
folytatásának hiánya. Hiszen nem minden
középiskolában, szakiskolában tud
szabadidejében irányítottan dolgozni,
fejlődni e téren. Jó lenne, ha a sporthoz,
tánchoz hasonlóan nyaranta legalább l
hetet együtt tölthetnének a
képzőművészet iránt fogékony fiatalok.
Alkotómunkájukhoz, indíttatást, a foly
tatáshoz segítséget kapnának. Biztos
vagyok benne, hogy sok fiatal
közművelődési szinten, színvonalas,
rendszeres kiállító lehetne. A saiát és
mások munkájóban is nyomon követhet
nék a fejlődést és magasabb szint iránti
igényt.

Az iskolák átalakulóban vannak. Az
iskoláknak, a tanároknak is egyéni utat
kell járni. Mindannyiunk vágya, hogy
iskolánk optimális tanulási környezet
legyen, jó programokkal, s motivált
diákokkal.

Munkámhoz sok erőt adott a családi
háttér. Édesanyám gondoskodását,
szeretetét naponta élvezem. Férjem, gyer
mekeim egészségesek, van munkáíuk,
faladatuk, ami megnyugtató. Két éves
Emese unokám most a legféltettebb kin
csem."

Kedves Moriann! Kívánjuk, hogy
oktatói munkája tovább gazdagodjon,
hogy keze alól sok-sok szép reményre
jogosító ifjú kerüljön ki, akikkel majd
müvészefi tár1atokon falálkozhassunk,
akik tovább folytatják nevelöjük,
tanítójuk áldásos munkáját. Isten
áldását kérjük nevele munkájára.

majd a képzős és ipar
művészeti gyakorlatok
szemináriumán
Továbbá a tanárok
nyári akadémiáján, s a
nemzetközi konferen
cián.
1986 óta tagja vagyok
a Magyar Rajztanárok
Országos
Egyesületének.
Nyaranta meg ren-

Rövid hi"rben már közre adtuk, hogy dezett 3 napos konfe-renciáin is részt
városunkban Idén elsőször került átadás- veszek. Ez év júniusában Gyöngyösön a
ra oz 'tv kiváló pedagógusa" oÍTl. Június Soros Alapilvány az INTERINTRA-SULI-NET
71-én, bensőséges ünnepségen a pol- címmel rendezték meg a konferenciát.
gármester adta át a képviselő-testület (Ha rajztanár olvassa e sorokat, s
által adományozott eiíne!. szeretne jelentkezni a MROE tagjai közé,

Hunya Elekné tanárnőt javasolta e cím: 1751 Budapest, Pf. 142.)
eiínre az iskola igazgatónője Giriczné A szakmai háttérben sokat köszön
Varga Erzsébe/, aki /gy indokolta hetek Honti Antal bácsinak, műhely

javaslatát a nevelőtestület előtt: - Hunya galériájában számtalan rendezvényét
aekné tan/lványaislkeresen tevékenyked- látogathattam tanilványaimmal, volt
nek évek óta... megyei szaktanácsadómnak, kollégám

nak, Békési Mihályné Anikónak, ki minden
tudását közkinccsé tette. A MROE
elnökének Dr. (sőregh Évának, ki a rajz
tanárokat édes gyermekeként szereti.
(Vaszkó Irénke néni jut róla eszembe, és
fordilva.l

Diákíaim eredményei: 30 év alatt
elértünk nemzetközi, országos, megyei,
helyi dobogós helyeket. Az idén 1997/98
as tanévben 19 tanulómat jutalmazták
könyv, vagy pénz formájában. Továbbá
sok-sok oklevéllel ösztönözték a többieket
a folytatásra. A legszebb jutalom egy
gyermek számára, ha szakmai táborozá
son vehet részt. 2 alkalommal vettünk
részt nagy létszámban Zánkán, művészi

táborban, jutalomból.

MINDENT EGY HELYEN

.'~f( PIKTOR"BO~;~AN!
A ' rdrőd, Fo ut 204.

/0:.. . '·66-386-611)""""" ...'."""'.. ./,::." ":"'q~

_llIIlIIiIIi Kaphatók:
- festékek, ,lakkok, ecsetek,

- szerszámok, csavarok, szegek,
- ragasztók, zárak, vasalások,

- és linóleumok
PADLÓ BURKOLÓ LAPOK MINTA UTÁN,

HOZZÁ RAGASZTÓK, FUGÁZÓ AUZAT KIEGÉszíTŐ.
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KOZMA LAJOS BÚTORAI A KNER MÚZEUMBAN

nak pedig tetszik az ő, új ismereteit tüstént a maga
munkájában alkalmazni képes, gyakorlatiassága.

Közös bennük a minden új iránti nyitottság, s az,

hogy Kozma is sok területen autodidakta, hiszen ta

nult szakmájától gyakran messzire kalandozott.

1918 nyarán a nyomdászat alapismereteire vetette
magát nagy lelkesedéssel, hogy aztán megszülessen
a jellegzetes Kozma-barokk, s ennek jegyében a
Kner Nyomda egyedülálló díszítő készlete, a fejlé
cek, a záródíszek, vignetták sorozata, valamint az

egyenként önthető, betűként szedhető, változatos
keretek k':szítésére alkaiIm1s, máig használ atos kör
zet sorozat. Már ezek felhasználásával készültek a

A Kner Múzeum állandó kiállitása Kozma Lajos
bútoraival gyarapodott. A megnyitót november
20.-án 14 órakor, a művész halálának 50. évforduló
jára emlékezve tartották. Kiss Éva művészettörté

nész - aki a kiállítás magyar-angol nyelvű

ismelietőjét is írta - előadásában kitért Kozma pályá
jának legfontosabb fordulópontjaira, a Kner család
dal, különösen Kner Imrével való barátságára, s a

most megszerzett bútorok történetére.
Mint Ö is említette, nem elöször kerülnek Koz

ma bútorok a Kner házba. Magát az épületet, s az
eredeti berendezést is Kozma Lajos tervezte
1925-ben. Barátja és munkatársa volt Ö Kner Imré
nek. Barátságuk 1918 nyarán mélyült el, amikor Sel
mecbányán együtt töltötték az augusztust, a
tömegtermelés és a kézműves igényesség ellent
mondásaira keresték a megoldást.

Az építész Kozma, aki fiatal mémökként Lajta
Béla irodájában dolgozott, sok mindenbe belekós
tolt. Első sikereit nem is épületei vel, hanem grafikái
val, ex Libriseivel és szignettjeivel érte el, de a
festészetbe is belekóstolt. 1909-ben és 1910-ben,

Párizsban Matisse tanítványa, megismerkedik a leg
modernebb törekvésekkel. Nem marad meg azonban

a festészet mellett, a bútor, a textil, a belsőépítészet

egysége, egyszóval a lakberendezés sokkal jobban
izgatja. Első ilyen irányú komolyabb munkája a Ró
zsavölgyi Zeneműbolt berendezése a Váci utcában,
mely külfóldön ís nagy visszhangot keltett, Az I. vi
lágháború azonban, miként Kner Imréét, úgy az ő

pályáját is megszakítja, hogy aztán az újrakezdést

már együtt tervezzék meg. A világlátott, képzett mü
vész nagyon is imponál a szerteágazó müveltségét
autodidaktaként megszerző Kner Imrének. Kozmá-

t"'"-;',.

Király György irodalomtörténésszel közösen
megalkotott Három cseppke könyvecske, a Kner

Klasszikusok és a Monumenta Literarum sorozatok.
amelyek folytatását Király Gyögy korai halála aka
dályozta meg.

A Kner villa 1925-ben épült fel, éppen Kozma

stílllsváltása előtt, még ebben a népies, neobarokk
stílusban. A bútorzat és az ajtókeretek magukon vi
selték a Kozma-féle díszítéseket. Sajnos az eredeti

berendezésből csak az ajtódíszek és a hálószobába
beépített gardróbszekrény maradt a család elhurco

lása és a lakás kifosztása után.
A most megszerzett bútorok Kozmának a követ

kező korszakából valók. Aszobaberendezés

1928-ban készült. a biedermeier utánérzésekel sem
nélkülöző magyar an deco egyik legszebb darabja.
Szegő Zsigmond - a Fővárosi Elektromos Művek

akkori igazgatója - lakásában a Jeányszoba kényeI
mét szolgálta. A bútorok alapanyaga cseresznyefa.
amelynek erezete. szépsége kiválóan érvényesül a
kerek asztalka lapjának körcikkekból való intarzia

szerű összeállításnál, s a fotel és a kanapé ívesen
meghajlított karfáinál. Érdekes megoldású a fekhely
csónakszerűen meghajlított fej- és lábvége. A

mennyezeti lámpa és egy falikar szintén szerves ré-.
sze a berendezésnek. Kár, hogy az eltérő stílusok mi

att a már említett gyönyörű gardródszekrényt. a régi
berendezés egyetlen megmaradt darabját most egy
függöny mögé kell rejteni a látogatók szeme elől.

Mégis nagy nyeresége ez az új szerzemény a
múzeumnak. hiszen Kozma-bútorokhoz nem
könnyű hozzájutni. A gyarapodás Erdős Ákosnak, a
Kner Nyomda tulajdonosának, az Ő gyűjtő szenve

délyének és hozzáénésének köszönhető.

Befejeződött a katolikus temetők rendbetétele
A Halottak napi megemlékezé

seket Endrőd minden katolikus te

metőjében méltóan előkészített

környezetben tarthattuk. Sokan hazajöttek halottaikhoz az ország sok-sok
részéről, sőt külfóldről isjártak itthon. Sok munka, pénz volt az elhanyagolt

temetők rendbetétele mögött.

Tisztelettel köszönjük meg mindenkinek, akiket illet, hogy segítettek
bennünket pénzzel, munkával, jóakarattal. Köszönjük a helyi Munkaügyi
Központ vezetőjének, és munkatársainak a jóindulatú hozzáállást és min
den nemű segítséget. Köszönjük a képen látható munkacsapat minden tag
jának, hogy tisztességes munkát végeztek, kegyeletet nem sértettek a
legnagyobb munka közepette sem. Külön köszönjük Dinya Elek bácsinak
és Iványi Sándor bácsinak azt az ön
zetlen segitséget és magas szintű mun
kát, amit akármelyik fiatal

megirigyelhet, mind a minőséget,

mind az eredményt illetően. S végül,
de nem utolsó sorban köszönjük, akik

pénzzel segítették a munkát. Közel
600 ezer forintot kellett összegyüjte

nünk ahhoz, hogy 14 ember 10 héten

át dolgozhasson az egyház 4 temetőjé

ben. Az összeg 68%-a a távol élőktől

jött, a 32 % az itthon élőktől. Köszön

jük!
Támogatóink voltak, lapzártáig:

Ambr6zi László, Bela Imre, Balog Pé-

ter, Császárné Gyuricza Éva,

Dajkáné Hunya Irén, Dinya Elek,
Dinya György, Dinya László,

Dinya Zoltán, Farkasinszki Zsuzsa, Fülöp Imréné, Gellai László, Dr

Gyuricza Béláné, Iványi Józsefné, Iványi Sándor, Hunya István, Lajtos

Imréné, Latorcai János, Németh Dezső, Uj házi Ernő, Porubcsánszki Mi

hály, Szabó Dezsőné, Tímár Jánosné, Varjú László, Vaszkó András, Zsigri
Mária. A legbőkezűbb adakozó, akinek az egész akció köszönhető,Ka
tona Sándor, és munkatársai Németországból.

Az ENDRŐDISZENT IMRE PLÉBÁNIÁÉRT ALAPÍTVÁNY szám
láján gyűj tjük folyamatosan ajövő évi munkákhoz a pénzt. Kéljük az itthon
és távol élőket, hogy erejükhöz mérten továbbra is támogassanak céUaink

megvalósításában. Jövő év áprilisában

szeretnénk megkezdeni a temetőkben

a munkát. Kisebb létszámmal, de fo
lyamatosan tervezzük, ha az anyagi

forrást össze tudjuk hozni úgy, hogy

ismét igénybe vehessük a Munkaügyi
Központ támogatását.

Az Alapítvány szám!aszáma:
Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet 53200015 - 10003231, vagy
készpénz befizetést a Plébánia is
tisztelettel fogad a Fő utca I sz.
alatt.

Iványi László plébános
CSÁSZÁRNÉ GYURICZA ÉVA
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Az
Interneten

Átadták Gyomaendrőd város
WEB Szerverének - honlapjának
Internetes oldalait. A Városháza
Dísztermében bemutatták több
monitoron is a szegedi Mars
Network Kft. és a gyomaendrődi

összeállitók munkájának ered-
ményét 1998. december 9-én.
Dezső Zoltán alpolgármester üdvözlő beszédében

elmondta, hogy Gyomaendrőd 1989 óta vesz részt
az informatikai programokban. A mostani rendszer
kidolgozásában jelentős szerepe van Megyeri László
vezetésével Homokné Németh Eszternek, Mile
Erikának, Megyeriné Csapó Ildikónak, Füzesiné
Hudák Júliának, Kóris Györgynének, Homok
Ernőnek, Hajdú Lászlónak.

Szántó József a Mars Network Kft. vezetőjének

köszöntőjében elhangzott, hogy céljuk az Internet
közönségét ezzel az anyaggal úgy határon belül,
mint határon kívül is a lehető legszélesebb sávban

ellátni. A Gyomaendrőd után érdeklődőknek az
információs rendszerben képi és szöveges anyag ad
minél teljesebb információt ezután.

Az eredmény egy szoros együttműködés

gyümölcse. Képpel és szöveggel témakörök szerint
áttekintést ad a város valóságáról, jelenéről.

jövőjéről és szándékairól.
A rendszer nyitott, fejlesztés alatt áll. Békés

megyében Orosháza, Békéscsaba után Gyoma
endrőd a harmadik ebben a formában az Inter
neten. Mintegy 300 kép színesíti a közel 700
oldalas anyagot.

Az Internetről és a honlapról Megyeri László al
jegyző a rendszer fő ismerője, létrehozója tájékoz
tatja dióhéjban a Híradó olvasóit.

Elmondta, mint ismert az Internet egy
világhálózat, ami azt jelenti, hogy vannak a föld
egy-egy pontján olyan nagy teljesítményű

számítógépek, amelyek a kábeleken keresztül
kapcsolódnak egymáshoz. Ezek között történik az
információcsere. Az Internet szolgálata a
közelmúltban robbanásszeruen terjedt el.

A Window's 95 megjelenésével az amerikai elnök
meghirdette a "szupersztrádát". Ez az egyetemek

falain túlra is eljutott és egyre
szélesebben terjedt el. Népsze
ruségét annak köszönheti. hogy
a korszerű számítógépeken az
ún. hypertext alapú oldalak is
megtekinthetők. Ezek színes
grafikákkal, különböző médiák
kal teleWzdelt szÖveges informá

ciót tartalmazó oldalak, és vonzóvá teszik az In
ternetezést a felhasználó számára. Úgy "köz
lekednek", lapoznak a különböző oldalak között,
mínt a könyvek lapjai között.

Magyarországon egyre több közintézménynek,
vállalkozásnak, vállalatnak, kormányhivatalnak
van már ún. WEB Szervere. Ezek olyan adat
bázisok, amelyekben az adott cégre, közhivatalra
vonatkozó információk tömegei helyezhetők el.
Legkézenfekvőbb példa erre az a szolgáltatás,
amely a választások idején volt elérhető az
Interneten: azon nyomban követni lehetett az ered
ményeket a hálózaton ...

A Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatalnak a
szegedi Mars Network Kft. ajánlata kedvezményes
konstrukciót biztosított saját honlap - WEB
Szerver - készítésére.

A piaci érték töredékéért vállalták el a szakmai
elkészítést. A Tiszanet Kft. Szerverén 30 "megabájt
nyi" területet biztosítottak számunkra.

Június végén kezdődött meg a szervező, adat
gyűjtőmunka. Kialakult a honlap váza, és aztán az,
hogy azon belül milyen részinformációkat kívá
nunk megjelentetni rajta.

Létrejött egy munkacsoport. A tagok feladata a
szakterületüknek megfelelő adatok összegzése,
gyűjtése volt.

Egy virtuális szervert használunk. Maga a
számítógép nem Gyomaendrődön van, hanem
Szegeden és így adja ki a lehívott gyomaendrődi

adatokat.
Az átadás idején még a magyar verzió volt látható,

de készül az angol és német nyelvű is. Ezek kissé
szűkebbek lesznek, mint a magyar nyelvű.

Jelentőségét egyelőre nehéz megbecsülni, de
szerintem felmérhetetlen lesz. Valahol a multi
médiák egy irányba haladnak a fejlődésben. Az in
formációcsere új alapokra épül, és ebben a televiz
iózással is egybeolvadhat.

1996-ban nyilt arra lehetőség, hogy
Gyomaendrőd először felkerüljön az Internetre.
1997-ben jelent meg saját honlappal a Szent
Gellért Általános Iskola.

Az önkormányzatnak a WEB Szerverre való
kerülés egyszeri költsége 260 ezer Ft-ot jelentett.
Ehhez az idegen nyelvű verziók jönnek 20 OOO Ft
al. A kiadás az évi informatikai keretet terhelte, és
nem jelentett külön kiadást.

A puding próbája az evés, ennek meg az, hogy a
lakosság próbálja ki a szolgáltatást saját számító
gépén. (http: j jWWW.Gyomaendrod.hu - címen)
- mondta MEGYERI LÁSZLÓ.

-b-
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GYOMAENDR D

fi keres~nynemzeti gondolat hírnöke
1995. májas

Számadó Ernő:

Nem lehet azt
megmondanL..

Nem lehet azt megmondani
Mi szép van a Körösparton.
Tán a nyárfa, tán.a nyírfa,
Tán a hajnal, tán az alkony?
Tán a vízbecsüngő fűzfa

Selymes ága, hűs homálya,
Tán a zengő sötét nádas
Édes-kedves muzsikája?

Tán a nádirigó füttye,
Tán a rózsaszín seregély,
Tán a tavirózsát nyitó
Békalencsés arany sekély?
Tán a vadsom piros szeme,
Tán a kökény fehér" ága,
Tán az írisz lila 'szemén
megcsillanó holdvilága?

Tán a tűnő kérészjáték
Kora nyári szivárványa,
Fülemüle dala talán
Álomárnyas éjszakába?
Tán a ködök ezüstselyme,
Tán ha kiált fenn a lilit,
Tán ha a szél zúgására
Fű, fa, virág összehajlik?

Tán amikor gyöngyházfényű
Esték hullnak olyan korán,
S jégcsengővel csilingelnek
Az angyalok fenn a sok fán,
Tán a tél szebb" tán a tavasz,
Tán a víg nyár, tán a bús ősz,

Tán ha virul, tán ha borul,
Tán ha mindent hó temetőz?

em lehet azt megmondani;
Mi szép van a Körösparton,
Tündérmese aszívemen,
Édes szavát mindig hallom.
Többet mondok, ha nem szólok,
Ha hallgatom, amint zenél,
Míg csak könnyet nem hintáztat
Pillámon a nyáresti széL ..



Il~_~al
Interjú dr. Dávid Imre polgármesterrel

A március 9-i idó"közi polgármester-választáson a négy jelölt közül dr. Dávid Imre kapta a
legtöbb szavaztot. A megválasztása óta eltelt fél év tapasztalatairól is kérdeztük Gyomaend·
rőd polgármesterét. (6. oldal)

6. ÉVF. 9. SZÁM 1997. SZEPTEMBER ÁRA: 59 Ft

GYOMA· S O'
ENDRŐDI Z ·,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

,
A SIKER KOVACSA

Interjú Kovács Lajossal, a Barátság SE elnökével
Amikor amegye 1. osztályában a

kiesés fenyegette a Barátság SE
együttesét, ekkor keresték meg Ko
vács Lajost, a cipÓlparban érdekelt
helyhéli vállalkozót, hogy ba tud,
akkor segítsen. Valamikor Kovács
Lajos is focizott és számára még
most is hobbi a futball. A Barátság
idén az NB III-ban kezdett, s az első

néhány meccs után vezeti a listát. A
múltról és a jövőró1 kérdeztük Ko-
vács Lajost. (10. oldal) ~g

Lapzártakor kaptuk a hírt, bogy szeptember 6-án éjfél előtt bombariadó volt a gyomaendrődi

Pavilon Diszkóban. Egy eddig ismeretlen n6í hang telefonált be a Békés Megyei Rend6rfó1<a·
pitányság ügyeletére, s közölte, hogy bombát helyeztek el az említett szórakozóhelyen. A 
szombat lévén - zsúfolásig telt diszkót a rend6rség azonnal \ciürítettc, s a zsaruk speciális
csoportja átvizsgálta a helyiségeket, ám robbanószerkezetet nem találtak. KözveszéJJyel való
fenyegetés miatt indult eljárás az ismeretlen tettes ellen.

Hal/őzóK versenye ,(§>~ASACIIA
~1) ~~

t~ " I " ~
:5 I"~ ~
~ ~~ ~
~~-~~

'fI!l.08.mJ.

Képes vásári
összeállításunk a lap

2-3. oldalán található.

"bariadóo

A Vita Agricolae kiállítás második napján a Li
get-kempingben a Haltermeló'k Országos Szövet
sége és a Körösi Halász Szövetkezet rendezte meg
a 23. Országos Halfőző Versenyt, amelyre a bo
rongós idő ellenére 78 versenyző nevezett be.
Amikor dr. Orosz Sándor az Országgyíflés Mező
gazdasági Bizottságának elnöke délelőtt 9 órakor
megnyitotta a versenyt, még esett az eső. (Emiatt
kevesebb vízre volt szükség a bográcsokban.)

(4-5. oldal)

:::::.:::.::', .. :.••.••.•.:...•.....;.....•...;.•.•...::.:.:.:.•. :.;.;.;.•.•.;.;.;.;.; ;.;.:.:.;.:.;.;.;..•;.:.•.;·:·.·.·:·.·:v
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Gyolllaendröd az új évezred küszöbén
A legnagyobb csapás afiatalok elvándorlása

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

,
GYOMA· SZ O
ENDRŐDI •,
BESZED

1999. ÁPRILIS ÁRA: 79 Ft8. ÉVF. 4. SZÁM

Ünnepi ülésen emlékezett meg az önkormányzat vezetése
Gyomendrőd várossá avatásának 10. évfordulójáról. Képünkön
balról jobbra: Domokos László a megyei közgyúlés elnöke, dr.

Dávid Imre, Balsay István államtitkár és dr. Csorba Csaba jegyző

Jól szerepeltek a Balázs testvérek
Motocross verseny Endrődön

A gyomaendrődi Eurocross Ring történetében első ízben
rendeztek március 28-án hat ország részvételével nemzetközi
motocross versenyt. A rendezóK nyolc kategóriában díjazták
az amatőr és profi motorosokat. A közel száz próbálkozó
közül kimagaslott az örökös bajnok Németh Kornél fia, ifj.
Németh, aki a nemzetközi profi kategóriában a 125 és 150
köbcentisek között is utcahosszallett első. A pálya tulajdo
nosa, Balázs Dezsőelőzetes tervéhez képest mégis az ama
tőrök mezőnyét választotta, ahol a 250 köbcentisek között
Hondájával a második helyet szerezte meg összesítésben.
Testvére Balázs Csaba az amatőrök mezőny ében 250 köb
centisek között pedig a negyedik helyezést érte el Kawasaki
jával. A szervezők a vasárnap esti zárást követően

fellélegezhettek, hiszen a viadalon csak három kisebb-na
gyobb csonttörés született, ami sajnos nem szokatlan a mo
tocrossozók világában.

Belvíz, árvíz
Seregnyi segítség

Autós üldözés, lopós asszonyka
és más rendőrségi hírek a lap 16. oldalán

Reumatológia
afürdó'lJen

1999. április 20-tól
minden kedden és
csütörtökön 14-16
óráig a Liget Fürdő
ben dr. László Irén
reumatológiai szak
rendelést tart!

(x)

Juda
Március l3-án Ajkán

rendezték meg a Junior
Diákolimpia Országos
Döntőjét, ahol Gyoma
endrődöt három juda ver
senyző képviselte. A 2.
Sz. Általános Iskolából
Tóth Tamara 3. (képün
kön), a Rózsahegyi Alta
lános Iskola tanulój a
Szabó Mariann 4., a gim
nazista Vetró Péter pedig
az 5. lett.

Rozetták, díszlécek
oszlopok, asztalok

és egyéb
díszítőelemek ~~ 'v ~r
GYÁRTÁSA,

FORGALMAZÁSA. I ~

Folyékony tapéta
értékesítése.

Békés megyében
a legolcsóbban!

Békéscsaba, Andrássy út 55-57.
66/444-028

Gyomaendrőd, Mátyás kir. u. 5.
66/284-068
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Díszpolgár lett Márton Gábor

A kitüntetettek
Díszpolgári cím,

GyomaendrődértKitüntetőEmlékplakett,
Kitüntető Emléklap

hogy elnyerte Békés megy é
ben a Regionális NAT-nap
rendezési~jogát. Az MKM
képviselői a rendezvényen
méltatták az intézményben fo
lyó magas színvonalú oktató
nevelő munkát. Jelentős

segítséget nyújtottak a térség
ál talános iskoláinak a pedagó
giai program készítéséhez.

Papp Lajos

Papp Laj os úr a debreceni
Alföldi Nyomdában eltöltött
26 év után vállalta el a Gyo
mai Kner Nyomda vezér
igazgatói székét azért, hogy e
kisvárosi, de nagymúltú
nyomdát és a Kner nevet szak
mai tudása legjavával ismét
jól csengő névvé tegye.

1992 óta a Gyomai Kner
Nyomda árbevétele megötszö
röződött s a több mint 300 mil
liós beruházással megszépült,
bővült a nyomda. Új korszerű
technológiák bevezetésévei lé
pést igyekszik tartani a világ
nyomdászati irányvonalával. A
Kner Nyomda Papp Lajos ve
zérigazgató úr vezetésével év
ről évre növeli
eredményességét, ezáltal a vá
ros legnagyobb adófizető vál
lalkozása, s ami ma nagy
fegyvertény . sikerül t megtarta
ni a dolgozói létszámot is szá
mos gy~maendrődi családnak
tisztes megél hetést biztosítva.

A vezérigazgató úr jóvoltá
ból a Gyomai Kner Nyomda
számos helyi gyermek- és kul
turális intézmény, civil szerve
zet mecénás a, nagylelkű

támogatója. Papp Lajos úr segí
tő szándéka, az emberek gond
jai iránti érzékenysége folytán
mindenki előtt nyitva áll az aj
taja, így a lehetőségek határán
belül önzetlenségével igyek
szik segíteni a hozzáfordulók
problémáin.

Az 1830-ban alapított iskola
1996-ban vette fel az endrődi

születésű színművészRózsahe
gyi Kálmán nevét. A hagyo
mánnyá váló
Rózsahegyi-napok az elmúlt
évek színvonalas rendezvényei
városunknak.

Az alapoktatás mellett speci
ális tagozatot, diákotthont mű
ködtet. Az alkalmazott etnikai
programmal biztosítja a cigány
tanujók felzárkóztató oktatását.
Az 1998-ban elfogadott peda
gógiai programja és a hozzá
kapcsolódó helyi tantervek
országos elimerést kaptak. Az
intézmény kiemelkedőmunká
ja elismerést nyert azzal is,

Rózsahegyi
Kálmán

Általános Iskola

ni. Tizenöt helytörténeti mun
kája van, ebból három már
könyv alakban is megjelent
(Tempó ETK, Hajrá Gyomai,
Rózsahegyi Kálmán).

Felesége is pedagógus. Há
rom gyermeke van, a két lánya
szintén pedagógus, a fiú pedig
építészmérnök, és már hét uno
kájának is örülhet a család.

"Amúgy nagyon gazdag
vagyok - vallja magáról Mar
ci bácsi -, de anyagilag nem
sokra vittem. Egy tanító, ha
eredményre gondol, akkor ta
nítványaira gondol. Fülöp
Imrére, Madarász Lacira,
Gellai Ágira, Varjú ViJire, és
még sorolhatnám."

Márton Gábor 1994-ben a
békéscsabai TanítóképzőFő
iskolán ötvenéves tanítói
szolgálata után aranydiplo
mát kapott.

egy ideig sportköri elnök, de
a leány kézilabda szakosz
tályt is vezette.

Több évtizede végez hely
történeti kutatásokat. Azt tart
ja, hogy ha az ember
gyerekkorában nem ismeri
meg aszülőhelye történetét,
sose tudja igazán megszeret-

Márton Gábor 1924-ben
született Endrődön. Édesapja
vasutas volt, tizen voltak test
vérek. Amikor az édesapja
meghalt, öt gyerek volt tíz éven
aluli, és ebból a három legfia
talabb - köztük Gábor is - árva
házban nőtt fel Szegeden.
Innen került el az újvidéki taní
tóképzőbe, ahol 1944-ben
szerzett tanítói diplomát.

Ötven évig tanított, az elejé
tól a végéig Endrődön. Ebból
huszonkilenc éven át osztatlan
iskolában (l-8 osztály együtt
tanult) tanyán tanított: Varja
son, Csejten, Öregszólóben és
Nagylaposon. Itt olvasókörö
ket is szervezett, színjátszó
szakkört vezetett, futbaJIcsapa
tot szervezett - lámpásként vi
lágított a tanyán.

1942-től 1968-ig aktívan
sportolt: labdarúgó volt, majd

Gyomaendrődváros képviselő-testülete1999. márci
us ll-i ülésén döntött arról, hogy településünk várossá
avatásának 10 éves évfordulója alkalmából díszpolgári
címet, Gyomaendrődértemlékplakettet valamint ez al
kalomra szóló kitüntetőemléklapot adományoz.

Az önkormányzat a fél évszázados kimagasló és lel
kiismeretes hivatásbeli és közéleti munkásságának elis
meréseként, Gyomaendrőd lakossága és a
képviselő-testület tiszteleténekjeIéül a város díszpolgá
rává fogadta Márton Gábor nyugalmazott tanítót.

Az önkormányzat Gyomaendrőd fejlődését megala
pozó és előmozdító oktatás továbbá a gazdasági élet
területén huzamosabb ideje kimagasló szakmai és hiva
tásbeli érdemeik elismeréseként GyomaendrődértKi
tüntető Emlékplakettben részesítette a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolát valamint Papp Lajost a Gyo
mai Kner Nyomda Rt. vezérigazgatóját.

Az önkormányzatunk a település várossá nyilvánítá
sának tíz éves évfordulója alkalmából elismerését nyil
vánította ki mindazok részére, akik kimagasló
hivatásbeli érdemeikkel ez idő alatt hozzájárultak a
város fejlődéséhez. A megemlékezés alkalmából Kitün
tetőEmléklapbanrészesítette Dombos László nyugdíjas
pedagógust, dr. Gedei Margit főorvost, dr. Kovács Béla
gimnáziumi igazgatót, és Kovács Lajos vállalkozót.
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Dombos László Dr. Gedei Margit Dr. Kovács Béla Kovács Lajos

"Atadták a Franciska díjakat

Használt és
Új ruházati

bolt kínálata
ÚJ RUHÁZAT

Gyoma, Hősök u. 44
- fehér selyemblúzok
bő választékban,

- fehérneműk
800 Ft-tól 3.600 Ft-ig,
- új Felina termékek.

- fürdőruhák még
tavalyi áron,

- ROX márkájú női

férfi papucsok.
- játékoki

Nagyobb területen,
bővebb választékkal!
HASZNÁLT RUHÁZAT
Gyoma, Petőfi u. 2.

- Tavaszi vásár
folyamatos

leértékeléssel :
100 H/db!

- Válogatott ruházat
kedvező áron

állandóan kapható!

A Barátság SE nagylelkűme

cénása. A futballcsapat NB III
ba való bejutását is köszönheti
támogatójának. Az endrődi

sportpálya és öltöző felújításá
hoz az önkormányzati támoga
táson túl jelentős mértékben
hozzájárult önzetlen anyagi és
erkölcsi támogatásával.

]}j
LIONNE
SHOP

Azon kevesek közé tanozik,
akik tanulmányai befejeztével
szülőhelyére jött vissza a tanulta
kat kamatoztatni. 1975-t61 tanít a
gimnáziumban, 1990-tól kineve
zett igazgató. Az általa vezetett
intézmény eló1<.eJŐ helyet foglal
el a felsőoktatásba felvételt nyer
tek arányában az ország vegyes
középiskolái között. Jelentős a
közéleti tevékenysége. 1990-t61
helyi képviselő, korábban a me
gyegyúlés tagja, a képviselő tes
tület oktatási tanácsnoka. A
Magyar Történeti Társulat Bé
kés Megyei Elnökségének tag
ja. Több helyi civil szervezet
elnöke.

Varga Margit, Gyomaendrőd, Csillagos u. 1.
Csmh Lajosné. Gyomaendrőd, Fegyvernek

utca 3.
Kukla istván, Gyomaendrőd, Kálvin J.

utca 37.
Vincze Józsefné, Gyomaendrőd, Kossuth ut

ca 29.
Lehóczki József, Gyomaendrőd, Tompa M.

utca 1011.
Szilágyi Sándor, Gyomaendrőd, Fő út 173

179 cn.
Gschwindt Mihályné, Gyomaendrőd,

Kossuth utca 48.
Feszület a Cigányvárosnál, Hunya Edéné,

Gyomaendrőd, Dobi utca 12.

Több mint negyed százada
végzi lelkiismeretes szakorvosi
munkáját településünkön, Gyo
maendrődön.

Több mint három esztendeje,
1996.január l-tól a Gyomaend
rődi Városi Egészségügyi In
tézmény vezető főorvosa.

Nevéhez fűződik az intézmény
gyökeres átszervezése, a szak
rendelő kialakítása, a szakren
delések bővítése.

Fáradhatatlan, lelkiismeretes
munkájának köszönhető, hogy
az intézményben a korábbi vi
harok elültek és nyugodt ki
egyensúlyozott munkavégzés
folyik.

~
LIONNE
SHOP

Tavaszi ajánlat!
Fotóalbumok akciós áron!

Arany és ezüst ékszerek.
Agfa színes képkidolgozós, fotócikkek, ajándéktárgyak,

lionne Shop Gyoma, Hősök útja 46.

Némi késéssel ugyan, de átadták március
27-én szombaton délután a városháza díszter
mében a Franciska-díjakat. Mint ismeretes, a
Virágos Gyomaendrődért akció meghirdetője

Stipsicz-Bethlen Károly évról-évre pénzjuta
lommal is díjazza a város azon polgárait, akik
kertjeiket, ingatlanjaikat, a házuk előtti közte
rületet gondozzák, azokat virággal díszítik. Az
elmúlt évi munkájukért az alábbiak kaptak
kitüntetést. A díjakat dr. Dávid Imre polgár
mester jelenlétében Stipsicz-Bethlen Károly
adta át. A kitüntetetteknek szerkesztőségünk

is gratulál.
Fülöp Béla, Gyomaendrőd, Zrínyi u. 1411.
Szabó Jánosné, Gyomaendrőd, Zrínyi u. 1211.

1998-ban vette át a gyémánt
diplomáját. Testnevelő tanárként
hosszú évtizedeken keresztül ne
velte a sport szeretetére tanítvá
nyait. 1952-ben általános iskolai
tanítványaival országos tornász
bajnokságot nyert. Varga Lajos
olimpikon is tanítványa volt. Pe
dagógiai elve: fegyelmezett
munka nélkül nincs eredmény.
Nyíltság, őszinteség, erős erköl
csi tartás jellemzi. Tanítványai
előtt példakép. Hobbiként a
sportgalambászatot űzte, már
Dortmundból is jött haza posta
galambja.

Jelenleg is szívesen eljár bí
róként tornászversenyekre.
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Ünnepi képviselo-testületi ülés a városházán
Gyomaendrőd város képviselő-testületemárcius 25-én
délután ünnepi ülésen emlékezett meg a 10 évvel ezelőtti

várossá avatásról. Mint ismeretes, 1989. március 30-án a
Katona József MűvelődésiKözpontban rendezett ünnepi
tanácsülésen Maróthy László, akkori környezetvéde:mi
és vízgazdálkodási miniszter adta át Jenei Bálint tanács
elnöknek a várossá nyilvánítást dokumentáló oklevelet.

A mostani ünnepségen meg
jelent Balsai István államtitkár,
Domokos László a Békés Me
gyei Közgyűlés elnöke, ország
gyúlési képviselő és több más
meghívott vendég.

Balsai István beszédében töb
bek között arról beszélt, hogya
polgári kormánya fő hangsúlyt a
vidékfejlesztésre helyezi.

- Ne higyjék azonban, hogy
csak a burkolt utak hossza, az
ipari parkok száma jelenti az
<:Iőrelépést.A legnagyobb érték
a város közösségének az össze
tartó ereje és a városnak a hatá
rain túli kisugárzása - mondta
az államtitkár.

Az ünnepi ülésen kitüntetések
átadására is sor kerult, majd dr.
Kovács Béla adott történelmi
visszateki ntést a két egymás neIlett
élő település múltjáról, sorsáról.

- Ady Endre így kezdi egyik
versét: "Sem utódja, sem bol
dog őse, sem rokona, sem isme-

rőse nem vagyok senkinek..."
Rossz lehetett neki. Az egyén,
a család, a település és a nemzet
számára a múlt, ajelen és ajövő
szerves egységet kell, hogy al
kosson. Gyomaendrődnekmúlt
ja, jelene, s hisszük hogy jövóJe
is van. A két település Gyoma és
Endrőd ugyanazt a történelmet
élte, szenvedte át, mégis külön
bözött egymástól. A különböző

séget csupán a más vallási
felekezethez való tartozás adta,
mégis a távolság Gyoma és End
rőd között évszázadokon át sok
szorosa volt annak az 5
kilométemek, amennyire a két
községháza egymástól esett.

- A világháborút követőévek
mindkét település életét gyöke
resen átváltoztatták. A Rákosi
korszak mindkét községbő1 el
űzte a módosabb, a települések
életét addig meghatározó csalá
dok zömét. A ki vándorlás, a fia
talok, a magasabban

kvalifikáltak elvándorlása az
óta is tart, s ez a legnagyobb
csapás, ami Kelet-Magyaror
szág települései napjainkban
elszenvednek. Ha ennekkivé
désére nem vagyunk képesek,
akkor ez jövőnket kérdőjelez

heti meg - mondta beszédében
dr. Kovács Béla, majd Gyoma
és Endrőd egyesítéséról szólt:

- A két települést 1982-ben
egyesítették. A gyomai és end
rődi lokálpatrióták ugyancsak
berzenkedtek. de titkon min
denki reménykedett: fejlődést.

a két település közötti terület
gyors, látványos kiépítését vár
ta. Az ország szekere azonban
nem ajólét és a virágzás irányá
ba haladt. A vérmes remények
egymásra mutogatásba hajlot
tak, sokan már a részeredmé
nyeknek sem tudtak örülni. A
várossá avatás újból felcsillan
totta a felvirágzás lehetőségét,

aztán mindinkább tudatosult a
valóság, s ezen a rendszerváltás
sem segített. Csak saját ma
gunkra számíthatunk, saját öne
rőnkre, amely a pályázatokon
nyert központi összegekkel ki
egészítve adja a város működé

sének, fejlődésének egyetlen
lehetőségét. Önerő. Ez nem
minden esetben pénzt jelent.

Önerő a város által a házak elé
ültetett fára öntött egyetlen vödör
víz, önerő a muskátlis ablak, a
virágos előkert, a rend, a tisztaság
és egymás munkájának megbe
csülése - mondta dr. Kovács Béla.

Szász János, az OTP Bank
Rt. Dél-Alföldi Régiójának
igazgatója Gyomaendrőd vá
rossá avatásának 10. évforduló
ja alkalmából a bank és a város
közötti jó kapcsolat kifejezése
ként 300 ezer forint pénzjutal
mat adott át Gyomaendrőd két
középiskolája részére.

Balsai István államtitkárral
az ünnepséget követően volt al
kalma beszélgetni dr. Dávid
Imre polgármesternek. Milyen
eredményre jutottak? - kérdez
tük a polgármesterI.

- Úgy gondolom, hogy ilyen
ünnepi alkalomkor nem illik
különböző gondokkal traktálni
a dísz vendéget. Ez egy baráti
beszélgetés volt, bár a végén
mégis csak felmerült a kérdés,
mit várhat a város a különböző

fejlesztési elképzeléseit illető

en? Bár túl sok pozitív választ
nem kaptam, a következő he
tekben, hónapokban konkrét
ügyeinkkel fogjuk fe!keresni az
illetékeseket - mondta dr. Dá
vid Imre. H. E.

-

női és férfi
Fiorucci fannemadrágok,
szoknyák, mellények,

rövidnadrágok!

Farmernadrágok
4240 Ft-értI

M~~TANG
FARMERHÁZ

Gyomaendrőd,Fő út 181/1.

---@--
gyomafarm
~kft.

Gyomafarm Kft. a gazdák szolgálatában
Szántóföldi vetőmagvakés növényvédőszereknagykereskedelmi áron kaphatók.

Növényvédelmi szaktanácsadás

GAZDA ÁRUHÁZ (a Penny Market mellett)
Tel.: 66/386-359, Forró drót: 06-30/9854-756

Figyelem ismét megnyitjuk a régi helyen!

GAZDABOLT
Gyomaendrőd, Apponyi u. 3.

Modern fűtéstechnika!
Elavult rossz hatásfokú központifűtését szereltesse át,

akár 20-30 % -os hatásfok javulás.
Szerelési garancia 5 év. Ingyenes szaktanácsadás.

Teljes anyagbiztosítás.
Orosz János, Víz-, gáz-, központifütés szerelő mester

Gyomaendrőd,Rácz u. 43. Telefon: 66/284-270
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Lemondatták a tűzoltóparancsnokot

Változások a tűzoltó egyesület vezetésében
Változások történtek a Gyomaendrődi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület vezetésében. Február 19-i ülé
sűkön lemondásra szólították fel Tímár Vince pa
rancsnokot, akinek személyéhez kötődik a3
egyesület létrehozása, technikai fejlesztése. E tény
kedéséért dr. Frankó Károly.akkori polgármes
tertól 1994-ben kitüntetést is kapott. Allítólag
közte és az önkormányzat új vezetése közötti ellen
tét volt az oka lemondatásának. Az eset kapcsán
kérdeztük az ügyben érdekelteket.

Dr. Dávid Imre polgár
mester:

- Az ülésen én nem voltam
jelen, de értesültem, hogy sze
mélyi kérdés volt teótéken. Ez
úgy vetődött fel, hogya pol
gármester nem tud együtt dol
gozni a tűzoltó egyesület
vezetésének egy részével, név
szerint Tímár Vincével. Ezek
a viszályok akkor keletkeztek,
amikor a múlt évben a képvi
selő-testület tagjai kérték ki,
hogya megyei lapban Tímár
Vincétól vádak érik a testüle
tet akkor, amikor a város a

megye városai között - ahol
nincsenek hivatásos tűzoltó

ságok - a legnagyobb támo
gatási pénzt nyújtja az
önkénteseknek. Ez az összeg
az elmúlt évben meghaladta
a 20 millió forintot. Bár ne
mes célra adja az önkor
mányzat, de azért nem lehet
a pénzt számolatlanul és el
lenőrizetlenül adni.

- Ez volt a viszály másik
oka?

- Az volt a bajuk, hogy
nem annyit adtunk, ameny
nyit kértek. Mindenesetre az

önkormányzatnak joga van
az általa adott pénz felhasz
nálását ellenőrizni, s emel
lett a források szűkössége

miatt határt kell szabni az ad
ható pénzmennyiségnek. Az
adott összeg nem találkozott
az egyesületnél elvárt, vagy
szükségesnek vélt pénzzel,
ebból viták voltak, újságcik
keket íIattak. A képviselő

testület kérésére erre
válaszoltunk, de az egyesü
let részéról tovább folytatód
tak a vádaskodások. Erre azt
mondtam, hogy ez így még
sem mehet: az a vélemé
nyem, hogy ha apámat
délután megbántom, akkor
este ne menjek hozzá pénzt
kémi hogy menni akarok a
bálba.

- Elszámolt-e az egyesület
az önkormányzattól kapott
pénzekkel?

- Igen, de az most más kér
dés, hogyafelhasználással
voltak gondok. A reprezen
tációs- és telefonköltségek

arányával nem tudtunk
egyetérteni. Az egyesület
vezetőjénél nem aratott osz
tatlan sikert, hogya tűzoltók

könyvelését ellenőriztettüka
városházán. Mindenesetre
Tímár Vince sokat tett a tű

zoltóság létrehozásáért 
mondta dr. Dávid Imre pol
gánnester.

Megkérdeztük lemondása
okairól Tímár Vincét is, ám
ő az ügyról nem kívánt nyi
latkozni. H. E.

Eladó
Német gyártmányú,

új 4 méter x 2
méteres

aJumíniumpJató
teherautóra
szerelhető

(2 tonnáig) eladó.
Telefon:

66/284-778

Kezdődik a szúnyogirtó
hadművelet

Közeledik az idegenforgalmi szezon, s ezzel együtt a
szúnyogok születésének ideje. A tavalyihoz hasonló
szúnyoginváziót elkerülendő,hét település fogott össze
a szúnyogok ellen: Köröstarcsa, Körösladány, Gyoma
endrőd, Mezőtúr,Szarvas, Békésszentandrás és Ocsöd.

Egy szarvasi biológust bíztak meg az említett telepü
lések önkormányzatai egy úgynevezett szúnyoggyéríté
si tanulmány elkészítésével. A tanulmány megszületett,
s a földi és légi irtás mellett biológiai és kémiai védeke
zést is ajánl végig az említett Körös parti települések
vonalában.

A munkára meghívásos alapon öt szúnyogirtással
foglalkozó cég nyújthat be pályázatot április 12-ig, s
hogy melyikőjük nyeri, azt IS-én döntik el. Addigis
kísérletképpen a szarvasi biológus kezdeményezésére a
Csókási és az endrődi Ligeti holtágnál szúnyoglárva
irtást végeznek.

A hét település szúnyogirtási, pontosabban szúnyog
ritkítási költsége megközelíti a 30 millió forintot. Az
összeg kisebb hányadát tudják csak állni az önkormány
zatok, a többi pénzt különböző alapokból szükséges
megpályázni. Ezekból az alapokból remélhetóleg nem
csak a Dunakanyarnak és a Balatonnak, hanem a Körös
parti településeknek is jut pénz.

Egyelőrenem lesz újabb
iskolaösszevonás

Az I. és 2. számú általános iskolák összevonása után az ipari
szakmunkásképzőt csatol ták a Bethlen mezőgazdasági iskolához.
Vajon folytatódik-e az iskolák egyesítésének folyamata, hiszen
csupán a gimnázium maradt e szempontból érintetlen? A városhá
zán megtudtuk, hogy egyenlőrenincs szó a gimnázium és a Bethlen
szakképző iskola összevonásáról.

A polgármester, mint mondja jelen pillanatban nem lát reális
alapot a két középiskola összevonására: - A Bethlenbe 700 tanuló
jár, s mindaddig amíg mindkét iskolának megfelelőszámú diákja
van, addig nincs szó összevonásról. Szó van viszont az iskolák
konyháinak és kollégiumainak esetleges összevonásáról, de ez nem
befolyásolja az intézmények önállóságát - mondta a polgánnester.

Kollégiummá alakítják
a volt Enci épületét?

Az önkormányzat három évvel ezelőtt 13 millió forintért vásá
rolta meg a felszámolt Endrődi Cipész Szövetkezet irodaházát.
Akkoriban egy leendő rendőrkapitányság és bíróság helyének
szánták az épületet, de a képviselők között volt olyan is aki öregek
~tthonának, esetleg orvosi rende]ó1<nek rendezte volna be a házat.
Am a szándék csak terv maradt, az épület ma is üresen áll.

A jelenlegi terv szerint a város összes kollégistája itt kapna
helyet, a felújított konyharész pedig a város összes intézményét
elláthatná. Az irodaház átalakítására előpályázatot nyújtott be a
város, s ha ez nem kap kedvezőelbírálást, akkor a város értékesíteni
fogja az épületet.
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UTAZÁS '99 NEMZETKÖZI IDEGENFORGALMI KIÁLLÍTÁS

többen vannak azok, akiknek
első kérdése az volt: - Hol is
van ez a Gyomaendrőd? Ezen
a márciusi kiállításon több ez
ren kaptak választ a fenti kér
désre, s vendégszeretetünket
bizonyítandó kolbásszal, házi
pálinkával, körösi busával, te
pertős pogácsával is kínáltuk
az érdeklődőket. Az arra érde
mes hölgylátogatóknak pedig
a nagylaposi Euroflore Kft.
jóvoltából egy-egy szál vörös
rózsával kedveskedtünk.

A standot több a főváros

ban élő elszármazott endrődi
és gyomai is meglátogatta, s
a megnyitón részt vett váro
sunk valamint testvérváro
sunk polgármestere is.

A kiállításon testvérváro
sunkat, Nagyenyedet is rek
!ámoztuk egy az erre az
alkalomra elkészült kiad
vánnyal, valamint a nagye
nyedi borokkal.

Remélhetóleg a kívácsis
kodó arcok közül talán már
ezen a nyáron többel is talál
kozunk Gyomaendrődön.

A Gyomaendrődi Tourin
form Iroda, mint a kiállítás
szervezője ezúton mond kö
szönetet az önkormányzat
nak, a Corvo Bíanco Bt-nek,
Oskó Sándor vállalkozónak,
a Gyomaszolg Kft-nek, a
Gyomai Kner Nyomda Rt
nek, a Soczó Motormúzeum
nak, Diószeginé Bíró
(I)lonának, Kardos Ferencnek
a Sikér Gmk-nak, az Euroflo
re Kft-nek, a Margó Virág
boitnak, Tímár Vincének,
Tímár Andrásnak, a Körösi
Halász Szövetkezetnek, Pa
róczai Lászlónak, Poharalecz
Lászlónak, Fülöp Istvánnak,
Lidákné Vincz~ Jutkának, az
Békés Megyei Allarni Közút
kezelő Kht-nek, valamint a
Gyomaendrődi standon a
vendégekkel foglalkozó Ko
vács Noéminek, Hangya Ce
cíliának, Molnár Istvánnak,
Soczó Attilának, és a nagye
nyedi Győrfy Jenőnek.

Az első látogatók

Laur

Szomszédolás. Karcagi vendégek
a pesti Gyomaendrődön

Az öreg nyomdagépre sokan voltak kíváncsiak

Tizenkét négyzetllléter Gyolllaendröd
Gyomai pálinka, endrődi kolbász, nagyenyedi bor

IG\~
Ugyancsak kapós

nak bizonyultak a Tí
márok kolbászai.
Tímár Vince és Tímár
András javarészt csí
pős kolbászainak ha
mar híre ment a
Budapesti Vásárváros
D. pavilonjában. Itt
rendezték meg az idei
Utazás Nemzetközi
Idegenforgalmi Kiállí
tást és Vásárt március
24. és 28-a között.
Gyomaendrőd egy 12

négyzetméteres standon mu
tatkozott be. Akiállítóhely
egyik sarkába némi Körös
parti hangulatot varázsolt, s
az említett tenyérnyi helyre
bezsúfolva mindazt, ami vá
rosunkat híressé teszi. Több
ezren csodálták meg a Kner
Nyomdamúzeum karos nyo
mógépét és a Soczó Motor
múzeum féltett kincsét a
Daimler-féle famotort.

Ez alkalomra készült el a
Rekline Stúdió kiadásában a
Gyomaendrődi Nyár '99 cí
mű színes programfüzet,
amely az idei esztendő prog
ramjain, eseményein kívül a
város vendéglátó- és szállás
helyeit is felsorolja. Sajnos
ez utóbbiból kevés színvona
las, a mai igényeket mara
déktalanul kielégítő

található. A szakmai érdek
lődők, az utazásszervezőkjó

idegenforgalmi vonzerővel

rendelkező településnek
tartják Gyomaendrődöt, ám
hiányolnak egy olyan szállo
dát vagy panziót, ahol mond
juk egyautóbusznyi német,
holland, vagy akár hazai
vendég elszállásolható, ét
keztethető.

A kiállításon szerzett ta
pasztalatok alapján elmond
ható, hogy sokan ismerik
városunkat, a strandot, a mú
zeumokat, de még mindig
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ArvIZ
A katonák is segítettek

Belvíz
Mintegy 200 milliós a kár

Fertőzőtt lehet a kútvíz!
Kérjük a lakosságot, hogyatelkükön levő talajvizes kutak

(ásott kutak és kis mélységű fúrt kutak) vizét ivásra ne
használják!

A belvíz fokozódása és áramlása miatt trágyával árnyék
székek emberi ürülékévellehet szennyezett a talajvíz, ezért a
sekély mélységű kutak vizének ivása fertőző megbetegedé
sekhez vezethet. Az ásott kutak nitrit-nitráttartalma csecse
mÓK halálos megbetegedését is okozhatja. Ezért csak bakte
riológiailag, vegyileg ellenőzött mélyfúrású kutakból
származó vezetékes ivóvizet fogyasszanak! Felhívjuk még a
figyelmet arra is, hogyavezetékes vizet tiszta edényben
tároUák, és naponta szállítsanak friss vizet.

Lázas betegség, hasmenés esetén azonnal szíveskedjenek
háziorvosukhoz fordulni!

A higiénés rendszabályokat fokozottan tartsák be! (Minden
olyan esetben, amikor kezük feltehetően szennyeződhetett,

alapos kézmosás elvégzése, fertőződés esetén kézfertőtlení

tés pl. Ultra-Sol, Neomagnol tabletta stb. használata, gyü
mölcs ivóvízzel történő alapos lemosása.) ,

ÁNTSZ Városi Intézete, Szarvas

Az egy hónapig tartó bel
víz védekezés március vé
gén befejeződött. A város
10,5 millió forintot fordított
erre a célra. A pénz vissza
szerzésére a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács
úgynevezett vis maior támo
gatási alapjából igényel
ugyanennyi összeget az ön
kormányzat. A termőföldek

ben és a házakban,
melléképületekben esett kár
mintegy 150-200 millió fo-

rintra tehető Gyomaendrő

dön és környékén. Több-ke
vesebb problámával sikerült
átvészelni ezt az időszakot, s
ez annak is köszönhető,

hogy alakosság a maga por
táján és területén sokat segí
tett a bel vízkárok
enyhítésében. Másrészt mű
ködtek azok a belvízelvezető
csatornák, melyeket az el
múlt években közmunká
sokkal hozatott rendbe a
város.

rádiótelefonok értékesítése.

FOTO
PORST

bordás megtámasztást és
1250 méternyi úgynevezett
nyúlgátat építettek mintegy
22 ezer homokzsákból. A ka
tonák március 14-én Bak Sán
dor, a Körösvidéki Vízügyi
Igazgatóság igazgatójának és
városunk polgármesterének
búcsúztatója után hagyták el a
várost.

A Kövizig kérésére Gyo
maendrőd március 14-én és
IS-én 40 közmunkást bizto
sított a Berettyó mezőtúri

szakaszára. Az embereket a
Villámturs járművei száll
tották a helyszínre.

Szilágyi Sándor, a helyi pol
gárvédelem vezetője meg
döbbenőnek nevezte, hogy
egyes városokban, ahol iga
zán elkelt volna a helyi segít
ség, nem tudták megszervezni
a szükséges létszámú közerőt,

s ezzel saját településeiket ve
szélyeztették.

- A katonák önzetlen mun
kája dicséretes, velük és Szól
lősi alezredes úrral személyes
jó kapcsolat is kialakult. Az
elhelyezésükre nem volt pa
nasz, nem úgy mint például
Gyulán a fürdővárosban, ahol
három napig nem tudtak meg
fürdeni. Gyulán sem tudták az
igényelt közmunkásokat biz
tosítani, az volt az általános
nézet, hogy a katonák majd
megoldanak mindent-nyilat
kozta lapunknak Szilágyi
Sándor.

A belvíz által veszélyezte
tett Gyomaendrődön a III.
fokú árvízvédelmi készült
séget is elrendelték. A Hár
mas Körös áradása miatt. A
Gyománál mért legmaga
sabb vízállás 830 centiméter
volt.

A helyi polgári védelem
február 26-tól március 13-ig
folyamatosan az önkor
mányzat műszaki csoportjá
val közösen reggel és este 33
közmunkást indított munká
ra. A polgármesteri hivatal
ban árvízvédelmi ügyelet
mÚKödött. A Széchenyi és a
Körösmen ti vadásztársasá
gok szállítottak az embere
ket agátőrházakhoz.

IdóKözben a helyi tűzoltóság
két járműve és szivattyúja,
valamint a battonyai tűzoltó
ság három tagja végezte a
belvízszivattyúzást. A hely
zet komolyságát jelzi, hogy
pontosították a kitelepítési és
befogadási terveket is.

A Békés megyei védelmi
bizottság döntése értelmé
ben városunkban a sport
csarnokban helyezték el a
62. Bercsényi Miklós Gépe
sített Lövészdandár 115 ka
tonából álló alakulatát. Az
alúulatot Szőllősi Gyula
alezredes vezette. A katonák
Mezőtúron a Hortobágy-Be
rettyó bal parti töltésének
erősítésében vettek részt. A
munkálatok során negyven

Westel~
I

(_(mv))))) ))l
WESTEL
RÁDIÓTELEFON KFT

VILLTECH
"MUSZAKI BOLT

Színeskép kidolgozás
kiváló minőségben

(akár másnapra is)!

b. "
.'.. ....

Címünk:
VILLTECH MŰSZAKI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 149.

66/386-457,
60/486-333,
30/9476-624
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Régi fényképeket keresünk

1999. április

Három évvel ezelőtt, 1996 júniusában jelent meg a Rekline
Stúdió és a Gyomai Kner Nyomda közös kiadásában a Gyoma és
Endrőd képekben cÍmű, régi képeket, fotográfiákat bemutató
könyv. A megjelenést követően olvasóink újabb fényképeket hoz
tak remélve, hogy megjelenik a nagysikerűkönyv második kötete ...

Most az évszázad és az évezred előtt egy esztendővel - terveink
szerint - 1999. júniusára megjelenhetne a Gyoma és Endrőd képek
ben című kiadvány második kötete tisztelegve ezzel is őseink előtt.

A Gyomát és Endrődöt, valamint Gyomaendrődöt bemutató fotó
albumba várunk olyan fényképeket a kedves olvasóinktóJ, amelyek
egyrészt az 1996-os könyvben még nem szerepeltek, másrészt a
kiadványt teljesebbé teszik. Várunk régi felvételeket, fotográfiákat
régi épületekről, vagy korabeli eseményekról. Kérjük, hogya ké
peken látható személyekról, épületekről információval is szolgál
janak, valamint a fénykép készÍtésének dátumát is közöljék.

Pályázati felhívás
A Vidovszky Béla helytörténeti Gyűjtemény- Városi

Képtár Az én városain címmel képzőművészetipályá
zatot hirdet:

l. az általános iskolák 5-6. osztályos,

2. az általános iskolák 7-8. osztályos - valamint a
velük azonos korú hatosztályos gimnáziumi tanulók,

3. a középiskolás korosztály számára.

Várjuk bármely szabadon választott technikával ké
szült alkotásaitokat: festményt, rajzot, szobrot, maket
tet, tűzzománcot, stb., amely bármit és bárkit
ábrázolhat, akit és amit Gyomaendrődvárossá nyilvá
nításának 10. évfordulója alkalmából megörökítésre
méltónak tartotok.

A pályázat jeligés, a pályamunkára csak a jeligét és a
mű címét írjátok rá, s egy borítékban mellékeljétek
neveteket, címeteket, iskolátokat és osztályotokat, a mű
(művek) címét. A borítékon kívülről írjátok rá ajeligét!

Beküldési határidő: 1999. május 7., eredményhirde
tés május 28-án.

A résztvevők értékes jutalmzrt és emléklapot kapnak,
az L,helyezettek oklevelet és fél éves előfizetéstnyernek
az Uj művészet című folyóiratra. Kiadásra kerül l db
különdíj, amely meghívást jelent a Bethlen Gábor Ala
pítvány által szervezett nyári nemzetközi művésztábor
ra.

A felvételeket természetesen visszajuttatjuk tulajdonosaiknak.
Várjukjelentkezéseiket személyesen vagy levélben a Szó-Beszéd
Szerkesztőségében: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 173-179. ·Pf.: 48.
(Tourinform Iroda) Tel.: 66/386-851

Az olvasók segítségét kérjük!
Az alábbi két kép tulajdonosa nem tudott infoffilációt adni arról,

hogy mikor és hol készültek a felvételek, s hogy kik, milyen
alkalomból vannak rajta. A baloldali kép valósZÍnúleg Endrődön

készülhetett, s cipészeket kapott lencsevégre a fényképész. A ház
falán egy tábla, melyen Turul felirat vehető ki. A másik felvételen
a B 17-200 rendszámú autóbusz tetején Gyoma-Endrőd felirat
látható. Aki bővebb információval is tud szolgálni a képekről,

kérjük ossza meg szerkesztőségünkkeJ, hogy e két fénykép is
szerepelhessen a készülő könyvben.

Harmincöt éve történt
Éppen 35 évvel ezelőtt, 1964. április l-én nyílt meg a Békés

megyei kórház kihelyezett belgyógyászati szakrendelóJe Gyomán,
abban a Szabadság téri épületben, amely késObb SZTK néven
került a köztudatba.

Dr. Pikó Béla belgyógyász főorvos kezdte meg itt a munkát dr.
Szerh Györgyné, lnci néni főasszisztenssel. A gyomai és endrődi

betegeken kívül hozzájuk tartozott Dévaványa és Ecsegfalva is.
Ebben az épületben dolgoztak a körzeti orvosok: dr. Rácz Ilona.

dr. Szerb György és Vincze doktor. Itt mú1<ödött akkoriban a
nőgyógyászat dr. Vukovics Lajos nőgyógyásszal,va!aminta gyer
mekgyógyászat dr. Kolhusmé szakorvossal. A fogászaton dr. Sza
bó György dolgozott.

A kezdetekre dr. Szerb Györgyné Így emlékezett:
- Az asszisztensnek reggel hatkor kezdődött a rendelés az RH

kezelésekkel és ajogosÍtványosok látás-hallás vizsgálarával. Nyolc
órakor érkezett a főorvos úr, s kezdődött a betegek fogadása, a
labor- és irodai munka. A rendelés sokszor este 6-7 óráig tartott, a
végtelenül lelkiismeretes Pikó doktor mindenkit végigvizsgált,
senkit el nem küldött a rende!óből. Ez így ment két évig minden
nap, mígnem kettőnk mellé végre egy orvosÍrnok is került Bíró
Gizella személyében - mondja Inci néni, aki némi nosztalgiával
gondol vissza azokra a régi szép id6kre, amikor agyomorpanaszos
betegeket próbareggeliztették, s az előtte lenyeletett gumicsövön
keresztül próbálták megállapítani a gyomorsav mennyiségét.

Az alig két négyzetméteres laborhelyiségben akkor még forraIni
kellett a cukorbeteg-gyanús betegek vizeletét, sőt agyomorbetegek
esetében Pikó főorvos úr előszeretettel rendelte el a székletvizsaá
latot... Manapság az orvostudomány fejlődésével persze már n~m
kínozzák ilyen vizsgálatokkal sem a betegeket, sem az assziszten
seket.
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Pásztor János kiállítás
a Városi Képtárban

Megnyitó: május ló-án ló órakor

Endrődön a

DÁVID ÉLELMISZERBOLT
mint a Sláger Üzletiánc tagja

folyamatos árkedvezményekkel, az élelmiszer
és vegyiáru mellett háztartási műanyagárukkal

várja vásárlóit.

VASÁRNAP IS NYITVA!

Pásztor János, aki 1881. január
29-én született Gyomán, s 1945.
január 7-én halt meg az ostromlott
Budapesten, a húszas, harmincas
évek Kisfaludy Stróbl után az
egyik legtöbbet foglalkoztatott
köztéri- és emlékműszobrásza

volt.
Nevéhez fűződik a Parlament

előtt, a Kossuth téren álló Rákóczi
szobor, a Kazinczy-emJékkút a Bu
dai Várban a Bécsi kapu téren, a
Primavera című klasszikus arányú
akt a Gellért hullámfürdóben épp
úgy, mint a Hódmezővásárhelyen

felállított Korsós leány, a monu
mentális Építő és romboló Tisza
Szegeden, vagy a Huszáremlékmű
több más I. világháborús emlékmű
és síremlék mellett, de az elmúlt
évtizedek mellőzöttségétmagyar-á
zó Gömbös szobor is.

Megkerülhetetlen nagysága ő a
magyar pJasztikának. Nem hagy
hatták figyelmen kívül a hatvanas,
hetvenes évek lexikonszerkesztői

sem, bár voltak szobrai a szeren
csétlen véget ért Gömbös emlék
művön kívül is - felrobbantották -,
ami késóbb nemkívánatossá vált,
és elbontották. PI.: a Kelet című

1921-ben készült alkotását.
Az akkori hivatalos elismerést és

a megélhetést jelentő megbízáso
kat valóban a köztéri szobrok hoz
ták meg számára. De pályája
kezdetén a népi zsánerfigurák et
nográfikus hűséggel való megjele
nítése, az Izsó-féle hagyomány
folytatása, felnevelő városának,
Vásárhelynek, az ottani Művészeti
Egyesületnek - amelynek alapító
tagja volt - a népit hitelesen, bár
kissé idealizál va felmutatni kívánó
törekvése volt az a szellemi muní
ció, amelyból merítve majd egyre
távolodva a neobarokk, késóbb a

klasszicizáló formák felé vezetett
útja.

Jól példázza ezt vissza-visszaté
rő motívuma, a vízhordó lány, a
korsós nőalakja, amely parasztzsá
nerból érett a Gellért fürdő hűvö

sen klasszikus arányokat felmutató
Primaverájává. A mester 191 O-ben
végleg elhagyta Vásárhelyet, s el
fordult a népi témáktól is, de a Mű
vészeti Egyesületet még igyekezett
tekintélyével támogatni.
, Gyoma és Hódmezővásárhely.

Ugy vetélkednek egymással Pász
tor Jánosért, mint Petőfiért Kiskő
rös és Kiskunhalas. Bizony
akadnak ma is művé

szettörténészek, akik vásárhelyi
születésűnek vélik őt. Korán öz
vegységre jutott édesanyjával kis
gyermekként került el Gyomáról,
de a város mindig is számon tartot
ta neves szüIöttét. Utcát neveztek
el róla, s 1977-ben Gyoma újrate
lepülésének 260. évfordulója tisz
teletére Vidovszky Béla
festményeivel közösen négy szob
rát állították ki az akkori Nagyköz
ségi Tanács klubtermében.

Most Gyomaendrőd várossá
nyilvánításának 10. évfordulóján a
Városi Képtárban tizenöt alkotását
mutatjuk be a közönségnek, ame
lyeket a Magyar Nemzeti Galéria
kölcsönöz számunkra. A megnyi
tót május 6-án 16 órára tervezzük,
a megnyitásra Dömötör Jánost, a
hódmezővásárhelyi Tornyai Mú
zeum nyugalmazott igazgatóját, a
Pásztor életműegyik legjobb isme
rőjét kértük fel. A rendezésben He
vesi-Nagy Anikó lesz a
segítségünkre.

Szeretettel várjuk a képtár és a
művészetek barátait.

Bula Teréz,
gyííjteménykezelő

Végh Béláné Zilahy Sára
tanárnőtó1 búcsúzunk

1999. március 2-án érkezett hozzánk a
szomorú hír: Végh Béláné Sárika néni ez év
február 23. napján, életének 93. évében Sió
fokon elhunyt. Temetése ez év március 5.
napján volt Siófokon. A végtisztességen
megjelent kollégái, tanítványai, barátai,
szomszédai, ismerősei fájó szívvel búcsúz
tak el Sárika nénitól. Mi, régi tisztelői, volt
kollégái és tanítványai együttérző részvé
tünket fejezzük ki gyászoló szeretteiknek, s
gondolatban tisztelettel emlékezünk meg ró
la: idézzük a temetésén elhangzottakat.

"Nem könnyű,de tartalmas, szerény életet
élt. Négy gyermekes postamester családban
született. Még tanítóképzóbe járt, amikor
édesapja meghalt. Nehéz körülmények kö
zött nevelkedett, a diploma megszerzése
után különböző elemi iskolákban tanított,
családfenntartóként nevelte két gyermekét,
diplomát adott kezükbe. Huszonhat év bol
dog házasság után maradt özvegyen. Élete
végéig családjának és munkájának élő dol
gos, melegszívűpedagógus anya volt."

Amerre tanított elismeréssel emlékeznek
rá: a békésszentandrási Katolikus Leány
egylet tagjai, a gyomai iskolások, zeneisko
lai növendékek, a volt pedagógus zenekar
még élő tagjai. A szóládiak emlékeznek az
általa vezetett énekkarra, a furulyásaival,
színjátszóival, népi táncosaival elért sike
rekre, a tanulmányi versenyeken szerzett el
ismerésekre. Segítette a tehetséges
fiatalokat: több művészt indított el a siker
felé vezető pályán.

Nyugdíjazását követőenBalatonszárszón,
majd a siófoki zeneiskolában vállalt tanítást.
Mú1<:ödése 50. tanéve után hagyta abba a
tanítást, otthon unokáit nevelte nagy szere
tettel. A gyerekek mindig örömet jelentettek
számára. Eletében az arany, a gyémánt, a vas
diploma után 91 éves korában vette át a
rubindiplomát.

Családjának és munkájának élő, szerény
ember volt, emlékét szí'/ükben őrzik mind
azok, akik szerették, tisztelték.

Darvas Tibor

Lona
újabb kiállítása

. Dr. Szíj Rezső művészettörténésznyitotta
meg 1999. április l-én Lona (Diószeginé
Bíró Ilona) festőművész kiiállítását az El
Kalászi Galériában (Budapest, III. ker. De
reglye u. l.).

A kiállítás megtekinthető1999. április 22
ig hétköznap 10-14 óráig.
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Kerékpárutak a tisztább
környezetért

1999 április

Nap mint nap hallunk a televízióban, a rádióban
az ózonlyukról, a környezetszennyezésról, az
ökológiai katasztrófáról, s aztán kocsiba ülünk,
buszra szállunk, magunkra fújjuk a dezodort,
mintha semmi sem történt volna. Nem veszünk
tudomást arról, hogy mi, hétköznapi emberek is
ugyanúgy szennyezzük a környezetünket, mint
a nagyvállalatok, a gyárak. Pedig milyen egysze
rű lenne: autó vagy busz helyett kerékpárral
közlekedni... Kezdetben ugyan lenne egy kis
izomlázunk, de ez elmúlna, s máris nem pufog
tatnák a kipufogógázt a levegó'be.

A kerékpározáshoz azon
ban biztonságos, tiszta ke
rékpárutak, kerékpáros
túrautak kellenek. Nálunk
Gyomaendrődön mindkettő

található. Ezekról, a bővítés

lehetőségéról, a tisztább kör
nyezetünkért végzett mun
káról kérdezte csapatunk, a
Pharmavit által megrende
zett Életrevaló Plusssz vetél
kedőben szereplő

Körösvölgy csapat Rau Jó
zsefet. városunk önkormány
zatán ak műszaki

osztályvezetőjét.

- Miért van szükség kerék
párutakra?

- A közlekedési kultúra
fejlődésével,illetve ajármű

vek számának emelkedésé
vel párhuzamosan a
kerékpáros ok a gépjármű

vekkel együtt igen sok köz
lekedési balesetnek okozói.
Nemcsak Magyarországon,
hanem a világ számos orszá
gában rájöttek arra, hogy ér
demes ezt a két forgaimat
különválasztani egymástól.
Ezzel e baleseti források ki
küszöbölhetó'k. A kerék
párutak másodlagos szerepe
a gépjárműforgalom csök
kentése, hiszen az emberiség
nagy része kerékpárral köz
lekedik, s tudjuk azt is, hogy
a kerékpárok környezetre
gyakorolt hatása sokkal ked
vezőbb, mint egy személy
gépkocsinak, egy
autóbusznak, hiszen gyakor
latilag a kerékpáros a kör
nyezetet nem szennyezi,
szemben a gépjárműforga

[omból származó sok káros
anyaggal.

- Gyomaendrődön mikor
épültek az első kerék
párutak?

- Gyomaendrődön a SO-as
években kezdődött el a ke
rékpárút építése. Az első

ütemben a Pásztor János ut
cától az endrődi Napkeleti
utcáig épült meg a biciklisek
útja, majd ez késóbb folyta
tódott a Napkeleti utcától a
Csillagos utcáig, valamint a

gyomai részen a Pásztor ut
cától a Bajcsy útig. A Bajcsy
úton egészen a Kisréti útig
mindkét oldalon úgyneve
zett kerékpársávok feIfesté
séveI fejeződött be ez a
munka. A kerékpárút egyéb
ként mintegy 3 km hosszú.

- Mennyibe kerül egy kilo
méternyi kerékpárút építé
se?

- Sajnos ez sem olcsó mu
latság. Úgy kell számolni,
hogy egy négyzetméter bur
kolat építése körülbelül négy
ezer forintba kerül. A többi
munkával együtt egy méter
hosszú és másfél méter szé
lességűkerékpárút-szakasz
mai árakon számitva - hat
ezer forintba kerül.

- Tervezi-e a város, hogy
újabb kerékpárutakat épít?

- Most tervezzük, hogya
Polányi utcától Öregszólőig

egy három kilométer hosszú
kerékpárutat építünk, s ezzel
az Öregszólóben lakó és a
városba nap mint nap kerék
párral bejáró emberek biz
tonságos közlekedését
teremtenénk meg.

- Épül-e kerékpárút tele
pülések között, mint példáil
Szarvas és Csabacsííd kö
zött?

- További kerékpárutak
építését jelenleg nem tervez
zük, mert ahhoz, hogy a 46.
számú út mellett tovább
folytassuk az építést, ahhoz a
főút rekonstrukciójához van
szükség, hiszen nincs hely a
kerékpárútnak. Szeretnénk

ha a városon áthaladó 46.
számú út elkerülné a várost,
mert ezzel jelentősen csök
kenthetnénk az áthaladó for
galom okozta
környzetszennyezést, a zajt.
Az említett elkerülőút a vá
ros déli részén épülne és a
Bánomkert érintésével a volt
GyőzelemTsz majorja mel
lett haladna Endrődön a Fa
zekasi út végén délnyugati
irányba, majd Nagylapos
előtt csatlakozna vissza a 46.
számú úthoz.

- Kinek afeladata a kerék
párutak tisztítása, karban
tartása?

- Ez önkormányzati fel
adat, amit jelenleg a Gyoma
szolg Kft. végez, s a munkát
az önkormányzat fizeti.

- Vajon lesz-e Gyomaend
rődön olyan városrész, aho
vá gépjárművel nem, csak
kerékpárral lehet behajtani?

- Ilyen tervekról jelenleg
nem tudok beszámolni. Csak
a lakótelepeken lehetne ilyen
övezeteket kijelölni. Tény,
hogy Gyomaendrőd telepü
lés szerkezete nem olyan,
hogy ilyen övezeteket
könnyűszerrel ki lehessen
alakítani.

- A kerékpárút több szaka
szán gyalogosan is közleked
nek. akadályozva ezzel a
biciklisek haladását.

- A kerékpárutakat több
helyen úgy építik meg, hogy
a gyalogosforgaImat is szol
gálja. Az ilyen kerékpárutak
szélesebbek azoknál, ahol

csak kerékpáros forgalom
van. Persze a kerékpárút
nem arra való, hogy bicikli
versenyeket szervezzenek
rajta. Ha a kerékpárosok be
tarják a szabályokat, akkor
haladásukat nem tudják aka
dályozni a gyalogosok.

- Az elmúlt évben a Körös
parton elkészült túraútvonal
felújítása újabb feladatokat
ró az önkormányzatra...

- A túraútvonalat tavaly
adtuk át fó1<ént a fiatalok
nak. Sajnos a tavaszi árvíz
komoly károkat okozott az
útvonalon. Az árvíz levo
nulása után a mintegy 25
kilométeres szakaszt végig
járjuk, a kihelyezett beren
dezések hibáit kijavítjuk, a
hiányzó útbaigazító táblá
kat pedig pótoljuk. Úgy
gondolom, hogy pár száz
ezer forintból mindezt meg
tudjuk oldani. Egyébként
most készülnek annak az
újabb túraútvonalnak a ter
vei, amely Csárdaszállástól
indulna és a Dan-zug, Tor
zsási holtág érintésével ér
kezne a gyomai közúti
hídhoz, s itt kapcsolódna a
már meglévőjelenlegi túra
útvonal hoz. Idén ennek az
útvonalnak egy részét, a
Csárdaszállás terüJetén lé
vő 3-4 kilométeres szaka
szát szeretnénk
megvalósítani.

- Lát-e lehetőséget arra,
hogy Gyomaendrőd is be
kapcsolódjon az országos
kerékpáros túraútvonalba?

- Igen, hiszen nemcsak a
Körös parti útvonal ad erre
lehetőséget, hanem a Hár
mas-Körös gátjai is további
lehetőséget biztosítanak ar
ra, hogy a kerékpározók is
birtokba vegyék e területet.
Ebbe azonban Gyomaend
rődnek a környező települé
sekkel együtt szükséges
bekapcsolódni - mondta vé
gül Rau József

Körösvölgy csapat
6.a oszt. tanulói
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valahonnan.....ott ahonnan
/A jugoszláviai események hatására/

Diákszínjátszó fesztivál

,.
,. A DAVID

BUTORBOlTBAN

Valahol már megszokott a könny.
A boldogság, a szeretet halott.
Bűnszörnyeteg-óriásvan ott,
folyton kínzó rettegésözön,
fájdalmasan sötét, vad közöny.

Asztalosipari cég 25 év fe
letti, szakmai gyakorlattal
rendelkező, önnállóan dol
goznI tudó bútor
asztalosokat keres.

Jelentkezni: A 66/285
227-es telefonszámon törté
nő időpont egyeztetés után
szernélyesen.

Városi
sportnap

ÁLLÁST AJÁNL

Gyomaendrőd várossá avatá
sának 10. évfordulója tiszteletére
április 17-én, szombaton városi
sportnapot rendeznek az 1989
ben született lányok és fiúk. az
1989-ben házasságot kötött pá
rok és az 1989-ben 8. osztályt
végzettek számára. Ugyanezen a
napon városi futóversenyre lehet
jelentkezni délelőtt9 órától a Fé
szek Presszó előtti parkolóban. A
start lO órakor lesz, s át kell futni
Endrődre a Hídfőig.

kárpitos ülőgarnitúrák,

heverők, franciaágyak
GyÁRI ÁRON

kaphatók:
Ülőgarnitúrákmár 82.000 Ft-tól

Rugós heverők 20.500 Ft-tól
Egyedi konyhabútorok tervezése,

kivitelezése
a megrendelő igénye szerint!

DÁVID BÚTORBOLT
Gyomaendrőd, Hősők tere 7.

Telefon: 66/386-262

Valahol már senki nem remél.
Kóborkutya sZúKöl vészesen,
elhagyottan, rémült-éhesen.
A virágzó gyümölcsfa is fél
ott, ahonnan füstöt hoz a szél!

Beinschróth Károly

WATT
Villamosipari Gmk.

Gyomaendrőd,Fő út 214.
Tel.: 66/386-358

- Poszívó papírzsákok nagy választékban,
valamint ETAporszívóhoz textilzsákok.

- CsengóK (8 V-os csengő, 220 V-os
csengő, vezetéknélküli csengő),

- Kábelek, vezetékek,

- Energiatakarékos izzók,

- SKF és demokratikus gyártmányú
csapágyak (rövid határidővel.

Továbbá vállaUuk háztartási gépek
javítását, épületek villanyszerelését
és érintésvédelmi felülvizsgálatát.

Valahol az élet lángban áll,
zsugorodik, szenved, kínban ég,
s nincs kiút! A nemzetköziség
egy isteni megváltásra vár')
Rémvitorlán feszül a halál!

Valahonnan füstöt hoz a szél.
Keserű, konok méreg gomolyog.
A füst mögött bús, küszködő romok
jajától reszket anyárfalevél
és üszkösödve parázshonba tér.

Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny

A Bethlen Gábor SzakképzőIskola és Kollégium március
25. és 27. között a Szakmunkástanulók Kulturális Egyesüle
tének Védnökségével Országos Diákszínjátszó Fesztiváira
hívta 14 város mintegy 300 színjátszóját. A Katona József
MűvelődésiKözpontban rendezett három napos eseményen
öt aranyérmet szerzett a rendező iskola: a Bethlen színjátszói
által előadott Margarida asszony, valamint a Svejk a derék
katona kapott aranyérmet, a legjobb női szereplő Balázs
Andrea, a legjobb férfi szereplő Nedró György, a legjobb
rendezőpedig Hajdú László lett.

A Bethlen Szakképző Iskola és Kollégium március 19-én
rendezte meg az állattenyésztő és állategészségügyi szakkö
zépiskolás, technikus tanulók részére az Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny döntőjét. A döntóbe az ország külön
böző iskoláiból 14 tanuló jutott be és az érettségi vagy tech
nikusi vizsgákhoz hasonlóan, az ez alkalomra összeállított
kérdésekre kellett írásban válaszolni. A verseny értékelése
még folyamatban van. A rendező iskola versenyzője: Rusz
nák Ágnes 4. osztályos szakközépiskolai tanuló volt.

Életrevalón
a biztonságos
közlekedésért
Újabb fordulóhoz érkezett az

Életrevaló Plusssz versenyso
rozat. A tavasz eljövetelével a
szabadban történő sportolás, a
kerékpározás az egyik fő téma.
A versenyző csapatok feladata
az volt, hogy rendezzenek ke
rékpáros vetélkedőt.

Így tett csapatunk, a gyoma
endrődi Körösvölgy csapat is. A
feladat kézhezvétele után neki
látturU< a szervezésnek. felkeres
tük a rendőrséget, s felkértük
őket, legyenek a kerékpáros ver
seny fővédnökei. Nagy örö
münkre elvállalták, sőt még a
győztesek jutalmazásához is
hozzájárultak. Szponzorokat ke
restünk, S két helyi vállalkozás és
vállakozó segítséget is nyújtott.
A helyi újságban megjelentet
tünk egy felhívást, majd szóróla
pokat készítettünk, seljuttattuk
az ötödik osztályosokhoz, akik
számára a versenyt megrendez
tük. Feláll ítottuk és kipróbáltuk
az akadálypályát, s a mi "verse
nyünkön" dőlt el, ki mutatja be a
versenyzőknek a feladatokat.

Aztán március 26-án, az utolsó
tanítási nap délutánján össze
gyúlt a majdnem 30 versenyző, s
megindult a versengés. A fiúk és
lányok külön versenyeztek, de
mindenkinek egy, a kerékpáros
közlekedéssel kapcsolatos fel
adatlapot is ki kellett tölteni. S
bizony kiderült, hogy KRESZ
ból van még mit tanulni. Az aka
dályokat mindenki sikeresen
vette, majd izgatottan várta az
eredményhirdetést. A lányok
nál Sztancsik Mónika, a fiúknál
Sóczó László lett az első. Ők az
első három helyezettnek járó
kerékpár-felszerelési tárgya
kon és csokoládén kívül még
egy POLICE feliratú pólót is
kaptak. Természetesen min
denki kapott ajándékot: egy
emléklapot a részvételről, s egy
tábla csokit.

Az eredményhirdetés után a
gyerekek és felnőttek ( a jelen
lévő rendőrök, szülóK és Sóczó
Elek bácsi, a csapatunk "híres
embere", patronálója) jóízűen

fogyasztották a szponzoraink
által felajánlott, még forró po
gácsát és az üdítŐt.

Igazi szünet előtti jó hangulat
ban zajlott a verseny, s mindenki
- nyertesek és vesztesek egyaránt
- nagyon j9' érezte magát.

2. Sz. AIt. Isk. Körösvö!gy
csapat 6.a oszt. tanu!ói
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Bútorlap
kereskedés

Vállaljuk
egyedi oútorok

elkészítését,
irodák,

konyhák
berendezését.

Babecz és Társa Bt
Gyomaendrőd,

fő út 81 II ., a volt
Enci területén

Telefon:
06-20/9277-960

SzerkesztőségüUUk

címe:
Gyomaendrőd,

Főút 173-179.
(az OTP melletti

Tourinform
iroda)

66/386-851,
30/20-717-09

II I

MEZDGAZDA5AGI
TERMELŐK flGYELEMI
Tavaszi vvIIAt'ráq~a

sZlA~ségletét biztosítsa a
Csárdaszállási AgrD~éVV1iai Kft.

VV1lAtrág~atelepéről !

A vvIIAtráq~á~ széles
választé~ával

várjlA~ vásárlóiV1~atl

Érde~lődVl i le~et CA
66/426-0421 és CA

66/426- 022 telefoVlSZcAVl'lOVl!

KORSZER~I GYORS KISZOLGÁLÁSi
"Uj gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjármúnöz,

valamint targoncához.
Vállalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjárművek és targoncák gumiköpenyének gépi

szerelését, javítását, centírozását.

MTZ garnitúrák akciós áron:
15R38 825x2ü
112x20 pogácsa mintás
750x20 900x20 országúti

825x20 EX20 900R20
komaz mintás

KATONA GYÖRGY, GUMIJAVÍTÓ
A Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107·1r.'

1f l' Telefon: 66/285-127

Üzlet- és
irodahelyiségek,

valamint raktárhelyiségek

kiadók
Gyomán a Kossuth utca

18. szám alatt
(a volt DV-WA Kft.

épületében).
Érdeklődni: a helyszínen,

vagyo 386-522/25-ös
telefonszámon .
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Virág, játék, ajándék

Új üzlet a Zsort áruházbani
Anyáknapi ajándéktárgyakkal, bízsukkal, cserepes- és

vágott virággal várjuk kedves vásárlói nkat.

Hetente más és más akció!

TOTÁL VEGYESÁRUK ÁRUHÁZA
Endrőd, Endrődi Ur l,

HIBRIDKUKORICA: Gazda, MYNK, DK 485, DK 524
JÓ ÁR! JÓ MINŐSÉG! JÓ TERMÉS'

VETŐMAGBURGONYA:Kondor, UT l nagy frakció,
Kleopátra, Elit, Desiré, UT 2

Apró vetőmagvak nagy választékban!

Vetőmagvaink fémzároitak!

Egyéb jó minőségű

és kedvező árú árucikkeink:

* étolaj (kimért) 210 FtlIiter

* étolaj (l literes) 236 Ft/liter

* hypó (kimért) 20 FtlIiter

* gumicsizma 2100 Fr/pár

,

EZ+AZ

VIRÁG. J', ,
AJANDE

ONLINE
SZÁMÍTÁS- ÉS IRODATECHNIKA

Gépátépítés Pentiumrql
Pentium II-re 19.900 Ft + AFA

CD válogatások 640 Ft + ÁFA

• Monitorok, tévé, videó •
<:};o r ...~nternetelőfizetési lehetőség!<:~... 4__

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181/L Telefon/fax: 66/284-559.
E-maiJ: online@bekes. hungary.net

Vasárnap is nyitva!
A tavaszi hónapokban vasárnap 8-12 óráig várja vásárlót az

AGRO ÁRUHÁZ!
Kukoricavetőmag, virághagymák, fűnyírók,

elektromos sövényvágó, szegélynyírók, virágládák,
virágcserepek, permetezők, falétrák.

MONÍLIA ELLENI ÉS EGYÉB ROYAR- ÉS
GOMBAÖlŐSZEREK.

Műanyagkukáktavalyi áron!

Kerítés- és csibedrótok. műanyagfóliák,
kutya-macska- és haleledel.

Ajtózárak, szegek, csavarok. KERTISZERSZÁMOKI

Tavaszi akció!
Rendkívüli árzuhanás
a Velvet Bútorboltban.

árengedlllény!
Március l-től március 31-ig!

Velvet Bútorbolt, Gyomaendrőd, Fő út 202.
Tel.: 66/282-831

Rövidesen bontás ra kerülő

épületból ELADÓ kis és
nagy méretű tégla,

bontott cserép, kiscserép,
kúpcserép, nyílászárók.
redőny tokos ablakok.

faanyag, deszka, gerenda.
Hungarocel szigetelő táblák.
Előrendelést felveszünk.
Gyomaendrőd, Lévai u. 4.

Tel.: 66/386-906,
06-60/616-554

Komplett felújított fából
készült bolti berendezés

(pult és polcrendszer), étel
melegen tartó pult, 800-as
fűrészgépek, gyalugép,

mennyezet ventillátor, ipari
olajkazán-égőfej,

hó1égbefúvó csövek.,
Flamex lángszórók, fémvázas
munkaasztalok ELADÓK.
Gyomaendrőd. Lévai u. 4.

Tel.: 66/386-906.
06-60/616-554

o
180 m--es üzemépület faipari

üzemmel (vagy nélküle)
ELADÓ, VAGY BÉRBE

KIADÓ.
Gyomaendrőd, Lévai u. 4.

Tel.: 66/386-906,
06-60/616-554
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HÁZ,LAKÁS
Három szobás, összkomfor

tos. telefonos, kertes családi
ház eladó Gyomán, a Kiss B. u.
17. szám alatt. Érd.: este,
661285-753, egésznap, 06
30/9380-836

Gyomán a Szabó Dezsőu. 4.
szám alatt tűzkárt szenvedett
ház eladó. Érd.: 661283-929

Tetőtérbeépítéses családi ház
eladó Gyoma, katona J. u. 211.
szám alatt. Irányár: 3.5 millió
Ft. Lakót,elepi 2,5 szobás csere
érdekel. Erd.: a helyszínen, hét
végén.

Három szobás + nappali, ker
tes ház eladó. (Lakható mellék
épület, vállalkozásra alkalmas
élelmiszerbolt) Érd.: Molnár
László, Gyomaendrőd, Rácz
Lajos u. 16. Tel.: 66/284-263

Endrődtól 500 m-re 3 szobás,
furdőszobás, központi fűtéses ta
nya gazdasági épül~ttel, kúttal,
1,5 ha földdel eladó. Erd.: Leven
te György, 66/280-052, este.

Gyomán, 3 szobás + nappali,
gázfűtéses, telefonos lakás két
garázzsal, rendezett környezet
tel eladó. 3-4 s,zobás lakótelepi
lakás érdeke!. Erd.: Gyomaend
rőd, Gárdonyi u. 2. Tel.:
661285-503,60/488-311

Gyomán 4 szobás, összkom
for·tos. gáz- és vegyestüzelésű,

telefonos, swterénos, fél iker
ház eladó, )fagy kisebb házra
cserélhető.Erd.: Gyoma, Gyóni
G. u. 38/1. Tel.: 66/283-396

Összkomfortos, 4 szobás, sok
melléképülettel, ga,zdálkodásra
alkalmas ház eladó. Erd.: Endrőd,
Sugár u. 10. Tel.: 66/284-415

Endrődön, a Könyves K. u.
20. szám alatt vízparton, 3 szo
bás, gázos, telefonos ház üdülő

nek is ela~ó. Nyugodt, szép
környezet. Erd.: 661282-105

Sürgősen eladó Gyomaend
rőd, Október 6 ltp. 711. sz. alatti
földszintes, három szobás, két
er}élyes, összkomfortos, 86
m--es, teheImentes lakás. Min
den megoldás érdekel. Érd.: a
helyszínen, egész nap.
Endrődön, 1,5 szobás, gáz

konvektoros, fürdőszobás, ház
melléképülettel eladó. Tel.:
661283-758, Gyomaendrőd,

Sugár u. 132.
Gyomaendrőd, Nap út 14.

szám alatt gáz-központi fűté

ses. fürdőszobás ház eladó.
Érd.: a helyszínen, délután.

Gázfűtéses, fürdőszobás pa
rasztház eladó. Érd.: Endrőd,

Korona Söröző, vagy a 66/282
578-as telefonszámon.

Gyomán két generáció részé
re alkalmas komfortos családi
ház eladó. Tel.: 661285-489'

Ház eladó Gyomaendrőd,

Ságvári u. 5. szám alatt. Érd.: a
helyszínen hétvégén.

Eladó ingatlanok 300 ezer fo
rinttól 7 millió forintig. Dr.
Kolbusz Judit, Ügyvédi Iroda,
Gyomaendrőd, Endrődi u. ll.
Tel.: 66/386-554

Gyomán kétszobás, össz
komfortos gázfűtéses ház el
adó, központban. Érd.: Gyoma,
Jókai u. 20. Tel.: 66/284-956
Gyomaendrődön a Vásártéri

ltp. 3I/c. III111. számú lakás el
adó. Érd.: a helyszínen, vagy a
661284-647-es telefonszámon.

Ház eladó Gyomaendrőd,

Kálvin u. 81. szám alatt. Érd.:
16 óra után, 661285-898

Kétszobás, sátortetős, össz
komfortos, gázfűtéses ház, jó
alsóépületekkel, garázzsal, ipa
ri árammal, telefonnal, 300
négyszögöl telekkel eladó.
Érd.: Gyoma, Gárdonyi u. 53.
Tel.: 284-190

Vásártéri ltp.-en a 15/4. szám
alatt elsőemeleti erkélyes lakás
eladó. Érd.: 284-699.
Gyomaendrőd, Fő út 64.

szám alatti kétszintes családi
ház eladó. Érd.: 661283-378,
30/9631-940

Kétszobás, sátortetős, össz
komfortos családi ház eladó.
Irányár: 2,3 millió Ft. Érd.:
661285-054
Gyomaendrőd, Gábor Áron

u. 8. szám alatt kétszobás, össz
komfortos ház eladó, vagy Vá
sártéri lpt-en lakásra cserélhető.

Érd.: 661283-401
Endrődön 2,5 szobás, föld

szinti, erkélyes, gáz- és villany
fűtéses, egyedi vÍz- és gázórás,
parabolás, telefonos, garázsos
lakás eladó. Érd.: 66/386-347

Kétszobás, összkomfortos
családi házeladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Hámán K. u. 212.
Gyomaendrőd, Hősök u. 15.

szám alatti 4 szobás, gáz-köz
ponti fűtéses ház, gazdálkodás
ra alkalmas melléképülettel,
600 négyszögöl osztható telek
kel eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Bajcsy u. 4611. Tel.: 661386
452,20/9355-199

Gyomán kétszobás, kertes ház
valamint 12 lóerős traktor és 3 db
radiátor eladó. Érd.: 66/389-766

Vennék a Vásártéri ltp-en el
ső vagy második emeleti 1,5

szobás jó állapotú lakást. Érd.:
661284-601

Gyomán, Hősök u. 9911.
szám alatti kétszobás, gáz-köz
ponti fűtéses ház eladó. Érd.:
Gyoma, Kisréti u. 7.

Eladó vagy elcserélhe;ő lakó
telepi lakásra két kb 60 m--es ház
(konvektor, zuhanyzó, WC van).
Érd.: esti órákban, 661282-029

Gyoma központjában 3 szo
bás gáz-központi fűtéses ház,
sok melléképülettel, garázzsal,
rendezett szép környezetben el
adó. Ugyanitt Ifa és Weimar al
katrészek eladók. Tel.:
60/481-277

Gyomán gázfűtéses kertes
családi ház eladó. Irányár: 850
ezer Ft. Érd.: 30/9988-192

Három szobás családi ház al
sóépülettel, állattartási lehető

séggel eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Erd.: Gyoma, Hunyadi u. 28.

A Vásártéri ltp-en első eme
leti erkélyes lakás eladó, vagy
kertes re cserél ném. Érd.: esti
órákban, 661284-711
Endrődön a Baross G. u.

3111. szám alatti 3 szobás, für
dőszobás, gázkonvektoros ház
eladó vagy gyomai kétszobásra
cserélhető. Irányár: 1,4 millió
Ft. Érd.: a helyszínen.

Gyomán, Vörömarty u. 3311.
szám alatt családi ház eladó.
Érd.: a helyszínen 17 óra után,
Tel.: 66/282-090
Gyomaendrőd, B. Molnár u.

21. szám alatt két generáció ré
szére alkalmas gázfűtéses csa
ládi ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, B. Molnár u.
23., Tel.: 54/441-044
Gyomaendrőd, Október 6ltp.

első emeleti 1,5 szobás lakás
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Fő
út 54/1. IS óra után.
Endrődön, Fő út 68. sz. alatt

ház eladó. Irányár 500 ezer Ft.
Érd.: Gyomaendrőd, fő út 5411.
sz. alatt 15 óra után.

Vállalkozásra alkalmas pad
lásszobás családi ház nagy alsó
épülettel eladó. Telefon, gáz- és
vegyestüzelésű kazán. Érd.:
284-263-as telefonon, vagy a
Gyomaendrőd, Rácz Lajos u.
16. szám alatt.

Másfél szobás 2. emeleti er
kélyes lakás aVásártéri lakóte
lepen eladó. Érd.: 284-668, este
6 óra után.

Kétszintes, gáz-központi fű·

téses, telefonos családi ház lak
ható melléképülettel, garázzsal,
ólakkal, stb. eladó. Tel.:
661284-042

KERT, TELEK
A Peres i holtágnál, GY0!J1a

endrőd közelében 823 m--es
bekerített vízparti horgásztele,k
termő gyümölcsfákkal, 30 m-·
es padlástérbeépítéses, komfor
tos nyaralóval, ideális
környezetben eladó. Irányár:
1,5 millió Ft. Érd.: 66/361-903
Endrődön a Deák F. u. 28. sz.

alatt 484 ml építési telek eladó
Villany, gáz, víz a kerítésen belül.
Érd.: 66/386-984,60/384-224

A Siratóban eladó 2 db 800
négyszögöl vízre nyúló föld
Érd.: Varga József Gyomaend
rőd, Rácz L. u. 2.

Eladó vízparti kétszintes tégIá
ból épült nyaraló, Gyomaendr6
dön a Soczó zU$ban. Villany,
kövesút, kút van. Erd.: 66/284-793

Gyomán a Dévaványai út
mellett tanya eladó. Érd.:
30/9108-376

Sürgősen eladó 2 db föld a
Harcsásban (450-450 négyszö
göl). Ugyanitt Robix rota~apa

szivattyúval együtt eladó. Erd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9. Tel.:
661285-729

Gyoma belterületén kiadó
1027 négyszögöl szántóföld.
Érd.: Debreczeni, Gyomaend·
rőd, Bocskai u. 55.

600 négyszögöl vízparti po·
coskert eladó. Erd.: Bak János,
66/386-918
Gyomaendrőd belterületén a

Fűzfás-zugban 1100 ml-es kert
eladó. Érd.: 661284-540

A termálfürdő köz~lében, a
Pocoskertben 1592 m--es kert,
vízpartra nyúló, többféle gyü
mölcsfával eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Körös sor ll. Tel.:
66/285-883, este 8 órától.

Gyomán a Dobó, úton köve
sút mellett 1066 m-·es zártkert
a vÍzparthoz közel eladó. Vil
lany, víz van. Érd.: Gyoma,
Gárdonyi u. 21. Tel.: 66/285
506

Gyomán a Budai Nagy Antal
u. 49. alatti 200 négyszögöl in·
gatlan fúrt kúttal, öreg vályog
házzal eladó. Víz, villany
bekötve. Ár: 650.000 Ft. Érd.:
06-20/9578-516.

Gyomá!1 a Kecsegésben kert
eladó. Erd.: 66/444-028,
30/911-79-82.

JÁRMŰ

Moszkvics 2] 40. rendszám
nélkül egyben eladó. Érd.:
66/386-045



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

i Ingyenes az pró! l
I Ó I
I A Sz -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 kel! elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
: Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
I vál!alunk! Egy apróhirdetés szövege lehetóleg ne tartalmazzon
: tizenöt (l5) szónál többet'
I
I

: Feladóneve: .
I
I

: Címe: .
I
I

: Az apróhirdetés szövege: .
I
I
I
I .

I
I
I
I .

I
I

: Érdeklődni: .
I
I I

L J

Volkswagen és Honda típusú
gépkocsi~hozjó állapotú felnik
eladók. Erd.: Gyomaendrőd,

Vásártéri ltp. 33/AJ5.
1300-as törtfehér színű Lada

1100 km-rel eladó. Ugyanitt
elektromos, nagy teljesítményű

gabonarosta eladó. Érd.: Endrőd,
Sugár u. lO. Tel.: 66/284-415

11 éves padlóváltós Wart
burg 2000 szeptemberig, mű
szakival eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Iskola u. 16.
Tel.: 661280-079

Simson Schwalbe eladó.
Érd.: 66/280-105

Érvényes műszaki vizsgával
rendelkező T-5 Pannónia mo
torkerékpár tartalék alkatré
szekkel eladó. Érd.: Gyoma,
Lévai u. 19., egész nap.

126 Polski jó állapotban el
adó. UgyanÜt betonkeverőgép

eladó. Erd.: 60/481-277
Jó állapotban lévő friss mű

szaki val, 68 ezer km-t futott
126 Polki Fiat eladó. Érd.: esti
órákban, Mészáros András,
Gyoma, Álmos u. 22. Tel.:
66/283-927

Simson Sztár segédmotorke
rékpár, Robi kistraktor tartozé
kokkal, utánfutóval, valamint
egy 250 darabos keltetőgép reá
lis áron eladó. Tel.: 66/282-916

Négy személyes lakókocsi
eladó, ha kell van vontatójármű
is. Tel.: 20/9254-648

Volkswagen Sirocco autó
mata váltóval sürgősen eladó.
Édr.: 661282-399

Eladó egy MTZ-80 felújított
kisfülkés traktor. Érd.: Gyoma
endrőd, Szélmalom u. 24. (Ri
degváros) Tel.: 661284-463

Honda kistraktor rotakapával
és pótkocsival együtl eladó.
Érd.: Gyoma, Fürst S. u. 5. Tel.:
66/282-393

Gyerek BMX ,kerékpár eladó.
Irányár: 6000 Ft. Erd.: 66/283-008
Kitűnő állapotban lévő MZ

ETZ 250 motorkerékpár ext
rákkal felszerelve eladó. Érd.:
Gyoma, Jókai u. 5. Tel.:
66/284-741

GÉP
Hat terítékes mosogatógép

jutányos áron eladó. Érd.:
66/284-402
Kecske-fejőgépet vennék,

vagy csináltatnék. Nagyon sür
gős, minden érdekel! Érd.:
Gyomaendrőd,Polyákhalmi u.
13. Tel.: 30/9453-750

Eladó 220-as IV. hegesztő

nagy méretű f]ex-trafóval, 380
W-os. Érd.: Buza Sándorné,
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 46/1.
Tel. 386-452

Koma 10-es (orosz) szi
vattyút vásárolnék. Tel.:
66/284-615

Eladó nagy teljesítményű

ciklonos, 10 kW-os terményda
ráló, 220-as betonkeverő. Erd.:
66/285-155, Gyomaendrőd,

Bartók B. u. 21/1.
Búvárszivattyú eladó. Tel.:

836-967
ÚjszerűTomasszivattyú 140

fm tömlővel, 6 db réz szórófej
eladó, cserélhetőséggel. Tel.:
661285-206

EGYÉB
50 mázsa ömlesztett széna el

adó. 800 Ft/mázsa. Érd.: Gyo
maendrőd, Kölcsey u. 31. Tel.:
661285-850

l-2-es tévé antenna, Junoszty
tévé, olajkályha eladó. Érd.:
66/284-638

Nyúlketrecek eladók. Érd.:
Gyomaendrőd,Móra F. u. 1.

Kisiskolások korrepetálását
és német nyelvoktatását válla
lom. Érd.: Gózon Helga,
661285-556

Üzlethelyiség kiadó Gyomán
a Kossuth u. 22. szám alatt. (A
volt hentesüzlet.) Érd.: 66/386
819.

Békéscsabai ingatlan-szol
gáltató iroda keres ingat
lanokat, házat, üdülőt, lakást,
szántót, ipari létesítményeket
tovább értékesítésre. Békéscsa
ba, Andrássy u. 55-57. Tel.:
66/444-028.

Szekrénysorok, ülőgarnitú

rák, kerékpárok érkeztek a
Használtcikk-be. Gyomaend
rőd, Kiss B. u. 4. Hétköznap
13-17 óra között.

Négy színváltós kézi sikkö
tőgép eladó. 661386-105.

Vásároljon kényelmesen
otthonából ! Szórakoztató
elektronika és háztartási gé
pek éves kamatmentes részlet
re, ingyenes házhoszállítással.
Kérje katalógusunkat l Tel.:
661386-288

Kis kockabálás búzaszalma
eladó. Ugyanitt Tomas szi
vattyú 60 m tűzoltóslaggal el
adó. Érd.: 661285-542
Mezőgazdasági fóliák beve

zető áron továbbra is a Fólibolt
ból. Ugyanitt kényelmi
kismamacipőkmegrendelhetők

és megvásárolhatók. Tel.:
66/285-075

Két ajtós, üveges könyves
szekrény jó állapotban eladó.
Irányár: 20 ezer Ft. Tel.:
661283-253

Diákok számára angol nyelv
oktatást és korrepetálást válla
lok. Tel.: 66/284-895

Eladó egy szobai rokkantko
csi és egy összecsukható va
ságy. Érd.: 66/283-008

Újszerű állapotban lévő be
üvegezett ablakok eladók.
125xl65 cm. Tel.: 661284-267,
este 8 óra körül.

Fodrászat mellé kozmetikust
keresek. Érd.: Fekete Sándorné,
Gyomaendrőd, Jókai u. 29/1.
Tel.: 66/285-669

Használtcikk kereskedésben
olcsón eladó: kerékpár, fűnyí

ró, fagyasztószekrény- és láda,
színes tévé, modell vasút (HO),
székek és sok más. Érd.: Gyo
maendrőd,Kulich u. 13/1. Tel.:
20/9857-259,20/9585-339

Eladó alig használt kerekes
szobaszék, valamint egy használt
Romet segédmotorkerékpár .
Érd.: Gyomaendrőd, Főút 165.

Jó állapotban lévőHajdú ,mo
sógép és sentrifuga eladó. Erd.:
Gyoma, Arpád u. 14.
Manikűr és műkörömépítés.

Gyomaendrőd, Kató József u.
4. Tel.: 283-490.

ÁLLAT
Keresek egy drótszőrű Foxi

kölyök kiskutyát megvételre.
Tel.: 66/285-537, este

5 hónapos üsző eladó. Tel.:
66/284-463

Ingyen elvihető egy szürke
fekete csíkos hasas macska és
egy fekete-fehér kölyök macs
ka. Érd.: Gyoma, Gárdonyi u.
51. Tel.: 661282-567

Húsvéti nyuszik, tengerimala
cok eladók. Érd.: Gyomaendrőd,
Deák u. 15. Tel.: 661285-294

Aranyszínű spaniel kisku
tyák előjegyezhetőek1999. jú
niusi elvitellel. Érd.: délután
661284-341, este 661284-297

Kilenc hónapos keverék, kan
(vizsla-farkas) kiskutyámat el
ajándékoznám. Érd.: 66/284-283

FIGYELEM!
A Dosszié kft. felvételt

hirdet megváltozott
munkaképességűek számára.

Létszám: 10 fő.

Foglalkoztatás:- napi 4 óra,
- betanított munka,

Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33.
Információ telefonon:

661283-433, személyesen:
Gyomaendrőd,

Hősök útja 50.

Popkorn
kukorica-

pattogató-gép
eladó.

Érdeklődni:

66/386-105

Bejár,atott "
GYORSETKEZO
frekventált helyen

KIADÓ
VAGY ELADÓ

Érd,: 66/386-105



Eredményes gyomaendrődi rendőrök
Békéscsaba után városunkban van

a legtöbb betöréses lopás

,.
SESZO

SE BESZÉD
Lopós

asszonyka
Az elmúlt hetekben a vasút

állomásróI és környékéról
rendszeresen lopják a kerék
párokat, a sportcsarnok előtti

és a Szabadság téri parkolók
ban pedig a gépkocsi feltöré
sek szaporodtak el.
Információink szerint több
nem helybéli banda is a gépko
csikban található értékek lopá
sára szakosodott, s városunkat
is előszeretettellátoga0ák.

Úgy tűnik a helybéliek is
kedvet kapnak olykor. Már
cius 9-én fogta el az egyik
sértett azt a gyomaendrődi

fiatalasszony t, aki ezen a na
pon már három gépkocsiból
lopott el különböző tárgya
kat és kikapcsolódásként
még egy kerékpárt és egy is
kolatáskát is magáévá tett.
Az utolsó gépkocsit este fél
nyolc tájban közelítette meg,
ám a tulajdonos észrevette,
hogy egy nem kívánatos
asszony motoszkál jánnűvé
ben. Az asszonyka ellen üz
letszerűen elkövetett lopás
miatt indult eljárás.

~~

1. ö'1J1S
A szatír nem. vallott

Egy kisfiú felismerte
Elfogták a szatírt, adtuk a hírt lapunk előző számában. Február

17-én délután két óra tájban egy férfi a Szabadság és Damjanich
utcák kereszteződésében egy az iskolából hazafelé tartó alig 8 éves
kislányt a hóba lökött, majd fogdosni kezdte. A kislány heves
tiltakozására a férfi kerékpárjával elmenekült.

A nyolc éves kislány sérelmére elkövetett esetet egy 12 éves fiú
látta az alig negyven méternyire lévő házuk ablakából. A kislány
kétségbeesett kiabálására figyelt fel, s látta amint a férfi a helyszín
ról elhajt kerékpárjával.

- A fiú felismerte az elfogott HJ. személyében a tettest. Egyen
lőre azonban ez az egyetlen közvetlen bizonyítékunk van, amit csak
közvetett bizonyítékok erősítenek meg. A férfi szívesen barátko
zott idegen gyermekekkel, bár ezzel semmiféle jogsértést nem
követett el - tájékoztatta lapunkat Tóth Bálint a Gyomaendrődi

Rendőrőrs parancsnoka.
A rendőrség a nyomozás során kigyűjtötte a népességnyilvántar

tásból az endrődi településrészen élő 30-55 év közötti korosztályba
tartozó férfiak neveit, majd a kört leszűkíte~!ék a rendelkezésre áJló
személyleírás alapján mintegy 380 férfira. Oket személyesen elszá
moitatták, kerékpárjuha, személyleírásra, alibire vonatkozólag. A
többszörös rosta után egyetlen ember maradt a szóba jöhető tettes.

A rendőrség HJ. gyomaendrődi lakost őrizetbe vette. A férfi
azonban nem ismerte be tettét. A bíróság 72 óra őrizetbe vétel után
elrendelte előzetes letartóztatását, ami ellen a férfi fellebezett és a
fellebezésnek a másodfokú megyei bíróság hely tadott. Így HJ.
szabadlábon van, s eJlene a rendőrségi eljárás tovább folyik.

Rúgások
és ütések

Csak úgy kedvtelésból rug
dosott meg egy a gyomai vas
útállomáson szundikáló
hajdéktalant két helybéli, E.ZS.
és Z.Cs. egy mezőtúri barátjuk
kal B.Gy-vel. A három fiatal
ember ellen csoportos garázda
ság és súlyos testi sértés miatt
indított eljárást a rendőrség.

Ugyanezen a napon este a Pa
vilon diszkóban egy fiú vágott
a képébe egy másiknak, aki az
ütéstől eszméletét vesztette. A

- bunyós ellen súlyos testi sértés
miatt indult eljárás.

Halálos
baleset

Március J8-án este féJ
nyolckor a 46-os számú
főúton, Gyomaendrőd

külterületén halálos köz
lekedési baleset történt.
Egy hazafelé tartó bé
késcsabai lakos sze
mélygépkocsijávaJ
elgázolta a vele azonos
irányban az úttest köze
pén a kivilágítatlan ke
rékpárj át toló
gyomaendrődiférfit, aki
a helyszínen életét vesz
telte.

Autós üldözés
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Nem volt szerencséje annak a vidéki bandának, akiket március
5-én este Gyomán igazoltattak rendőreink. Az igazoltatás után az
egyébként gépjármű feltörő csapatnak ismert fiatalok Szarvas felé
indultak, amikor a Fő út és a Baross utca kereszteződésében nagy
sebességgel haladva előzésbe kezdtek, ám egy szembejövőjármű

miatt kénytelenek voltak visszahúzódni, s ekkor nekiütköztek az
előttük lévő járműnek.

Nem álltak meg, hanem ajárműt megkerülve nagy sebességgel
elhajtottak. Mindezt látta az éppen mögöttük közlekedő polgárőr,

aki személygépkocsijával utánuk hajtott és Öregszőlő környékén
sikerült megállítania a szabálytalankodó járművet, melynek veze
tője ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt indult büntetőeljárás.

Tavaly a hétvégi házakat
feltörőbandák szerencsés fel
derítése is közrejátszott ab
ban, hogy a 357 betöréses
lopás tekintetében 54, I száza
lékos felderítési arányt értek
el a gyomaendrődi nyomozók.

Békéscsaba után Gyoma
endrődön történt a legtöbb be
töréses lopás, s ez a
városunkban található több
száz hétvégi háznak köszön
hető. Békéscsabán tavaly 847,
Gyomaendrődön 357, Oros
házán 336, GyuJ án 275 betö
réses lopás történt.
Összehasonlításképpen a me
gyeszékhelyen 13,9 százalék
volt a felderítési arány, szem
ben a gyomaendrődi 54, l szá
zalékkal. A betöréses lopások
tekintetében megyei szinten is
kiemelkedő eredményt értek
el a gyomaendrődi rendőrök

és nyomozók, hiszen a betöré
ses lopásoknál a felderítettség

megyei átlaga rendkívül ala
csony, csupán 28 százalék.

Az összes bűncselekmény

tekintetében sincs szégyen
kezni valójuk a gyomaendrő-

dieknek. Itt a felderítettségi
arány 43,8 százalék volt ta
valy. A 739 bűncselekmény

ből 392-t eredményesen
zártak.

PARKETTA
" "VASAR!

Akáctából,
tölgyfából, kőrisből

és egyéb fákból!
AKÁC

I. oszt. 2500 Ft/m2

II. oszt. 2000 Ft/m2

III. oszt. 1500 Ft/m2

TÖlGY ÉS KŐRIS
I. oszt. 3500 Ft/m2

II. oszt. 3000 Ft/m2

III. oszt. 2500 Ft/m2

Gyártó: Kambium Kft.
Foq~alma~?: ,

ENDRüDI TUZEP
Gyomaendrőd,

II. ker. 465/1.
Rendelésfelvétei:

66/386-932
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Összesen 20 millió
A Szó-Beszéd áprilisi számában a Gyomaendrődi Önkéntes Tű

zoltó Egyesülettel kapcsolatban téves infornáció jelent meg. Az
egyesület az elmúlt esztendóoen 3 millió forint támogatást kaport.
A cikkben említett 20 millió forintot az egyesület a megalakulását
követőévekben -1998 végéig - kapta összesen az önkormányzattól.
A hiba miatt az érintettektó? elnézést kérek.

dr. Dávid Imre polgármester

Gyártó: Kambium Kft.

Forl;alma~~: ,
ENDRODI TUZEP
Gyomaendrőd,

II. ker. 465/1.

Rendelésfelvétel:
66/386-932

PARKETTA
" "VASAR!

Akácfából,
tölgyfából, kőrisből

és egyéb fákból!

AKÁc
I. oszt. 2500 Ft/m2

II. oszt. 2000 Ft/m2

III. oszt 1500 Ft/m2

TÖLGY ÉS KŐRIS
I. oszt. 3500 Ft/m2

1[. oszt. 3000 Ft/m2

[1[. oszt. 2500 Ft/m2

mogatása ugyanakkor 1994
óta alig a duplájára emelke
dett.

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

.'

Vállalkozó óvónők
Bérbe adnak három óvódát

Több hónapos vita és elő

készítés után a képviselő

testület döntött az óvodák
.. átszervezése ügyében. A

képviselőket meggyőzték a
testületi anyagban felsorolt
adatok, mely szerint 1994
óta az önkormányzati tá
mogatás évró1-évre emel
kedve majdnem
négyszeresére nőtt. Ez az
összeg idén 34,7 millió fo
rint. Az óvodák állami tá-

Nem egy kóbor NATO
bomba vitte le a Gyomai Ka
tolikus Templom tornyát,
hanem május 3-án egy haj
dúnánási vállalkozás kezdett
hozzá - megbízás alapján - a
torony tetőszerkezetének

felújításához. A tető több he
lyen sérült volt már, s ennek
következtében a torony tar
tószerkezete, a fagerendák
egy része is elkorhadt. A fel
újítási munkák költségeire a
plébánia gyűjtést szervezett,
erró1 lapunk egyik korábbi
számában hírt adtunk.

Marad
a torony

A sajt, a túró és a bor ünnepe
A kóstolgatás lehetőségénekés talán a

remek, szinte nyári időnek is köszönhe
tően rég nem látott tömegeket vonzott az
április 30-án kezdődöttkét napos I. Gyo
maendrődi Nemzetközi Sajt- és Túró
fesztivál. A Szabadság téren 23 kiállító
kínálta tejtermékeit és a finomabbnál fi
nomabb borokat.

A kulináris élvezetek mellett ajó han
gulatról a Szabadság téri színpadon fel- -
lépő zenekarok és táncosok is
gondoskodtak.

A kiállítás megnyitó napján nem csak
a megye és a régió politikusai látogattak
Gyomaendrődre,hanem az újságírók és
a különböző tévétársaságok stábjai is
megjelentek, mondván ilyen még nem
volt Magyarországon ...

Sajtóvisszhangok a lap] 6. oldalán.
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A képviselő-testület ez év elején pályázatot hirdetett a civil szervezetek, egyesületek, magánszemélyek részére
különböző jellegű támogatásokra. A humánpolitikai bizottság javaslatára a testület a következó'képpen
osztotta el a rendelkezésre álló összegeket.

Civil szervezetek támogatása: Sport alapból:

Sportrendezvé y alapból:

Városházi felújítás
Múlt év őszén újították fel a városháza nyugati hom

lokzatát, s rendezték az előtte lévő parkot is. Ezzel
egyidőben megtörtént az egész épületen a nyílászárók
cseréje is. Most, a második lépcsóben az épület északi
és keleti homlokzatának felújítása következik, melyre a
helyi építőipari cégektó1 kér árajánlatot az önkormány
zat. Az ajánlatokat május 19-ig kell leadni. A költség
vetésben egyébként hat millió forintot terveztek a
munkára.

Megszűnika tanbolt
A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola bejelen

tette, hogy megszünteti az l 993-ban létrehozott Hősök úti
tanboltját, melyet egyrészt azzal a céllal működtetett, hogy
a kereskedő tanulóknak gyakorlati munkahelyet teremt
sen, másrészt beváltó helye legyen a szociális segélyként
adott utalványoknak. Ez utóbbi szociális ellátási forma a
törvényi szabályozás következtében 1997 végétó1 meg
szűnt, s a tervezett árbevétel jelentősen lecsökkent. Ez év
elejére már veszteségesen mú1<ödött az üzlet, ezért a tan
boltot június 30-val a gimnázium megszünteti, s ezzel
egyidóben négy közalkalmazottat is elbocsát.

Marad a logopédus
A Városi Családsegítő Központ keretében mú1<ödő

pedagógiai szakszolgálatnál alkalmazott Jánovszky
Györgyné logopédus munkaviszonya nyugdíjazás miatt
megszűnik. Bár az intézmény folymatosan hirdette a
megüresedő álláshelyet, jelentkezőez idáig nem akadt.
Az önkormányzattal történő megállapodás szerint Já
novszky Györgyné vállalkozóként továbbra is ellátja a
gyerekek logopédiai ellátását.

Közalapítvány Gye. Város Közgyűjteményeiért

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány

Gye. Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
Színfolt Mazsorett Csoport
A Gye.-i Siketekért és Nagyothallókért Alapítvány

Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
Kner Imre Iskola Alapítvány

Az Endrődi Közösségi Házért Alapítvány

Bűnmegelőzési és Önvédelmi Alapítvány (havonta)
Öregsző1ői Gyermekekért Alapítvány
GyomaendrődKertbarátok Köre

Felsőrészi Olvasó és Gazdakör

Kner Ilnre Gimn. Természetbarátainak Köre
Endrődi Gazdakör
Endrődiek Baráti Köre

"Őszidó" Nyugdíjas Klub
Magányosok Klubja

r. sz. Nyugdíjas Klub
Cukorbetegek Klubja

Siketek és Nagyothallók Helyi Szervezete

Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja
PolgárőrEgyesület

Honismereti Egyesület

Mozgáskorlátozonak és Hadirokkantak Egyesülete
GYSTK ErőemelőSzakosztály
Kulturális Egyesület

Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete

GyomaendrődiTermészetbarát és Turista Egyesület
Rózsahegyi Ált. Isk. SzMK.

Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. és Diákotthon
Bethlen Alapítvány (Művésztáborhoz)

Bethlen Alapítvány (Sajt- és Túrófesztivál)
Hanyecz Lászlóné francia szakos tanár
Vaszkó Sándor

Ifjúsági alapból:
GyomaendrődiTermészetbarát és Túrista Egyesület

Mo. Felfedezői Szövetség Csolt Népe csoportja
Körös Kajak Egyesület

Gyermek BélyeggyűjtőKör

Közösségi Ház (Gyermeknapi rendezvények)
Közösségi Ház (Kézműves Tábor)
Komédiás Kör

Malatinszky Zita (országjáró túra)
Gyalog Irén (kirándulás)

Gyalog Irén és Temesvári Dona (táborozás)

600.000 Ft

1.500.000 Ft

l .000.000 Ft
600.000 Ft

300.000 Ft
130.000 Ft

10.000 Ft
20.000 Ft
60.000 Ft
70.000 Ft

50.000 Ft

40.000 Ft
20.000 Ft

20.000 Ft

100.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft

20.000 Ft

20.000 Ft
20.000 Ft

40.000 Ft
10.000 Ft

20.000 Ft
350.000 Ft

70.000 Ft

20.000 Ft
200.000 Ft

60.000 Ft

10.000 Ft

20.000 Ft
60.000 Ft

40.000 Ft

60.000 Ft
200.000 Ft

40.000 Ft
40.000 Ft

30.000 Ft

20.000 Ft

80.000 Ft
30.000 Ft

60.000 Ft

60.000 Ft
40.000 Ft

40.000 Ft
40.000 Ft

40.000 Ft

Gyoma FC

Gyomaendrődi Kitartás SE

GyomaendrődiJudó Club

Körös Kajak SE

Férfi Kézilabda Club
GYSTK ErőemelőEgyesület
Gól-Suli Alapítvány

Gyomaendrődi Judó Club
Gyoma FC

Körös Kajak SE
Sakk Szakosztály

Férfi Kézilabda Club

Gól-Suli alapítvány
Gyomai Tenisz Club

900.000 Ft

100.000 Ft

1.050.000 Ft

450.000 Ft

700.000 Ft

100.000 Ft
100.000 Ft

150.000 Ft

l3.000Ft

150.000 Ft
70.000 Ft

40.000 Ft

40.000 Ft

37.000 Ft
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Fradi drukker A Vöröskereszt felhívása
100 éves aFerencváros. Bé

kés megye legrégibb tagdíjfi
zető törzstagja Halász István
gyomaendrődi testnevelő ta
nár. A 100 éves évfordulót
május l-én a Zalaegerszeg el
leni mérkőzéssel is ünnepelte
a Fradi. A meccsre és az az
előtti ünnepségre meghívást
kaptak az ország minden ré
széból a klub törzstagjai.

Dr. Springer Ferenc, a klub
alapítójának az unokája adta
át a meghívott 100 legrégebbi
törzstag részére az FrC cen
tenáriumi emléklapot, melyet
dr. Torgyán József az FrC el
nöke és dr. Fenyvesi Máté a
klub ügyvezető elnöke látott
el kézjegyével.

Halász István
a centenáriumi
emlékplakettel

A Magyar Vöröskereszt GyomaendrődiTerületi Szervezete
a vízkárosultak megsegítésére az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet endrődi és gyomai kirendeltségén gyűjtőperselye

ket helyezett el a lakossági adományok fogadására. Adóalapot
csökkentő adományokat az irodában lehet felajánlani. Postai
átutaláshoz utalvány szintén irodánkban szerezhető be.

A koszovói menekültek megsegítésére pénzadományokat
vár a Magyar Vöröskereszt. Kéri azokat a jószándékú embe
reket, akik lehetőségeik szerint képesek részt venni a prog
ramban a MKB 10300002-20329725-72653285
csekkszámlára fizessék adományaikat. Adóalap csökkentő

adományok az irodákban befizethetők.

A helyi lakosság, elsősorbangyermekek segítéséhez vár
juk adományaikat. Kérjük, ne dobja ki megunt, kinőtt

ruháit, fölöslegessé vált használati tárgyait, játékokat,
könyveket, stb., tehát semmit ami még használható, tiszta
és esztétikus. Ha teheti juttassa el irodánkba, vagy a Fő úti
gyógyszertárba.

Irodánk címe: Gyomaendrőd, Szabadság u. 6.
Telefon: 66/386-995 (üzenetrögzítőmú1<:ödik)

Tóth Tamara
MKK-gyöztes

A "Providencia Biztonságáért Alapítvány" 20 ezer forintos
szervízutalványát nyerték: Vida Jánosné szarvasi és Csikós

Sándor gyomaendrődiautótulajdonosok,
a Providencia Biztosító ügyfelei. Az utalványokat

Varga Andrea a Generali-Providencia Biztosító orosházi
kirendeltségének vezetője adta át a szarvasi fiók irodájában

megrendezett ünnepségen.

B. Molnár István és Ó. Kovács Piroska a közelmúltban
tartotta házasságkötésének SO. évfordulóját. A házaspár
1949. március 19- én a Gyomai Református Templomban
kötött házasságot. Két fiuk, családjaik és öt unoka köszöntöt
te az idős szüló1<:et.

kis és nagy kiszerelésben!
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 100.

(o volt Volán telep)
Telefon: 66/386-354, 20/9146-589

~
AGIP,a MOGUL,

Aip CARRIER
"KENOANYAGOK

Ötven éve együtt

legyőzte nagy rivárisát, s ez
zel a dobogó legmagasabb
fokára állhatott fel az ered
ményhirdetéskor. Hajdúnak
annyira rosszul esett a vere
ség, hogy még a díjkiosztóra
sem ment el. Tóth klubtársa,
Szabó Mariann a 48 kg-ban
a nem kevésbé értékes
bronzérem tulajdonosa lett.
A fiúknál Dananaj István a
66 kg-ban s. lett.

Miskolcon emlékezetes
hétvégét produkált Tóth Ta
mara, a Gyomaendrődi Judo
Club serdülőkorú dzsudokája,
a miskolci Magyar Köztár
saság Kupa ifjúsági viadalon.
Károlyi Anatal tanítványa a
44 kilogrammos súlycsoport
ban magabiztosan menetelt a
döntŐlg, ahol a korábbi győz
tes mosonmagyaróvári Haj
dúval találkozott. Tamara
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Három óvodát vállalkozásba adnak,
a többit az iskolákhoz csatolják

Több hónapos vita és e:ó'készítés
után a képviselő-testület döntött az
óvodák átszervezése ügyében. A
képviseló'ket meggyőzték a testületi
anyagban felsorolt adatok, mely
szerint 1994 óta az önkormányzati
támogatás évról-évre emelkedve
majdnem négyszeresére nőtt. Ez az
összeg idén 34,7 millió forint. Az
óvodák állami támogatása ugyan
akkor 1994 óta alig a duplájára
emelkedett. Ezzel egyidóben az óvo
dák saját bevétele folyamatosan
csökkent, melynek okát a gyermek
létszám csökkenésével, valamint az
étkezést igénybe vevő óvodások szá
mának csökkenésével magyarázzák.

Tény, hogy folyamatosan csökken a
születések száma: míg 1993-ban Gyo
maendrődön összesen 160 gyermek
született, addig 1998-ban csupán 107
kis gyomaendrődi látta meg a napvilá
got. A képviselők úgy határoztak,
hogy három tagóvodát úgynevezett
közoktatási megállapodás keretében
történő mú1<.ödtetésre meghirdetnek,
azaz vállalkozásba adnak. Csak szak
képzett óvónó1<. pályázhatnak megfe
lelő pedagógiai programmal. Tehát
pályázni lehet az Öregszőlőbenlévő

óvoda, a Szabadság és a Fő úti óvo
dák vállalkozásban történő mú1<öd
tetésére. (A pályázati kiírásokat
lásd a túloldalon!)

Az önkormányzat a többi óvodát
egyenlőre nem hirdeti meg, ám ha a
tagóvodavezető kéri, akkor vele közok
tatási szerződést, vállalkozói szerző

dést kötnek. Amíg ez nem történik meg,
addig ezeket az óvodákat az önkor
mányzat tovább mú1<ödteti, ám az
egész óvodai ellátást átszervezik, mint
részben önálló intézményeket meg
szüntetik és hozzácsatolják a területileg
illetékes általános iskolákhoz. Az ily
módon megszüntetésre kerülő l. sz.
Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének,
Szabó Istvánnénak és a 2. sz. Napközi
Otthonos Óvoda vezetőjének,dr. Cso
ma Antalnénakjúlius 31-vel visszavon
ják vezetői megbízatását. H. E.

LEVELEINKBŐl

Még egyszer az óvodákról
Mint ismeretes, afebruár 25-i testületi ülésen az ajavaslat

született, hogy két kis óvoda (Főúti, Szabadság úti) kivételé
vel a többi önkormányzati óvoda marad. Azt ígérte a polgár- .
mester út, hogy ezt a koncepciótfogják a márciusi ill. áprilisi
bizottsági ülések elé terjeszteni.

Ezt megelőzően február 23-án az óvónók meghívásának
eleget téve, jelen volt a Jókai úti óvoda szülői értekezletén a
polgármester úr is. Ott azt mondva, hogy "megértve a szülők

aggodalmát, félelmét, egyenlőre nem bolygatják az óvodák
ügyét. " A két kis óvoda kivételével, a többi ügyében komp ro
misszumkész vagyok - mondta dr. Dávid Imre. Most nem
tudjuk, hogy mikor és kivel kötött kompromisszumot, mert
hogy se nem a szüló1<.kel, se nem az óvónó1<.kel, az biztos.

A két hónapos időhúzás arra volt jó, hogy kidolgozzanak
egy olyan koncepciót, amit ép, értelmes, a gyermekeinket
szeretőés nevelőóvodapedagógus el nemfogad. Konkrétan:
ha nem veszik ki az óvodát vállalkozásba, alárendelik az
iskolának. Egy nulla helyett legyen dupla nulla?.' Önök sze
rint milyen gazdasági sikerrel járt a pár évvel ezelőtti isko
laösszevonás? Sajnáljuk, ha ennyire butának tartanak
bennünket szüló1<.et is, hogy lehet hitegetni, időt húzni és
utána bármit is tenni velünk. Nem lehet.' A hatalom csak
addig hatalom, míg a választópolgárok azt kézbe adják.
Szerencsére, mi szülők is választópolgárok vagyunk, és fog
juk tudni, hogy ezek után mit kell tennünk.

Szomorú dolognak tartjuk, hogy a hivatásukat és a gyer
mekeket szerető, mindenre kész óvodapedagógusokat ilyen
kényszerpályára kényszerítenek. Örüni kellene, hogy a mai
anyagias világban vannak még ilyen óvónó1<. és dajkák, akik
szeretettel, gondoskodással veszik körül gyermekeinket, hi
vatásuknak tartják a munkájukat.

Szerintünk akinek pénze van, vállalkozzon, termeljen nye
reséget. Őseink is tudták, hogy pénzt csak pénzzel lehet
csinálni.' Az óvónő pedig maradjon óvónő, aki az érzelmi
biztonságot, a szeretetteljes, családias légkört nyújtja gyer-

mekeinknek a beszoktatástól az óvodáskor végéig. A vállal
kozó legyen vállalkozó, az óvónó legyen óvónő.'

Magyarul: a suszter maradjon a kaptafánál.' Amihez nem
értünk, NE csináljuk.' Sajnos, óvónőink bele lettek kény
szerítve egy olyan helyzetbe, amit nem ó1<. akartak.

A volt Ipari Iskola hozzá lett csatolva a Bethlen iskolához,
a két általános iskolát összevonták, a bölcsőde vállalkozásba
került, most jönnek az óvodák.'

Mindenesetre Ml szüló1<. nem értünk egyet a testület dönté
sével, olyan dologról döntöttek, amit nem ismernek kellő

mélységben. Még esélyt sem adtak arra, hogy más döntés
születhessen.'

A szüló'k nevében: Joóné Jenei Gyöngyi

Kínálunk női, férfi és gyermek
szemüvegkereteket!

SZTK vények beváltása'

Computeres szemvizsgálat
pénteken, szombaton
és hétfőn 9- I2 óráig.

Szemüvegjavítás
expressz határidővel!

...,,_~~ .... Szarka Csilla, látszerész mester
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1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 1.
szám alatt mú1<:ödő 35 férónelyes óvoda közoktatási megál
lapodás keretében történő üzemeltetésére, 1999. augusztus
l-tó1, öt évre, 2004. július 31-ig.

Az óvoda kötelező felvételi körzete az 1993. évi LXXIX.
törvény 90. paragrafusa (1) bekezdésének rendelkezése
alalpján Öregszó1őkülterület.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek,

jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban meghatározott
feltételekkel a mú1<:ödést biztosítják, a létesítményben az
1993. évi LXXIX. tv a közoktatásról az óvodákra vonatkozó
feladatellátást vállalják.

Érvényesen pályázni egy pályázónak csak egy tagóvodára
lehet!

A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire
vonatkozó előírások ingyenesen átvehetó1<:a Gyomaendrőd

Város Polgármesteri Hivatal titkárságán, Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. sz. Telefon: 66/386-122.
A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, két példányban, Gyomaend

rőd Város Polgármesterének címezve, "Polyákhalom"jeligé
vel ellátva 1999. május 31-én 12.00 óráig kell benyújtani
személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500
Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. címre.

A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "eredeti
példány" szöveget: A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséró1 Gyomaendrőd Város Képviselő

testüIete dönt, a testület 1999. júniusi ülésén. A pályázat
előzetes véleményezését és döntés eló1<:észítését a Gyoma
endrődVáros képviselő-testülete24119995. (X.24.) KT. szá
mú rendelet 26. paragrafus (1) bekezdésében meghatározott
munkacsoport végzi. A döntés időpontjáról a pályázók külön
értesítést kapnak.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testiilete

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-tetsülete
nyílt pályázatot hirdet a Gyomaendrőd, Szabadság út 6. szám
alatt működő 25 férónelyes óvoda közoktatási megállapodás
keretében történő üzemeltetésre, 1999. augusztus l-tó1 öt
évre 2004. július 31-ig.

Az óvoda kötelezőfel vételi körzete az 1993. évi LXXIX.
törvény 90. paragrafus (1) bekezdésének rendelkezése
alapján Gyomaendrőd város közigazgatási területén a Sza
badság út, Polányi Máté út, Blaha út és Fő úttal határolt
területe.

Pályázati feltételek:
Pályézatot nyújthatnak be azok a természetes személyek,

jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban
meghatározott feltételekkel a mú1<:ödést biztosítják, a létesít
ményben az 1993. évi LXXIX. tv a közoktatásról az óvodákra
vonatkozó feladatellátását vállalj ák.

Érvényesen pályázni egy pályázónak csak egy tagóvodára
lehet'

A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire
vonatkozó előírások ingyenesen átvehetó1<: a Gyomaendrőd

Város Polgármesteri Hivatal titkárságán, Gyomaendrőd,

Szabadság tér l. Telefon: 66/386-122.
A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, két példányban, Gyomaend

rőd Város Polgármsterének címezve, "Szabadság út" jeligé
vel ellátva 1999. május 31-én 12.00 óráig kell benyújtani
személyesen, vagy előzőnapig kell postai úton feladni 5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér l. címre. A pályázat első pél
dányán fel kell tüntetni az "eredeti példány" szöveget: A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséró1 Gyomaendrőd Város Képviselő

testülete dönt, a testület 1999. júniusi ülésén. A pályázat
előzetes véleményezését és döntés eló1cészítését a Gyoma
endrőd Város Képviselő-testülete2411995. (X.24.) KT. szá
mú rendelet 26. paragrafus (1) bekezdésében meghatározott
munkacsoport végzi. A döntés időpontjáról a pályázók külön
értesítést kapnak.

GyomaendrődVáros Képviselő-tetsiilete

3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testüle
te nyílt pályázatot hirdet a Gyomaendrőd, Főút 85. szám alatt
mú1<:ödő 52 férónelyes óvoda közoktatási megállapodás ke
retében történőüzemeltetésre,1999. augusztus l-tó1, öt évre,
2004. július 31-ig.

Az óvoda kötelezőfelvételi körzete az 1993. évi LXXIX.
törvény 90. paragrafus (l) bekezdésének rendelkezése alap
ján Gyomaendrőd város közigazgatási területén Budapest
Békéscsaba vasútvonal, a Besenyszegi út, Selyem út,
Újkertsor utcákkal határolt terület.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek,

jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban
meghatározott feltételekkel a mú1<:ödést biztosítják, a létesít
ményben az 1993. évi LXXIX. tv a közoktatásról az óvodák
ra vonatkozó feladatellátását vállalják.

Érvényesen pályázni egy pályázónak csak egy tagóvodára
lehet!

A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire
vonatkozó előírások ingyenesen átvehetó1<: a Gyomaendrőd

Város Polgármesteri Hivatal titkárságán, Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. sz. Telefon: 66/386-122.
A pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, két példányban, Gyomaend

rőd Város Polgármsterének címezve, "Főút"jeligével ellátva
1999. május 31-én 12.00 óráig kell benyújtani személyesen,
vagy előzőnapig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér l. címre. A pályázat első példányán fel kell
tüntetni az "eredeti példány" szöveget: A fenti határidő el
mulasztásajogvesztő!

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséró1 Gyomaendrőd Város Képviselő

testülete dönt, a testület 1999. június i ülésén. A pályázat
előzetes véleményezését és döntés eló1<:észítését a Gyoma
endrőd Város Képviselő-testülete2411995. (X.24.) KT. szá
mú rendelet 26. paragrafus (1) bekezdésében meghatározott
munkacsoport végzi. A döntés időpontjáróla pályázók külön
értesítést kapnak.

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete
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Kuplung, fék, gáz

Nyugdíjba men a mester

Ezernégyszáz embert tanított meg vezetni

Garai Sándor (60) gép
járműoktató április 1
ével 28 év oktatói munka
után nyugdíjba vonult.
Még az egykori Magyar
Honvédelmi Szövetség,
az MHSZ keretein belül
kezdte a szakmát. Ő volt
az első főállású oktató, s
egyben vezetője is lett az
iskolának. A rend
szerváltást követően, az
MHSZ megszűnésével a
Defenzív Autóvezető

Kft. vette át a munkát és
Garai Sándor ettól a cég
tól vonult nyugdíjba.

- Sokkal könnyebb volt
1971-ben az oktatás - emlé
kezik a kezdetekre Garai
Sándor. - Akkoriban még
nem voltak olyan feszültek,
idegesek az emberek, mint
manapság. Ráadásul egy jo
gosítvány megszerzése is
sokkal kevesebbe került. A

gyakorlati oktatás, a vezetés
l órája a '70-es évek elején
40 forint volt, ma pedig 1250
forintba kerül. De ugyanígy
emelkedtek az elméleti okta
tás, a vizsgák díjai és az or
vosi vizsgálatok árai is 
mondja a nyugdíjba vonult
oktató, aki mintegy 5 ezer

tanulóval kötötte meg a szer
ződéstés körülbelü: l400-an
kaphattakjogosítványt mun
kája eredményeként.

A gyakorlati oktatást egy
403-as Moszkviccsal kezdte,
majd jött ugyanennek a tí
pusnak a 408-as változata,
azután a Skodák, Zsigulik,

majd a kft-nél a saját kocsik: a
Golf, a Nissan, a Renault. Garai
Sándor több ezernyi tÖlténetet
tudna mesélni a gyakorlati ok
tatás közben történt képtele
nebbnél képtelenebb
közlekedési helyzetekról, ese
tekról, ám arra büszke, hogy ta
nulói az oktatás során soha nem
okoztak balesetet. Az viszont
három alkalommal fordult elő,

hogy az álló tanulókocsiba há
tulról ütköztek bele.

- Minimum 25-30 órányi
vezetés kell egy jó képessé
gűtanulónakahhoz, hogy le
vizsgázzon, másoknak a
80-100 óra is kevés, de ezek
a tanulók vannak keveseb
ben - állítja Garai Sándor,
akinek őszinte véleménye az
hogy nincs különbség női és
férfi vezető között: - Vannak
gyengébb képességű férfi
vezetó1< és rutinosabb női

kormányosok is, de ez for
dítva is igaz... H. E.

Indul a szúnyoggyérítési akció
Az elmúlt nyári szúnyoginvázió és a lakosság ezzel
kapcsolatos panaszai azt eredményezték, hogya Kö
rös parti települések közösen keressenek hatékony
megoldást a szúnyogok ellen. Az árhullámok levonu
lása után ugyanis a hullámtereken a szúnyoglárvák
milliói nevelődtek folyamatosan és kifejlődve ellep
ték a közeli és a távolabbi településeket.

redőny, reluxa,
szalagfüggöny,
mobil szúnyoghálók,
hevederzár,
légkondicionálók
szállítása, beszerelése!

Egysoros görkorcsolyák
akciós áron, amíg a készlet tart!

Strandcikkek!

Fotóalbumok
nagy választékban!

Filmkidolgozás!

Bélyegzőkészítés!

COLOR SHOP PAPÍRBOLT ~(p
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2. 8~TS:

c-~

NapellenzóK,
'" \ I / //

, -----
-;I/\~

.. ~"

Telefon: 66/412-296, 66/465-546
nának a települések, melyek
a gyomaendrődi polgármes
tert bízták meg a pályázati
eljárás lefolytatásával. A
meghívásos pályázaton ha
táridőre, április l2-re egy pá
lyázat érkezett: a Rovért Kft.
és az RSZ-COOP Kft. közös
pályázata.
Gyomaendrőd önkor

mányzatának idei költségve
tésében 2,5 millió forint van
szúnyogirtásra, ám az idei ir
tás nettó 4,5 millió forintba
kerülne. A hiányzó összget
pályázat útján próbálja meg
szerezni a város. Hogya szú
nyogirtás, pontosabban
gyérítés mikor kezdődik, azt
nem sikerült megtudnunk.

A regionális összefogással
szúnyogirtás hatékonyabban
végezhetőel és a költségek is
csökkenthetó1< pályázatok
révén. Az együttmú1<ödés
ben Gyomaendrődön kívül
Szarvas, Békésszentandrás,
Körösladány, Köröstarcsa,
Mezőtúr, Öcsöd és Kun
szentmárton önkormányza
tai vesznek részt, és a
szúnyoggyérítés költségeit
teJepülésarányosan biztosít
ják.

Dr. Szító András hidrobio
lógus készített tanulmányt a
csípőszúnyog gyérítésének
tárgyában, s eszerint az első

két évben biológiai és kémiai
gyérítést egyaránt alkalmaz-
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Tájékoztató a 6 osztályos
gilllnáziullli képzésról
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PAPIRDOBOZ, FOLlAZSAK gyartasa

~
RÓZA VENDEL ~

Gyomaendrőd,Hársfa u. 81 l.
. Tel. Ifax: 386-736

Meghívó közgyűlésre

Évtizedünkben szinte még nem volt olyan év,
amely ne hozott volna lényeges változást a köz
oktatásban. Az új törvény, annak rendszeres mó
dosításai, a NAT hosszú vitája, bevezetése,
jelenlegi "módosítása", a szakképzési törvény
változásai nemcsak a kívülállók, hanem a peda
gógusok számára is alig követhető, számos bi
zonytalansági tényezőt tartalmazó, még
középtávú tervezésre is kevés alapot adó helyze
tet teremtett.

PVC
padlószőnyeg,

tapéta
nagy választékban

kapható.
Gellai Miklósné
Gyomaendrőd,

Fő út 29.

INGYENES APRÓ
Gyomaendrőd. Vörösmarty u.

15. szám alatti kertes ház eladó
vagy értékkülönbözette\ lakótele
pi lakásra cserélhető. Erd.: 284
589, esti órákban.

Gyomán. Rácz Lajos u. 28 szám
alatt 3 szobás+nappalis. gáz- és ve
gyesrüzelésű, ház eladó nagy meUék
épülettel. Ugyanitt a Fúzf4s zugban
300 négyszögöl keI1eladó. Erd.: Gyo
maendrőd, Rácz L. u. 3. Tel.: 284-262

Gyomán a Kolmann telepen 3
szobás lakás kiadó június l-tol.ma
gánszemélynek, vagy cégnek. Erd.:
18 óra után, 386-487. 20/9743-143

Gyoma, Katona 1. u. 2/ J. szám
alatt kétszobás+4 félszob~. garázsos,
tetőtér beépítéses 1t7 m--es családi
ház eladó. Lakótelepi 2.5 szobás csere
is érdekel. Irányár: 3.5 millió Ft. Meg
tekinthető hétvégén a helyszínen.

Endrődön. Oregszólóben össz
komfortos tanya eladó, másfél
hold földdel. Érd.: 661280-118

Használ t gyermek kerékpárt
vásárolnék 5 éves gyermek részé
re. Tel.: 284-451

220 W-ról üzemeltethető villany
kályha, bontásból furdókád. mosdó
kagyló és egyéb tarlozékok eladók.
Tel.: 271-295

280 literes hűtő, 60 literes
mélyhűtő résszel eladó. Érd.: 19
óra után. 284-40 I

Egy DT-75 lánctalpas és egy 4
személyes lakókocsi eladó. Erd.:
Endrődi Tüzép, 66/386-932

Kétéves, szépen fejlett. nagy
testű. éber, támadó, de megbarát
kozó fekete kankutyajó gazdának
olcsón eladó. Apj,! bernáthegyi,
anyja újfundlandi. Erd.: 386-510

Mc Culloh-California alig
használt láncfűrész eladó. Érd.:
386-510

Keveset használt négyütemű ro
tációs kapa eredeti kerekekkel el
adó. Érd.: 386-510

6 db 200 literes hibátlan vas
hordór vennék. Különleges. szép
törpecsirkéket. vagy fiatal törpe
tyUkokat és kakas t vennék. Két
szép ~iscicát ajándékba elfogad
nék. Erd.: 386-510

Heti 4-5 óra díszkerti munkára.
növényeket szerető segítséget ke
resek 150 Ft-os órabéréI1. Érd.:
386-510 (este biztosabb)

Jó állapotban lévő hálós körjáró
ka eladó. Érd.: Csányi né. 284-829

Két db sötétzöld színű, báro
sony huzatú nagy méretű fotel ol
csón eladó. Érd.: 386-851

Új bordásfal, gyerekszobába is
való eladó. Érd.: 386-851

Három főzólapos, üvegajtós vil
lanytúzhely újszerű állapotban eladó.
Irányár: 10.000 Ft. 661386-015.

Az áprilisi számban meg
jelent Pásztor János szobor
kiállítás a Városi Képtárban
című cikkben sajnálatos el
írás folytán hiba csúszott.

A hibás mondat helyesen
így hangzik:

Gyoma és Hódmezővá

sárhely. Úgy vetélkednek
egymással Pásztor Jáno
sért, mint egykor Petőfiért

Kiskőrös és Kiskunfélegy
háza.

Elnézést kérünk:
a szerző

Helyreigazítás

továbbá az általános iskolai
és középiskolai vagy szakis
kolai feladatot is ellátó több
célú intézmények ugyancsak
választhatnak a között, hogy
1999. szeptember l-jétől

kezdődően a helyi tantervük
alapján végzik-e a 7. és 8.
évfolyamon a nevelő és ok
tató munkát, vagy a korábbi
minisztérium által kiadott, il
letó1eg jóváhagyott nevelési
oktatási tervben foglaltak
alapján."

Összegezve:
l.) A 6 osztályos gimnázi

um továbbra is mú1<.ödhet.
2.) A helyzet jobb, mint ta

valy, ugyanis visszatérhe
tünk a hat éven át folyó
lineáris képzéshez, ami ezen
képzés alapvető célja és elő

nye is egyben.
Tisztelt Sziiló'k!
A gimnáziumban maJus

18-án 18.00 órakor várjuk az
érdeklődó1<.et. Ha megfelelő

létszámú jelentkező lesz, ak
kor indítjuk az osztályt. A
fenti dátum egyben a jelent
kezés végső időpontja.

Dr. Kovács Béla igazgató

évfolyammal működő gim
náziumokban - a jogszabály
erró1 rendelkezik - a neve
lést-oktatást 4 évfolyamon is
meg kell szervezni. A szabá
lyozás célja, hogy minden
középiskolát fenntartó tele
pülésen legyen lehetőség 14
éves korban is a gimnáziumi
képzésbe történő bekapcso
lódásra."

Mint köztudott nálunk a 6
osztályos képzés mellett
mindig mú1<.ödött és mú1<.ö
dik a 4 osztályos gimnázium
is. Mit tanítunk? A tájékoz
tató erró1 így ír:

"A hat- és nyolc évfolyam
mai mú1<.ödő gimnáziumok,

A Bútoripari Szövetkezet Gyomaendrőd
Igazgatósága értesíti tagjait és

üzletrész-tulajdonosait, hogya szövetkezet
közgyűlését 1999. május 26-án, szerdán
14 órakor tartja a szövetkezet Lévai úti

tanműhelyében[

Napirendi pontok:
l. Beszámoló az Igazgatóság munki\járól, az 1998. évi gazdasági

terv teijesítéséról. Könyvvizsgálóijelentés az 1998. éves
beszámolór61.

Elóadó: Farkasinszki Sándor szöv. elnök
2. Afelügyelóbizottság beszámolója az 1998. évi munkáról

Elóadó: Bótos József fB. elnök
3. Javaslat az 1999. évi gazdasági tervre
Elóadó: Farkasinszki Sándor szöv. elnök

4. Az Igazgatóság és a felügyelóbizottság megüresedett
tisztségeire tiszt.égviseló választás

5. B~elentések

Jelenleg többek között a 6
osztályos gimnáziumi kép
zés körül keletkeztek a médi
ák által is lebegtetett álhírek,
amelyek alkalmasak voltak
arra, hogy a szüló1<.et elbi
zonytalanítsák. Számos
megkeresés után szükséges
nek látom az alábbiak közzé
tételét a tisztánlátás végett.
Az idézetek az Oktatási Mi
nisztérium tájékoztatójából
(Köznevelés 1999. március
19-ei ll. száma) származ
nak:

"A törvénymódosÍtás sza
bályozza a szerkezetváltó
középiskolák mú1<.ödését. A
módosítás szerint a 6 vagy 8



8 TÁRSASTÁNC HÍREK

.RUlllba Táncsport hírek
Három országos bajnoki döntős helyezést

értek el a Rumba versenyzői

]999. május

A kép két szélén a gyomaendrődiek:

Martinák-Kozma és a Szurovecz-Vaszkó táncospár
Szeghalmon február 6-án

A Katona József Művelődési Központ
programajánlato

Jön a hipnotizőr!

Május 17-én (hétfőn) 19 órától: Jótékonysági Gála
műsora Bel- és Arvízkárosultakért! A műsorban fellép
nek a Komédiás Kör, a Körösmenti Táncegyüttes, a
RUMBA Társastánc Klub, Nyíri Dóra versmondó és a
Mazsorett csoport. Jegyek a művelődési házban és a
fellépő csoportoktól vásárolhatÓk. Belépő: 500 Ft

Május 13-án (csütörtökön) 10-18 óráig: Egészség
Nap. A programban: grafológia, energiaátadás, masz
százs, mentálhigéniás szaktanácsadás, vémyomás-,
testsúly és vércukorszint mérés, Gyógyító kövek, feng
Shui, Sunrider termékek, Zepter termékek és készülé
kek, kóstolók, rajzkiállítás ... A belépés díjtalan

Május 13-án 18.30-tól Kovács Gyula kanadai-ma
gyar HIPNOTIZ6R természetgyógyász szórakoztató,
érdekfeszítőés lélegzetelállító műsora. Belépő: 800 Ft

A korábbi évek hagyomá
nyait követve a tavaszi ver
senyszezonban sem maradt
említés nélkül Gyomaendc
rőd neve az ország különbö
ző táj ain rendezett
táncversenyek során. Külön
öröm számunkra, hogy ez
évben D,C és B osztályban
az országos bajnokságokon
négy párosunk is ott lehetett
a legjobb tizenkét páros kö
zött és két párosunk a döntő

be is bejutott. Tímár
Egon-Mészáros Györgyi pá
ros március 20-án, Zalaeger
szegen a D osztályos OB-n
junior II. korcsoportban latin
táncokból kis híján maradt le
a 7-es döntőró1 és a 8. helyet
szerezte meg. Ezen a verse
nyen Tóth Imre-Rácz Rita if
júsági korcsoportban
standard táncokból bejutott a
döntőbe és a nagyon értékes
hatodik helyezést érte el. Há
rom héttel késóbb Szentesen
a C osztályosok országos
bajnokságán Imre és Rita
megismételte eredményét,
hiszen az 51 páros rendkívül
magas színvonalú versenyén
latin táncokból szintén a
döntóbe jutott és a hatodik
helyen végzett. Eredmé
nyükkel és elért pontjaikkal
már a rangos B osztályos
mezőnybenérezhetik magu
kat, s most már csak a köte
lező versenyszámot kell
teljesíteniük ahhoz, hogy eb
ben az osztályban is rajthoz
állhassanak. A C osztályos
OB standard táncainak ver
senyén Lénárt Zoltán-Szilá
gyi Edit tizedik helyen, míg
Megyeri Csaba-Tímár Anita
a dobogóról éppen lemarad
va a pegyedik helyen vég
zett. Aprilis 24-én Herenden
megrendezett B osztályos
OB-n klubunk három párosa
versenyezett ahol Megyeri
Csaba-Tímár Anita latin tán
cokból a középdöntóbe ju
tott.

A rangos országos bajnok
ságok mellett számos egyéb

klubközi versenyen és fellé
pésen is résztvettek párosa
ink. A mintegy tucatnyi
versenyen párjaink több
mint harmincszor kerültek a
döntóbe és tizenkét dobogós
helyezést értek el. Különö
sen kitett magáért az új tán
cos generáció, amelynek
képviselői közül Homok
Csanád-Kiss Zsuzsa, Kiss
Patrik-Klein Mariann dön
tős helyezésének, míg Cellai
Zsolt-Kelemen Erika, Marti
nák András-Kozma Edina,
Szurovecz Zoltán- Vaszkó Tí
mea, Tímár Tamás-Homok
Zsuzsa és Székely Dénes-Ku
lik Annamária több dobogós
helyezésének büszke birto
kosa. Az ifjúsági és felnőtt

korcsoport párosaiból a ko
rábban említetteken kívül
Tóth Krisztián-Szabó Szilvia
és Oláh István-Oláh Anna
mária páros járult hozzá klu
bunk hírnevéhez.

Az izgalmakkal és küzdel
mekkel teli táncversenyek
mellett mód és idő jutott a
fellépésekre, bemutatókra.
A palettán jótékonysági es
tek, bálok és iskolai rendez
vények szerepeltek, melyek
közül az április 23-i Kner
Napok bemutatója hozott a
táncosainknak osztatlan elis
merést a szakértő diákság
körében.

Egy klubvezetőtáncpeda
gógust természetesen nem
csak az eredmények töltenek
el büszkeséggel, hanem az
is, ha azt látja, hogy növen
dékei egy őszinte, emberi
tartással és egymás iránti
tisztelettel, barátsággal ren
delkező összetartó közössé
get alkotnak. Nem lehet ezért
meghálálni azt, amikor ezt
mások is látva önzetlenül se
gítenek a közösség erősítésé

ben. Külön köszönjük ezért
Vaszkó Imrének és kedves
feleségének azt a rendkívül

jó hangulatú klubdélutánt,
amelyet a gyerekeknek, a
Jgyerekekért szerveztek meg.

Az elkövetkezőidőszak a
versenyosztályt váltott pá
rok új koreográfiáinak ta
nulásával és további
táncversenyekre készülés
sei fog eltelni. Ez utóbbiból
külön kiemelném a július
ban megrendezésre kerülő

zánkai jubileumi gyermek
és ifjúsági táncfesztivált,
ahová az előzetes érdeklő

dés szerint közel harminc
párosunk készül. E népes
csapat útjának megszerve
zéséhez és költségeinek fe
dezéséhez köszönettel
vesszük az önzetlen támo
gatók segítségét.

E nagyszeru művészi sport
és Rumba Táncklub után ér
deklőd6k figyelmébe ajánl
juk a táncklub Internet
honlapját, ahol a legfrissebb
hírek mellett megtalálják az
elmúlt évek legfontosabb
eseményeit képben és szö
vegben is, illetve ellátogat
hatnak más táncos
kapcsolatokra is.

Rumba TSK Internet hon
lap címe: http//www.ext
ra.hu/rumbatsk M. L.





több országgyűlési képviselője is megjelent 
dr. Mucsi Imre a Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési Minisztérium helyettes államtitkára kö
szöntötte az egybegyűlteket és a következőket

mondta:
- A regionális kiállítások a térség mezőgazdasá

gi termelőinek, gazdálkodóinak megméretteté
sét. üzleti kapcsolataik bővülését is szolgálják.
Agrárágazatunk szempontjából a következő

évek egyik legfontosabb feladata az Európai
Uniós csatlakozás előkészítése. Az agrárterme
lés optimális mennyiségi és minőségi fejleszté
sére, a piaci viszonyok stabilizálására az integ
rációra való eredményes felkészülés érdekében

A fesztivált dr. Mucsi Imre
a FVM helyettes államtitkára
nyitotta meg

1999. A bor és a gasztronómia éve

Április 30-ig valószínűleg sok gyomaendrődi azt sem tudta, mi
lyen ízű egy jól megcsinált kecskesajt. Most az I. Gyomaendrődi
Sajt- és Túrófesztiválon mindenkinek alkalma volt megkóstolni a
különböző ízesítésű kecske, juh és tehénsajtokat. S aki erre
megszomjazott, az a borkiállítók felé vehette az irányt...
A Gyomaendrődi Bethlen Alapítvány és a Tourinform Iroda a két
napos kiállítást és fesztivált a hagyományteremtés szándékával
és az egészséges életmód népszerűsítése céljából rendezte
meg. A kiállításon a történelmi borvidékek termelői is bemutat
kozhattak, elősegítve ezzel a borkultúra elterjesztését régiónk
ban.

A Körös Étteremben rendezett fogadáson
a kiállítók és a meghívott vendégek vettek
részt

Az eseményen 23 kiállító vett részt, közülük 11
én tejtermékeket. 9-én borokat, 3-án pedig jó
szágokat, takarmányokat és technológiai eszkö
zöket mutattak be Gyomaendrődön a Szabad
ság téren. A fesztivál kiállítóit és meghívott ven
dégeit április 30-án kora délelőtt ragyogó nap
sütés és a Színfolt Mazsorett Csoport fogadta,
akinek csinos tagjai a Mezőtúri Városi Fúvósze
nekar zenéjére parádéztak.
Az ünnepélyes megnyitón - melyen megyénk

Dr. Dávid Imre Gyomaendrőd

polgármestere április 30-án
az állófogadáson pohárköszöntőtmond



A Gyomaendrődi Kertbarát Kör
tagjai is bemutatták boraikat

A díjazottak

A fesztivál zsűrije döntésének alapján a kiállító
cégek az alábbi minősítéseket kapták:

Ezüst minősítést kapott:
A Pásztor Sajt Kft (Berettyóújfalu)
a hortobágyi bioracka juhsajtért.
A Tiszatej Kft. (Rakamaz) a joghurtjaiért.
A Transilvania SA (Nagyenyed)
a Tramini boráért.
Az Agro-Dual Kft (Gyomaendrőd)

a takarmány bemutatóért.
Az Anivet Kft. (Budapest) a bemutatott technológiai
felszerelésekért

Arany minősítéstkapott:
Az Europharma Kft. (Budapest)
a bemutatott búrkecske-kollekcióért.
A Csermajori Tejipari Középiskola
a pálpusztai sajtért.
A Juhászati Szövetkezet (Gelej)
a juhsajtért.
A Firma Bergland (Ausztria)
a lágy izesitésű tehénsajtért.
Patay Tibor (Sárospatak) a joghurt
ízesitésű kecskesajtért.
Az Awassi Rt. (Bakonszeg)
a gomolyáért.
A Logos SLR (Nagyenyed)
a branza túróérI
A Taschner Win Kft. (Sopron)
a Kékfrankos Barrigue boráért.
A Csombordi Pincészet (Románia)
a Muskotályos boraért.
A Canina Farm Kft. (Kazár)
a csipke likőrborért.

A Szikrai Borászati Kft (Nyárlőrinc)

a Cserszegi Füszeres borért.
A Fitomark Kft (Tolcsva)
a 6 puttonyos aszuért.

A sárospataki Patay Tibor a kecskesajt
készítéséről beszél a TV2 riporterének

KütÖNlEG1S lUTfRMtKtl\
'r EL . .~!15.~
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Az Apponyi Szakközépiskola (Lengyel) a Tramini borért.
A Hungasekt Rt. (Izsák) a Claudius pezsgőért.

A Csongrád Bor Kft. a Cabernet boráért
A Logos S,L,R, (Nagyenyed) a Sauvignon borért.
A MezÖQazdasági Kutató-Fejlesztő Kht. (Szarvas)
a bemutatott juhcsaládért.
A Kertbarát Kör (Gyomaendrőd) a Kékfrankos borért
A zsűri által átadott minősitő oklevelek mellett a kiállítók különdíjakat is
átvehettek, Adijak felajánlói: Bethlen Alapitvány, Békés Megyei
Agrárkamara. Fish-Coop Bt.. Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Gyomai Kner Nyomda Rt.. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. Kilenc
Farmer Kft.. Körös Bútoripari Kft .. Országos Mezőgazdasági Minősítő

Intézet, Oskó Sándor. Tímár János

Az I. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál támogatói:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Békés Megyei Agrárkamara,
Juh Terméktanács, Gazdakörök Békés Megyei Szövetsége,
Agrármarketing Centrum (FVM), Békés Megye Közgyűlésének

MezőgazdaságiBizottsága

Nagy keletje volt a rendkívül ízletes geleji
sajtoknak is



A tolcsvai Kiss
István standján
a polgármester
és a szarvasi
rendőrkapitány

kóstolgatja
a tokajhegyaljai
nedűt

mellett sajtszagoló, tejszopó és túróscsusza
evő versenyre nevezhetett be a közönség.
A fesztivál zsűrije időközben értékelte a kiállí
tók termékeit, majd május elsején délután
eredményt hirdettek, s ezzel egy időben átad
ták az elismeréseket és a különdíjakat.
Dr. Dávid Imre polgármester zárta be a feszti
vált, megköszönve a kiállítók részvételét,
s reményét fejezte ki, hogya I. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivált jövőre követi
a második, s ezen még több kiállító termékeit
kóstolgathatja az érdeklődő közönség.

A fesztivál mindkét napján nagy
volt az érdeklődés

akóstolóval egybekőtöttk
iálJítás iránt

Pihenőben a kóstoltatásban és a
kóstolásban megfáradt
nagyenyedi kiállítók



van szükség. A stratégia megvalósításának esz
közei között kiemeit helyet foglal el az agrármar
keting, melynek elő kell segítenie' termékeink
megismertetését, hírnevének megteremtését és
piacra jutását. Az agrármarketinggel szemben
alapvető követelmény, hogy segítse a termelő

ket áruik bemutatásában, reklámozásában, a
kereskedelmi partnerek megtalálásában, a piaci
követelmények megismerésében. Ezt a célt hi
vatott szolgálni ez a mostani szakkiállítás is 
nyitotta meg dr. Torgyán József miniszter nevé
ben a kiállítást és a fesztivált dr. Mucsi Imre he
lyettes államtitkár
A rendezvény első napján szakmai fórumokra is
sorkerült, melyen többek között a juh- és kecs
ketenyésztés helyzetéről valamint a mezőgaz

daság aktuális kérdéseiről beszélgettek az ér
deklődő gazdák. A fesztivál második napja a
május elseje hangulatában telt el. A zenekarok

FIRMA BERGlAND
AUSZTRI

Szelik a sajtot - készül a kóstoló

Máthé Attila a Canina Farm Kft. képvise
letében joggal büszkélkedhetett a bio
csipke likőrborával

Az osztrák céget és
termékeit a Bethlen
iskola Ausztriában
tanuló diákja,
Nagy László képviselte



Munkában
a fesztivál zsűrije.

Sonkoly János,
a Bakonszegi

Awassi Rt.
Üzemvezetője cége
termékeit zsűrizteti.

A zsűri tagjai:
dr. Neszmélyi Károly

az Országos Mező

gazdasági Minősítő
Intézet (aMMI),

főigazgatója, Szé
kely Pál az aMMI
osztályvezetője,

dr. Csoma Antal

a HaItermelők

Országos
Szövetségének
elnöke,
Tímár János
vendéglősés
Horváth Csaba
a Hegyközsé
gek Nemzeti
Tanácsának
elnöke

T

A díjátadás előtti pillanatok Május elsejei látogatók
a kiállításon
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B.E.S.T..eredmények
Bizonyára már sokan hallottak már Önök közül a
szegedi központú B.E.S.T. Táncegyesületról, mely
1999. januárjától Gyomaendrődön is mú'ködik.

Kedves diáktársaim!

A Katona József MűvelődésiKözpont GRAFFITI versenyt
hirdet!

Fejezd ki mondanivalódat, érzéseidet a június 5-i graffiti
verseny keretében!

Helye: a művelődési központ udvarában lévőbetonkerítés.

Május 25-ig várjuk rajzlapon a színes elképzeléseket.
Szakmai zsűri választja ki, hogy mely alkotások valósulhat
nak meg garffiti formában.

Várjuk jelentkezéseteket I

A Katona JózsefMűvelődésiKözpontjelentkezőketvár 14
éves korig a május 30-i GYERMEKNAPI TÁTIKA megren
dezéséhez.

Színpadot, technikai felszerelést mi biztosítunk. Bármi
lyen zenés produkcióval lehet nevezni, melynek időtartama

maximum 5 perc. Kérjük, hogy a jelentkezés alkalmával a
szükséges zenei anyagot hozzátok magatokkal!

Jelentkezés: május 20-ig a művelődési központban.

.~-------
C ::ona Józ~ef

MűvelődésiKözpont
felhívásai

fiataloknak

l ---~-- )------~ --------

A Katona JózsefMűvelődésiHáz ORIGAMI hajtogatóver
senyre várja gyerekek, fiatalok munkáit bármilyen méretű,

egyedi ötletek alapján hajtogatott figurákat. Az alkotásokat
zsűri díjazza korcsoportonként. A legjobb, legöt]etesebb da
rabokból kiállítást rendezünk.

A versenyre benevezett origamikat május 20-ig kérjük
eljuttatni a művelődési központba.

Eredményhirdetés és díjazás a Gyermeknapon, május 30
án, vasárnap.

Munkára fel, indulhat a hajtogatás I

1962 tavaszán Endrődön a Ligeti iskolában az alábbi asza
vakkal búcsúztunk: "Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi
időnk lejárt. Szétszórt a sors, mint szél a port, ki tudja merre
vet. Viszontlátásra hát!"

A fenti dátum óta egy fél emeberöJtő telt el, de a 35 éves
találkozónkat nem szerveztük meg. Ezért szeretnénk találko
zónkat 1999. augusztus 7-én II órakor a régi tanteremben
megtartani. Mindenkit kérek, hogy aki tudja, adja át alapon
egymást értesítsük.

Program: 7-én II órakor találkozás a régi tantaremben:
egy kis sors fürkészés az eltelt 37 évról. 15 órakor a Nagyla
posi Pop Farmon (Birka Csárda mellett) késői ebéd. 19 órakor
zenés műsor a Pop Farm színpadán kb. 22 óráig.

Jelentkezés: 1999. június 30-ig. Jelentkezni lehet: Gyo
maendrődönSzujó ZoJtánnál (Főút 33. Tel.: 06-66/386-047),
Budapesten Nagy Lászlóné Homok Kláránál (l l 19 Buda
pest, Fehérvári u. 103/B. fsz. 3. Tel.: 06-1/205-82-88) és
Halásztelken Erdősi Istvánnál (2314 Halásztelek, Szabados
M. u. 4. Tel.: 06-24/451-564) ErdősiIstván

Március 28-án Budapes
ten Barta Péter-Jenei Éva C
felnőtt, latin kategóriában
elődöntősöklettek.

Április 1O-én Szentesen C
osztályos országos bajnok
ságon Barta Péter-Jenei Éva
páros felnőtt korosztályban
standard táncokból32 induló
párból hatodik helyezést sze
reztek. Peti és Évi szépen be
táncol ták magukat a
döntóbe, ahol a nagyon érté
kes hatodik helyen végeztek.
Ugyanitt Pelle András-Ku
rilla Enikő ifjúsági korcso- .
portban standard táncokból
38 induló pár közül első he
lyezéssel büszkélkedhetnek.
Gyönyörű eredmény szüle
tett, amire méltán lehetünk
büszkék, hisz András és Eni
kő személyében országos
bajnokot avattak.

Április 24-én Herenden B
osztályos országos bajnok
ságon Pelle András- Kurilla
Enikő ifjúsági korosztályban
latin táncokból26 induló pá
ros közül hatodik helyezést
értek el.

A B.E.ST. Kulturális és
Sportegyesület Gyomaend
rődi Klubja társastáncver
senyt rendez 1999. május
16-án 10 órai kezdettel a
kondorosi Sportcsamokban
Gyennek II., Junior I.,D,C
ill. B osztályokban. Belépő

díj: 300 Ft.
SzeretteI várunk minden

érdeklődőt!

Várjuk azok felajánlásait,
akik kedvelik ezt a műfajt és
szívesen támogatnák akár
táncversenyünk megrendezé
sét, akár táncosaink verseny
öltözetének előteremtését.

Támogatóink: Tímár
Andrásné vállalkozó, Tímár
Jánosné vállalkozó, Pelle
Andrásné vállal.k.ozó, Madi
zol Kft., Velvet Bútorbolt,
Stop Shop divatáru, Kner
Nyomda Rt., Sikér Gmk.,
Rekline Stúdió, Körös Kft.

Tímár Krisztián táncpe
dagógus és Pólus Rita

Jelenleg három különbö
ző csoporttal foglalkozunk.
A házaspároknak indított ok
tatás nagyon népszerű, az
órák remek hangulatban tel
nek. A gyerekekbó1 álló kez
dő csoport szépen halad,
szorgalmasan tanuUák a tánc
csínját-bínját. Harmadik
csoportunkat olyan fiatalok
alkotják, akik már évek óta
versenytáncosok. Nekik he
tente három alkalommal tar
tunk három órás edzéseket,
ezen kívül a párok igény sze
rint a hét többi napján is gya
korolhatnak. A kemény
edzéseknek köszönhetően

párjaink szépen szerepelnek
a versenyeken.

Eredményeink:
Február 28-án Budapesten

Pelle András-Kurilla Enikő

C ifjúsági standard kategóriá
ban első helyezést ért el. And
rás és Enikő annyira
megszerette a dobogó legfel
ső fokát, hogy - amint a késób
biekben láthatják - nem
szívesen adják másnak.

Március 13-án Szarvason
Pelle András-Kurilla Enikő

C ifjúsági standard kategóri
ában l. helyezést, Kulik Atti
la-Barta Klára D ifjúsági
standard kategóriában elő

döntős, latin táncokból kö
zépdöntős helyezést értek el.

Március 20-án Zalaeger
szegen D osztályos orszá
gos bajnokságon Kulik
Attila-Barta Klára latin
táncokból 57 indulópárból
16. helyezést, standard tán
cokból 51 indulópárból 37.
helyezést szereztek. Attila
és Klári ezen a versenyen
felülmúlták magukat. Az
eredmények magukért be
szélnek. Az országos baj
nokságok mindig fontos
versenyek!

Március 27-én Budapes
ten Pelle András-Kurilla En
kő C ifjúsági standard
táncokból és B ifjúsági latin
táncokból is első helyezést
értek el.



Vetőmagok, műtrágyák, virágföldek és
növényvédőszerek mérsékelt áron.

GAZDAÁRUHÁZ
A Penny Market mellett
Bő áruválaszték, szakértőkiszolgálás.

66/386-359,30/9854-756

Endrődönaz Apponyi u. 3. szám alatt a

GAZDABOLT.

...................................................................................................................................................................,.....•
! ,. ~

IMA:r~S:t AKCIOI
; a MAGUS-COMP .
~ Számítástechnikai szaküzlet és szerviz-ben.
. új Pentium szcimítágépeJc

már 80.550 Ft+ÁFA-tól
új Pentium II szcimítógépeJc

már 92.030 Ft+ÁFA-tól
.lfa,szn,á,l,t szcimítógépeJc (386-Pent.)·

'már 10.620 Ft+ÁFA-tól '
Baá,mitógép á,tépitése a.l.ka.trésa

: besaá,mitcí.ssa.l. :
: A részletekről bővebben az üzletben tájékoztatjuk. i
:Gyomaendrőd Fő út 230. Tel.: 66/282-388 :
........................................................... - ,..................... . ;

WATT GMK. VILLAMOSSÁGI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 214. Telefo: 66/386-358

- Eta porszívók és takarítógépek,
- porszívó és takarítógép papír porzsákok nagy választékban,
- szénkefék,
- SKF és demokratikus gyártmányú csapágyak, szimeringek, ékszíjak
rövid határidővel megrendelhetők,

- műanyag védőcsövek, csatornák, dobozok,
- vezetékek, kábelek, hosszabbítók, elektromos szerelvények, izzók.
fénycsövek, elemek nagy választékban.
Valamint vállaUuk épületek villanyszerelését, háztartási gépek javítását.
villanymotorok tekercselését.
Várjuk kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket!

Westel~

Beiratkozás: június 28-án
10-17 óra között

Próbabeiratkozás: augusz
tus 30-án 10-17 óra között

Cs. Nagyné Ricsey Edit
tagozatvezető

FOTO
PORST

(~(qIV))))))) I
WESTEL
RÁDIÓTELEFON KFT

VILLTECH
"MUSZAKI BOLT

rádiótelefonok értékesítése.

Folyamatos akcióinkkal várjuk
kedves ügyfeleinket

Színeskép kidolgozás
kiváló minőségben

(akár másnapra is)!

Címünk:
VlllT CH MŰSZAKI BOl
Gyomaendrőd,Fő út 149.
66/386-457,60/486-333,

30/9476-624
A Westel Rádiótelefon Kft., és a Westel 900 GSM

hivatalos forgalmazója.

Márcsak
két összel. ..
Már csak két ősszel indít

hatja a Kner Imre Gimnázi
um a hagyományos
Szakmunkások Szak.közép
iskoláját az esti tagozaton.

2001 őszétól új rendszerű

esti oktatás lesz. em lesz
szükség szakmunkásbizo
nyítványra, s a három éves
képzést mindenütt kétéves
váltja fel. Akkor már meg kell
kezdeni országosan a két ide
gen nyelv oktatását, s az egyik
ból érettségizni is kötelező.

Aki szeretné elkerülni az
utóbbi nehézséget, az elkö
vetkezőkét ősz egyikén irat
kozzon be iskolánkba!
Érdeklődjenek a gimnázi
umban!



Használtruhabolt

Internet előfizetési lehetőség!

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181/l. Telefon/fax 661284-559
Nyitva: hétfőtól-péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-12 óráig

I

Végkiárúsításl
Rendkívül kedvező

áron vásárolhat
női, férfi gyermek

RUHÁZATI CIKKEKET,
RÖVIDÁRUT,
FEHÉRNEMŰT·

az Áfész Lakberendezési Boltjában!

ONLINE
Számítás- és Irodatechnika

Használt színes SVGA monitorok már
9.900 FHáfa-tól

Mátrix nyomtatók 4.000 Ft+áfa-tól
MONITOR-TV-VIDEO SZERVÍZ •-.;st ''1" ---nw"s

Váram kedves vásárlóimat !

Géprongy kapható.

* függöny,
* ", '"agynemu,

* terítők

Gyomaendrőd, Kossuth u. 45. (Földhivatal udvara)

Óriási választék, alacsony árak!

Most érkezett: Gyermek,
felnőtt ruházat,
munkásruhák!

20-80%
árengedménylll

Gombok, cérnák,
szegők, csipkék

nagy választékban!

,
INTERSPAN

Bútorlap Kereskedés
BABECZ ÉS TÁRSA BT.

Gyomaendrőd, fő út 81/1.
(a volt Enci területén)

Vállaljuk
egyedi bútorok elkészítését,

irodák, konyhák
berendezését.

Telefon: 06-20/9277-960 Velvet Bútorbolt
Gyomaendrőd, Fő út 202,

Telefon: 66/282-831

Nyitva: hétköznap 9-12-ig, 13.3ü-17.3ü-ig;
szombaton 9-12-ig.

Ingyenes árajánlat,
ingyenes tervezés,

ingyenes helyszíni felmérés!

Várjuk kedves vásárlóinkat
és megrendelöinket!

Velünk mindig kényelemben érezheti magát!
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Nyertes hidegtál Lionne Ajándék Shop ajánlatai

1999. április 8-án rendezték meg a Békéscsabai
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
végzős tanulóinak díszmunka versenyét. A verseny
munkában szakácsok, cukrászok, felszolgálók mérték
össze tudásukat. Molnár Ferenc, a Körös Étterem
szakács tanulója58 bemutatotthidegkonyhai tál közül
az előkelő második helyezést, valamint egy különdíjat
is nyert.

Mi legyen az ajándék?

A kulcsszó: UONNE HOP
Nálunk megoldhatja ezt a problémáját:

- arany és ezüst ékszerek,
- kerámia és bőr ajándéktárgyak,

- kozmetikum csomagok, ~
- ékszerdobozok, .liill7

L10t-.'NE
- sportruházat: pólók, dzsekik SHOP

(Ego, Speedo, Asics).
Ugyaniftkedvező feltételekkel

magas színvonalon:
- arany és ezüst ékszerek javítása,

- tört aranyból ékszerkészítés.

LIONNE SHOP
Gyomaendrőd,Hősök útja 46.

Tel.: 386-424

, " ,
HASZNALT ES UJ RUHAZATI BOLT

ÚJ RUHÁZAT - Gyoma, Hősök u. 44
Fehérnemük. akciós áron! Együttesek: 3.300 Ft helyett 2.800 Ft-ért!

Fürdőruhákmár 1950 Ft-tól! Játékok, strandcikkek nagy választékban!
Új! A Felina termékeket megtalálja üzletünkben! Katalógusból is rendelhet!

Divatos pólók, topok, nyári ruhák, nadrágok!

HASZNÁLT RUHÁZAT - Gyoma, Petőfi u. 2.
Kilós ruházat kiárusítása! Válogatott ruházat folyamatosan érkezik!

BALLAGÁSI AKCIÓ A LIONNE SHOPBAN

2960 Ft
5960 Ft
8780 Ft

9900 Ft
15500Ft
21800 Ft
35100 Ft

99800 Ft
122200 Ft

10900 Ft
16800 Ft
41600 Ft
56500 Ft

102400 Ft

Gyomaendrőd, Lionne Shop
Hősök útja 46. Tel.: 386-424

Ezen kívül Adidas, Casia, Helvetia, Q&Q karórák nagy választékban kaphatók.

~
LIONNE

SHOP

Fényképezőgépek:

Skina 107 (félautomata, beépített vakuval) ~
Extra Top (automata, beépített vakuval)
Praktica M 50 (automata, beépített vakuval) D
NIKON fényképezőgépek:

EF 300 (fix fókuszos, automata, beépített vakus)
AF 230 (autofókuszos, automata, beépített vakus)
ZOOM 210 (35-70 mm-es zoom)
ZOOM 600 (38-110 mm-es zoom)
F 60 (tükörreflexes, 35-80 mm-es objektívvel)
MINOLTA fényképezőgépek:

F 10 (fix fókuszos, automata, beépített vakus)
AF 101 (autofókuszos, automata, beépített vakus)
BF AF (autofókuszos, automata, beépített vakus)
ZOOM 70 (35-70 mm-es zoom)
DYNAX404 SI
(tükörreflexes, 28-80 mm-es objektívvel)
Az év fényképezőgépe: DYNAX SI

Új gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjármúlIöz,

valamint targoncához.

Yállalom továbbá személy-, teher-,
mezőgazdasági gépjárművek és targoncák
gumiköpenyének gépi szerelését, javítását,

centírozását.

MTZ garnitúrák akciós áron:

15R38 825x20
112x20 pogácsa mintás
750x20 900x20 országúti

825x20 EX20 900R20
kamoz mintás

A KATONA GY9~GYrY' GUMIJAVITO
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127 I



-

Jelentkezéseiket várjuk afenti címen!

INTEQ
NYELV8TÚDIÓ

1999. május'

Ballagásra
hasznos

ajándékot kínálunk!
Új és használt

SZÁMíTÓGÉPEK
a legkedvez6bb áron!

OKTATÓ
ÉS JÁTÉKPROGRAMOK!
Angol és német nyelvoktató

programok már
bruttó 6500 Ft-ért!

D
C=--:-J

dÍJf/!!1!!!!jJPQ~\

MAGÉPPC
Számítástechnikai

Szaküzlet
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 47.

Tel.: 66/285-120

Róza Vendel, Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/üzenetrögzítő:66/386-736, Tel.: 66/282-686

Rövid időtartamú intenzív
-'

NYARI
NYELVTANFOLYAMOK

Általános iskolásoknak, középiskolásoknak, felnőtteknek

JÚLIUS 26-AUGUSZTUS 7. KÖZÖTT

* Egyhetes: napi 5 óra 7.500 Ft

* Kéthetes: kétnaponta 5 óra 7.500 Ft

Helyszín: Gyomaendrőd,
Kossuth u. 18. (Folmell Gmk.)

Jelentkezési határidő: június l.

Folyamatosan indulnak 6-10 fős nyelvtanfolyamok!
* 30 órás: 8.500 Ft * 50 órás: 13.500 Ft

13

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELEM!

Tavaszi míitrágya
szükségletét biztosítsa a

Csárdaszállási Agrokémiai Kft.
műtrágyatelepéről!

A műtrágyák széles választékával várjuk ",.:arc:~11t§,

vásáróinkat!
,
Erdeklődni lehet a 66/4 6- 042, és a

66/426- 022 telefonszámokon!
" , ,

KORSZERU, CjYORS KISZOLCjALAS!



, ,
INGYENES APROHIRDETESEK

HÁZ,LAKÁS
A Vásártéri lakótelepen két

szobás lakást keresek. Érd.:
661284-0 18,661282-609

Gázfűtéses, nagy portás ház el
adó Gyomaendrőd, Gyóni Géza u.
19. szám alatt. Érd.: a helyszínen.

Gyomán három szobás össz
komfortos családi ház nagy
meJtéképülettel, garázzsal, ren
dezett szép környezetben eladó.
Érd.: 60/481-277
Gyomaendrődön a Szabó

Dezső u. 4/1. sz. alatt három
szobás+étkezős, telefonos, ve
gyes és gáz-központifűtéses

családi ház eIedó. Háromfázis
van. Lakótelepí lakást beszámí
tok. Érd.: szombaton és vasár
nap, vagy 284-439.

Gyomán a Budai Nagy Antal u.
19. szám alatti ház sürgősen eladó.
Érd.: a helyszínen, 17 óra után.

Gyomán, a Hősök u. 99/1. szám
alatt gáz-központifűtéses ház el
adó. Erd.: Gyoma, Kisréti u. 7.

Kétszintes gáz-központifűté

ses, telefonos családi ház lakha
tó meltéképülettel, garázzsal,
ólakkal, stb. eladó. Érd.:
661284-042

Gázfűtéses, családi ház mel
léképülettel , ól akkal eladó.
Érd.: Gyoma, Petőfi u. 26. szám
alatt, Tel.: 661284-042
Endrődön 2,5 szobás földszin

ti, gáz- és villanyfűtéses, egyedi
víz- és gázórás, parabolás, telefo
nos, erkélyes, lakás garázzsal el
adó. Érd.: 66/386-347

Két szoba összkomfortos
gáz- vegyes tüzelésű teraszos
fél ikerház, különálló utcára
nyíló üzlethelyiséggel elad;). A
Vásártéren lakás érdekel. Erd.:
285-9 I I.

Albérletet keresek. Ajánlato
kat a Fő út 196. szám alatti zöld
ségboltba várom.

Gyomán kétszintes, gáz-köz
pontifűtéses nagy családi ház
eladó. Két generáció részére is
alkalmas. Erd.: Gyomaendrőd,

Gárdonyi u 16.
Készpénzért Vásártéri lakó

telepi lakást vennék 2. eme)etig
egy vagy kétszobást. Erd.:
66/282-439
Gyomaendrődön a Zalka M.

u. ll. sz. alatti két szobás, össz
komfortos családi ház meJték
~pülettel, nagy telekkel eladó.
Erd.: Hámán K. u. 19. vagy a
284-760-as telefonon.
Endrődön másfél szobás,

gázkon vektoros, fürdőszobás

ház nagy meJtéképülettel eladó.

Érd.: Gyomaendrőd, Sugár u.
132., Tel.: 661283-758

Gáz-központifű~éses, fürdő

szobás ház eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Nap út 14. szám alatt,
délután.

Családi ház eladó nagy telek
kel vagy lakótelepire cserélhe
tő. Víz, villany, gáz van. Érd.:
Gyomaendrőd, Vízműsor u. 8.

64 m2-es üzlethelyiség fize
tési könnyítéssel eladó Gyo
mán. Érd.: Gyomaendrőd,
Zrínyi M. u. 41/1., Tel.: 661283
145

Kétszobás, pincés ház eladó
Gyomaendrőd, Polányi u. 9.
szám alatt. Érd.: 661280-090

Október 6. lakótelep négy
szobás, összkomfortos lakás el
adó vagy gyomai kertes házra
cserélhető. Irányár: 1,5 millió
Ft. Érd.: Pintér Klára, 66/284
153

Gyomán, B. Molnár u. 21.
szám alatt két generáció részére
is alkal~as, gázos családi ház
eladó. Erd.: Gyomaendrőd, B.
Molnár u. 23., Tel.: 54/441
044,54/441-252

Tetőtér beépítéses családi
ház rendezett környezettel el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Rácz
L. u. 16. Tel.: 66/284-263, Mol
nár László.

Gyomán a Bajcsy úton össz
komfortos ház eladó vagy ki
sebbre cserélhető.

Gáz-központifűtéses, ipari
árammal, beépíthe}őpadlástér
rel, alsóépülettel. Erd.: Gyoma,
Bajcsy u. 143. Tel.: 66/284-403

Jó helyen lévő kertes ház el
adó. Masszív alap, nagy kert,
melléképületek. Lakótelepi vagy
kisebb házat beszámitunk. Érd.:
Homok Lajosné, 66/284-469

Gyomán 4 szobás, összkom
fortos gáz- és vegyestüzelésű,

telefonos, szuterénos, fél iker
ház eladó vagy kisebb házra
cserélhető.Érd.: Gyoma, Gyóni
G. u. 38/1., Tel.: 66/283-396

Október 6 lakótelepen 3 szo
bás II. emeleti lakás ~Iadó, vagy
kertesre cserélhető.Erd.: az esti
órákban, 661283-019.

Három szobás családi ház alsó
épülettel, áIIattartási lehetőséggel

eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Erd.:
Gyoma, Hunyadi J. u. 28.

Gyomán a Lehel úton két ge
neráció részére alkalmas kom
fortos családi ház ipari árammal
eladó. 66/285-489

Endrődön, az Endrődi u. 25.
sz. alatt 3 szobás, összkomfor
tos családi ház nagy parkosított

telekkel, ipari árammal eladó.
Tel.: 20/9141-808, 66/285-330

Eladó három szobás, össz
komfortos ház, nagy portával,
alsóépü]ettel központi helyen.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: vasár
nap, Gyomaendrőd, Petőfi u.
30.

Kertes társasházban 4 szobás
lakás, garázzsal eladó. Időpont
egyeztetés: 66/284-815

Sátortetős, kétszobás, össz
komfortos, gázfűtéses ház, jó
alsóépületekke!, garázzsal, ipa
ri árammal, telefonnal, 300
~égyszögöl telekkel eladó.
Erd.: Gyoma, Gárdonyi G. u.
53. Tel.: 66/284-190

Nagy családnak, nagy lakás!
Tetőtérbeépítéses (4+2 szobás,
2 fürdőszobás, étkezős, gará
zsos) családi ház eladó Gyo
mán, Katona József u. 2/l.
szám alatt. (3,5 millió Ft). 2,5
szob~s lakótelepi csere is érde
kel. Erd.: hétvégeken a helyszí
nen.

Gyomán a Budai Nagy Antal
u. 49. szám alatti 200 négyszö
göl ingatlan fúrt kúttal, gázkon
vektoros vályogházzal eladó.
Víz, gáz, villany bekötve. Ár:
650 ezer Ft. Érd.: 06-20/9578
516

Eladó Gyomaendrőd, Zrínyi
u. 32. sz. alatt kertes ház. Érd.:
66/386-737

KERT, TELEK

Gyom~n a termálfürdő mel
lett 40 m--es téglából épült, té
len is lakható nyaraló eladó.
Irányár: 2,2 millió ft. Érd.: dél
után, 27/341-561
Endrődön a III. kerületben 4

hektár szántóföld eladó. Érd.:
661285-757

A Templom-zugban vízparti
telek gyümölcsössel és szántó
val eladó. Érd.: 60/470-081

Lebontásra váró ház nagy te
lekkel eladó Gyoma, Fegyver
nek u. 12. szám alatt. Érd.:
661284-902

A Peresi holtágon bekerített
vízparti telek eladó, a melegví
zes fürdő kÖ,rnyékén. Irányár:
250.000 Ft. Erd.: 18 óra után a
284-283-as telefonon.

Eladó Endrődön2 ha (30 Ak)
szántóföld műúthoz közel.
Érd.: Gyomaendrőd, Bartók u.
811. Tel.: 661282-894

A Siratóban sürgőseneladó 2
db 800 négyszögölös föld. Érd.:
Varga József, Gyomaendrőd,

Rácz L. u. 2.

JÁRMŰ

Négyütemű Trabantot ven
nék. Ajánlatokat a 60/487-990
es telefonra kérem.

Eladó T5-ös Pannónia mo
torkerékpár, valamint egx ki
húzhatós ülőgarnitúra. Erd.:
Gyomaendrőd, Budai Nagy
Antalu.19.

Simson Schwalbe eladó.
Érd.: 280-105

Jó állapotban lévő 126-os Pols
ki Fiat 68 ezer km-rel, friss műsza

kival eladó. Érd.: esti órákban,
Mészáros András, Gyomaendrőd,
Álmos u. 22. Tel.: 283-927

Trabant eladó, 1,5 éves, mű
szakival. Tel.: 285-332

Eladó egy kifogástalan álla
potban lévő 175-ös Jawa mo
torkerékpár. Tel.: 285- I44

Kitűnő állapotban lévő MZ
ETZ 250 motorkerékpár ext
rákkal eladó. Gyomaendrőd,

Jókai u. 5. Tel.: 661284-741
Ötsebességes Lada reális

áron eladó. Tel.: 20/9645-260
T-25-ös traktor 90 üzemórá

val, pótkocsival eladó. Tel.:
386-958, 18 óra után

GÉP
Honda kistraktorrotakapával és

pótkocsival eladó. Érd.: Gyoma.
Fürst S. u. 5. Tel.: 66/282-393

Pannónia motoros kistraktor 
sertészállításra is alkalmas - el
adó. Érd.: Gyoma, Szabó D. u. 9.
(esti órákban) Tel.: 284-440

Pannónia motoros kistraktor,
négy kerekes és egy kétkerekes
utánfutóval, felnikkel, gumik
~al eladó. Irányár 40 ezer Ft.
Erd.: Hangya Péter, Gyoma,
Ady u. 5.

ÁLLAT
Komondor, kuvasz kisku

tyák eladók. Május végi elvitel
lel. Tel.: 284-426, este.

Kb; 160 kg-os durok kan el
adó. Erd.: Gyomaendrőd, Szél
malom u. 23. Tel.: 66/284-468

Rövid szőrű magyar vizsla
kölyköt keresek. Tel.: 283-346

EGYÉB
Garázs bérbeadó a Vásártéri

lakótelepen. Ugyanitt közép
méretű 150 cm-es szobanövé
nyek olcsón eladók. Érd.: 17
óra után, 282-249

Bontott tégla eladó. Érd.:
285-440,285-119



ELADÓK
Komplett felújított fából készült bolti berendezés
(pult és polcrendszer), étel melegen tartó pult,

800-as fűrészgépek, gyalugép, mennyezet
ventillátor, ipari olajkazán-égőfej, hőlégbefúvó

csövek Flamex lángszórók fémvázas munkaasztalok
Gyomaendrőd, Lévai u. 4
Tel.: 66/386-90á 60/676-554

,.

TOkok, szemüvegldncok, tisztítószerek

és sokmás egyéb nagy választékban

Dioptriás szemüveg- és napszemüveglencsék

Napszemüvegek••••
~

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelős szerkesztő:Homok Emő
Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd.

Főút 173-179. Telefon/fax: 66/386-851
Kiadja: a Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Homok Emő
Készült: Gyomai Kner Nyomda Rt. Telefon/fax: 661386-211.
Vezérigazgató: Papp Lajos. ISSN: 1417-1872

Optika
Új látszerész üzlet nyílt Gyomaendrődön

a Pásztor János u. 25. alatt!
(régi benzi nkúttal szemben)

Gácsi

/

& ácsi c;[va látszerész

Hozzánk érdemes benézni!

otfinden kedves vásárlót szeretettel vár

~ SZTK-vények beváltása

BB Szemüveg készítés, -javítás a helyszínen

~ EXPRESSZ határidővelis!

Hazai és márkás küljoidi keretek

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

: Ingyenes az apról 1

Tíz éve mú1<:ödő,

300 m2-es
söröző, diszkó,
nyerőgép-terem

kimagasló
for"galommal,
Gyomaendrőd

központjában
eladó

vagy bérbe adó!
Irányár:

40.000 FtJm2

Tel.: 30/92-89-950

Sony PSX 10db CD-vel el
adó. Tel.: 283-339

Jó állapotban lévő komfort
gáztűzhely palackkal eladó.
Tel.: 283-419

Kisiskolások korrepetálását
és német nyelvoktatását válla
lom. Gózon Helga, 285-556

Vásároljon kényelmesen, ka
talógusból. Szórakoztató elekt
ronika és háztartási gépek (már
számítógépek is) éves kamat
mentes részletre, ingyenes ház
hoz szállítással. Sony,
Samsung, Gorenje, Zanussi ter
mékek most akciós áron! Tel.:
66/386-288

220 V-os Sterimob Stihl mo
só gyári állapotban, valamint
Ifa és Weimar alkatrészek el
adók. Tel.: 60/481-277

Olcsón eladó: fűnyírók, tévék,
hűtők, kerékpárok, gyerekülé
sek, mosogatók, szobakerék'pár,
modellvasút és sok egyéb. Erd.:
Gyomaendrőd, Kulich u. 13/1.
tel.: 20/9857-259

Keverőtárcsás Hajdú mosógép
jó állapotban eladó. Erd.: Gyoma
endrőd, Rácz L. u. 3. Tel.: 284-262

Ciroksepru kötését vállalom.
Gyoma, Tanács u. 31. Tel.:
283-799

Digitális szobakerékpár, eve
zőgép, sima és váltós kerék
párok eladók. Gyoma, Kiss B.
u. 4. hétköznap 13-17 óráig.

Pentium 166 szánútógép el
adó. Tel.: 285-759

Ifi szekrénysor, kihúzhatós
ülőgarnitúrák,étkezősarkokel
adó. Gyoma, Kiss B. u. 4. hét
köznap 13-17 óráig.

Szőlőprés, R-9 szivattyú, 150
es és l20-as satuk paddal, 220
V-os köszörű eladó. Tel.: 285-485

Bontott szalagcserép, kb 1000
db, mély babakocsi olcsón eladó.
Tel.: 283-246, 18 órától.

Eladó egy alig használt NC
R-X 110 rádiótuneres erősítő

(220W) kifogástalan állapotban.
Érd.: Német Károly, 386-351

Feladóneve: .

Címe: .. , , , , .

Érdeklődni: .

Az apróhirdetés szövege: , .

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjeJenretés céljából. A szelvényen megjelölt helyre kell
beírni a kivánt szöveget, és a szelvényt levelezőlapon 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 (l5) szónál többet!
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BONTOTT ÉpíTÉSI ANYAGOK ELADÓK!
A gyomai Piros Malom bontásából kikerülő kis és
nagyméretű tégla, cserép, kúpcserép, fa és vasajtók
ablakok, szarufák, gerendák, pallók, cserépléc,

deszkák, hungarocell és pozdorja táblák,
ablakrácsok eladása a helyszínen.

Előrendelés felvételt és bontást is vállalunk.
Minden nap (vasárnap is) 7-től 18 óráig.

Gyomón Lévai u. 4 szóm a/att a Piros Ma/omnól.
Te/efon: 66/386-906

.,. , "
ELADO VAGY BERELHETO
Gyomán, belterületen épült külön

transzformátorral és belső hálózattal rendelke~ő
műkö(jő falPClri üzemmel, vagypélküle 180 m -es

UZEMEPULET, max. 3100 m -es udvarral
GyomaendrődLévai u. 4 (Piros Ma/om udvara)

Tel.: 66/386-906, 60/676-554



Rozmaring a kecske ajtban

Dété

tán lett, aki hatból öt sajt
fajtát ismert föl a sza
gáról.

A fesztiválra kilátogató
kényesebb orrú ínyencek
eközben a házilag fűszere

zett ritkaságok között vá
logathattak; a legnagyobb
tetszést a füstölt tehénsaj
tok aratták. A rendezvényt
a tejszívóverseny zárta, a

versenyzőknek egy kétlite-
res cumisüvegből kellett
minél hamarabb kiinniuk a
tejet.

A fesztiválon a mezőgazdaság

időszeru kérdéseiről gazdafóru
mot tartottak, szakmai fórumon
tekintették át a juh- és kecsketar
tás helyzetét, kilátásait. (r)

- A sajtszagolóverseny
különlegessége a három
éves erjesztett juhtúró
volt, amelyet - neve ellen
ére - a sajtok közötttarta
nak nyilván, csupán az ál
laga emlékéztet a túróra 
avatta be a Blikket a ver
seny rejtelmeibe Wolf
Tünde, a rendezvény
egyik szervezője.

A versenyen hatféle bü
dös sajtot kellett minden
versenyzőnek felismernie.
A győztes egy helybéli
fogtechnikus,. Dinya Zol-

ter Sajt Nagykereskedést. Több
különlegességet is bemutattak,
egyebek mellett a Baca nevű, hús
pástétommal göngyölt párolt füs
tölt sajtot és az olasz ricotta túrót.

A sütéshez, fózéshez ma már változatos sojifélék közül vá
laszthatunk fOTO: LEHOCZKY PÉTER

-GYOMAEJlJllÖO - Nemzetközi
sajtszagoló- és tejszívó
versenyt rendeztek a Bé
kés megyei kisvárosban.
Az indulóknak különösen
büdös sajtritkaságok kö
zött kellett különbséget
tenniük, valamint egy kétli
teres cumisüvegből minél
gyorsabban kiszívniuk a
tejet

Az első alkalommal meg~

rendezett gyomaendrődi

fesztiválon csak bekötött
szemmel szagolhatták a ver
senyzo1c a büdös sajtfajtákat.

gy helybéli fogtechnikus nyerte a versenyt

5ajIszagoló- és IejszívólesZliváU
rendellek Gvomaendrődön
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Gyomaendrőd: tejtermék kóstolásra, eladásra
Ha Magyarországon tíz embertől
azt kéJjük, nevezzen meg egy
sajtfajtát, hét bizonyosan a~
pmát említi. Pedig siité§hez.fj).

7.ésbez ma máJ: változatos sajtfé
léket kínálnak az üzletek. E
tejtennéket llépszerűmendőren
dezett a hét végén nemzetközi
sajt- és túrófesztivált Gyomaeod
rődön a Bethlen Alapítvány és a
helyi Tourinfonn Iroda.

A szakkiállításon egy sor tejfel
dolgozó kis- és nagyüzem kínálta
kóstolásra és eladásra a termékeit
A sárospataki Patay Tibor több,
mint tízféle kecskesajtot hozott
Gyomaendrődre.Ezek francia re
cept alapján, a magyarok szája íze
szerint, kevésbé fűszeresen ké
szülnek. A kakukkfüves, borsos,
fokhagymás, kapros, bazsaliko
mos és rozmaringos sajtok a kós
tolón szemlátomást sikert arattak.
A bakonysZegi Awassi Rt. Kun
szentmártoni Sajtiizeme százszá
zalékos zsírtartalmú juhtejból ál
lítja elő termékeit. Sajtjaikat első
sorban amerikai és libanoni
piacon értékesítik. A kiállítók so
rában a megyénkbéliek között kö
szönthettük a békéscsabai Pap Pé-

Gyomendrődön ma délelőtt

dr. Mucsi Imre, a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztéri
um helyettes államtitkára nyitja
meg a Szabadság téren az I.
Gyomaendrődi Nemzetközi
Sajt- és Túr6fesztivált. A városi
önkormányzat, a Gyomaendrődi

Bethlen Alapítvány és a helyi
Tourinform-iroda hagyomány
teremtő szándékkal az egészsé
ges táplálkozás népszerűsítése

érdekében rendezi meg a kétna
pos gasztronómiai szakkiállí
tást. A rendezvény alkalmat ad a
borkultúra népszerűsítésére is.
A szakkiállításon különböző

juh- és kecskefajtákat, tartási
technológiákat, takarmányokat
és állat-egészségügyi felszerelé
seket mutatnak be. Az ese
ményről Gubucz Józseftől, a
Bethlen Gábor Szakképző Isko
la igazgatójától kértünk részle
tes tájékoztatást.

- Miért épp a sajtot és a túrót vá
la'lZtOtták a rendezvény témájának?

- A megye északi részében ko
moly hagyományokkal rendelke
zik a juh- és kecsketartás, valamint
a sajt- és túrókészítés, a jövőt te
kintve pedig ez az ágazat e hátrá
nyos térség egyik kitörési pontja

lehet. Fontos számolnunk azzal is,
hogy a sajtnak és túrónak jó piaca
van az Európai Unióban. A ren
dezvényen a kiállítók segítségével
elsősorban a juh- és kecsketejter
mékeket szeretnénk bemutatni,
ezeket a múltban az itt élő embe
rek készítették és fogyasztottálc,
sajnos mára már kezdik elfelejteni.
A kiállítás során lehetőséget adunk
a történelmi borvidékek termelői

nek a bemutatkozásra, ezzel is sze
retnénk elősegíteni a borkultúra el
teIjedését a régióban.

- Hány kiállítót várnak?
- Előzetesen huszonöten jelez-

télc, hogy a fesztivál keretében be

kívánnak mutatkozni. A rendez
vényt erdélyi, osztrák és olasz ki
állítók teszik nemzetközivé. Az
egyik erdélyi cég Gyomaendrőd

testvérvárosából, Nagyenyedról
érkezik. A fesztivál megrendezé
sével hozzá kívánunk járulni
Gyomaendrődvárossá nyilvánítá
sa tízéves évfordulója megünnep
léséhez, illetve a kistérség gazda
sági fejlődéséhez. A fesztivál lét
rejöttét Gyomaendrőd önkor
mányzata, a Békés Megyei Ag
rárkamara, a Juhtermélctanács és
a megyei önkormányzat mező

gazdasági bizottsága anyagilag
támogatta. M. L.

Baloldalt a Békés Megyei Nap április 3O-i cikke, fent a május 3-i
Blikk írása, lent a Békés Megyei Hírlap május 4-i tudósítása..



Hiba volt a tíz évvel ezelőtti szétválás
mondja Winkler János, a kazángyár új igazgatója

.;>

Uj torony
Mintegy négy hét alatt telje

sen felújították a Gyomai Kato
likus Templom tornyát.
Leszedték a sérült burkolatot és
az elkorhadt faszerkezetet is ki
cserélték. A vörösrézzel borí
tott torony koronaként díszíti
templomunkat.

l
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GYOMA· S O'
ENDRŐDI Z ·,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Felsőfokú

szakképzés
a Bethlenben

Környezet
védelmi szakon
technológusokat

képeznek

(6. oldal)

Lassú a kábelhálózat kiépítése
Kevés az igénylő, többen inkább parabolát vettek
Már elmúlt egy év azóta, hogy Szűcs Imre

mez6berényi vállalkozó elkezdte Gyomaendr6
dön a kábeltelevízió hálózat kiépítését. Tavaly
húsvétra készült el a fejáUomás, s azóta - a vállal
kozó adatai szerint - 340 lakásban már elérhet6 a
kábeltévé szolgáltatás. Ezt az ütemet a lakosság
lassúnak ítélte, ezért az önkormányzat május 27.
ei ülésén beszámoltatta a vállalkozót a munkák
helyzetéról. Szűcs Imre írásos beszámolójából,

illetve annak szóbeli kiegészítéséból megtudhat
tuk, hogy ezidáig a Botond u., a Tompa u.. a
Kossuth u., a Petőfi u., a Zrínyi u .. a Bocskai u.,
a Rákóczi u., a Hunyadi u., a Pásztor u., valamint
a Vásártéri lakótelep jelentős része bekötésre ke
rült. Kitért arra is, hogy az év közepére legalább
1000 lakást szerettek volna rákötni a hálózatra,
ez azonban minden igyekezetük ellenére sem si
került. (3. oldal)

'. .
1999. augusztus 11.

Napfogyatkozás
Gyomaendrőc(önis "

AKCIÓ
A LÁTSZERÉSZ-..

UZLETBEN!
Gyomaendrőd,Szabadság tér 5, sz,

Telefon: 66/284-255

Június 1-30-ig
20 %-os szemüvegkeret vásárt tartunk.

Computeres szemvizsgálat hétfőn, pénteken,
szombaton, délel6tt 9-12 óráig.

Szemüvegvények beváltása,
gyors és pontos kiszolgálás!

Szemüvegét l óra alatt elkészítjük.

Szemüveg keret javítása
és forrasztása expressz határid6vel l

Tisztelettel: Szarka Csilla, látszerészmesler

Telefon:
66/386-457,60/486-333

Nokia 450 bruttó 10.750 Ft
BenefonTitan részletre bruttó 14.565 Ft

kezdő befizetéssel

~~~~~ VI~~!~~~n~~~,~~~! ~~l
RÁDIÓTELEFON KFT

hivatalos forgalmazója
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Uj igazgató a kazángyárban

Hiba volt tíz évvel ezelőtti

szétválás - mondja Winkler János
aki újra eredményes céggé akarja tenni a Hőtechnikát

H.E.

M.G.

zángyártóval jó kapcsolatot
kell kialakítani, azért hogya
magyar vásárló magyar ke
zánt vegyen. Ehhez közös
fellépés, reklám és marke
ting munka kell. Az elmúlt
években rengeteg tó1<:eerős

külföldi kazángyártó cég je
lent meg a piacon, amelyek
kel a sok kis hazai cég
képtelen volt felvenni a ver
senyt. A hazai gyártóknak
közösen kell megállítani azt
a tendenciát, hogy az elmúlt
években már több külföldi
kazánt vettek, mint hazait.
Pedig garantáltan ki merem
jelenteni, hogy minőségében

a magyar kazán ugyanolyan
jó, mint a külföldi, és az ára
isjóval kedvezóbb.

- Mivel bízták meg a tulaj
donosok?

- A kazángyár eredmé
nyessége évről-évre csök
kent, s nekem ezen a
helyzeten kell változtatni, s
újra egy eredményes céggé
tenni az üzemet.

~fJiun!JtCJtmár Máté
Hetvenhetedik éve derekán átszenderedett a szellemvilágba

Tímár Máté, író-költő, Endrőd büszkesége. Dolgos, okos pa
raszti ősök leszármazotta. Elemit tanyán, polgárit Endrődön,

gimnáziumot Szeghalmon végzett. Az egyetmró1 angyalbőrbe

bújt, orosz fogságba esett, éveken át az Ural higanybányájában
sínylődött. Sípoló, megroncsolt tüdővel került haza. Az egyete
met kivánta folytatni, de újságcikkeiért kiűzte onnan a pártál
lam. Az írószövetség tagjai közé fogadta. A Petőfi Körben
serénykedett. A forradalom bukása után letartóztatták. Sorstársa
volt Nagy Imrének, Maléternek, Gimes Miklósnak.

A börtönben írta Majoros Ádám krónikáját, amely osztatlan
sikert hozott, majd jöttek a regények, elbeszélés kötetek tucatjai,
verseskötetei, útinaplója. Sikereit a József Attila díj, SZOT díj,
a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje fémjelzi.

Gyomaendrőd díszpolgára, az Endrődiek Baráti Körének
elnöke volt. Kívánsága szerint szülőfalujában, hőn szeretett
szülei sírjába helyeztük örök álomra.

Legyen áldott az emlékei

követelmények szerint kell
dolgozni ...

- Úgy tudom Ön is foglal
kozik kazángyártásssal.

- Igen, 1996-ban Békés
csabán egy kis céget alakítot
tunk. Biztos vagyok benne,
hogy tudunk egymásnak köl
csönösen olyan dolgokat át
adni, ami alapján a gyomai
cég helyzete javulni fog. A
gyomai gyár tulajdonosai el
fogadták ezt a helyzetet, hi
szen nekik az én cégemben is
van érdekeltségük. Alapel
vem, hogy minden hazai ka-

A békéscsabai Winkler Jánost nevezték ki má
jus 20-tól a Hőtechnikai és Gépipari Kft. ügy
vezetőjévé. Kinevezése három évre szól. A
korábbi igazgató, Széplasz Szilárd kereskedel
mi vezető lett. Winkler nem ismeretlen a gyo
mai gyár dolgozói előtt, hiszen korábban a
békéscsabai Körös Kazán egyik vezetője volt.
Idén éppen tíz éve annak, hogy a gyomaiak
munkabeszünetetésekkel kényszerítették ki le
válásukat a békéscsabai anyacégtól.

- Tény, hogy az elmúlt idő
szak igencsak megviselte a
gyomai üzemet. Tíz éve még
majdnem kétszáz, tavaly már
csak nyolcvan ember dolgo
zott itt...

- Mivel a gyomai kazánból
évente 3000-4000 darabot
tudunk eladni, ezért ennek
megfelelően kell átalakítani
a szerkezetet, ami aztjelenti,
hogy maximum 35 főt tu
dunk foglalkoztatni. El kell
jutnunk odáig, hogy azok
akik maradnak, végre tisz
tességes fizetést kapjanak.

- Többször megkongatták
a vészharangat a kazángyár
felett. Ön milyen jövőt jósol
a cégnek?

- A kazán mellett más ter
mékek gyártását is elkezd
jük, annak érdekében, hogya
megmaradt kapacitást ki
használjuk. Az nagy tragédia
lenne, ha egy olyan kazán
gyártó cég amely 1967-ben
az országban elsó1<:ént kez
dett kazánokat gyártani,
megszűnne. A kazánok mi
nőségére jellemző, hogy az
elmúlt 30 évben semmi
olyan minőségi kifogás nem
volt, amely megrengette vol
na a céget. A rend
szerváltozás óta egyre több
cég foglalkozik kazángyár
tással. Megjelentek a magán
vállakozások, ahol más

- Ön híve volt akkoriban a
szétválásnak ?

- Nem. De mivel a gyomai
kollégák nagyon akaraták ezt
a leválást, én minden igyeke
zetemmel azon voltam, hogy
ez a legkulturáltabb módon
menjen végbe.

- Milyen beosztásban volt
akkor?

- Tennelési vezetővoltam
a Körös Kazánnál és az ak
kor még mú1<:ödővállalati ta
nács elnöke. Akkor is és
azelőtt is nagyon sokat jár
tam Gyomára, jó kapcsolat
ban voltam az itteniekkel. A
mai napig tisztelettel gondo
lok az azóta nyugdíjba vo
nult gyárigazgatóra,
Madarász Laci bácsira, aki
tól nagyon sokat tanultam.

- Véleménye szerint milyen
eredményeket hozott a gyo
mai és a csabai gyár 10 évvel
ezelőtti szétválása?

- Én ma is úgy látom, hogy
jobb lett volna együtt marad
ni. Így külön mindkét cég
számára neheze bb lett a
munka, a megváltozott gaz
dasági helyzetben, a rendkí
vül kiélezett piaci
körülmények között. A két
gyárnak külön-kül ön önál
lóan kellett megküzdenie
minden olyan tevékenység
gel, amelyet egy cégként
sokkal könnyebben tudott
volna megoldani. Biztos va
gyok abban, hogya szétvá
lással rosszabbul járt a
gyomai üzem is. Együtt ma
radva ma is hatékonyabban
működhetne. Termé
szetesen nem abban a for
mában, ahogy volt, hanem a
kor követelményeinek
megfelelően kialakítva egy
lazább, de korrekt kooperá
ciós kapcsolatot, közös mű
szaki fejlesztéssel és
piackutatással.
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340 lakásban van kábeltévé
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Lassú a kábelhálózat kiépítése
Kevés az igénylő, többen inkább parabolát vettek

Már elmúlt egy év azóta, hogy Szűcs Imre mezóberé
nyi vállalkozó elkezdte Gyomaendrődöna kábeltele
vízió hálózat kiépítését. Tavaly húsvétra készült el a
fejállomás, s azóta - a vállalkozó adatai szerint - 340
lakásban már elérhetőa kábeltévé szolgáltatás. Ezt
az ütemet a lakosság lassúnak ítélte, ezért az önkor
mányzat május 27.-ei ülésén beszámoltatta a vállal
kozót a munkák helyzetéról.

Szűcs Imre írásos beszámo
lójából, illetve annak szóbeli
kiegészítéséből megtudhat
tuk, hogy ezidáig a Botond u.,
a Tompa u., a Kossuth U., a
Petfi u., a Zmyi U., a Bocskai
U., a Rákóczi U., a Hunyadi u.,
a Pásztor U., valamint a Vásár
téri lakótelep jelentős része
bekötésre került. Kitért arra is,
hogy az év közepére legalább
]OOO lakást szerettek volna rá
kötni a hálózatra, ez azonban
minden igyekezetük ellenére
sem sikerült. Elmondta, hogy
az utcák nagy részében a je
lentkezőkszáma a 20 százalé
kot sem éri el. A lakosok a
nemrég kiépített közművek

(telefon, kövesút, vezetékes
gáz) anyagi terheit még ma is
viselik, emiatt nem tudnak je
lenleg a kábeltévére áldozni.
Szűcs Imre hivatkozott arra

is, hogy sok a munkanélküli és
sok az alacsony nyudíjú idős

ember és hogy az eddig kiépí
tett területen lévő óvodák, is
kolák és a művelődési ház sem
kérte a kábeltévé bekÖtését.
"A hálózat kiépítés ütemének
meghatározója, hogya jelent
kezések száma a vártnál jóval
alacsonyabb, és ez a város te
rületén szétszórtan jelentke
zik".

Bizalmatlanság

Megemlítette azt is, hogy
bizalmatlanságot tapasztal a
kábeltévével kapcsolatban an
nak dacára, hogy nem kéri
előre a bekötési díjat. (A bizal
matlansággal persze már a
munka fejvállalásánál szá
molnia kellett, hiszen tudott

az előző sikertelen és tisztes
ségtelen probálkozásról,
amely miatt közel] SO gyoma
endrődi ma is a bíróságra jár,
hogy az akkor befizetett pén
zét valahogy visszakapja.)

A beszámolóban végül elis
merte, hogy jogosak azok a
lakossági észrevételek, pana
szok, melyek az ügyfélszolgá
!ati iroda,s a helyi csatorna
mú1<ödésére vonatkoznak. E
panaszok zöme arról szólt,
hogy az iroda nyitvatartás a
rapszódikus, gyakran válto
zik, s azt sem mindig tartják
be, a képújság adása időnként

kimarad, a testületi ülések
közvetítése pedig - az eredeti
elképzelésekkel szemben 
nem élőben történik. Igéretet
tett arra, hogy ezeket a gondo
kat rövid időn belül igyekszik
véglegesen megoldani.

A városüzemeltetési bizott
ság tagjai közül többen kifo
gásolták, hogy Szűcs Imre
csupán külső,szociális okokra
hivatkozik, s a bizottság véle
ménye az volt, hogya vállal
kozó maga is tehet arról, hogy
a hálózat kiépítése lassú. Dr.
Valach Béla a bizottság elnö
ke kifogásolta, hogy az endrő

di rész lakói hoz még csak nem
is közelít a kábelhálózat.

- Megértem, hogy Szűcs

Imre vállalkozó és hogya fej
lesztésnek elsősorban az ő

anyagi lehetőségei szabnak
határt. De személy szerint úgy
érzem, hogy jobb lakossági tá
jékoztatással gyorsabb fej
lesztés is megvalósulhatna 
mondta dr. Valach Béla.

Az ülésen jelenlévő Szűcs

Imre ígéretet tett a hálózat

gyorsabb kiépítésére, s el
mondta, hogy még az idén el
jutnak Besenyszegre, az
Október 6 és az Ifjúsági lakó
telepre.

- Ha valakinek, akkor első

sorban nekem érdekem, hogy
minél több lakás legyen be
kötve - mondta Szűcs Imre.

Ekkor kért szót Cz.ibulka
György képviselő, aki szerint
Szűcs rosszul méri fel az igé
nyeket.

- A Vásártéri lakótelepen az
én 60 lakásos körzetemben
minimum 20 lakás igényelte a
kábeltévét. Abban az épület
ben, ahol én lakom mind a
négy lakás kérte a bekötés t.
Még tavaly ígéretet is kaptunk
Szűcs Imrétől, hogy kará
csonyra be lesz kötve. Azóta
is türelmetlenül várjuk a bri
gádot, de ha nem jönnek, ak
kor kénytelenek leszünk
inkább parabola beltéri egysé
get vásárolni- mondta Czibul
ka György képviselő.

Ígéret van...

Szűcs Imre ígéretet tett arra,
hogy egy hónapon belül a ház
tömb lakói már nézhetik a ká
belen érkező műsorokat.

Ezt követőendr. Dávid Im
re polgármester megjegyezte:

- Azt mondják, olyan sze
gény ember nincs, aki ígérni
ne tudna. Remélem, hogy
Szűcs úr most olyan ígérete
ket tett, amit be is fog tartani.
Hiába érhetőel ma 1000 lakás
számára a kábeltévé, ha az a
lakás sincs bekötve, amit a la
kók kérnének. Ez esetben nem
ajánlatos munkanélküliségre
és a szociális helyzetre hivat
kozni. Már másfél évvel eze
lőtt volt itt olyan utca, amely
70 százalékban le volt szer
vezve, S azóta sincs bekötés.
Jónéhányan azóta már vissza
is léptek és inkább parabola
antennát vettek. Aki gyorsan
ad, az kétszeresen ad. Szűcs

Imrének, mint vállalkozónak,

ezt pontosan tudnia kell. Ne
künk korrekt szolgáltatás,
mindig utolérhető, hiteles
ajánlatot tevő és végrehajtó
vállalkozó kell. Önnek át kell
gondolni a tevékenységét, s a
nyilvánvaló gondok ellenére
nem a kibúvókat keresni, ha
nem a lakásokat kell bekötni.
Gyorsabb munkát és folyama
tos bekötést kérünk, s az nem
érdekel, hogy mit miért nem
lehetett megoldani - közölte
Szűcs Imrével a polgármester.

Dr. Dávid Imrének vála
szolva Szűcs Imre elmondta,
tudja, hogy a polgármester
már leszervezte a saját utcáját,
de csak úgy odahúzni egy ká
belt, nem éri meg.

1?sszerttjfejlesztés

- Nekünk ezt át kell gondol
ni, készítettünk egy tervet,
amihez ragszkodnunk kell. Én
megértem a polgármester úr
presztizsét, de itt komoly pén
zekról van szó. Milliókat lehet
úgy el szórni, hogy nincs mö
götte csak 10-20 bekötés, és
akkor az ember rohan a csőd

felé. Ha valaki vállalkozik és
kockáztatja a pénzét, akkor le
gyen lehetősége arra, hogy
észszerűen gazdálkodjon 
mondta Szűcs.

A polgármester viszontvá
laszában megjegyezte, hogy
Czibulka képviselő esete az
élő példa arra, hogy Szűcs ott
sem köti be a lakást hónapok
óta, ahol erre lehetőség vol
na.

- Onnan már tiszta pénzjön
ne, s igazán az a ráfizetés ön
nek, hogy ezeket a lakásokat
még nem kötötte be - zárta le
a vitát a polgármester.

A képviselő-testület végül
elfogadta Szűcs Imre beszá
molóját azzal, hogy év végén
újra beszámoltatják a mező

berényi vállalkozót, a gyoma
endrődi kábelhálózat
ép ítéséról.

Várterész-H. E.
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Pásztor János szobrai a Városi Képtárban
A Városi Képtár termeiben Pásztor János szobraiból nyílt kiálltás május 6-án. A június ll-ig nyitvatartó

tárlat anyagát a Magyar Nemzeti Galéria által kölcsönzött tizenöt alkotás és tizennyolc fotó adja.
A fotókkal a Pásztor életmúben jelentős helyet elfoglaló köztéri szobrokat, emlékműveketkívántuk

reprezentálni, de látható számos műteremrészlet és emlékműterv fotója is.
A kiállitást Hevesi-NagyAnikó festőművészrendezte, a megnyitásra

Dömötör János urat, a Pásztor életmű egyik legjobb ismerőjét, a
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum nyugalmazott igazgatóját
kértük fel. A megnyitón mintegy ötven érdeklődő vett részt, s azóta
több, mint háromszázötven látogatója volt a tárlatnak. Nagyrészt helyi
diákok, akik tanáraikkal érkeznek, körülülik a szobrokat, megpróbál
ják lerajzolni azokat. Eddig a sérülékeny anyagból készült, ingatag
alapzatokon álló alkotásokat sikerült minden bajtól megóvni. A művé

szi élményen túl a fegyelmezett, múzeumlátogatóhoz illő viselkedést
is elsajátítják így a gyerekek. Ezért is szeretnénk, ha a most látható
Pásztor szobrok közül néhányaképtárban maradhatna, s láthatná
továbbra is a turista, a helyi művészetbarát, s a felnövekvő nemezedék
egyaránt

A gyomai születédí Pásztor János (188/-/945) Hódmezó'vásárhe
/yen nevelkedeu, az édesapa korai halála után a család ide tért vissza.
A zárkózott természetű, tehetséges fiúra már az elemiben felfigyeltek
tanárai. Később a városban dolgozó olasz szobrászmesternek, Siletti
Fortunatonak is feltűnt a sárfigurákat gyúró fiú, sjavasolta az anyjának,
adja őt művészi pályára.

A fiát rajongással szerető anya nagy aggodalmak között íratta be az
alig rizenötéves fiúr az /parrajz /skola szobrászati szakára, ahol ebben
az évben, 1896-ban ő volt a legfiatalabb hallgató, azonban hamarosan
sikerült idősebb társai előtt is tekintélyt kivívnia tehetségével és szor
galmával. A főiskola után állami ösztöndíjjal Párizsba ment, ahol, mint
a századfordulón sok más magyar művész, a híres Julian Akadémián
tanul. A festészetben de a szobrászatban is valóságos művészi forrada
lom zajlott ekkor, s ebbe a pezsgésbe csöppent bele a mi ifjú remény
ségünk.

Különösen megragadta Rodin művészete, s később is, amikor a
Mester kedvenc motívumaitól gyakran nagyon is távoleső témát vá
lasztott alkotása tárgyának, következetesen kitartott azon tanítása mel
lett, mely szerint az arc, a test és a lélek egységer képez, s nemcsak az
arcnak, de a testnek is tükrözfÚe kell a lelkiállapotot. Ennek az elvnek
a követekezetes érvénysítésétől olyan hitelesek Pásztor parasztzsáne
rei. Nem a népi külsőségek, hanem a néphez, a parasztsághoz tartozó
ember ábrázolása hiteles. Erról tanúskodnak a képtárban kiállított
szobrok is: az első sikert hozó Búcsúzkodás, a Magvető, s különösen
az Ülő kubikos című alkotások, amelyek a művész vásárhelyi korsza
kának legszebb munkái, az úgynevezett alföldi iskola kezdeteinek
kiemelkedőreprezentásai.

Mint azt a kiállítás megnyitóján Demeter János úr is elmondta,
néhány köztéri megbízáson kívül, mint például a meghívón is szereplő

1. világháborús emlékmű vagyaKorsós lány-kút, Vásárhely mint
vidéki város, nem tudta munkával ellátni a fiatal szobrászt. Nagy
gondja volt ez más helyben élő, vagy a várost kedvelő, gyakran ott
alkotó művészeknek is. Ezért megpróbálták megszervezni magukat.
1907-ben Endre Béla vezetésévellétrehozták a Hódmezővásárhelyi

Művészeti Egyesületet, majd a Majolika és Agyagipari Telepet - a ma
is mú1<ödő Alföldi Porcelángyár ősét. Pásztor János /9/ O-ben végleg
a fó'városba költözöu, de továbbra ia támogatta egyre növekvő telán
télyével a vásárhelyi törekvéseket. Ő ismertette meg Rudnay Gyulával
a várost, alá 1922-től főiskolai tanárként rendszeresen lehozta tanítvá
nyait nyári gyakorlatra, s maga is az alföldi művészet lelkes pártfogója
lett. Már J 926-ban megfogalmazódott az igény egy művészteleplétre
hozására, amelyet Pásztor János is támogatott, de a hivatalos megala
kulásra csak 1953-ban került sor. Ekkor azonban a körülmények már
nem kedveztek a művészek önszerveződésének, s a régi gárda is kihalt,
vagy visszavonult.

Fontos szerepet játszott tehát Pásztor János 1910 után is Vásárhely
művészeti életében, noha munkája, megbízásai, elóbb a Várbazárban,
majd Gellért-hegyi villájában berendezeu kényelmes műterme nwr a
fővároshoz kötöuék. Portrék, síremlékek, aktok, emlékművek és más
köztéri alkotások kerültek lán a keze alól. Legszebb portréi közül egy
bronz Munkácsy és a bájos Főkötős gyennekfej kiállításunk büszkesé-

gei. Pásztor aktművészetétöt szobor reprezentálja tárlatunkon. Legje
lentősebb ezek közül márvány Korsós akrja. amely mesteri megvaló
sítása a rodini fény-árnyék hatásokkal még plasztikusabbá tett lírai
realizmusnak. Kecses, bronz Vízhordó lány című szobra szintén egyik
szép változata a Pásztort oly sokat foglalkoztató motívumnak, amely
nek talán legszebb megfogalmazása a Gellért-hullámfiirdőben látha ró
Prima vera. Sajnos, ez utóbbit még fotón sem él vezheti a képtár közön
sége. A Szegeden 1934-ben a Városháza előtt felállított Najádok kútja
című szobortcsoportról viszont több felvételhez is sikerült hozzájut
nunk. A fotók is jól mutatják, nem lehetett véletlen, hogy a Mester
l 925-ben a Műcsarnok aktkiállításán Kisfaludy Stróbl és Szentgyörgyi
István társaságában elnyerte a szobrászati díjat.

Az állami megrendelések minden korszakban a szobrászok fő meg
élhetési forrását jelentették. A huszas években a hősi emlékek és a
Trianonfeleui nemzeti gyász témakörében került láírásra nagyon sok
pályázat. Pásztor János igyekezett ebben a témában is igényes munkát
kiadni a keze közül. Kiemelkedik ilyen irányú alkotásaiból a székes
fehérvári Hősi emlékmíí, amelyet egyik legmaradandóbb alkotásának
tart máig a szakirodalom. Sajnos nem sikerült megfelelő minőségű

fotót szereznünk róla. Nagyon szép fotón látható viszont a Parlament
előu álló JI. Rákóczi Ferenc lovasszobor, amely az épülethez illő

monumentális arányaival, méltóságteljes hangulatával a kor hivatalos
stílusirányzatává lett neobarokk egyik legszebb, láváló érzékkel és
nagy mesterségbeli tudással megvalósított alkotása.

Örömünkre szolgál, hogy bár a Martonvásáron álló Beethoven pOr!
rét eredetiben nem mutathatjuk be, egy lásméretűgipsz változatról és
fotókról mégis megismerhetik a gyomaendrődi nézők. Érdekes együtt
látni a szobor fotóját és a Pásztor Jánosról készült felvételt. Talán nem
csak legenda, hogy Beethoven alakjába önmagát is belemintázta a
Mester.

Az elmélyült figyelem, a tehetséggel párosult műgond elismer!,
keresett művésszé tették Pásztor Jánost. 193/ -ben megkapta a Corvin
koszorút, a kor legrangosabb állami, míívészeri kitiinretését, 1932-ben
pedig beválasztották a főváros mecénási tevékenységét irányító művé

szeti tanácsba. A Szent István-év, az ehhez kapcsolódó Eukarisztikus
Világkongresszus 1938-ban nagy építkezésekre, állami és egyházi
megrendelésekre adott alkalmat a vidéki városokban és Budapesten.
Így került állami vásárlás útján Balaronfüredre Pásztor János két
szobra a Halász és a l}évész, amelyek ma is a füredi hajóállomás díszei.
Ezek a száraz, salliuigtalan megfogalmazású, egészen modem hatású,
minden népi idealizálástól mentes alkotások annyira különböznek

. Pásztor más, ekkoriban készült munkáitól, hogy méltán hihetjük, a
művész egy új korszakának első darabjait látjuk. Ritka, nagyra becsült
alkotásai ezek a Pásztor életműnek.

Az a szakmai elismerés, amely állami megbízásokban is megnyil
vánuit, biztos egzisztenciát nyújtott a művésznek, de utóéletét, meg
ítélését néhány műve, így a később lebontott - kiállításunkon
kicsinyített bronz változatban látható - Kelet címú' szoborcsoport és az
1944 októberébenfelrobbantott Gömbös szobor károsan befolyásolra.
Mégis, olyan nagysága ő a magyar művészet e századi történetének.
akit nem lehetett egy tollvonással kitörölni. Ezért köztéri alkotásai az
említett két kivétellel a helyükön maradtak, a lexikonok, kézikönyvek
sem mellőztéknevét, csupán vásárhelyi korszakát, az alföldi iskolához
való kötődésétemelték ki, hangsúlyozták erőteljesebbenaz életmű más
részeihez képest. Ihletett, igényesen megoldott alkotásaiban így ma is
az ország sok városában gyönyörködhetünk.

A szülőváros pedig büszkefiára, aki elsőlépéseit itt, a gyomai porban
tette meg, az első szavakat itt tanulta. I977-ben Gyoma újratelepülé
sének 260. évfordulóján Vidovszky Béla képeinek társaságában négy
Pásztor szobrot is bemutattak. Utcanév is őrzi mindkét gyomai szárma
zásLÍ míívész nevét. A mostani kiállítás nem kötődik évfordulóhoz
minden különösebb apropó nélkül egyszerű tisztelgés a művész előtt:
aki olyan nagyszerűen tudott ábrázolni kicsinyeket és nagyokat, pa
rasztot és fejedelmet egyaránt. Bula Teréz
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A lassan elfeledett bognárszakma eszközei
az új Sóczó múzeumban

Június 24-én zártkörű

megnyitó ünnepségen
nyitja meg Domokos
László országgyűlési

.képviselő, a Békés Me
gyei Közgyúlés elnöke
Gyomaendrődön Sóczó
Elek új magánmúzeu
mát. Az 57 éves bognár
mester 10 évvel ezelőtt

nyitotta meg a Hősök úti
házában az azóta Euró
pa hírűvé lett motorke
rékpármúzeumát.

Sóczó Elek 1968 óta ma
szek bognármester, s most a
nyugdíj felé közeledve úgy
gondolta, hogya Fő úti háza
műhelyében a bognármes
terség egykori eszközeibó1,
gépeibó1 és termékekbó1 mú
zeumot rendez be. Két terem
ben, mintegy 300
négyzetméteren az érdeklő

dól< megcsodálhagák az elfe
ledett mesterség szerszámait.
Láthatók itt cigányfúrók, két
nyelű kések, gyaluk, kereszt
vágó fűrész, keréktalp körző,

agyfúró, kerékszék, másoló
esztergapad, szerszámnyél
gömbölyítőgépek.

A század első felében ké
szült a Sóczó Elek és fia által
felújított endrődi tűzoltóko

csi. Az ötlovas söröskocsi még
1948-ban Budapesten teljesí
tett szolgálatot, most a Fő úti
múzeum egyik dísze. A látoga
tók megnézhetik az 1903-ban
gyártott oszlopos halottasko
csir, valamint a Gyoma község
által készíttetett hullaszállító
kocsit. Van itt lőcsöskocsi, ök
rösszekér és hintó is.

A bognármúzeum előtti

kertben negyven olyan fa-

csemetét telepítettek Sóczó
ék, amelyeket a bognárszak
ma használt egykoron.

A múzeum egyik sarkában
egy század eleji - Körösla
dányból származó - kovács
múnelyt rendeztek be, s itt a
kovács szakma eszközei hi
ánytalanul megvannak. A
bognármúzeumot a Fő út
220. szám alatt találják, s
napközben bármikor láto
gatható. A telefonszám:
66/284-914

H.E.

Gazdabolt
Endrőd,

Apponyi u. 3.

FÓLIA
ÉS

BÁLAKÖTŐ
ZSINEG

LERAKATI

Minden
hónapban

AKCiÓI
Figyelje
és várja

szórólapunkafl

Gyomaendrődisiker a BMW találkozón
Július 2-4-én a BMW MC. találkozója lesz városunbanl

Tihanyban rendezték meg
május 12 és 16-a között a
BMW Klubok 37. európai
találkozóját, ahol a neves ba
jor autó- és motormárka ra
jongói adtak randevút
egymásnak. A találkozó első

napján a programok között a
gyomaendrődi Sóczó Mo
tormúzeum meglátogatása is
szerepelt. A múzeumot egy
19 fős német, angol, holland
és portugál motorosokból ál
ló csapat látogatta meg, aki
ket a gyomaendrődi

BMW-sek fogadtak és ven
dégeltek meg a Bowling
Treff klubban.
Gyomaendrődről né

gyen látogattak el a tiha
nyi rendezvényre, ahol
Sóczó Elek két különle
ges, régi BMW motort is
bemutatott. A gyomaend
rődiek közül Zsilinszky
Mihály a motorszépség
versenyen kategóriájában
BMW-jével az első helye
zést érte el a Balaton parti
eseményen.

A szépségdíjas motor és gazdája

Hirdetésfelvétel: 66/386-851
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szen az épület rendkívül
megrongálódott. Tavasszal a
belvíz okozott károkat a hu
nyai templomban. Akkor az
egyik mise végén egy lehulló
vakolat verte le az egyik
asszony válláról a táskát. A
hunyaiak azt mondják, most
is a Gondviselésnek köszön
hető, hogy nem mise közben
csapott a templomba a vil
lám.

Már tavasszal a bel víz
okozta károk miatt a hívek
gyűjtést kezdeményeztek
templomuk megmentésé
re. Már el is készült az a
talajmechanikai szakvéle
mény, ami alapján tervet
készítettek volna a felújí
tásra. Az eddig összegyűjt

egy millió forint azonban
kevés lesz - valószínú1eg
új templomot kell építeni
Hunyán.

Péntekról szombatra
virradóra teljesen
kiégett a templom

szenesedett szobra és Szent
Margit kőszobramaradt fel
ismerhető.

A torony erősen megdó1t,
s a helybéliek szerint nincs
remény az újjáépítésre, hi-

Ez a felvétel
még múlt év őszén

készült

A torony és a tető hamar
leégett, időközben a harang
nagy dübbenéssel zuhant a
kóruskarzatra. Odabent min
den elégett, a kormos romok
között csak Szent László el-

Leégett a hunyai telllplolll
~

~
o.'',' '. '.

.,

A 102 évvel ezelőtt épített
templomból még sikerült ki
menteni az Oltáriszentséget,
a hordozható Mária szobrot,
valamint a sekrestyében tar
tott misekönyveket.

Június 4-én a viharos
széllel és mennydörgés
sei érkező zivatar nem
csak a
mezőgazdaságban oko
zott károkat. Pénteken
éjjel fél tizenegy tájban
villám csapott a hunyai
Szent László Katolikus
'.::'emplom tornyába. Az
épületet tetőszerkezete

azonnal kigyulladt. és a
lángok néhány perc alatt
szétterjedtek. A hely
színre érkezőnégy tűzol

tókocsi már nem
segíthetett. A templom
belseje is teljesen kiégett.

JÚNIUSI AKCiÓI

Gácsi Optika
20% ÁRENGEDMÉNY

MINDEN
00

NAPSZEMUVEGRE!
Aki nálunk készítteti sz~müveg~t,

lencséjét INGYEN BESZINEZZUKl

SZTK vények beváltása.

Szemüvegkészítés, javítás
EXPRESSZ határidővel is!!

Dioptriás napvédő lencsék
kedvező áron!

FIGYELJE
JÚLIUSI AKCIÓNKAT!

Gyomaendrőd,Pásztor u. 25.

Felsőfokú szakképzés
a Bethlenben

A Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi Fő
iskolai Karának kihelyezett tagozataként ősztó1 a gyo
maendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskolában
felsőfokú szakképzés indul. Az első tanévben a környe
zetvédelmi szakon hulladékgazdálkodási technológuso
kat képeznek. Cubucz Józse! igazgató szerint a
felsőfokú szakképzés beindítása az iskolának szakmai
előrelépést jelent, s egyben a város presztízsét is emeli.

- Három éve törekszik iskolánk a felsőfokú szakkép
zés beindítására, s ennek érdekében intézményünk szak
mai munkaközössége már évek óta együtt dolgozik a
szarvasi, mezőtúri és a hódmezővásárhelyi iskolákkal.
A felsőfokú szakképzést a Magyar Akkreditációs Bi
zottság engedélyezte, a gyomaendrődi iskola szakmai
programját, valamint a Bethlen személyi és tárgyi felté
teleit értékelve - mondta lapunknak Gubucz József.

S hogy miért éppen a környezetvédelmi szakot indít
ják, arra az igazgató a következőt válaszolta: - Az euró
pai csatlakozás közeledtével a környezetvédelem egyre
fontosabbá válik, ám a szakemberképzés ma még elma
rad a kívánatostól.

A felsőfokú képzés szeptembertó1 25 hallgatóval in
dul, akik a felsőoktatási felvételi szabályok szerint fog
nak felvételizni. Egyes speciális tantárgyak esetén és a
vizsgáztatások során a szarvasi főiskola ad szakmai
segítséget a gyomaendrődi intézménynek.
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Támogatás
abelvízkárokra

Megszűnika templomköz

Kiváló pedagógusok

Kerékpár út épül

A tavaszi belvízkárokra az
önkormányzatok kárjelenté
se alapján különbözőmérté
kű támogatást nyújt a
kormány. Gyomaendrődön

az önkormányzati épületek
ben a belvíz okozta károk
összesítése után 23,5 millió
forintos kárösszegetjelentett
be a város. Elsősorban az
azokban az épületekben ke
letkezett károk lennének
megtérítve 50, illetve 100
százalékban, amelyek köte
lező önkormányzati felada
tot látnak el, tehát az
általános iskolákban és az
óvodákban.

Idén három pedagógus
kaphatott volna az önkor
mányzattól elismerést, ám a
képviselő-testület zárt ülé
sen egy általános iskolai és
egy gimnáziumi tanárt tartott
érdemesnek alTa, hogy meg
kapja az Év Kiváló Pedagó
gusa címet. Mivel tavaly a
gyomai általános iskola ta
nára kapott elismerést, most
az endrődi iskola követke
zett. A többi iskola pedagó
gusaI között pedig

A városháza előtti te
rületek rendezése folya
matosan történik, s az
önkormányzat úgy dön
tött, hogy a jelentéktelen
forgaimat lebonyolító - a
református templom és a
2. Sz. Általános Iskola

Kerékpárút épül Endrőd
tól Öregszólőig - erról dön
tött május 27-i ülésén a
képviselő-testület. A terv
elkészült, a kivitelezés tel
jes költsége mai árakon

Az önkormányzat tulajdo
nában lévőutakban, járdákban
és áteresztó1<.ben esett károk
44,5 millió forintot tesznek ki.
Kátyúzásra 8 milliót, aszfalt
burkolat felújításra 34,5 milli
ót, az útpadkákra 500 ezeret, az
átereszek javítására pedig 1,5
millió forintot kért a város.
Várhatóan az állam a károk 50
sz~alékát téIÍti meg.

Abelvízvédekezés 12 mil
lió forintjába került a város
nak, az összeg 70 százalékát
már megkapta a város, a ma
radék összeget a védekezési
költségek számláinak ellen
őrzését követően utalják át.

valószínú1eg nem talált a tes
tület kitüntetésre méltót. Az
elismeréseket június 4-én De
zső Zoltán alpolgármester és
Kóris Györgyné oktatási elő

adó adta át Ladányi Gábornak
és dr. Valach Bélánénak.
Ugyanezen a rendezvényen
részesítették könyv- és csoko
ládéjutalomban azokat a diá
kokat akik az év folyamán
országos és megyei tanul
mányi versenyeken eredmé
nyesen szerepeltek.

közötti gyalogutat lezár
ják. Ezt követőena terüle
tet a templomkerthez
csatolják, s ezen a részen
a tervek szerint Papp
Zsigmond hagyatékából
egy szoborparkot alakí
tannak ki.

mintegy 25 millió forint.
Az önkormányzat pályá
zatot nyújt be az építke
zésre, s kedvező elbírálás
esetén a költségek 80 szá
zalékát az állam fedezi.

; ;;

SZO-BESZED HIREK
Sima út Póhalomra

Mint ismeretes, az önkormányzat - kihasználva egy
kedvezőlehetőséget - pályázaton nyert pénzt aPóhalmi
út kiépítésére. Az első 4,7 kilométeres szakaszt május
26-án adták át, és még egy három kilométernyi út meg
építése van hátra.

Díjazott polgármester
Dr. Dávid Imre polgármester június 4-én, a Pedagó

gus Nap alkalmából Budapesten a földművelésügyi mi
nisztériumban ünnepélyes keretek között vette át a
Nagyváthy díjat. A kitüntetést azok kapják, akik éveken
át végeztek kiemelkedőmunkát a mezőgazdasági szak
mai és gyakorlati képzés terén. A díjat évente hat szak
embernek ítélik oda. Mint ismeretes, dr. Dávid a Beth
len Szakképző Iskola igazgató helyetteseként szerzett
érdemeket az iskolai tangazdaság létrehozásában és
mú1<.ödtetésében.

Rózshegyi napok
Névadójára emlékezett május 22-én az endrődi Ró

zsehegyi Kálmán Általános Iskola, s a rendezvényre
meghívták az Endrődról elszármazottakat is. Eljött a
rendezvényre a színművész Amerikában élő unokája
Abóczky Róbertné Rózsahegyi Marika is.

Felújítás
Megkezdődött a tornacsarnok padlózatának felújítá

sa. Az elmúlt évben már egy részét rendbe hozták, most
a felporladt aljzatbeton többi részét teszi rendbe az Épfe
vállalkozás.

Nyert a Tímár-féle pörkölt
Május 22-én rendezték meg Túrkevén a Kevi Juhász

fesztivált, ahol Országos Birkanyíró Bajnokságon a
nyájterelő bemutatók mellett birkapörkölt főző verse
nyen is összemérték tudásukat a jelentkezó'k.. A jórészt
az Alföldról érkezett versenyzó1<. között Gyomaendrő
döt Tímár András képviselte, s a nagykunsági főzőket

is megelőzve az első helyen végzett a három tagú gaszt
ronómiai szakemberekból álló zsűri döntése alapján.
Tímár András 40 kg húsból készített birkapörköltet,
amely nemc,sak a zsűri, hanem a közönség elismerését
is elnyerte. Igy az összes Tímár-féle pörkölt elfogyott,
sőt kevésnek is bizonyult. Még az öreg kevi juhászok is
megnyalták a tíz ujjukat...

Kner kiállítás
A gyomaendrődi gimnázium idén negyedik alkalom

mal hirdette meg a Kner Imre megyei képzőművészeti
pályázatot középiskolások részére. Amegye iskoláiból
80 tanuló 210munkát küldött be, s a legjobbakból május
26-án nyílt kiállítás a gimnáziumban. Festészet kategó
riában a Kner gimnázium tanulója, Diószegi Edit a
harmadik lett. Az egyedi grafikák között Erdélyi Gábor
(Bethlen isk.) negyedik helyet kapta. Nótári Krisztina
gimnazista pedig a sokszorosító grafikában lett a leg
jobb.
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Teljes napfogyatkozás augusztus ll-én

Délben két ésfél óráig éjszaka lesz

Mi legyen az ajándék?

.............................................__.._--------, szerint délben (I) következik
be a hirtelen sötétség. Tehát
akkor köszönt be az "éjsza
ka", amikor a nap a legmaga
sabban áll a látóhatár fölött
Az elsötétedő égen felra
gyognak a csillagok. A leg
fényesebb égitestek láthatók
lesznek délben! Az égen
megfigyelhetőlesz a Merkúr
és a Vénusz bolygó is. Ha
pedig szerencsések va
gyunk, akkor néhány meteor
is átszáguld a sötét égen.

A meteorológusok szerint a
nyugat-európai térség idóJárá
sát erősen befolyásolják az At
lanti-óceán felól érkezőnedves
légtömegek, valamint a he
gyek által elŐIdézett felhőkép

ződés. Így Magyarország azel
ső olyan terület, ahonnan nagy
valószínűséggel zavartalanul
lehet látni a három órán át tartó
égi eseményt.

Ne mulasszák el, hiszen
legutóbb 1842. július 8-án
volt, legközelebb pedig
2081-ben lesz teljes napfo
gyatkozás a hazai égbolton.

Orha László csillagász
Magyar Nemzet (június 5.)

LIONNE SHOP
Gyomaendrőd,Hősök útja 46.

Tel.: 386-424

A kulcsszó: UONNE SHOP

Lionne Ajándék Shop ajánlatai

Nálunk megoldhatja ezt a problémáját"
- arany és ezüst ékszerek,

- kerámia és bőr ajándéktárgyak,
- kozmetikum csomagok,

- ékszerdobozok, ~
- sporiruházat: pólók, dzsekik LlüNNE

SHOP
(Ego, Speedo, Asics).

Ugyaníltkedvező feltételekkel
magas színvonalon:

- arany és ezüst ékszerek javítása,
- tört aranyból ékszerkészítés.

kenyen reagálnak a hirtelen
jött sötétségre. A háziálla
tokközül a kutyák vonyíta
nak, a baromfik riadtan fut
kosnak. A madarak pedig
fészkükbe térnek és elhall
gatnak. A fényre érzékeny
növények úgyanúgy reagál
nak - csak sokkal gyorsab
ban -, mint az este beálltával.
Az emberekre is komoly
pszichológiai hatást fejt ki
egy teljes napfogyatkozás.
Az idei különlegesség az is,
hogy hazánkban helyi idő

Gyomaendrődaz árnyékkal fedett terület szélén

test "marad" csillagunkban.
Ez a teljes gyűrűs napfogyat
kozás. Az extra látványt
azonban az az égi helyzet
nyújtja amikor a Holdunk
látszó mérete jócskán meg
haladja a Napét, így képlete
sen szólva - "eltünteti" az ég
ról. A maximális időtartam

7,5 perc lehet. Ekkor az ár
nyékzóna szélessége eléri a
250 kilométert.

Agusztus ll-én hazánkban
2 perc 22 másodpercig tart a
teljesség fázisa - a totalitás -,
az árnyékkal fedett terület pe
dig 111 kilométernyi.
Elsőkontaktusnakhívják a

csillagászok azt a pillanatot,
amikor a Hold "megérinti" a
Napot. Több mint egy órán
keresztül folyamatosan
csökken csillagunk látható
felülete. Ezután következik a
totalitás, majd amint a nap
első sugarai ismét feltűnnek,
újból a részleges fogyatko
zás több mint egy órányi ese
ményei láthatók. Az utolsó
kontaktus pedig az a pillanat,
amikor a holdkorong széle
"leválik" a Napról.

Mielőtt a táj teljes árnyék
ba borulna, már furcsa fény
jelenség támad a látóhatár
peremén. Ahogy közeledik
az árnyék, úgy változnak a
fények és a színek. A korábbi
beszámolók szerint szinte
földöntúli környezetben
érezhetjük magunkat. Az ál
latok és a növények is érzé-

Augusztus ll·én teljes
napfogyatkozás követ·
kezik be, a sötét égbol
ton néhány meteor
(hullócsillag) tűnik

majd fel.

Tulajdonképpen roppant
szerencsések vagyunk mi, a
Föld nev(í bolygó lakói. Égi
testünk körül egyetlen ter
mészetes kísérő kering,
amely közel egy hónap alatt
folyamatosan változó arccal
bukkan fel hol az esti, hol
pedig a hajnali égbolton. A
Föld a Naptól átlagosan 150
millió kilométeres távolság
ban végzi mozgását. Csilla
gunk valódi mérete négy
százszor nagyobb, mint a
Holdé. De égi kísérőnk

négyszázszor közelebb vap a
Földhöz, mint a Naphoz. Igy
a Nap és a Hold látszó mére
te megegyezik.

Szerencsés esetben új
holdkor - amikor a Hold pon- ,
tosan a Földet és a Napot
összekötő tengelyt metszi 
teljes mértékben el tudja fed
ni csillagunk vakítóan fé
nyes korongját. Ekkor teljes
napfogyatkozást figyelhe
tünk meg. A Hold által vetett
árnyék csak egy roppant pa
rányi területről figyelhető

meg. Az augusztus ll-ei ár
nyékos terület mindössze
bolygónk felületének két
ezrelékét (!) fedi le. Ez az
egyik oka annak, hogy a ritka
égi tüneményt szinte min
denki látni szeretné. A Hold
pályasíkja ötfokos szöget zár
be a Föld,Nap körüli pálya
síkjáva:. Igy meglehetőesen

ritkán kerül szomszédunk a
Föld-Nap tengelybe. Mivel a
Föld is és a Hold is ellipszis
alakú pályán vándorol, ezért
újholdkor szomszédunk lát
szó mérete kisebb lehet, mint
a Napé. Ha ekkor metszi a
fent leírt tengelyt, akkor nem
tudja kitakami a Napot, an
nak csak nagy részét fedi le.
Ebben az esetben egy gyűrű

re emlékeztető pompás égi-
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Telefon: 66/282-539,
30/9672-741

Bográcsot, tüzifát,
grillsütőt, nyársat
DÍJMENTESEN

biztosítunk!

(~ ~~
~

~
Várja Önt is festői

környezetben aPájer
Strand, ahol büfé,

vízicsúszda, vízibicikli,
kajak, biliárdasztal,

darts és strandröplapda
áll vendégeink
rendelkezésére!

Piknikezzen
barátaival

aPájer
Strandon

a Templom-zugi
holtág partján!

........:<b:. .•~•.•.• :.i:.~, ...:dü.~

Nyári vásár,. ..
az Eva Texfilhazbanl

30-40% -os árengedmény
minden termékre,

amíg a készlet tart!

Gyomaendrőd,Kossuth u, 18,

sajnos csak egy, a Gombkö
tő-Kokavecz páros indult
versenyünkön. Ők bronzé
remmel térhettek haza. Ered
ményükhöz ezúton is
gratulálunk.

A jó hangulatú és profi
rendezésű versenyre szép
számmal érkeztek gyoma
endrődi és kondorosi érdek
lődóK, s bizton állíthatjuk
mindenki jól érezte magát. A
rendezvény sikerességét lát
va úgy döntöttünk táncverse
nyünket jövőre is
megrendezzük.

Ezúton mondunk köszö
netet mindazoknak a vállal
kozóknak, intézményeknek
és személyeknek az önzetlen
segítségét, akik nélkül tény
leg nem jött volna létre az I.
Kondorosi Nagydíj.

Tímár Krisztián táncpe
dagógus és Pólus Rita

A díjkiosztás pillanatai

kerman Éva, Bíróné Váradi
Éva, Borsos Anikó, Borsos
Nándor, Gulyás Miklós, ke
leti Andrea, Szabó Tibor,
Szatmári-Nagy Szilvia,
Szarvas Tibor, Törökgyörgy
Erika. A rendezvény színvo
nalát emelte, hogy jelenlété
vel megtisztelt bennünket a
Magyar Tánccsoport Szö
vetség elnöke, Balikó Ká
roly.

A B.E.ST színeiben indu
ló táncosok szép eredménye
ket értek el, szinte minden
kategóriában állt párosul}k a
dobogó valamely fokán. Ime
a B.E.ST párosok helyezé
sel:

D ifjúsági standard - IV.
Kulik Attda-Barta Klára, V.
Nagy Péter-Suszter Gabriel
la

D ifjúsági latin - VI. Kulik
Attila-Barta Klára, VII.
Nagy Péter-Suszter Gabriel
la

C felnőtt standard - III.
Barta Péter-Jenei Éva

C felnőtt latin - III. Barta
Péter-Jenei Éva

B ifjúsági latin - III. Pelle
András-Kurilla Enikő

Városunk másik táncklub
jának, a Rumba Tsk-nak
több tucatnyi párosa közül

Ilyet' még nem látott Kondoros
(és sajnos Gyomaendrődsem!)

A B.E.S.T. Kulturális és Sportegyesület gyomaend
rődi csoportja 1999. május 16-án táncversenyt ren
dezett Kondoroson. A rendkívül színvonalas verseny
főszervezője a B.E.S.T. gyomaendrődi vezetője, Tí
már Krisztián volt.

Akedves olvasóbanjoggal
felmeriilhet a kérdés, hogy
egy helyi sportegyesület mi
ért a szomszéd városban ren
dez versenyt, de higgyék el a
válasz cseppet sem bonyo
lult. Gyomaendrődön egyet
len hely van, amely
megfelelő nagyságú teret
tudna biztosítani e gyönyörű
sport viadaljainak, ez pedig a
városi sportcsarnok. Ami
mégis lehetetlenné tette,
hogy rendezvényünket itt
tartsuk, az az volt, hogy a
sportcsarnok padlója gumi
borítású, a táncot pedig par
kettára teremtették. Ezért
kényszerültünk Kondoros
sportcsarnokánakjó minősé

gű parkettájára, amit nem
bántunk meg. Talán eljön az
az idő, hogy sportcsarno
kunk padlócserét él meg, s a
gumiszőnyeg helyett parket
ta lerakása mellett döntenek
az illetékesek. Akkor Gyo
maendrőd is büszkélkedhet
ne hasonló
rendezvényekkel.

A versenyre az ország
minden részéről érkeztek
táncosok, hogy tudásukat
összemérjék. A megmérette
tés osztottpályán zajlott, ami
azt jelenti, hogyaparkettet
két részre osztva két külön
pontozóbíró gárda, két külön
korosztály azonos táncait ér
tékelte. Ez a rendezői fogás
a verseny gyorsabb lebonyo
lítását szolgálta. Problémát
csak a nézóKnek okozhatott,
akik időnként azt sem tudták
a sok ügyes páros közül me
lyikben gyönyörködjenek. A
pontozóbíróknak nehéz dol
guk volt, hisz egy-egy kor
csoportban igen erős

mezőny gyúlt össze, s bi
zony nehéz volt eldönteni ki
a legjobb.

Akiknek a pontozás fel
adatául jutott: Balikóné Ak-
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Magyar Orvosválogatott
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yoma FC 4:3
Június 4-én a világ- és eu

rópabajnok Magyar Orvos
válogatott játszott
előkészületi mérkőzést a
GyomaFCés agyomai öreg
fiúk közös csapatával a profi
ligában működő Hanyecz
István játékvezetésével.

A hazaiak góljai közül
Holló egyet, Gubucz pedig
kettőt rúgott. A meccs után a
Hollerban közös vacsorán
vett részt a két csapat.

Az orvosválogatott tagjai
másnap Gyulán egy nyolc
csapatos tomán szerepeltek,
melyet meg is nyertek.

JudoeredményekMájus 15-én Debrecenben
rendezték meg a serdülő diá
kolimpia országos döntőjét,

ahol a Gyomaendrődi Judo
Clubot négy versenyző kép
viselte. Balogh Zoltán +70
kg-ban második helyezést
ért el, Polányi Gábor 40 kg
ban a harmadik, Szabó Mari
ann 48 kg-ban az ötödik lett.

Május 22-én Budapesten
az Európai Olimpiai Re
ménységek versenyén agyo
maendrődi Tóth Tamara a
magyar ifjúsági válogatott
tagjaként 5. helyen végzett.
Tamara a május 29-i bajai

ifjúsági diákolimpián 2. lett.
A másnap ugyanitt rendezett
nemzetközi meghívásos ser
dülő versenyen a gyomaend
rődi Gózon Gábor érte el a
legjobb eredményt, 2. lett
súlycsoportjában. Tóth Ta-

mara 3., Balogh Zoltán az 5.
lett.

A gyomaendrődi klub
sztárja Tóth Tamara az ifjúsá
gi judoválogatott tagjaként
egyhetes edzőtáborozáson

vett részt június elején, ahol a
június 25-27-i, Győrben ren
dezendő Cselgáncs Ifjúsági
Világkupára készült fel.

Modern fütéstechnikal
Elavult rossz hatásfokú központifűtését szereltesse át, akár 20-30 %-os hatásfok javulás.

Szerelési garancia 5 év. Ingyenes szaktanácsadás.
Teljes anyagbiztosítás.

Orosz János, vÍz-, gáz-, központifűtés szerelőmester
Gyomaendrőd,Rácz u. 43. Telefon: 661284-270

BONTOTI ÉpíTÉSI
ANYAGOK
ELADÓK!

A gyomai Piros Malom
bontásából kikerüló

kis és nagyméretű tégla,
cserép, kúpcserép,

fa és vasajtók
ablakok, szarufák,
gerendák, pallók,

cserépléc, deszkák,
hungarocell

és pozdorja táblák,
ablakrácsok eladása

a helyszínen.
Elórendelés felvételt

és bontást is vállalunk.
Minden nap (vasár
nap is) 7-tól 18 óráig.
Gyomán Lévai u. 4.

szám alatt
a Piros Malomnál.

Telefon: 661386-906

MÁGUS-COMP
SzáInftástechnikai szaJdlzlet és szerviz

Nyeremenyakció
Ha június 21. és szeptember 30. között 50.000 Ft

felett vásárol üzletünkben, részt vesz
nyereményjátékunkban. A szerencsés nyertesek

fantasztikus kiegészítőket nyerhetnek
számítógépükhöz!

Jöjjön be hozzánk, és mi részletesen tájékozta~ukAKCIÓnkról!
Az üzletünkben kapható szárrútógépek és szoftverek garantáltan 2000.

év kompatibilisek!

GyomaendrődFő út 230. (Gimivel szemben)
TeYFax:66/282-388

Ingyenes apró
Gyomán a Yörösmarty u. lS.

szám alatti kertes ház eladó vagy
érték1..iilönbözetteJ lakótelepi la
kásra cserélhető. Erd.: esti órák
ban, 284-589 vagy 386-856

Gyomán a Zrínyi u. 27.
szám alatt összkomfortos, ker
tes családi ház eladó. Érd.: a
helyszínen vagy a 661282
093-as telefonon.

Telefonos, gáz-központifű
téses, holtágra néző 3 szobás.
padlástér beépétéses kertes
ház eladó Gyomaendrődön a
I;3atthyány u. 5. szám alatt.
Erd.: 386-255,283-232

Endrődön az Ifjúsági lakó
telepen 2,5 szobás földszinti
lakás garázzsal eladó. Gáz, te
lefon, parabola van. Érd.: So
ós József, 66/386-347

Termál furdőköze~ébena Po
cos kertben 1592 m- kert, víz
partra nyúló, többféle
gyümölcsfával eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Körös sor I I.
Tel.: 285-883, este 8 órától.

Köröstarcsán egy 20 ml-es
alpesi tipusú faház 150 négy
szögöles telekkel eladó vízpart
~özelében. Irányár: 250 ezer Ft.
Erd.: 66/283-343

Siófok üdülőterületén víz
parthoz ~OO m-re 5 fős apanman
kiadó. Erd.: 06-30/9451-699.
66/386-151. .
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Drogellenes nap
asportcsarnokban

A gyermekrajz pályázat
eredményei

A Városi Képtár, a Városi Könyvtár, a Kulturális Egye
sület és a Rózsahegyi Könyvtár által meghirdetett Az én
városom című gyermek és ifjúsági rajzpályázatra 109
pályázótól 132 darab rajz érkezett be. A Honti Antal
elnökból, Hevesi-Nagy Anikóból és Szonda Istvánból álló
zsűri a következő díjakat és jutalmakat osztotta ki:

5-6. osztály
I. Farkas Szilárd, 2. Sz. Ált. Isk., 5.0.
II. Arnoldszky György, 2. Sz. Ált. Isk., 5.0.
III. Megyeri Ferenc, 2. Sz. Ált. Isk., 5.0.
7-S. osztály
I. Kovásznai Nóra, Rózsahegyi Ált. Isk., 8.0.
II. Bartha Mónika, Rózsahegyi Ált. Isk., 8.0.
Ill. Dancs Tamás, 2. Sz. Ált. Isk., 7.0.
Ill. Juhász László, Rózsahegyi Ált. Isk., 8.0.
Középiskolások
Ebben a kategóriában mindössze négy pályázó volt, ezért

a zsűri hosszas vita után úgy döntött, a négy pályázó között
sorrendet fellállítani értelmetlen, ezért dicsérő emléklapban
és értékes könyvjutalomban részesüljenek: Nótári Krisztina
(tavalyi különdíj as) a Kner Imre Gimnázium, Polányi László
és Oláh Zoltán a Bethlen iskola tanulói, valamint F. Nagy
Lajos a szarvasi Székely Mihály Szakközépiskola tanulója.

Szintén vita után hozta meg a zsűri azt a döntését, mely
szerint, mivel a négy középiskolás közül három - vagy, mint
tavalyi különdíjas, vagy, mint a rendező iskola tanulója 
eleve meghívást kap a nyári művésztáborra, amely részvételi
lehetőség a Bethlen Gábor Alapítvány által felajánlott külön
díj, ezért a fődíjas most ne közülük kerüljön kiválasztásra.
Végül a ~övetkező döntés született. A különdíjat Tímár Kitti,
a 2. Sz. A1talános Iskola 6. osztályos tanu1ója kapta.

Bula Teréz, a Városi Képtár gyűjteménykezelője

ELADÓK
Komplett felújított fából készült bolti berendezés

(pult és polcrendszer), étel melegen tartó pult,
800-as fűrészgépek,gyalugép, mennyezet

ventillátor, ipari olajkazán-égőfej,hólégbefúvó
csövek, Flamex lángszórók, fémvázas munkaasztalok

Gyomaendrőd,Lévai u. 4.
Tel.: 66/386-906,60/616-554

A Református Szeretetotthon
Idős emberek bentlakásos ellátását vállalják rövidebb

ideig is a nyári szezonban.

***

A Megyei Drogprevenciós
Munkacsoport ez év elején
zártkörű pályázatot írt ki a
városi munkacsoportok ré
szére. Ezen apályázaton egy
városi rendezvényt lehetett
nyerni. A gyomaendrődi

munkacsoport által megpá
lyázott és megnyertdrogpre
venciós napot 1999. május
6-án rendeztük meg a Váro
si Sportcsarnokban.

A diákok az előadás előtt

20 kérsédbó1 álló tesztet töl
töttek ki, igen jó eredmény
nyel. Négy 19 pontos és hat
18 pontos eredmény szüle
tett, ami a megyében igen ki
emelkedő, hiszen a többi
település diákjai előadás utá
ni kitö Itéssel értek el hasonló
eredményt. 15-16-17 pontos
tesztet nagyon sokan írtak. A
helyezetteket a Bottlik Élel
miszerbolt, az Ugor Trade
Kiskereskedelmi Kft. és a
magyar Vöröskereszt terüle
ti Szervezete által adomá
nyozott csokoládéval
jutalmaztuk, melyet ezúton
is szeretnénk megköszönni.
A teszt kitöltése után a diá
kok meghallgatták Zsankó
László rendőr őrnagy előa

dását a drogokról és azok ká
ros hatásairól.

A város minden iskolájá
ból jöttek fiatalok, körülbe
lül SOO-600-an vettek részt a
rendezvényen. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mon
dani az iskolák vezetőinek,

hogy diákjaiknak lehetősé

get adtak a részvételre.
Rajz- és irodalmi pályá

zat eredményhirdetése:
A Városi Drogprevenciós

Munkacsoport és a magyar
Vöröskereszt Területi Szer
vezete rajz- és irodalmi pá
lyázatot írt ki az Egészséges
életmód témakörében. A be-

érkezett pályázatokat zsun
értékelte. A pályázatok kiál
lítása és díjazása a Katona
József MűvelődésiKözpont
által szervezett Termé
szetgyógyászati Napon tör
tént.

A rajz kategóriában általá
nos iskolás korosztályban el
ső lett Samu Szimonetta,
második Varga Emese és
megosztott harmadik díjat
kapott Sárközi Noémi, Tokai
Gréta és Dinya Anna. A 15
18 évesek kategóriájában el
ső lett Nótári Krisztina,
második Nótári Péter. Az
irodalmi kategóriában első

lett Bukva Csilla, második
lett Samu Szimonetta.

A győztesek gyönyőrű

könyveket kaptak, melyeket
ezúton is szeretnénk megkö
szönn i a Gyomai Kner
Nyomda Rt-nek. Köszönjük
a beérkezett pályázatokat, és
gratulálunk agyőzteseknek.

A gyóztes irodalmi mii:

Bukvo Csilla

TALÁN, HA...
Talán, ha még jobban
Figyelnénk egymásra,
Észrevennénk máson,
Ha valami bántja,

Néha volna erőnk,

Magunkat feledve,
Embertárs érdekét
Venni figyelembe,

Talán, ha több jó szót,
Megértést kapnának,
Akik mindezekre
Épp mitólünk vágynak,

Az a hely, hol élünk,
Kicsit szebbé válna,
Több lenne az öröm
Általunk. Talán ma.

A Református Szeretetotthonbanegy ágyas szoba kiadó.

Érdeklődni:
Gyoma, Református Egyház, Hősök útja 44.

Telefon: 66/386-841

Hirdetésfelvétel:
66/386-851,

30/20-717-09



Stipsicz Bethlen Károly a Franciska díj megalapítója a Virágos
Gyomaendrődértmozgalom elindítója idén is jutalomban részesíti
mindazokat, aIGk házukat, lakásukat, kertjeiket, az ingatjanjaik
előtti közterületet ápolják, gondozzák, s virágokkal díszítik. Az.
elmúlt két évben a Franciska díj zsűrije járta végig az utcákat, s tett
javaslatot a díjazandó polgárokra. Az idei akció annyiban változik,
hogy az elmúlt évben IGtüntetett lakóknak kell javaslatot tenni.

Stipsicz Bethlen Károly ezért kéri a múlt évi díjazottakat, hogy
az idei tavaszi és nyári tapasztalataik alapján legkésóob szeptember
30-ig tegyék meg ajánlásaikat. Kérjük, hogy az utca és a házszám
feljegyzésével személyesen, vagy írásban tegyenekjavaslatot, me
lyeket a Gyomaendrődi Tourinform Irodában (Gyomaendrőd,Fő

út 173-179.), vagy a városházán a titkárságon adhatnak le.

"Uj gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjármúllöz,

valamint targoncához.
Vállalom továbbá személy-, teher-,

mezőgazdasági gépjárművek és targoncák
gumiköpenyének gépi szerelését,

javítását, centírozását.

MTZ garnitúrák akciós áron:

15R38 825x20
II 2x20 pogácsa mintás
750x20 900x20 országúti

825x20 EX20 900R20
kamaz mintás

KATONA GYÖRGY
GUMIJAVÍTÓ

Gyomaendrőd,Bajcsy 0.107.
Telefon: 66/285-127

Régi
mezőgazdasági

gépeket,
eszközöket

keresünk
megvételre!

Telefon:
30/9150-021

KIADÓ
O Körösi Halósz

Szövetkezet
Kossuth úti

halboltja.
Érdeklődni:
Kiss Sándor
66/386-535

;

INTERSPAN
Bútorlap Kereskedés

BABECZÉs TÁRSA BT.
Gyomaendrőd, fő út 81/1.

(a volt Enc! területén)

Vállaljuk
egyedi bútorok elkészítését,

irodák, konyhák
berendezését.

Telefon: 06-20/9277-960

ÚJDO THEN!

Svájci használt
bútorok

és új ruházat rendkívüli
akciós árakon!

Elköltöztünkl
Velvet Bútorbolt

Gyomaendrőd, Fő út 81/l.
Telefon: 30/9453-274

Nyitva: hétköznap 9-12-ig, 13.3ü-17.3ü-ig,
szombaton 9-12-ig.

Ingyenes árajánlat,
ingyenes tervezés,

ingyenes helyszíni felmérés!

Velünk mindig kényelemben érezheti magát!
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Róza Vendel, Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/üzenetrögzítő:66/386-736, Tel.: 66/282-686

Jelentkezéseíket várjuk afenti címen!

Általános iskolásoknak, középiskolásoknak, felnőtteknek

JÚLIUS 26-AUGUSZTUS 7. KÖZÖTT

Rövid időtartamú intenzív

"NYARI
NYELVTANFOLYAMOK

* Egyhetes: napi 5 óra 7.500 Ft

* Kéthetes: kétnaponta 5 óra 7.500 Ft

Helyszín: Gyomaendrőd,
Kossuth u. 18. (Folmel1 Gmk.)

Jelentkezési határidő: június 15.

Folyamatosan indulnak 6-10 fős nyelvtanfolyamok!
* 30 órás: 8.500 Ft * 50 órás: 13.500 Ft

-

Megjelent!

Dyenek voltunk...
Gyoma és Endrőd képekben

Gyoma és Endrőd képekben címmel
1996-ban jelent meg a két városrész
múltját korabeli fényképekkel bemu
tató könyv. Már a megjelenést követő
hetekben nyilvánvaló volt, hogy az első

kötetet követni fogja a második, hiszen
több olvasó újabb képekkel jelentke
zett. Most június közepén jelent meg
"I1yenek voltunk..." címmel a második
kötet, s ezzel a kiadvánnyal búcsúzunk
XX. századtól, tisztelegve ezzel is őse

ink előtt.

A könyv 190 fényképét témák alapján,
s ezen belül időrend szerint csoportosí
tottuk. A Rekline Stúdió, a kiadó ez úton
is köszönetet mond mindazoknak, akik
képekkel és tanácsaikkal segítették a ko
rábbi és e mostani kötet megjelenését.

A könyv megvásárolható: Bak János
trafikjában, a Lionne Shop-ban, a Si
kér GMK üzleteiben, Nyilas Miklós
könyvesboltjában, a Color Shop papír
boItban és a Tourinform irodában.

A Csárdaszállási Petofi Mezogazdasági
Termeloszövetkezet

kedvező feltételekkel (550 Ft!AK) bérel mezőgazdasági földterületet,
valamint vállalja mezőgazdasági kistermeló1<. növénytermelésének integrálását,

továbbá gépi szolgáltató részlege, a CSÁRDASZOLG MezőgazdaságiSzolgáltató és Termelő Kft.
a tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzéséhez az alábbi szolgáltatásaival áll

az egyéni és társas vállalkozások rendelkezésére:

* szántás,

* talaj-előkészítés,

* műtrágyaszórás,

* vetés,

* növényvédelmi szolgáltatás.

Korszerű technológia, kiváló minőség, kedvező szolgáltatási díjak.

VÁRJUK MEGRENDELÉSEIKET!

Ügyintézőnk: Szőke-KisZoltán főagronómus és Valentinyi Zoltán ügyvezető.
5621 Csárdaszállás, Kossuth L. u. 13.

Telefon: 66/426-022 és 426-033, valamint 30/9855-841
Telefax: 66/426-056



, ,
INGYENES APROHIRDETESEK

.HÁZ,LAKÁS
Tetőtérbeépítésescsaládi ház

Gyoma, Katona J. u. 211. szám
al~tt eladó. 3,5 millió Ft. 117
m-, 4+2 szobás, 2 fürdőszobás,

garázsos. 2,5 szopás lakótelepi
csere is érdekel. Erd.: hétvégén
a helyszínen

A Vásártéri ltp-en lakást ke
resek első emeletig. Kézpénz
fizetés. Érd.: 66/284-778.

Gyoma központjában 3 szo
bás, összkomfortos, garázsos,
telefonos ház szép környezet
ben eladó. Ugyanitt IFA és We
imar alkatrészek és 220 V
sterimob (Stihl) mosó eladó.
Érd.: 60/481-277

Gyomán a Rácz Lajos u. 28.
szám alatt 3 szoba+ nappalis
gáz- és vegyestüzelésű ház el
adó nagy melléképülettel.
Ugyanitt 800 db használt sza
lagcserép eladó. Érd.: a helyszí
nen, Tel.: 284-262

Gyomán a 46. sz. főút mel
lett a Lila Butiksoron 40 ro 
es bevezetett üzlethelyiség
ki~~ó. Érd.: 282-216
Gyomaendrőd, B. Molnár 21.

alatt két generáció részére is al
kalmas. gázfűtéses családi ház
eladó. Érd.: B.Molnáru. 23. TeJ.:
54/441-044,54/441-252

Összkomfortos, 4 szobás,
sok melléküpülettel, gazdálko
dásra alkalmas ház sürgősen el
adó. Érd.: Endrőd, Sugár u. 10.
TeL: 66/284-415

Endrőd, Nap u. ll. szám alatt
ház eladó. Gázfűtés, víz, tele
fon van. Érd.: 283-635

Gyomán, Bánomkerti u. 6.
szám alatti ház eladó. Érd.:
Gyoma, Katona J. u. 46.

Kétszobás gázfűtéses ház el
adó Gyomaendrődön a Zalka
M. 31. szám alatt. Érd.: 16 óra
után.
Endrődön a Selyem u. 28.

szám alatti ház nagy portával
eladó (három szoba, gáz). Érd.:
Gyoma, Vörömarty u. 211.
Gyomaendrődön, Hősök u.

45. szám alatt 4 szobás, gáz-köz
pontifűtéses ház, gazdálkodásra
alkalmas melléképülettel, 600
négyszögöl osztható telekkel el
adó. Vásártéri lakótelepi 1,5 szo
bás cserelakást beszámítok. Érd.:
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 4611.
Tel.: 66/386-452, 20/9355-199
Gyomaendrődön 3 szoba+ét

kezős, központifűtéses, kertes
ház garázzsal, háromfázissal,
gazdasági épületekkel eladó.
Erd.: az esti órákban, 66/386-671

Gyomán a Budai u. 19. szám
alatti 2,5 szobás családi ház sür
gősen eladó. Érd.: a helyszínen
vagy a 30/905-2448 és 284
879-es telefonszámokon lehet.

Garázs kiadó a Vásártéri ltp
en. Érd.: Gyomaendrőd,Vásár
téri ltp. 15. Lern. 3.,17 óra után.

Komfortos ház eladó kis telek
kel. Érd.: 282-707, 54/474-623

Endrődön, Mohácsi u. 9. szám
alatti családi ház eladó nagy te
lekkel. Érd.: Gyomaendrőd, Mo
hácsi u. 9., 18 óra után.

Gyomán 4 szobás, összkom
fortos gáz- és vegyestüzelésű,

telefonos, szuterénos, fél iker
ház eladó vagy kisebb családi
házra cserélhető. Érd.: Gyoma,
Gyóni G. u. 3811. Tel.: 283-396

Gyomaendrőd, Szabadság út
ll. szám alatti összkomfortos 3
szobás ház eladó. Érd.: 66/283-248

Október 6 lakótelepen 3 szo
bás összkomfortos, 4. emeleti
lakás eladó. Érd.: 282-623, esti
órákban.

Kis ház, kis rezsi! Gyomán a
Vörösmartyu. 33. szám alatt
gázfűtéses ház eladó. Irányár
1,4 millió Ft. Érd.: az esti órák
ban, 283-848

Gyomán két generáció részé
re is alkalmas komfortos csalá
di ház ipari árammal eladó.
Érd.: 285-489

Gyomán, kertes családi ház,
összkomfortos, gázfűtéses el
adó. Érd.: Gyoma, Gárdonyi u.
4911. Tel.: 285-510
Gyomaendrőd, Ságvári u. 5.

szám alatt ház eladó. Jószágtar
tásra is alkalmas hel y. Érd.: a
helyszínen

Gyomán összkomfortos ház
eladó vagy kisebbre cserélhető.

Gáz- köz Pon tifűtéses, ipari
árammal, beépíthetőpadlástér
rel, alsóépülettel. Érd.: 284-403
Endrődön másfé! szobás,

gázkonvektoros, fürdőszobás

ház nagy melléképülettel eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Sugár u.
132. Tel.: 283-754

Gyomán kétszintes gáz-köz
pontifűtéses nagy családi ház
eladó. Két ,generáció részére is
alkalmas. Erd.: Gyomaendrőd,

Gárdonyi u. 16.
Régi ház eladó Endrődön a

Mikes Kelemen u. 16. szám
alatt. Érd.: a helyszínen, dél
után 16 órától.

Kétszintes, gáz-központifűté

ses, telefonos családi ház lakható
sok helyiséges nagy mellék
épülettel G)'omán, kövesút mel
lett eladó. Erd.: 284-042

Gázfűtéses családi ház mel
léképülettel, ólakkal, kövesút
mellett, Gyoma, Petőfi u. 26.
szám alatt eladó. Érd.:661284
042

Ház eladó Gyomaendrőd,

Hősök u. 9911. szám alatt. Érd.:
Gyomaendrőd, Kisréti u. 7.

Gyomán 64 m2 üzlethelyiség
fizetési könnyítéssel eladó.
Ugyanitt szalagfűrészt keresek
megvételre. Érd.: 283-145

Kétszintes, bútorozott lakás
garázzsal Fő út mellett kiadó.
Tel.: 284-793

Gyoma, Attila u. 32. szám
alatt 3 szobás, összkomfortos,
gáz-központifűtéses ház eladó
nagy melléképülettel. Érd.: a
helyszínen 17-20 óráig minden
nap.

Gyomán a Budai nagy Antal
u. 49. szám alatti 200 négyszö
göl ingatlan fúrt kúttal, gázkon
vektoros vályogházzal eladó.
Víz, gáz, villany bekötve. Ár:
650 ezer Ft. Érd.: 20/9578-516

KERT, TELEK
Soczó-zugban eladó kétszintes,

téglából épült nyaraló. Villany,
kövesút, kút van. Tel.: 284-793

Lebontásra való ház nagy te
lekkel eladó Gyoma, Bocskai u.
38. szám alatt. Ugyanitt két
BMX gyermekk.erékpár is el
adó. Tel.: 282-231
Gyom~n a termálfürdő mel

lett 40 m--es téglából épült, té
len is lakható nyaraló eladó.
Irányár: 2 millió Ft. Érd.: dél
után, 27/341-561
Endrődön a Bónum zugban

vízpari nyaraló, tetőtérbeépí

tésseI, nagy telekkel eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: este,
661285-424
Endrődön a II. kerületben 4

hektár szántóföld eladó. TeL:
285-757

Gyoma központjában nagy
telek lebontásra való házzal el
adó a Fegyvernek u. 12. szám
alatt. Érd.: 284-902

Pocosban 400 négyszögöl
kert eladó. Tel.: nappal, 386
978, este, 386-432

Gyomán a Siratóban a Bíró
tanya közelében vízparti telek
alpesi faházzal eladó. Érd.: a
helyszínen.

A Kecsegésben vízparti telek
eladó. Tel.: 66/3 l l-878

Harcsásban 998 m2 vízparti
telek, termőgyümölcsfákkal el
adó. Tel.: 30/9929-482,
231336-963

A Siratóban sürgősen eladó 2
db 800 négyszögöl föld. Érd.:
Varga József, Gyomaendrőd,

Rácz Lajos u. 2.

JÁRMŰ

Négy Lada felr;i használt gu
mikkal eladó. Erd.: Gyoma,
Kiss B. u. 3., TeL: 285-756

Simson robogó 8000 km-rel
eladó. Érd.: 30/9950-235

Eladó egy BMX gyermekke
rékpár és egy Babetta motorke
rékpár. Érd.: Gyomaendrőd,
Selyem u. 2511. Tel.: 282-907

T-25 traktor 90 üzemórával.
pótkocsival eladó. Tel.: 18 óra
után, 386-958

105-ös Skoda üzemképes ál
lapotban, lejárt műszakival el
adó. Érd.: Gyoma, Vörösmartz
u.2/1.

JawaCz 175 (l968-as, piros)
kifogástalan állapotban eladó.
Tel.: 285-144

Fehér színűWartburg 353-as
nagyon sok pótalkatrésszel el
adó. Tel.: 285-293

1980-as évjáratú 1330-as La
da személygépkocsi eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Iskola u.
59. TeL: 280-087

1006-os Lada friss műszaki

val családi okok miatt eladó.
Érd.: hétvégeken, 6-9 óráig,
282-669

28-as ukrán férfi kerékpár, 3
lapos villanytűzhely eladó. Kő
műves állvány kiadó. Érd.:
Gyomaendrőd, Budai nagy
Anatal u. 2/1. Tel.: 285-239
Könnyű gumis lovaskocsi és

lószerszám eladó. Érd.: 66/386
451

ÁLLAT
Eladó 2 db bokszer albinó 8

hetes kiskutya eladó. Tel.: 280
087, Gyomaendrőd, Iskola u.
59.

3 db lány, I db fiú fehér ke
csekegida eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Petőfi u. 15. Tel.:
282-628

EGYÉB
Angol nyelvoktatást, korre

petálást, vizsgára való felkészí
tést és gyermekfelügyeletet
vállalok. Bozsó Teréz, 283-508
Kőművesmunkát, kúpcse

rép-kenést és burkolást válla
lok. Érd.: Balog Béla kőműves
váJJalkozó, Gyomaendrőd, Hő

sök u. 45.



Úk krómozott, egymeden
cés+ csepegtetős mosogató
szekrényrész nélkül eladó. Tel.:
282-660, 18 óra után.

Boroshordó eladó 50-500 li
teresig. Tel.: 283-336

Telefonhoz csatlakozóvezeték
készítés (hosszabító), minden
méretben azonnal. Tel.: 285-149
. Három fázisú kézi köszörű

trafóval és három fázisú vil
lanymotor eladó. Érd.: Buza
Sándorné, Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 46/1. Tel.: 386-452
Vásároljon katalógusbó]l

Szórakoztaó elektronika és
háztartási gépek széles válasz
téka éves kamatmentes részlet
re, ingyenes házhoz
szállítással. Tel.: 386-288
Betonkeverő eladó. Tel.:

285-909, Gyomaendrőd, Kán
torkert sor 3.

Szőlőprés, 120-150-es satuk
paddal, négy kerekű kézi kocsi
eladó. Tel.: 285-485

Nem használt, rossz telefon
készóülékét ne dobja el, meg
veszem. Telefonhoz
csatlakozóvezeték készítés,

hosszabbítás minden méretben,
azonnal. Tel.: 285-149

Eltartási szerződés ellenében
vállalnám idős hölgy vagy úr
gondozását, ellátást. Cím: Gyo
maendrőd, Bercsényi u. 3. Tel.:
282-712

Casino tipusú nagy billen
tyűs, 5 oktávos szintetizátor
adapterrel eladó. Irányár: 24
ezer Ft. Tel.: 54/438-638

Eladó I db hűtőszekrény és
egy 160 literes fagyasztóláda.
Érd.: 18 órától a 282-886-as te
lefonon.

Pattogatnivaló kukorica
nagy tételben is eladó termelői

áron. Érd.: napközben a 386
616-os, az esti órákban a 386
868-as telefonon.

A Pájer Kemping büféjébe
Endrődre

ELADÓT FELVESZEK
magas kereseti
lehetőséggel!

Jelentkezni: 30/9672-741-es
telefonon,

vagy a helyszínen.

WATT GMK.
Villamossági Bolt

Gyomaendrőd, Fő út 214. Telefon: 66/386-358

- Vape szúnyog- és légyinó kültéri és beltéri készülékek,
utántöltőfolyadék, lapkák

- Ventillátorok álló- és forgó tipusok

- ETA porszívók, takarítógépek

- Nile, Clatronic háztartási gépek nagy választékban

- Villanyszerelési anyagok (kapcsolók, dugaljak, izzók,
fénycsövek, elemek, biztosítékok)

Ezenkívül vállaljuk háztartási gépek javítását,
villanymotorok tekercselését, épületek villanyszerelését.

Várjuk kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket!

Eladó nyaraló

r------------------------------------------,

A Szó-Beszéd díjmentesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik az alábbi szelvényen küldik
be megjelentetés céUából. A szelvényen megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget, és a szelvényt levelezólapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetó1eg ne tartalmazzon
tizenöt (l5) szónál többet!

A Körösi Halász Szövetkezet eladásra kínáUa Gyomaendrő

dön, a Templom zugi holtág partján, a Pájer Kemping mellett lévő
4 szobás nyaralóját. Érdeklődni: 66/386-535,30/9554-569.

Ingyenes az apró!

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelős szerkesztő: Homok Ernő

Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd,

Főút 173-179. Telefon/fax: 66/386-851
Kiadja: a Rekline Stúdió Egyém Cég. Felelős kiadó: Homok Ernő.

Készült: Gyomai Kner Nyomda Rt. Telefon/fax: 66/386-21l.
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Kilós ruházatunk megszünt.
Ezentúl válogatott ruházattal

várunk mindenkit!

COLOR SHOP
PAPíRBOLT

Gyomaendrőd, Petőfi u. 2.
Telefon: 66/282-037

Strandcikkek, játékok nagy választékban!
Az 1999-2000 tanévre

a beiskolázási támogatás össz~ge

üzletunkben BEVALTHATü!
Mindent egy helyen az iskolatáskátói a

füzetekig a Color Shopban.
Tanszervásár nyereményjátékkal!

"'Használt és Uj ruházati Bolt
Új ruházat: Hősök u. 44.

* Fürdőruhák 50-es méretig 3300 Ft-ért
* Bikinik 1950-tó1 3300 Ft-ig
* Fiú-, lányka- és férfi úszók

FELINA AKCIÓ!
Felina nyár, Felina light

- melltartó 4190 Ft helyett most 2690 Ft
- bugyi 2690 Ft helyett most 1690 Ft

* Játékok, strandcikkek

Petőfi u. 2.



Nyári programok

Július 2-4.
A BMW Me Budapest

Nemzetközi Motorostalálkozója
Helye: Liget Kemping. Július 2-án este halászléfőzés.

Szombaton ügyességi versenyek a kemping területén, este
BMW-bál marhalábszár pörkölttel. Információ: Kardos Fe
renc (30/9388-129)

Július 18.
Országos Motocross Bajnokság

Helye: Gyomaendrőd, Kondorosi út 5. km kövénél az
Eurocross Ringen. A Magyar Motorkerékpáros Szövetség
amatőr bajnokságának 8. futama. Az edzések 10-12 óráig
tartanak, a 150 motoros versenye 13 órakor kezdődik.jegyek
a helyszínen vásárolhatók. Kempingezési, fürdési és horgá
szati lehetőség. Büfé, birkapörkölt, halászlé a helyszínen.
Információ: Balázs Dezső (30/9456-445)

úlius 24.
Betyárnap a kempingben

Helye: a Liget Fürdő kempingje. A remélhetó1eg fOITÓ
júliusi szombaton 18 órától betyáros helyzetek, magyaros
hangulat, fergeteges zenei Roggyantós pálinka- és borivóver
seny, múbika, igazi birkapörkölt, sültmalac, sok-sok zene,
tánc és vidámság. A műsorról a rettenetes Körösmenti Nép
táncegyüttes gondoskodik. Információ: Weigertné Gubucz
Edit (20/9742-914)

Július 26-augusztus 7.
VI. Gyomaendrődi Nemzetközi Művésztábor

Helye: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium,
Gyomaendrőd, Hősök útja 40. A Gyomaendrődi Bethlen
Alapítvány által szervezett művésztáborbana meghívott ha
zai művészek mellett külföldi festól<: és szobrászok vesznek
részt. A tábor vezetője: dr. Pataj Pál festőművész. Informá
ció: Gubucz József (66/386-028)

Augusztus 3-4.
Világbékefutás

Milleniumi világbékefutás halad keresztül Magyarországon
július 28. és augusztus 5. között, melynek egyik útvinala augusz
tus 3-án, 16 órakor Gyomaendrődöt is érinti. A csapat másnap
reggel indul tovább Biharkeresztes felé. A futókhoz csatlakozni
lehet. Jelentkezni: Dezső Zoltán, városháza, keddenkén 8-Il-ig.

Augusztus 6-8.
III. Nemzetközi Körösparti Volkswagen Party
Helye: A Hármas-Körös gyomai szabadstrandja. A látványos

eseményre a magyarországi "bogarasok" mellett a külföldi
volkswageneseket is váIják a rendezól<:. Az ügyességi verse
nyek és a bogár-szépségverseny mellett neves zenekarok is
szórakoztatják a festői környezetben megrendezett találkozó

résztvevőit és látogatóit. Szombat este a Calypso Plus zene
kar lép színpadra. Információ: Kardos Ferenc (30/9388-129)

Augusztus 7.
Farmer Est a Nagylaposi Popfarmon

Helye: Gyomaendrődés Mezőtúr között, Gyomaendrődtól
5 km-re a 46. sz. főút mellett a Kilenc Farmer Kft. szabadtéri
színpadán. Az immáron 6. alkalommal megrendezett Farmer
Esten, szokatlan, egyedi, de hangulatos környezetben lép
színpadra az operett műfaj sztárja Farkas Bálint és vendége,
majd a Neoton Famíliából Csepregi Éva és Végvári Ádám, s
végül aManhattan együttes. Enni- és innivaló is gondoskodik
ajó hangulatról. Jegyek a helyszínen válthatók. Információ:
Erdős István (24/451-616, 24/451-564)

Augusztus 8.
Görög-magyar táncest

Helyszín: Gyomaendrőd,Katona J. Művelődési Központ.,
17 órai kezdettel. Egy görög táncegyüttes és a Körösmenti
Néptáncegyüttes közös estje táncházzal.

Augusztus 14.
Országos kajakverseny

Helyszín: a Hármas-Körös gyomai szabadstrandjánál. A
gyomaendrődi Körös Kajak Egyesület által szervezett ifjúsá
gi és felnőtt versenyen természetesen jó eséllyel indulnak a
gyomaendrődi versenyzóK is. Információ: Gombkötő Fri
gyesné (66/386-838)

Augusztus 20.
Endrődi Lovasnap

Helyszín: az endrődi vásártér. Lovasbemutató, fogathajtó ver
seny, fogat-szépségverseny. Az augusztus 20-i kenyérszentelés
után a néptáncosok szórakoztatják a közönséget. Büfé, birkapör
költ, tombola! Információ: Molnár Borbála (66/386-917)

Augusztus 21.
II. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőzőverseny
Helye: Gyomaendrőd, Szabadság tér. Profi és amatőr szaká

csok látványos és hangulatos versenye szabad kóstolással. Bizo
nyára kevesen kóstolták még a csukapörköltet, a kapros, gombás
busaragut, a korhely halászlét vagy a vörösboros amúrszeleteket.
Itt az alkalom... Információ: Tímár János (20/980-8842)

Bálok, bulik, banzájok
Június 19. Körösparti szezonnyitó buli Gyomán a

Hármas-Körös szabadstrandján
Június 20. Fürdóbál a Liget Fürdőben
Július 18. Fürdóbál a Liget Fürdóben
Augusztus 19. Fürdóbál a Liget Fürdőben



Jó az ·vóvízl
Július 16-án Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és

vízügyi miniszter Gyomaendrődre látogatott, s átadta váro
sunk és Csárdaszállás egészséges ivóvíz-beruházását. Mint
ismeretes a város mindenkori vezetése akiemelt feladatok
közé sorolta a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását.
Július közepétól már a Maros hordalékkúpjának vízbázisáról
érkezik a víz a Csárdaszállásra és Gyomaendrődre. A címzett
támogatáson túl a több mint 700 millió forintnyi beruházást
a vízügyi alap, a Békés Megyei Területfejles,ztési Tanács,
Békés Megyei VízművekVállalat és a Svájci Allam Szövet
ség is támogatta.

Petneházi Bálintné Csárdaszállás polgármestere, dr. Dávid
Imre, Hosszu Szilárd a Békés Megyei Vízművek igazgatója

és Katona Kálmán miniszter az ünnepélyes átadáson

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Majdnem sötét lett
Augusztus ll-én délelőtt fél tizenkettő tájban elcsendesedett a

város, az utcákról eltűntek a gépkocsik, de még a biciklisek is. Igaz,
reggel még minden gyomaendrődiazt gondolhatta, hogy az évez
red utolsó napfogyatkozását csak a televízió képernyőjén követheti
nyomon, hiszen az ég felhős volt és az eső is eleredt.

Az időjárás azonban kegyes volt, legalábbis a gyomaendrődiek

hez, mert II órára kitisztul t az ég és előbukkant a nap. A napfo
gyatkozás II óra 30 perckor kezdődött. Az egyre bágyadtabb
napfényben furcsa árnyékok rajzolódtak a földre. Egy óra előtt 10
perccel a Hold - igaz tőlünk délebbre - teljesen eltakarta a napot, s
ott az "esti" sötétségben a csillagok is felragyogtak.

Nálunk, Gyomaendrődön 95 százalékos volt a napfogyatkozás,
ezért nem lehetett teljes sötétség. Mindenesetre a ritka és furcsa égi
jelenség leírhatatlan élményt jelentett minden "napvadász" számára.

Képekbe öntött történelem ;; ..
MODERN FUTESTECHNIKA~

Egy város históriáját sokfé
leképpen el lehet mesélni. El
lehet képekkel is. A gyomaend
rődi Rekline Stúdió immár má
sodszor vállalkozott a képes
történetmesélésre. A kiadó a
száznyolcvanöt fotót időrendi

sorrendbe rendezte, így aztán
n1intha családi albumot lapoz
gatnánk, egy település közös
ségének albumát. Mindjárt az
elején ott sorakoznak a családi
képek. Esküvőifotók, s többge
nerációsak a század elejéről.

Asszonyok szigorúan hátrafé
sült hajjal, férfiak kackiás ba
jusszal, aprónép tágranyílt
szemekkel. Komoly tekintetek,
makulátlan öltözet, úgy és
aho gy a foto gráfus nuTte rmé
ben illett megjelenni. Az isko
lai csoporrképek 1984-ig
kalauzalnak el. A katonaélet
ről szóló fejezet a két világ
égés képes krónikája. Egy sor

fotó még a szövetkezeti kollektí
vákról, a település egykor megha
tározó mestersége inek
képviselőiről,s pillanatképek a
földeken dolgozókról. Felvételek
május elsejei felvonulásokról,
sporteseményekről.Fotóörökí
tette meg az 1971-ben összeom
lott Körös hidat, az új víztorony
felállítását, s hősök emlékművé

nekfelavatását. Afiatalok a képe
ken korabeli viseletekre,
munkaeszközökre csodálkoznak
rá, S figyelmesen szemlélve egy
egyjellemzőutcarészletet isfelis
memek majd. Az idősebbeknek

leginkább azért lesz kedves a
könyv, mert egy sor ismerősarcot
fedeznek fel. A kiadvány címe
Ilyenek voltunk. .. Ám hogy milyen
utat jártunk be és hol tartunk
most, arra núnden gyomaendrődi

magafogalJnazza meg a választ.
Csath Róza

Békés Megyei Hírlap

Tervezéstől akivitelezésig!
Elavult, rossz hatásfokú

központi fűtésétújítsa fel!
Továbbá vállalom:

* Meglévő központi fűtés,
gázvezeték,

illetve vízvezeték bővítését

* Új épületek, családi házak,
nyaralók teljes körű csőszerelését

* Intézmények, vállalatok
szerződéseskarbantartását víz,

gáz-, központi fűtésre
* Ingyenes szaktanácsadás

* 5 év szerelési garancia
* Teljes anyagbiztosítás, ingyenes

házhoz szállítással
OROSZ JÁNOS

víz, gáz-, központi fiítés szerelő mester
Gyomaendrőd, Rácz Lajos u. 43.
Tel.: 30/9-559-689, 66/284-270



Művésztábor a Bethlenben

Készü) székelykapu: Máthé Ferenc és fia Csongor, Bardócz
István és a képról hinyzik Moldován Endre

1999. augusztus

A kiállítást Cs. Tóth János
a Móra Könyvkiadó

igazgatója nyitotta meg

lésére a termálkút új közki
folyójához építendődíszkút
ra készített tölgyfából egy
szobrot.

A Bethlen Alapítvány ál
tal, a Bethlen iskolában ren
dezett művésztábort idén is
sok helybéli és más városbeli
szponzor segítette. A két he
tes tábor augusztus 7-én a
Nagylaposi Popfarmon ért
véget, ahol a táborzáró bulin
búcsúzhattak el egymástól és
a várostól a művészek.

H.E.

NYÁRI ESEMÉNYEK

bolgárok képeinek j árhat
tunk csodájára, hanem ajúli
us 26. és augusztus 7. között
megrendezett művésztelep

többi alkotója is kitett magá
ért. Igaz, a nyári kánikulában
mások is használtak külön
böző adalékanyagokat, bár
például a hideg sört nem a
festékbe öntötték...

Az osztrák, hoJland, izraeli,
bolgár, erdélyi és termé
szetesen a hazai művészekké
peiból, a városi képtárban ren
dezett kiállítást augusztus
20-ig láthatják az érdeklődók

A tábor művészeti vezetője

dr. Pataj Pál békéscsabai fes
tőművész lapunknak elmond
ta, hogy a meghívott festők,

grafIkusok feladatul kapták,
hogyalkotásaikban Gyoma
endrődöt is örökítsék meg. Így
több festményen, rajzon fedez
hetjük fel a város jellegzetes
épületeit, vagy éppen a Körös
völgy egy-egy részletét.

A táborban dolgozó erdé
lyi fafaragók közül négyen
egy székelykaput készítet
tek, melyet a Bethlen iskola
tangazdaságának bejáratánál
állítottak majd fel. Ercsei
Ferenc csíkszeredai szob
rász pedig a város megrende-

2

Ferencz K':roly, Erdélyból

udják-e Önök, Kedves
olvasók, hogy az
ikonfestéshez a festé-

ken kívül még három lénye
ges komponensre van szük
ség: megfelelő

mennyiségben bort, mézet
kell adagolni a festékhez, s
az alkotást igazi arannyal
szükséges díszíteni. Mindezt
a bolgár festőművésztól,Di
miter Ch. Kosztandinovtól
és fiától tudhatták meg a VI.
Gyomaendrődi Nemzetközi
Művésztábor résztvevői.

Persze nem csak az ikonfestő



1999. augusztus NYÁRI ESEMÉNYEK

A VI. Gyomaendrődi
Nemze~közi Művésztábor

résztvevői

Ausztriából: Egidius Golob, Eva Mazucco, Bulgáriából:
Dimiter Christov Kosztandinov, Hollandiából: Soczó Esz
ter, Izraelból: Ivan Jacob Steinberger, Magyarországról:
Bardócz Lajos, Bella Rózsa, Cserny Vilmos, Diószegi Bíró
Ilona, Erdélyi Gábor, Görög Béla, Hevesi Nagy Anikó, Kán
tor János, Nagyné Veres Róza, Nótári Krisztina, Novák And
rás, Oláh Tibor, Oláh Zoltán, Pataj Pál dr., Polányi László,
Szabadi Jánosné, Tímár Kitti, Trojan Marian József, Várko
nyi Lajos, Romániából: Balogh István, Bardi Natália, Bar
dócz István, Ferencz Károly, Ercsei Ferenc, Lukács
Solymossy Éva, Máthé Csongor, Máthé Ferenc, MoJdován
Endre, Zapototchi Cristina Emenuela

ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!

Továbbtanulási lehetőség
Békéscsabáni

1999. szeptemberétól az alábbi közép- és
felsőfokú állami szakképesítést nyújtó

képzéseket indítjuk:

* Külkereskedelmi üzletkötő(felsőfokú)

* Külkereskedelmi ügyintéző (középfokú)

* Vámügyintéző (felsőfokú)

* Vámkezelő (középfokú)

A képzések keretében kiemeIt
ANGOL- ÉS NÉMETNYELVOKTATÁS!

Érdeklődniés jelentkezni lehet:

Csaba-College Külkereskedelmi
Oktatási és TovábbképzőKft.

Békéscsaba, Andrássy út 11-17. Telefon: 66/454-978

Kérje részletes tájékoztatónkat!

dr. Pataj Pál, a tábor vezetője és Emanuela Nagyenyedról

Egidius Golob,
Ausztriából

Eladó nyaraló
A Körösi Halász Szövet

kezet eladásra kínálja Gyo
maendrődön, a Templom
zugi holtág partján, aPájer
Kemping mellett lévő4 szo
bás nyaralóját. Érdeklődni:
66/386-535,30/9554-569.

Nótári Krisztina,
Gyomaendrődról

,
KIADO

a Körösi Halász Szövetkezet
Kossuth úti

HALBOLTJA.

Érdeklődni:
Kiss Sándor
66/386-535

.... " :.
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Legyen milliomos!
Ha 1999. augusztus 6-19. között

a Hősök úti ABC-ben

1.111 Ft-ot
meghaladó összegért vásárol

és a blokkot beküldi
a plakáton ill. szórólapokon

feltüntetett címre

1.111.111 Ft-ot
nyerhet!

Figyelje egyéb akcióinkat is!
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"Uj idősek otthona épül Endrődön Kerékpárút

Aszfaltoznak

Bővítik a tájházat

Cigány közösségi ház

"Uj díszkút

Kerékpárút építését tervezi a város. Az
új út az endrődi vásártértól indulna a Kon
dorosi úton, egészen Öregszólő végéig.
Az összesen 24 millió forintos beruházás
hoz - az augusztus eleji információk sze
rint - a közlekedési minisztériumtól 15
millió forintot nyert a város. Amennyiben
a hivatalos értesítés megérkezik a támoga
tásrói, úgy az önkormányzat pályázatot ír
ki a kiviteJezésre, s ez év végére át is kelJ
adni a 2862 méternyi kerékpárutat.

Szeptember 20-án, hétfőtól 10 napon át
zárva lesz a Liget Fürdő, az Áchim úti
termálkút felújítása miatt. A munkát az
tette szükségessé, hogy a kút szűrőzött viz
adó rétegéból - amely 1310 méter mélyen
van - már nem minden réteg ad vizet az
elhomokolódás miatt. Az 1958-ban meg
nyitott kút akkori 400 liter percenkénti
vízhozama most 280 literre csökkent.

- Ahhoz, hogyatermálvizet a mélyból
ne szivattyúval kelljen kitermelni, azaz to
vábbra is gravitációsan működjön, szük
ség van a kút szűrőinek mosatására. Ezzel
egyidőben az önkormányzat egy új dísz
kútfejet és új közkifolyót alakít ki a jelen
legivel szemben. A Haller melletti kutat
egyúttal megszünteti - mondta Vass Ignác,
a fürdő igazgatója.

A beruházás 6,8 millió forintba kerül,
melyból 4,8 milliót pályázaton nyert a vá
ros.

Az új közkifolyóhoz szobrot állítanak
majd. A bőségszarut tartó nőalakot Ercsei
Ferenc csíkszeredai szobrász készítette a
Bethlen Alapítvány által rendezett nyári
nemzetközi művésztáborban.A képzőmű

vész a csíkszeredai művészeti líceumban
szobrászatot és rajzot tanít, s most először
vendégeskedik a gyomaendrődi művész

táborban. Kedvenc anyga a bronz, ám
most tölgyfából formálódott a keze alan a
szobor.

nek, kezdeményezésnek. Zsigmond Ká
roly az Országos Cigány Kisebbségi Ön
kormányzat nevében méltatta a
gyomaendrődi közösségi ház jelentősé

gét, dr. Dávid Imre polgármester pedig a
cigány kisebbségi önkormányzat tagjai
nak figyeimét hívta föl, különböző pályá
zati lehetőségekre, melyek
kihasználásával tovább építhetik, szépít
hetik a közösségi házat. Az ünnepség
ebéddel zárult, melyhez a nótát Puj Fe
renc és zenekara szolgáltatta.

(ideiglenes engedéllyel 30 fős) otthon 40
férőhelyesre bővül, s l-2 ágyas szobákat
alakítanak majd ki. A beruházásnak no
vember 30-ra kell befejezŐdnie.

A Rózsa Presszóból és annak területén
a későbbiek során egy 10 fős szociális
szálláshelyet és egy idősek klubját szán
dékozik kialakítani a város.

- Az időseknek szánt beruházások ez
zel még nem fejeződtek be. Sajnos,
Gyomaendrőd lakossága öregszik.
Ezért Öregszólőben a Kondorosi úton
lévő volt iskola melletti telken - a Pás
kumi úton - egy korszerű apartmanos
rendszerű szálláshelyet tervezünk ki
alakítani állami céltámogatást igénybe
véve - mondta lapunknak dr. Dávid Im
re polgármester.

Dr. Dávid Imre fehívta a figyelmet arra
is, hogy a most megvásárolt épület mö
götti ház is eladó, annak esetleges megvá
sárlásával és kiállítás céljára való
átalakításával jelentős komplexumot ala
kítanának ki.

Szonda István, a tájház vezetője ar
ról tájékoztatta a képviselőket, hogy
az l862-ben épült Hunya Elek nagy
gazda háza l 972-tól működik tájház
ként, ez a hagyományos önellátó
paraszti gazdálkodást mutatja be. A
most megvásárolt és átalakított szom
szédos ház két szobájában az Endrő

dön és környékén feltárt régészeti
anyagat mutatják be.

Endrődön, a Fő út 80. szám alatt cigány
közösségi házat avattak augusztus 6-án,
pénteken. A volt lakóépület megvásárlása
és átalakítása az önkormányzat támogatá
sával és a Művelt Cigány Ifjúságért elne
vezésű helyi alapítvány által nyert
pályázati pénzból valósult meg. A Békés
Megyei Onkormányzat Nemzetközi és
Etnikai Bizottságának elnöke, Árgyelán
György kifejtette, hogy a közösségi ház
otthont adhat minden jó szándékú, a ci
gányság ügyét elóbbre vivő rendezvény-

Az önkormányzat pályázati pénzekból, lakossági hozzájárulásokból és a város
pénzéból több utat aszfaltoz le, valamint lát el szilárd burkolattal. Idén aszfaltozzák,
illetve aszfaltozták a Pásztor utcát, a Rácz Lajos, aKadály, valamint a Sugár utca
Toronyi és Polányi utcák ki?zötti szakaszát. Szilárd 9urkolatú utat kap a Wesselényi,
a József Attila, a Tamási Aran, a Dózsa, a Tóth Arpád, a Toronyi, a Mirhói és a
Damjanich utcák, valamint a Sugár utca Blaha és Apponyi utcák közötti szakasza. Az
ez évi útépítésekre összesen 42 millió forintot fordítanak.

Az endrődi idősek otthonának bővíté

sére az önkormányzat 7,2 millió forintot
a területfejlesztési támogatásból kapott, s
ehhez további 10 milliót nyert a szociális
minisztériumtól. A fenti összegekhez tesz
hozzá 6 milliót az önkormányzat, és
emellett 2,5 millió forintos saját kivitele
zést is vállalt. A kialakítandó szobák ér
tékesítéséből 10-12 millió forintos
bevételt vár az önkormányzat.

A beruházás során a Blaha-Endrődi úti,
sarki épületet építik majd egybe az Mész
volt ruházati boltjával, melyet a Rózsa
Presszó épületével együtt a közelmúltban
vett meg az önkormányzat.

A munkára meghívásos pályázatot írt
ki a város, s augusztus l3-án hirdetnek
eredményt. Az eredetileg 20 férőhelyes

A város képviselő-testülete idei költ
ségvetésében 1,6 millió forintot szánt az
endrődi tájház bővítése. Ebból 1,5 millió
forintot áldoztak a szomszédos ház meg
vásárlására, és a fennmaradt százezer fo
rintból anyagot vettek a felújításra 
tudhatták meg ajelenlévők, mikor dr. Dá
vid Imre polgármester és a város képvise
lői a július 29-én megtartott ülésük előtt

megtekintették az intézményt.
- AMillecentenáriumi Emlékbizott

ságtói l millió 80 ezer forintot nyertek a
rekonstrukciós munkálatok elvégzésére,
illetve a kiállítás feltételeinek megterem
tésére - tájékoztatta a képviseló1<et dr.
Dávid Imre polgármester.
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Tájékoztatást kért a kisebbségi jogok biztosa

A lakók kérésére visszavonták
a Luther Márton nevet

Gyomaendrődön az evangélikus templom melletti
Sallai utca nevét a rendszerváltás óta már többen és
többször akarták átkereszteini. Még 1991-ben az
akkori képviseCő-tetsület kezdeményezte az utca
1945 előtti nevének - Luther Márton - visszaállítását,
ám ez az ügy akkor elakadt.

ONLINE
Számítás- és Irodatechnika

., " ..
MEGUJULT , KIBOVULT

áruválasztékkal,
200 m 2-es üzlethelységgel

várja tisztelt vásárlóit a, ,
DAVID ELELMISZERBOLT
Endrődön a volt polgári iskolában!

Minden héten akciós tennékek vására!

dik a helyzet, akkor mi, mint
a német kisebbségi önkor
mányzat - június 7-én 
visszavontuk ez irányú dön
tésünket azzal, hogy nem
eró1tetjük a dolgot. Egyéb
ként erről egy második le
vélben tájékoztattam az om
budsmant, akinek levele
mindezek után érkezett a
polgármsteri hivatalhoz.
Ugy tűnik, mintha utólag
kifogásolnám az eljárást. A
félreértésért, a zavarért a
képviselő-testület és a pol
gármester elnézését kérem
- mondta lapunknak dr. We
igert József.
Egyenlőre tehát - az utca

lakóinak ellenállása miatt 
nem változik a Saliai utca
neve. Az azonban kissé ért
hetetlen, hogy az utca lakói
az egyik héten helyeslik az
utca nevének megváltoztatá
sát, majd a következő héten
ez ellen tiltakoznak... H. E.

Részletvásárlás akár 36 havi részletre is!
Új és használt konfigurációk igény szerinti összeállítása.

Használt nyomtatók részletre már havi 900 Ft-tól.

Internet előfizetés!

Nyisson Ön is díjmentes elektronikus postafiókot!

Részletek az iizletben.
Gyomaendrőd, Fő út 181/1.

Tel./fax: 66/284-559
E-maiI: online@bekes.hungary.net

Idó1<özben dr. Weigert Jó
zsef panasszal élt a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Jogok Or
szággyú1ési Biztosánál. Dr.
Kaltenbach Jenő ombudsman
levélben kérte az önkormány
zatot, hogy adjon tájékoztatást
a Sallai utca nevének módOSÍ
tásával kapcsolatban.

Dr. Weigert lapunknak el
mondta, hogy az onbuds
mantól levelében tanácsot
kért, vajon mit lehet tenni an
nak érdekében, hogya lakos
sági ellenakció nyomán a
képviselő-testület ne vonja
vissza döntését.

- Én akkor írtam levelet
az országgyú1ési biztosnak,
amikor az utcában az ellen
szervezkedés megindult.
De semmiféle törvényre
nem hivatkoztam, hanem
egyszerííen csak tájékoz
tatást adtam a helyzetről.

Ez még áprilisban történt.
Mikor láttuk, hogy kiélező-

ívet adott át a lakóknak, ame
lyen ajanuár 11-i lakónévsor
szerepelt az alábbi fejléc
szöveggel. "Alulírott kije
lentem, hogy nem értek
e.syet Gyomaendrőd Város
Onkormányzata 114/1999.
(lV.29.) KT szánni határo
zatával, wnelyben a Sallai
Imre utca nevének Luther
Márton utca névre történő

módosításáról döntött,
ezért kezdeményezem a ha
tározat visszavonásával az
utca korábbi megnevezésé
nek meghagyását. "

A kitöltött aláírási ívet a
kezdeményezó1< 1999. má
jus l2-én nyújtották be a
jegyzőnek melyet 89 fő

(92,7%) írt alá. A kialakult
helyzetró1 a bizottság elnö
keinek munkacsoportja azt
az álláspontot alakította ki,
hogy az önkormányzat nem
kíván olyan döntést támogat
ni, amely az utca lakói döntő
többségének egyetértésével
nem találkozik.

Szintén megvitatta a hely
zetet a Német Kisebbségi
Önkormányzat is ] 999. júni
us 7-i ülésén. A kisebbségi
önkormányzat tudomásul
vette azt a tényt, hogy az utca
lakóinak döntőtöbbsége kéri
az önkormányzati döntés
visszavonását, annak ellené
re, hogy nagyon sokan ko
rábbi nyilatkozatukban a
névmódosítást támogatták.

Ennek alapján a Német Ki
sebbségi Onkormányzat
visszavonta névmódosítási
kezdeményezését, és javasol
ta az önkormányzatnak hatá
rozata visszavonását - tájé
koztatta lapunkat Megyeri
László aljegyző.

Két évvel késóbb az evan
gélikus egyház presbitériu
ma kérte az utcanévmódosÍ
tást, de az utca lakói ezt nem
támogatták. Azután 1996
ban az egyik kisgazda önkor
mányzati képviselő tett ja
vaslatot az átkeresztelésre,
de az utca lakossága úgy
döntött, hogy tovább őrzi a
Sallai nevet.

Az újabb névmódosítási
kérelmet a helyi Német Ki
sebbségi Önkormányzat tag
jainak megbízásából dr. We
igert József elnök nyújtotta
be 1999. április 12-én. A ki
sebbségi önkormányzat kez
deményezésének megerősí

tésére nyilatkozatban kérte
az utca lakóinak egyetértését
az utca nevének módosításá
hoz. Az ] 999. január] l-i
lakcím nyilvántartás szerint
az utca felnőtt lakóinak szá
ma 96 fő volt. E 96 fóből

vitathatatlanul 56fő (58, 3%)
támogatta aláírásával az ut
ca nevének módosítását.

A képviselő-testület dön
tését e támogatottságra ala
pozva hozta meg. A döntést
követően az utcában lakók
kiildöttségefelkereste ajegy
zőt azzal, hogya lakók több
ségének véleménye szerint
nem értenek egyet a névvál
toztatással és kérik a határo
zat visszavonását. Kérelmü
ket annak ellenére
fenntartották, hogy a jegyző
tájékoztatta a jelenlevó'ket
arról, hogyanévmódosítás a
lakókra nézve nem jár sem
anyagi, sem egyéb admi
nisztrációs többlet teherrel.
A kezdeményezésre tekin
tettel a jegyző 1999. május
10-én hiteletesített aláírási
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Július 12-18. között rendezték meg Zánkán a Gyer
meküdülő Centrumban az V. Gyermek és Ifjúsági
Táncfesztivált. A nagyszabású rendezvényen a 62
klub több mint 600 versenypárosából immár ötödik
alkalommal a Gyomaendrődi Rumba Tsk. 25 páros
sal képviseltette magát. A szurkolókkal és kísérő

szüló'kkel közel hatvan fős csapat szokásos helyén a
téli hármas üdülóben az egész első emeletet vette
birtokba. A kellemes körülmények között lehetőség
volt videóról megtekinteni és elemezni az aznapi
versenyeket, illetve a földszinti teremben tréningez
nie azoknak, akiknek még hátravolt a versenyük.

Egy csodálatos hét és hét döntős helyezés
Ismét kitettek magukért a Gyomaendrődi Rumba TSK táncosai

A záró gálaműsorban az
elért eredmények alapján a
szuperdöntóben táncolhatott
a klubunk arany és ezüst ér
mes párosa. Az egy hét során
kialakult helyezések alapján
a 62 klub versengésében a
Gyomaendrődi Rumba Tsk.
6. helyen végzett.

Ez úton mondunk köszö
netet minden támogatónk
nak és a kedves táncos szü
ló'knek, hogy lehetővé tették
az elmúlt öt év eddigi legcso
dálatosabb hangulatú és leg
több eredményt jelentő egy
hetét. A klubunk irányába
megnyilvánuló elismerést és
önzetlen támogatást termé
szetesen nemcsak e nagysza
bású rendezvényen, hanem
az év során folyamatosan vi
szonozzák táncosaink a ver
senyeken és fellépéseken .Ez
évben a mai napig 74-szer
voltak a versenyek döntői

ben párjaink. Kilencszer el
ső, tizenhatszor második, ti
zennégyszer harmadik, ti
zenkétszer negyedik, tizen
négyszer ötödik és kilenc
szer hatodik helyezést elér
ve. Megyeri László

giHja a táncosok bizaimát a
versenyek tisztaságában.
Reméljük, hogy a táncszö
vetség ezen a területen ren
det tesz és bízunk benne,
hogy az egyesek által meg
hirdetett "új stílus" valami
mást fog jelenteni.

Szombaton a C osztályo
sok latin táncok versenyén
szintén szép gyomaendrődi

eredmény született mivel
Bencsik Mihály-Czikkely
Csilla páros a középdöntóbe
jutott, Tóth Imre-Rácz Rita
páros pedig bronz érmet
szerzett.

Az utolsó versenynapon a
B osztályosok latin verse
nyén hetedik helyen végzett
a klubunkból a Lénárt-Szilá
gyi valamint Megyeri Csa
ba-Tímár Anita páros.

"Uj gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjármúllöz, valamint targoncához.
v állalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdasági gépjárművek

és targoncák gumiköpenyének gépi szerelését, javítását, centírozását.

MTZ garnitúrák akciós áron:
15R38 825x20
112x20 pogácsa mintás
750x20 900x20 országúti

825x20 EX20 900R20 komoz mintás

KATONA GYÖRGY, GUMIJAVÍTÓ
Gyomaendrőd,Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127------

nyén 7. helyen Bohrát Miklós
Kruchió Agnes, a 8. helyen
Martinák András-Kozma
Edina, a 9. helyen Tímár
Egon-Mészáros Györgyi, mig
a 11. helyen Szurovecz Zol
tán- Vaszkó Tímea végzett.

A C osztályosok kétnapos
versenyén standard táncok
ban Gellai Richárd-Szuro
vecz Zsuzsa a középdöntóbe
jutott, Tóth Imre-Rácz Rita
5. helyezést ért el, míg Lé
nárt Zoltán-Szilágyi Edit pá
rosunk ezüst érmet szerzett
megszorongatva - az egyéb
ként jogosulatlanul nevezett
- Pelle-Kurilla bajnok pá
rost. Ez a momentum némi
árnyékot vetett az addigi jó
hangulatra, mivel egy er
kölcstelen és sportszerűtlen

cselekedet mindig megin-

Kedves Fiatalok!
A gyomaendrődi Rumba Tsk. a klub utánpótlásá

hoz szeretettel várja a szeptember 7-én 17 órakor
kezdődőőszi tánciskolájába a 7-12 éves gyeremekek
jelentkezését. Beíratkozás és további információk:
naponta 8-16 óra között a Katona JózsefMűvelődési
Házban, vagy a 386-777 telefonszámon.

Hétfőn az ünnepélyes
megnyitót követően a gyer
mek korosztály versenyeire
került sor, ahol klubunk há
rom ifjú versenyző párosa
állt rajthoz latin táncokban.
Közülük egy párnak ez volt
élete első versenye, míg a
másik két "rutinos" verseny
zó'ként a második versenyén
indult. A meglepően jó szín
vonalú versenyen Tímár
Alex-Nagy Rita páros 14. he
lyével igen közel került a kö
zépdöntóbe jutáshoz.

A második versenynapon
a junior I. korosztály mérte
össze tudását, ahol klubunk
versenyző párosa Mészáros
András-Kelemen Erika stan
dard táncokban 45 párosból
az 5. helyezést érte el és latin
táncokban 62 párból a 4. he
lyezett lett. Szerdán az E osz
tályosok versenyére került
sor, ahol szintén jól szerepel
tek a Rumba Tsk. táncosai.
Junior II. korosztályban Szu
rovecz Zoltán- Vaszkó Tímea
standard táncokban az ara
nyérmet jelentő első helye
zést érte el, míg latin táncok
ban az ifjúsági korcsoportból
Székely Dénes-Kulik Anna
mária kevéssel lemaradva a
dobogóról a 4. helyen vég
zett. A negyedik napon a D
osztályosok versenyeire ke
rült sor. Az előzőnapon osz
tályt váltott Szurovecz- Vasz
kó páros elegáns előadásával
és kiegyensúlyozott teljesít
ményével közel járt ahhoz,
hogy megelepetést szerez
zen, de végül meg kellett elé
gedniük az így igen elisme
résre méltó kilencedik
hellyel, melyet 39 pár verse
nyében értek el. A latin tán
cokban négy párunk is a kö
zépdöntóbe jutott, azonban
már a döntóbe nem sikerült
beverekedni magukat. A 43
pár magas színvonalú verse-



1999. augusztus KÖRNYEZETVÉDELEM 7

A VilIogói főcsatorna szivattyútelepe

Júliusi vízszennyeződés
a Hortobágy-Berettyón

megyei környezetvédelmi felügyelőség

is megjelent, ahol újabb oxigénmérést vé
geztek. Minden vízmélységben nulla volt
az eredmény.

- Még a szívós halnak számító réticsík
és a törpeharcsa is a víz tetején pipált, és
pusztult eJ. Újra telefonáltam a debreceni
vízügyi igazgatóságnak, s kértem, adja
nak friss vizet a Keleti Főcsatornából, de
árvízvédelmi helyzetre hivatkozva ezt
nem tették meg - mondja Kiss Sándor.

Addig semmi sem történt a hatóságok
részéről, amíg a szennyezett, büdös, feke
te víz a Berettyóból befolyt a Körösbe, s
onnan bejutott a szarvasi üdülőterületek

re, a Kákafoki holtágba. Csak ez után
került friss víz a Villogói, a Kakati és a
Nagykunsági főcsatornákból.

- Ma sem tudni miként és honnan jutott
jelentősmennyiségűszennyvíz a folyóba,
de tény, hogyaBerettyónak ezzel több
évre eltűntahalállománya - mondta végül
Kiss Sándor.

RE.

Gácsi
AUGUSZTUSI NYEREMÉNYAKCIÓ

a Gácsi Optikában!
Fődij: 5000 Ft-os vásárlási utalvány

* SZTK vények beváltása

* Szemüvegkészítés, javítás 1 órán belül,
illetve rövid határidővel!

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 25.

Jelentős vízszennyeződés történt július
elején a Hortobágy-Berettyón, illetve a
Hármas-Körös szarvasi szakaszán. A Kö
rösi Halász SzövetkezetjúJius elején kap
ta az első jelzéseket halászai tól, hogya
Hortobágy-Berettyón a vízminőség je
lentősen romlott és több helyen haIpusz
tulást is észleltek.

A Túrkevén mú1<.ödő Nimfea Környe
zetvédőEgyesület július 8-án oxigénmé
rést végzett a Hortobágy-Berettyó
vizében, s kiderült, hogy egy méteres
mélységben már nem volt mérhető

mennyiségűoxigén.
- Ezen a napon felhívtuk a Debreceni

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság illeték
eseit, jelezve a helyzetet, ám onnan azt
üzenték, hogy területükön sehol sem fo
lyik be szennyvíz a folyóba - mondja Kiss
Sándor, a Körösi Halász Szövetkezet ha
lászati vezetője.

Július 22-én - mivel a helyzet nem ja
vult - a bucsai közúti hídnál a megyei
halászati felügyelőjelenlétébena szolnok

Manapság jófOlmán minden utca
sarkon lehet szemüveget vásárolni.
benzinkútnál, piacon, butikokban ...

Ezek a kész diopriás szemüvegek
ugyan nem egyedi méret szerint ké
szülnek, lencséjük nem felel meg az
optikai követelményeknek, a keretük
is igen silány minőségű, de az áruk
vonzóvá teszi őket. Sajnos az embe
rek nincsenek tisztában az ilyen sze
müvegnek titulált tucatáru káros
következményeivel. Az úgynevezett
egyszer használatos szemüvegek csak
atTa valók, ha nincs késznél saját 01
vasószemüveg - eltÖti vagy otthon
maradt - pillanyatnyilag kisegítsenek
a bajból. Állandó használatuk pedig'
egyáltalán nemjavasolt.

A szemüvegnek kizárólag egyazon
személy paramétereinek kell megfe
lelnie úgy a szemtávolságra, diopriá
ra, mint egyéb szemészeti előírásra

vonatkozóan. Fontos a megfelelő sze
müvegkeret kiválasztása is, amelynél
nem csak az esztétikai szempont do
minál.

A látszerész feladata az előírt sze
mü veg elkészítésén túl a fent említet
tek pontos, szakszerűmegvalósítása.

* * *

Veszélyes
szemüvegek

Tűz a nap. Hunyorgunk, könnye
zünk, pislogunk. Hol egy napszem
üveg? A válasz: mindenhol. Utcán,
piacon kilószámra és még olcsó is.

Csakhogy ezek a napvéd6k nem
rendelkeznek megfele16UV szűrővel,

bár úgy árulják óKet. Ami persze nem
létezhet, mivel többe kerül maga az
UV réteg, mint a napszemüveg. Az
ilyen szemüveggel többet ártunk sze
münk világának, mintha semmit sem
használnánk. A sötét lencse hatására
pupillánk kitágul és UV szűr6 nélkül
sokkal több káros fénysugár jut sze
münk belsejébe. A keretek minősége

is hagy egy kis kívánnivalót maga
után. Nehezen állíthatók, nemjavítha
tóak, nem fonnálhatóak.

Megfelel6és jó min6ségűnapszem
üveget optikai üzletben célszerűvásá
rolni, ahol biztosan igazi UV szűrős

napvéd6t árusítanak, és még az ar
cunkhoz is igazítják. Ajobb min6ségű

napszemüvegekben kicserélik a már
megkopott, összekarcolódott lencsét.

Ne sajnáljuk szemünktól a bizton
ságot, fogadjuk meg a jó tanácsot!

Vigyázzunk szemünk világára!
(x)
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Körös parti bogártalálkozó
Bár az id6járás nem volt túl kegyes a III. Gyoma

endrődi Nemzetközi Volkswagen Bogártalákozó
résztvevőihez,de a nyári záporok sem tudták elmosni
a résztvevők lelkesedését. A Körös parton, gyomai
szabadstrandon rendezett eseményre nyolcvan jármű
érkezett augusztus 7-re. A külhoni járműveket öt né
metországi és egy temesvári bogár képviselte.

A színvonalas rendezvényre szombaton délután
több mint kézezren látogattak el, s drukkolhatták vé
gig a különböző ügyességi versenyeket, s tapsolhattak
a színpadon fellépő művészeknek, együtteseknek.

Kardos Ferenc a rendezvény szervezője elmond
ta, hogy örvendetesen gyarapszik a bogártalálkozó
kon résztvevők száma: míg az első ilyen eseményen
22 jármű, addig a másodikon már 62, s most 80
kocsi vett részt. Legtöbben egyébként a debreceni
bogárklubtól érkeztek, összesen 20 járgánnyal,
ezért ők kapták a vándorserleget.

- A viharos időjárás ugyan okozott egy kis riadal
mat, de nem okozott gondot a rendezvény hangula
tában. Mindemellett köszönet jár a fellépő

csoportoknak, művészeknek,akik a közönség köré
ben is nagy sikert könyvelhettek el- mondja Kardos
Ferenc aki ezúton is köszönetet mond szervezőtár

sainak, Dúzs Károlynak és Zsilinszki Mihálynak,
valamint a találkozó fő támogatóinak: a Németh
Kft-nek, azAuto Körös Kft-nek, aNyúlcipőBt-nek,
Tímár Andrásnénak, valamint a Print 2000 Kft-nak.

A III. Gyomaendrődi Nemzetközi Bogártalálkozó
legjei: a legidősebb vezető: Oszlánszki Sándor (57), ~.~~:r "'--""'-'.\
Szilasliget, a legfitalabb vezető: Zistler Roland (19),
Sopron, legmesszebbró1jött bogaras: Marcus Wakun
da, Németország, Böblingen (1180 km), a legfitalabb
bogár: egy 1996-os autó, tulajdonosa Kardos Kriszti
án, a legöregebb bogár: egy 1950-es gyártású kocsi,
tulajdonosa Dúzs Károly, a legszakattabb bogár: a
budapesti Kóczwn Lászfóé volt, a legszebb bogár
tulajdonosa: Mile Péter (Debrecen), a legszebb kab
rió díjjal JelZ Orreck (Németország) büszkélkedhet.

Farmotoros bogár I.

A színpad előtt sorakoztak fel a bogarak

Farmotoros bogár II.



MELLÉKLET ÉVFORDULÓ

Száz éve született Kner Albert
1999. augusztus 14. - Centenáriumi ünnepség és kiállítás

Kner Albert Amerikában

Kner Albert 1899-ben
született Gyomán. Éde
sapja, Kner Izidor ala
pította a család nevét
országosan ismertté te
vő gyomai nyomdát. A
családi hagyományok
nak megfelelően Kner
Albert is a nyomdász
mesterséget választot
ta. Fivére, Imre irányí
tása mellett a gyomai
nyomdában a könyvkö
tészet és a nyomdászat
szinte minden ágával
megismerkedett.

Az első világháború befeje
zését követően egy bécsi szak
iskolában majd a híres lipcsei
könyvművészeti akadémián
folytatta tanulmányait. Nagyon
széles gyakorlati tudást szer
zett: a könyvkötészeti és szedői

képzettségen túl mestere lett a
litografálásnak, a fa-, ólom- és
rézmetszésnek. Mindemellett
az alkalmazott grafika terén is
jelentős előrehaladást tett. A
sokoldalú képzettség édesapjá
tól örökölt nagyon jó manuális
készséggel és rendkívüli ötlet
gazdagsággal párosult. A tanu
lóévek során legidősebb bátyja,
Imre megismertette őt az üzem
vezetés és az irányítás elveivel
és gyakorlatával.

A hosszúra nyúlt felkészülési
idő alatt szerzett tudás kipróbá
lására először 1925-ben nyílt
alkalma, mikoris egy 120 főt

foglalkoztató temesvári nyom
da művészeti vezetője lett. Az
első világháború után Románi
ához csatolt egykori magyar
városban töltött szűk másfél
esztendő két szempontból fon
tos Kner Albert életében. Itt is
merte meg egy erős

profitkényszer alatt álló na
gyobb nyomda irányításának
gyakorlati feladait és itt fogal
mazta meg először a reklámról
vallott elveit.

Kner Albert 1927-ben az
egyik nagy budapesti nyomda
vállalat, a Hungária Hírlap
nyomda művészeti vezetője

lett, itt dolgozott az Egyesült

Államokba való kivándorlásá
ig. Ebben az üzemben újságok,
könyvek, reklámnyomtatvá
nyok, csomagolások egyaránt
készületek. Kner Albert volt az,
aki az igényesebb nyomtatvá
nyokat megtervezte, de egyben
termelésirányítói feladatokat is
ellátott. Rendkívül termékeny
időszak volt ez életében: terve
zett könyveket, könyvborító
kat, plakátokat, prospektusok
és egyéb reklámnyomtatvá
nyok sokaságát, rajzolt szigne
teket, újsághirdetéseket, csinált
borítópapírokat és csomagolá
sokat.

Kner Albert fiatalon a ma
gyar nyomdászat fontos szemé
lyiségei közé került: 28 éves
volt, amikor az egyik tekinté
lyes szaklap, a Magyar Grafika
meghívta főmunkatársának.

Emellett tanított, tanára volt
többek között Budapest egyik
legjobb művészeti műheJyisko-

lájának. Tagja volt több szak
mai szervezetnek s munkáival
gyakran szerepelt kiállításo
kon. A harmincas évektől mun
kái és tanítványai révén,
szakfolyóiratok munkatársa
ként közvetve egyik formálója
volt a magyar tipográfia és al
kalmazott grafika fejlődésének.

Valószínű, hogy ez a karrier a
későbbiekben hasonló ütemben
emelkedett volna, ha Magyaror
szágot a történelem tragikus for
du�ata ki nem röpíti korábbi
fejlődési kereteiből.A német be
folyás növekedésének hatására
diszlairninatív törvények szület
tek. Kner Albert érezte, hogy ho
va vezethet az 1938 tavaszán
elindult folyamat, s úgy döntött,
hogy családjával együtt kivándo
rol az Egyesült Államokba.

1940 tavaszán hagyta el a
Kner család Magyarországot.
Kner Albert tíz albumot vitt
magával, mindegyikben mun-

kásságának, illetve már ameri
kai kivitelezésre szánt tervei
nek egy-egy sorozatát mutatta
be. A páratlanul gazdag minta
kollekciót mindössze kétszer
kellett bemutatnia. A második
bemutatás színhelye a chica
gói székhelyű Cantainer Cor
poration of America nev ű
csomagolóanyag-gyár volt. A
kollekció, köztük a negyven
doboztervet tartalmazó mappa
áttanulmányozása után válla
latbirodalom látvány tervezés
iránt fogékony vezér
igazgatója Walter Paepcke
azonnal alkalmazta Kner Al
bertet. A CCA és Kner Albert
találkozása a későbbiekben le
gendákkal övezett, kiemelkedő
pillanttá vált mind a CCA törté
netében, mind pedig Kner Al
bert életében.

Kner Albertet szerződtetése
után egy kiürített raktárban ül
tették le, hat év múlva stúdiója
önálló Desing Laborrá alakult,
késóbb pedig Desing and Mar
ket Research Laboratory-vá bő

vült. A labor 1946-ban 13 fővel

kezdte mú1<:ödését, 10 év múlva
több, mint 150 tervező tartozott
a Kner Albert által irányított
részleghez, s a régiókba szerve
ződött amerikai irodák mellett
kirendeltségeik voltak Közép
és Dél-Amerikában, valamint
Németországban. Kner Albert a
tervezés, a gyártás folyamata
után a termék és a vásárló talál
kozásának pillanatát és a fo
gyasztói szokásokat is
vizsgálta. Az eredmény pedig
az lett, hogy a csomagolás egy
összetett értékesítési láncolat
egyik láncszemévé vált, s ha
kellett a csomagolás mellett a
teljes reklámanyagot, sőt a
gyártó cég önazonossági prog
ramját is megtervezték. A há
borút követő két évtized a
látványtervezés első nagy kor
szaka volt, ezekben az években
vált a reklám és a látványa ter
mék minőségévelés használha
tóságával azonos értékű

tényezővé.Kner Albert az ame
rikai csomagolás- és látvány
tervezés meghatározó
személyiségei közé emelke
dett.
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A Kner név és GY0Ina
elválaszthatatlan egYInástól

A Gyomai Kner Nyomda Rt.

dr. Erdős Ákos, a Gyomai Kner Nyomda Rt. igazgatóságának elnöke
a Kner emlékműnél tartott ünnepi beszédet

Kner Izidor, Kner Imre, Kner Dona, Kner Endre és Kner Albert utódai 1999. augusztus 14-én, Gyomán

A
nyomdalaPító Kner Izidor legkisebb
gyermeke, Albert 1899-ben született, s KNER IZIDOR
1940-ben kivándorolt az Amerikai Egye- NYOMDA-

sült Államokba. Kner Albert születésének 100. ALAPITÓ
évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget
augusztus 14-én Gyomaendrődön,s az esemény
re a család Amerikában élő tagjai is eljöttek.

Az ünnepi esemény résztvevőita Kner-emlék
műnél dr. Erdős Ákos a Gyomai Kner Nyomda
Rt. igazgatótanácsának elnöke köszöntötte. Be
szédében elmondta, hogy Kner Izidor hat gyer
meke közül csupán kettő nem kapcsolódott a
nyomdászathoz. Lajos, aki ifjú korában lett ön
gyilkos, s Dona, aki feleségként élte le az életét.
Imre és Endre sokat tett a gyomai nyomda további
fejlődéséért, mindketten a holocaust áldozataként
fejezték be életüket. A két másik gyermek útja
pedig Amerikába, Chicagóba vezetett. Albert és
Erzsébet szép karriert futott be az államokban.

- Mindannyian hiszünk ajövóoen, hiszünk ab
ban, hogyajövőt a múlttal a betű, az írott szó köti
össze, melynek jeles képviselője volt a Kner
család - mondta dr. Erdős Ákos.

Az emlékműnéla Kner család tagj ai, a nyomda
és az önkormányzat helyezte el koszorúit.

Az ünnepi program a Hősök útján - az egykori
piactér mellett - folytatódott, ahol öt hársfát ül
tettek a Kner család emlékére.

Dr. Dávid Imre polgármester beszédében
hangsúlyozta, hogya Kner név, a nyomda és
Gyoma elválaszthatatlan egymástól. A nyomda
ma is munkát, megélhetést ad az ott dolgozók
nak, s a nyomda termékei nemcsak Európában,
de a tengeren túlon is hírét viszik városunknak.
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Hársfákat ültettek a Kner család etnlékér

Andrew Peter Kner, Kner Albert fia

Balra Kner Albert lánya Anna, mellette fia Steven és lánya Nina

Nina Frenkel és Peter Kner, Kner Albert unokái

- Kner Izidor a harmincas évek elején ezer
hársfát neveltetett saját költségén, s a fákat az
elsővilágháborúban elhunyt hatszáz gyomai em
lékére ültették el a mai Hősök emlékútján. Az
azóta elpusztult fákat az önkormányzat a követ
kező esztendőkben pótolni fogja, s ezt a nemes
feladatot kezdik most el a Kner család leszárma
zottai - mondta a polgármester.

Az öt hársfa ültetése előtt Kner Albert fia,
Andrew Peter Kner szólt az egybegyúltekhez.

-1940-ben hagytuk el Magyarországot. Életem
során, ha a haza szót hallottam, mindig Gyomára
gondoltam. Számomra a Körös a legszebb folyó,
és ez a táj a legszebb a világon. Sokáig azt gondol
tam, hogy soha nem tudok ide visszajönni, de most
67 évesen újra itt vagyok, s ezt köszönöm minden
kinek - mondta Andrew Peter Kner, aki családjával
együtt látogatott Gyomaendrődre. .

A Kner Nyomdaipari Múzeumban a Kner Al
bert munkásságát bemutató centenáriumi kiállí
tást dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár
igazgatóhelyettese nyitotta meg, s mutatta be
Kner Albert életútját.

Haiman Pál felesége és menye
Latha Venkataraman
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Kner Albert lánya, Anna fát ültet
Gyomán a Hősök emlékútján

Virággal a kezében Andrew Peter Kner felesége Carol,
mellette lányuk Anne Elizabeth

Gyergyák György, az Állami Nyomda vezérigazgatója
és dr. ErdősÁkos, a Láng Holding Rt elnök vezérigazgatója

Kner Albert Amerikában élőcsaládja
a Kner Múzeumban

Kner Albert fia és lánya a Kner Nyomdaipari Múzeumban rendezett centenáriumi kiállításon
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BOSS A VIDÉK BANKJÁBAN
'"Uj számítógépes rendszer a takarékszövetkezetnél

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet augusztus
3-tól áttért az úgynevezett BOSS (Bank Operating
Software System) szoftverrendszerre, amely tulaj
donképpen egy olyan banki teljeskörűszámítógépes
rendszer, ami minden takarékszövetkezeti terméket
kvázi számlaként kezel - tudtuk meg dr. Hunya Mik
lóstól a bank ügyvezetőigazgatójátóI.

Dr. Hunya Miklós elmond- - A mai modern számító-
ta, hogy az új rendszer azon- gépes banki háttér feltéte-
nali elszámolást alkalmaz, s a leit a régi rendszer már
takarékszövetkezeti egységek nem elégítette ki, hiszen
bérelt telefonvonalakon ke- külön-külön tartotta nyil-
resztül kapcsolódnak a bank ván a banki ügyleteket, s
endrődi központjához, ahol az gyakorlatilag ahány ter-
adatokat azonnal feldolgoz- mékünk volt, annyiféle
zák egy központi szárrútógép szoftvert igényelt a mun-
segítségével. ka. Az új rendszer minden

terméket összekapcsol és ez
gyorsítja a munkát. Ám a
technikai jellegű változás
megszokása egy ideig gon
dot okoz még a dolgozóink
számára, s emiatt az ügyfe
lek türeimét kérjük - tájékoz
tatta lapunkat dr. Hunya
Miklós.

Az átállásról múlt év ok
tóberében döntött a taka
rékszövetkezet
igazgatósága, és az új banki
rendszer bevezetése ez év
májusában kezdődött, majd
a hálózati rendszer kiépíté
sét követőena dolgozók ok
tatása után júliusban három

hétvégén próbaüzemet tar
tottak.

- A korszerűbb banki
szoftverrendszer bevezeté
sét a takarékszövetkezet
üzemmérete mindenképpen
indokolta azzal együtt is,
hogy jelentős költségráfor
dítást igényelt. Az új számí
tógépes rendszer a
következő évezred követel
ményeinek is megfelel, s bí
zunk abban is, hogy az
ügyfélszolgálat a kezdeti ne
hézségek után egy magasabb
színvonaion fog megvaló
sulni - mondta végül dr. Hu
nya Miklós. H. E.

t

INTERSPÁN BÚTORLAP-KERESKEOÉS
Babecz és Társa Bt. Gyomaendrőd, Fő út 81/1. (a volt Enci területén)

* Bútorlapok,
* munkalapok,
* MDF-lapok,

* faforgácslapok,
* farostlemezek,
* szerelvények.

Vállaljuk: egyedi bútorok _~----'

elkészítését, irodák, ----
konyhák berendezését!

Nyitva: hétfőtől-péntekig8-l7-ig, szombaton 8-l2-ig. Tel.: 06-20/9277-960

A VELVET BÚTORBOLT Új CíME:
Gyomaendrőd, Fő út 81/1. Te.: 2 19277-960,30/9453-274

FIGYELEM!

HASZNÁLT étkezőszék.::k,
kávéházi asztalok,
bőr ülőgarnitúrák,

játékok és ruhák kaphatók a volt
Enci ebédlőjében:

Fő út 81/1.

Nyitva: hétköznap 9-12-ig, 13.3)
17.3D-ig, szombaton 9-12-ig.

Ingyenes árajánlat, ingyenes tervezés,
ingyenes helyszíni felmérés!

Velünk mindig kényelemben
érezheti magát!
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Egy város, két csapat

Egyesül-e a Barátság és a Gyolllai FC
Mint az a focirajongók előtt már ismeretes városunk
egyik csapata, a Barátság SE ősztól az NB II-ben, a
másik együttes, a Gyomai FC az NB III-ban folytatja
küzdelmeit a helyezésekért. Ez azt is jelenti, hogy
mindkét városrész csapata az eddigieknél jelentő

sebb anyagi támogatást remél a legnagyobb szpon
zortól, az önkormányzattól. Többek között erról is
szó volt a képviselő-testület július 29-i ülésén, melyet
egyébként a Barátság SE nemrég felépített szé=.;:há
zában rendeztek.

Elhangzott, hogy az end
rődi csapatnak a működés

hez 4-5 millió forintra lesz
szüksége, míg a gyomai
együttes költségei 3-3,5
millió forintot tesznek ki.
Az önkormányzat szeptem
berben dönt arról, hogy

mennyi városi pénzzel járul
hozzá a két csapat említett
költségeihez. A képviselő

testület döntése alapján
egyébként a Barátság SE450
ezer forint nevezés i díj ki
egészítést kap a várostól, s
emellett még 500 ezer forin-

tot a Népligeti pálya felújítá
sára.

- Reálisan kell látni, hogy
két ilyen kvalitású csapatot
nehezen tarthat el a város és
a helyi vállalkozók. De még
mindig jobb, hogy két ilyen
csapata van a városnak, hi
szen játékukkal, eredménye
ikkel a város hírnevét is
növelhetik - nyilatkozta la
punknak dr. Dávid Imre pol
gármester.

- Egyesek szerint - takaré
kossági okokból - célszerű

lenne a két csapatot egyesí
teni. Ön támogatná ezt az el
képzelést?

- Mi erre itt a városhá
zán nem gondolunk. Nem
agitálunk sem az egyesítés

ellen, sem mellette. Ha a két
csapat vezetése mégis az
egyesítés mellett dönt, ám le
gyen, de én erre reális lehe
tőséget nem látok. Az
önkormányzat egyébként jö
vőre új támogatási rendszert
dolgoz ki a futball szponzo
rálására. Az egyik ilyen ja
vaslat szerint az
önkormányzat fenntartja a
város mindkét sportkomple
xumát és e mellett a két csa
pat nevezés i díjait is
kifizetné, ám a mú1cödés töb
bi költségét a csapatoknak
kell majd összeszedni a
szponzoroktól - tájékoztatta
lapunkat a polgárme.ster.

H.E.

Iskolánk Békés megye, illetve Délkelet-Magyarország
legnagyobb érettségi utáni szakképzést végző intézmé
nye. 1999 őszén már a hatodi.!< tanév veszi kezdetét, a
nappali tagozatú képzések különféle felsőfokú szakirá
nyain, korszerű (eurokonform) ismereteket kínálva.

Iskolánkban többszázan tanulnak, és évente a százat
meghaladja a végzettek száma. 1998-ban hatféle szakon
összesen 137-en végeztek.

Érettségi utáni felsőfokú szakképzések
1999 szeptemberétól:

- Biztosítási tanácsadó 1,5 éves
- Gazdasági informatikus 2 éves
- Információrendszer-szervező 2 éves
- Irodavezető l éves
- Merketing- és reklámügyintéző* I éves
- Menedzserasszisztens 2 éves
- Mérlegképes köónyvelő(vállalkozási szakon) 1,5 éves
- Statisztikai szervező, elemző 1,5 éves
- Vállalkozási ügyintéző* 1,5 éves
A Közoktatási törvény júniusi módosítása alapján 

22 éves korig - a második szakképesítés megszerzése is
állami támogatást élvez/vagyis a résztvevő tanulóknak
többnyire ingyenes! l!

A jövő: EURÓPA. Várunk az EURO-ba!
(A *-galjelölt szakok középfokú végzettséget adnak.)

EURO-OKTAÉDER
...(1\ Szakközé iskola

\7 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
(Ifjúsági Ház) Tel./fax: 66/444-625

TOVÁBBTANULÁS

Telefon:
66/386-457, 60/486-333

Nokia 450 bruttó 10.750 Ft
BenefonTitan részletre bruttó 14.565 Ft

kezdő befizetéssel

(~W~~ VI~~~~~~n~]~~~~! ~~LT
RÁDIÓTELEFON KFT

hivatalos forgalmazója

Gellai Szárazépítészet
GIPSZK.ARTON AKCIÓI

* RB 9,5 mm: 448 FtJm2 (áfásan)
* RB 12,5 mm: 475 FtJm2 (áfásan)

* Kereskedés, kivitelezésI

* Tetőzsindelyek,

* Terranova vakolatok, csemperagasztók, fugázók
* Hőszigetelők

Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. u. 25.
Tel.: 06/60-326-075,66/285-840
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Barátság SE - NB II

Új elnök a klubnál
Gyomai FC. - NB III

Fiatalítás
A Gyomaendrődi Barátság SE csapata az NB II-ben
kezdi a bajnokságot. Úgy is mondhatnánk, hogy
némi szerencsével jutott a csapat a felsóbb osztályba
- hiszen két csapat nem vállalta az NB II-ben való
szereplést, így kerülhette~{ be az endrődiek - ám
Kovács Lajos a Barátság létrehozója egy megérde
melt és visszakapott lehetőségról beszél.

Eladó kedvező ároni
Bolti eladótérbe való - fából készült - pult és polcrendszer,

raktári rekeszes fapolcok, 8 rekeszes étel melegentartó pult,
menyezet és fali ventillátor, Omron pénztárgép.

Irodai berendezések: íróasztalok, gépíróasztal, iratszekré
nyek és polcok, elektromos írógép, szalagos számológép,
Ricoh FT 3320-as fénymásoló, 4,5 kW-os hőtárolós kályha,
4-es telefonközpont, kétszemélyes heverő, függönykarnis,
átfolyós gázbojler.

800-as szalagfűrész, gyalugép, ipari olajkazán égőfej, hő

légbefújó csövek, Flamex lángszórók, felújított 3,5 t bulgár
targonca, benzines fűnyíró, fém munkaasztalok.

Bontott anyagok: nagyméretű tégla és cserép, nyíJászárók,
redőny tokos ablakok, fa és fém gerendák, cserépléc, deszka,
víz és gáz csövek, szerelvények, WC öblítő tartályok, fali
lámpák, lemezradiátorok.

Érdeklődni: Gyomaendrőd, Lévai u. 411. (Piros Malom
udvara) Telefon: 66/386-906 délelőtt, illetve 60/616-554

- Nem azért, mert mind az
öt edzőmeccsetmegnyertük,
de úgy érezzük, hogya fel
készülésjól sikerült Somogyi
János edző vezetésével. A
jelenlegi két sérült ellenére a
csapat bizakodva várja az
augusztus 7-i bajnoki rajtot.
A klubvezetés elvárása alap
ján a Gyomaendrődi FC-nek
a bajnokság végén az l-9
hely között kell végeznie.
Ahhoz, hogy ezt a célt elér
jük, szükség van az önkor
mányzat és a szponzoraink
hathatós támogatására - tá
jékoztatta lapunkat Vass Ig
nác a Gyomai FC
ügyvezetője.

A megyei r. osztályú lab
darúgó bajnokcsapata a
Gyomai FC, július 12-én
kezdte meg a felkészülést az
NB III-as bajnoki idényre. A
sikeres szereplés érdekében
négy fiatal játékos került a
csapathoz: Bence Tamás
(21) Szarvasról, Juhász Sán
dor (22) Mezőtúrról, Szántai
Zsolt (20) Barátság SE-tól és
Brlás Gábor (24) Békéscsa
bai Előrétól. Végleg leiga
zolta a Gyomai FC Dinya
Zoltánt a Barátság SE-tól. A
felkészülés során heti öt
edzés, valamint öt edzőmér
kőzés szerepelt a program
ban.

MAGUS-COMP .
Számítástechnikai szakület és szerviz

!) Nyerernénvakci6
Ha szeptember 30-ig 50.000 Ft ~lett vásárol

üzletünkben, részt vesz nyereményjátékunkban. A
szerencsés nyertesek fantasztikus kiegészítőket

nyerhetnek számítógépükhöz!
Az AKCIÓ ideje alatt kedvezményes áron

veheti meg számítógépét!
Jöjjön be hozzánk, és mi részletesen tájékoztatjuk AKCIÓnkróll

Az üzletünkben kapható számítógépek és szoftverek garantáltan 2000. :
év kompatibilisek!

GyomaendrődFő út 230. (Gimivel szemben)
TeYFax:66/282-388

get nyújtott a Bethlen Szak
képző Iskola.

Az NB II-es csapatnál
szinte kicserélődöttajátéko
sállomány, a régi csapatból
mindössze hatan maradtak.
Kovács Lajos szerint a távo
zások alapvető oka, hogy
más klubok jobb anyagi jut
tatásokat ígértek a focistá
nak. Tizenkét új játékos van
a nagy csapatban. Tapasztalt
NB I-es játékosokat is igazol
tak. Edzőváltás is történt, me
lyet Kovács szerint a régi edző
Fodor Sándor kezdeménye
zett azzal a nyilatkozatával,
núszerint pályafutását máshol
folytatná. A Barátság Turcsek
Zoltánt szerződtette, aki eddig
a Békéscsabai Jamina NB Ill
as csapatának dolgozott.

A klub vezetésének elvá
rása, hogy csapata az NB II.
középmezőnyében foglaljon
helyet, ehhez viszont Ko
vács Lajos hosszabb távon
türelmet és bizalmat vár a
közönségtól.

- Nagyon rövid volt ugyanis
a felkészülési időés ezért nem
lehet még egységes csapatnak
tekinteni a gárdát. Ezért véle
ményem szerint az első 3-4
meccsen minden pontszerzés
bravúmak szárrút - mondja
Kovács Lajos, s megemlíti azt
is, hogy köszönettel tartoznak
a szponzoroknak, az önkor
mányzatnak, hiszen támoga
tásuk nélkül az NB II-be való
jutás nem valósulhatott volna
meg.

Az endrődi pályát felújít
ják, s egy év múlva lehet raj
ta játszani. Addig az NB
II-es csapat a felújított és hi
telesített edzőpályán játsza
hazai mérkőzéseit,az ifi és a
serdülő meccseknek pedig a
gyomai pálya ad helyet.

- Tavaly az itthoni Hódme
zővásárhelyelleni meccsen a
bennünket ért méltánytalan
ság miatt nem lehettünk baj
nokok, s most ezt a
lehetőséget kaptuk vissza.
Régi álmom teljesült azzal,
hogy NB II-be került a csa
pat. Úgy érzem, amit vállal
tam, teljesítettem. Öt év alatt
eljutattam a csapatot az NB
II-be, s innentól kezdve már
a város érdeke is, hogya csa
patot ott is tartsa - mondja
Kovács Lajos, aki a közel
múltban leköszönt a klub el
nöki posztjáról.

- Egészségügyi okok núatt
kellett, hogy lemondjak, hi
szen nyolc fordulón át nem
lehettem a csapat mellett.
Olyan elnököt kellett keres
nünk, akinek társadalmi só
lya, szava van és mellette
olyan kibővített vezetőséget

választani akik megfelelően

segítik a munkáját. Úgy vé
lem, hogy olyan elnököt ta
láltunk Gellai Imre
alpolgármester személyé
ben, aki össze tudja majd tar
tani a vezetőség munkáját és
a csapat számára a további
évekre is megteremti az NB
II-ben maradás feltételeit.
Számomra csodálatos öt év
volt, s legalább ilyen öt esz
tendőt kívánok az utódom
nak is - mondja Kovács
Lajos.

Az NB II-ben az előírások

szerint két ifjúsági és két ser
dülő csapatot is nevezni kell.
Kovács Lajos a klubnál to
vábbra is vezető szerepet ka
pott, hiszen ajátékosállomány
biztosítását vállalta. Az ifjú
sági- és a serdülő bajnoksá
gok ősszel indulnak, s
addigra a volt elnök összeál
lítja a csapatokat. Ehhez 
mint mondja - nagy segítsé-
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Barátság SE
Az NB II. Keleti Csoport 1999-2000. évi

őszi fordulók sorsolása
1. forduló: 1999.08.07., szombat, 17.00

FC Eger-Barátság SE

2. forduló: 1999.08.14., szombat, 17.00
Barátság SE-Monor Ilze SE

3. forduló 1999.08.21., szombat, 17.00
Kunszentmártoni TE-Barátság SE

4. forduló: 1999.0828., szombat, 17.00
Barátság SE-Jászberényi SE Vasas

5. forduló: 1999.09.04., szombat, 16.30
Borsod Volán SE-Barátság SE

6. forduló: 1999.09.11., szombat, 16.30
Barátság SE-Kiskőrösi FC

7. forduló: 1999. 09.19., vasárnap, 16.00
REAC-Barátság SE

8. forduló: 1999.09.25., szombat, 16.00
Barátság SE-FC Hatvan

9. forduló: 1999.10.03., vasárnap, 14.30
Kalocsai FC-Barátság SE

10. forduló: 1999. 10.10., vasárnap, 14.30
Gyulai FC-Barátság SE

11. forduló: 1999. 10.16., szombat, 14.00
Barátság SE-Kiskunfélegyházi TK

12. forduló: 1999. 10.24., vasárnap, 14.00
Miskolci VSC Elán-Barátság SE

13. forduló: 1999. 10.30., szombat, 14.00
Barátság SE-KBSC

14. forduló: 1999. 11.07., vasárnap, 13.00
PLC Fót-Barátság SE

15. forduló: 1999. 11.13., szombat, 13.00
Barátság SE-Nyírbátor FC

Használt és Új ruházati bolt
Új ruházat - Hősök u. 44.

Fehérnemű szettek 3300 Ft helyett 2500 Ft

Fürdőruhát 500 Ft-tal olcsóbban

Nyári ruhák, toppok, blúzok akciós áron,
amíg a készlet tart!

Ezenkívül játékok, strandcikkek, ajándéktárgyak kaphatók.

Használtruházat
Petőfi u. 2.

Válogatott ruházat folyamatosan kapható!
Női blúzok 250 Ft-tól 650 Ft-ig

Új gyermek ruhák kaphatók

Gyermek melegítők

2240 Ft-tól 2500 Ft-ig

Gyomai FC
Az NB III Alföld csoport 1999-2000. évi

bajnokság őszi fordulói
1. forduló: 1999.08.07.,17.00

Gyoma FC-HódmezővásárhelyFC

2. forduló: 1999.08.15.,17.00
Békés FC-Gyoma FC

3. forduló: 1999.08.21., 16.30
Gyoma FC-Kisújszállás SE

4. forduló: 1999.08.28.,16.30
Battonyai TK-Gyoma FC

5. forduló: 1999.09.04., 16.00
Gyoma FC-AlgyőSK

6. forduló: 1999.09.12., 16.00
Dömsöd SE- Gyoma FC

7. forduló: 1999.09.18., 15.30
Gyoma FC-Jamina SE Békéscsaba

8. forduló: 1999. 09.26., 15.30
Mélykút SE-Gyoma FC

9. forduló: 1999. 10.02., 15.00
Gyoma FC-Csongrád ÉSSE

10. forduló: 1999.09.09., 15.00
Gyoma FC-Kerekegyháza SE

11. forduló: 1999. 10.16., 14.30
MartfűVSE-Gyoma FC

12. forduló: 1999. 10.23., 14.30
Gyoma FC-Hajós FC

13. forduló: 1999. 10.30., 13.30
Szajol-Gyoma FC

14. forduló: 1999. 11.06., 13.00
Gyoma FC-Makó FC

15. forduló: 1999. 11.14., 13.00
Örkény SE-Gyoma FC

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt két
órával kerülnek megrendezésre.

Color Shop Papírbolt
Gyoma, Petőfi u. 2., Tel.: 66/282-037

* Tanszervásár

Füzetek tavalyi áron: AlS kisfüzet: 25 Ft

Al4 spirál: 120 Ft

* Táskák nagy választékban,
kedvezőáron!

* Nyerjen egy kerékpárt!

3000 Ft-onként sorsjegy!



GYOMAFARM KFT.
A gazdák szolgálatában

OLCSÓ FÓLIA ÉS BÁLAKÖTÖZŐ VÁSÁR!

Fóliák már 45 Ft/m2-tő[

Bálakötözők 240 Ft/kg, 270 Ft/kg

Savanyító edények, cefréshordók

:fi
:j Nézzen be ~o/tjo~nkbo!:fi':4.

GAZDA ARUHAZ ' "
. . '.. A Penny Market mellett '.. . '"

. _~'>\.': _ GAZDA BOLT - .--'<>.
Endrőd, Apponyi u. 3 (A Kondorosi úton)

Várjuk kedves vásár/óínkot!

DINYAIMRE
VAS-MŰSZAKIBOLTJA

- Automata mosógépek
kedvező áron

- Porszívók, hűtőszekrények,
fagyasztóládák

- Konyhai kisgépek
- Minőségi ajándéktárgyak

- Fürdőszobai és fűtéstechnikai

berendezése:-(!

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 98.
Tel.: 66/282-802

;

WATT VILLAMOSSAGI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 214. Tel.: 66/386-358

- Vape légy - és szúnyogirtó készülékek (kültéri, beltéri), lapkák, folyadék, spray

- NILE és ETA háztartási gépek nagy választékban

- Elektromos és vezeték nélküli cseng6k, foglalatok, izzók, fénycsövek, elemek

- SKF és demokratikus gyártmányú csapágyak, szimeringek

VÁLLALJUK TOVÁBBÁ
épületek

villanyszerelését,
érintésvédelmi
felülvizsgálatát

háztartási gépek
javítását, villanymotorok

tekercselését.

A Csárdaszállási
Agrokémai Kft.

a csárdaszállási vasútállomás melletti felephelyén

- nitrogén, foszfor, kálium
és komplex műtrágyák

széles választékával, valamint

- zsákos kiszerelésűvirágföld
kínálattal

várja kedves vásárlóit.

KEDVEZÖ ÁRAK,
KORSZERŰ ÉS GYORS KISZOLGÁLÁS.

; "
ERDEKLODNI: 66/426-042
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INGYENES APROHIRDETESEK

HÁZ,LAKÁS
Holtágra néző 3 szobás, tele

fonos, gáz-központifűtéses csa
ládi ház eladó Gyomán a
Batthyány u. 5 szám alatt. Érd.:
30/9108-376,661283-232

Vásártéri lakótelepi lakást
vennék második emeletig, egy
vagy kétszobásat. Érd.: délután,
282-439

Kétszobás, összkomfortos,
kis kertes családi házat vennék
Gyoma belterületén. Érd.: Fe
kécs Józsefné, Gyomaendrőd,

Kner u. l.
Összkomfortos, 10 éve épült,

csatornázott, négy szobás ház
eladó (Encitól 2 percre). Lakó
telepi lakást első emeletig be
számítok. Érd.: Gyomaendrőd,
Honvéd u. 5.
Gyomaendrőd, Móra F. u.

15. szám alatti kétszobás, össz
komfortos családi ház eladó. If
JusagI l~kótelepi

cserelehetőséggel. Erd.: 386
483
Gyomaendrőd, Szélmalom u.

3. sz. alatt kertes, félkomfortos,
telefonos családi ház eladó.
Érd.: 60/472-848, vagy este
66/285-770

Családi ház eladó igényesek
nek Gyomaendrőd, Fáy u. 20.
szám alatt. Érd.: 30/9631-703
Endrődön, gázkon vektoros,

fürdőszobás ház melJék
épülettel eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Sugár u. 132., Tel.:
283-758

Tetőtérbeépítéses, 5 szobás,
garázsos, telefonos családi ház
lakható melléképülettel eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Kőrösi
Csoma S. u. 20/1., Tel.: 285
834
Endrődön a Selyem u. 59/1.

szám alatt kétszintes családi
ház eladó vagy lakótelepire
cserélhető.Érd.: 386-541
Gyomaendrőd, Ságvári u. 5.

szám alatt összkomfortos ház
eladó. Érd.: a helyszínen.

Gázfűtéses családi ház mel
léképülettel, ólakkal, kövesút
mellett Gyoma, Petőfi u. 26.
szám alatt eladó. Érd.: 284-042,
285-121

Kétszintes gáz-központifűté

ses, telefonos családi ház lakha
tó melléképülettel eladó. Érd.:
284-042,285-121
Gyomaendrődön, Vásártéri

ltp. 29/A IIV9. szám alatti két
szobás, erkélyes lakás eladó.
Érd.: a helyszínen, Tel.: 285
559

Gyomán, a Körgát u. I. szám
alatt összkomfortos családi ház
sok melléképülettel eladó. Érd.:
a helyszínen.

Összkomfortos, négy szobás
ház, nagy udvarral, kerttel, sok
meJléképülettel, azonnali be
költözéssel eladó. Érd.: End
rőd, Sugár u. 10., Tel.: 284-415
Gyomaendrőd,Liliom u. 12.

szám alatt összkomfortos csalá
di ház eladó. Érd.: a helyszínen,
Te1.:283-5S0

Gyomán a Zrinyi u. 30. szám
alatt kertes családi ház eladó
>:agy lakótelep ire cserélhető.

Erd.: a helyszínen.
Gyomaendrőd, Hősök u. 15.

szám alatt négy szobás, gáz
központifűtéses ház, gazdálko
dásra alkalmas melléképülettel,
600 négyszögöl osztható telek
kel eladó. Vásártéri lakótelepi
1,5 szobás cserelakást beszámí
tok. Érd.: Buzáné, Gyomaend
rőd, Bajcsy u 46/1., 386-452,
20/9355-199

Gyoma, B. Molnár u. 21.
szám alatt két generáció részére
alkalmas gázos családi ház el
adó. Érd.: Gyoma, B. Molnáru.
23., Tel.: 54/441-044, 54/441
252 (esti órákban).

Gyoma, Budai u. 8. szám
alatt 2,5 szobás, gáz-központi
fűtéses családi ház, nagy mel
léképülettel eladó. Érd.:
minden nap 16-20 óráig a hely
színen, Tel.: 285-242

Gyomán 3 szobás, komfor
tos, gázfűtéses ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Balassi u. 34.

Öregszólóben két család ré
szére alkalmas ház eladó. Érd.:
30/91 5 l-943

Gyomán 4 szobás, összkom
fortos, gáz-vegyestüzelésű, te
lefonos, szuterénos, fél ikerház
eladó vagy kisebb családi házra
cserélhető.Érd.: Gyoma, Gyóni
G. u. 38/1., Tel.: 283-396

Gyomán a Vásártéri ltp-en
föl dszintes, gáz- és vízórás 1,5
szobás lakás l vagy 2 gyermek
es házaspárnak szeptembel1ól
kiadó. Érd.: Gyoma, Vásártéri
ltp. 22/B. IV5., Tel.: 284-601,
vagy Batáriné, Gyoma, Árpád
u.22/1.

?
Gyomaendrődön 142 m--es,

4 szobás, összkomfortos, gará
zsos társasház eladó. Kisebb
cserét is beszámítok. Érd.: 285
963, esti órákban.

Ház eladó Gyomaendrőd,

Zrínyi u. 23. szám alatt. Érd.: a
helyszínen, tel.: 282-093

Gyomaendrőd, Hősök u. 17.
szám alatti ház eladó. Ugyanitt
konyhabútor, székek, asztalok
eladók. Érd.: Gyoma, Mátyás
kir. u. 25/1.

Gyomán kétszobás gáz-köz
pontifűtéses, kertes ház eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Hámán
Kató u. 19., Tel.: 282-193, 284
760

Gyomán, kétszintes gázfűté

ses nagy családi ház, gazdálko
dásra is alkalmas épületekkel
eladó. Érd.: Gyoma, Gárdonyi
u.16.
Gyomaendrőd, Fő út 176.

szám alatti ház, vállalkozásra is
alkalmas, eladó. Víz, villany,
telefon be~ötve, gázcsonk az
udvarban. Erd.: 282-306

Tetőtér beépítéses családi
ház eladó. (Rendezett kör~ye

zet, gázos és telefonos) Erd.:
Molnár László, Gyomaendőd,

Rácz Lajos u. 16., tel.: 284-263
Gyomaendrőd városköz

pontjában komfort nélküli fél
ház eladó. Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: 661247-159, 30/9283-795
Endrődön, a Baross u. 2.

szám alatt ház eladó. Érd.: a
helyszínen.

Sátortetős, kétszobás, össz
komfortos, gázfűtéses ház, jó
alsóépü]etekkel, garázzsal, ipa
ri árammal, telefonnal, 300
négyszögöl telekkel eladó.
Érd.: Gyoma, Gárdonyi G. u.
53., Tel.: 66/284-190
Gyomaendrőd, Gárdonyi G.

u. 37. szám alatti házamat el
adom vagy elcserélném lakás
ra. Érd.: 30/9712-764,283-974

Gyoma központjában két
szobás, nádtetős, öreg ház, mel
léképületekkel, istállóval, 200
négyszögöl kerttel olcsón el
adó. Endrődi csere is érdekel.
Irányár: 650 ezer Ft. Érd.:
76/478-060,76/415-385
Gyomaendrőd,Zalka Máté u.

14. szám alatt ház eladó. Érd.:
283-901

Gyomán, a Nagy Sándor u. 9.
szám alatti 4 szobás ház eladó.
Érd.: Gyoma, Nagy S. u. 14/1.,
Tel.: 282-035 este 6 után.

Lakótelepen albérletet kere
sek. Ajánlatokat: 661282-035

Garázs eladó az Október 6
ltp-en. Érd.: Pintér Klára, Liget
Fürdő

Gyoma, Kossuth u. 26. szám
alatti ház eladó. Érd.: 386-745

Gyomán a Vásártéri ltp-en
első vagy második emeleti, 1,5
szobás lakást vennék. Tel.: 284
509

KERT, TELEK
4,3 ha szántóföld eladó. Érd.:

Gyomaendrőd, Zrínyi u. 27.,
Tel.: 282-093

Gyomán a Bajcsy u. 117.
szám alatt beépíthető közmű

vekkel ellátott üres telek eladó.
Érd.: 30/9252-619

Ház lebontásra, nagy telek
kel eladó. Ugyanitt 22-es gyer
mekkerékpár eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Pásztor u. 13.
esti órákban.
Endrődön a II. kerületben 4

hektár szántóföld eladó. Érd.:
285-757

Eladó kert, Keleti u. 20/1.
szám alatt. Érd.: 386-745
Gyomaendrődön a Torzsás

ban 800 m2 kert kis házzal el
adó. Villany-víz van. Tel.:
285-665

A Bónum-zugban 500
népyszögöl vízparti, telek 15
m--es házzal eladó. Erd.: 284
947

Eladó ~orgászati lehetőség

gel 50 m- iker faház üdülőteI

ken. Víz, villany van. Érd.:
Gyál,29/343-873

Lebontásra való tanya eladó
kiscseréppel. Érd. Altné, 284
538

Eladó 1,7 ha szántóföld
Kocsorhegyen. Érd.: Nagy
Lajos, Gyomaendrőd, Ta
nács u. 23.

JÁRMŰ

Toyota Corolla DX 1986 év
járatú, 1,3 benzines, 200 l au
gusztusig műszakival. Érd.:
66/386-452,20/9355-199

412 kg össz. teherbírású zárt
utánfutó, 2001. 04-ig műszaki

vizsgával eladó. Érd.: 66/283
232

Lada 210589-es, kitűnőálla
Rotban elsőtulajdonostól eladó.
Erd.: 66/388-395

Eladó 88-as kis Polski, mű

szaki 2000. 08-ig. Érd.: Gyoma,
Hársfa u 8., Tel.: 283-450

Citroen C-25 84-es évjáratú,
2000-es benzines, reális áron
eladó. Érd.: 66/386-085

Eladó egy MZ 125 motorke
rékpár, megkímélt állapotban,
friss műszakival. Ugy anilt
egy Simson S51-es 4 sebessé
ges kitűnő állapotban eladó.
Erd.: hétköznap 16 óráig, 386
868

21 éves I200-es Lada eladó.
Érd.: Mészáros Gábor, Fáy u.
32. Tel.: 285-474



Feladóneve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

I
I
I
I .

I
I

: Érdeklődni: .
I
IL J

Gyomán
a Jókai u. 2911. szám

alatt lévő fodrászatban .
Bejelentkezés a 285-669-es

telefonszámon,
Bela fmrénénél.

Pedikűr,

manikűr,

mú1<öröm

Tüzödei és alja
szakemberek

jelenkezését várjuk!
Jó kereseti

lehetőségek!

Jelentkezés:
5502 Gyomaendrőd,

Hídfő u. 7.
Lading János

_
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r--· Akciós őszi búzar
. . vá:ár augu~z,tus?l~ig! t,

.;\;:, ' ,Martonvosa~1 !aJta~. I.•~

* Keramia savanYIto edenyek
* Cefrének, savanyúságnak műanyaghordók!

* Üstök, üstházak, öntvénylábasok, öntvényüstök,
öntvénybográcsok

* Bálamadzag, kötelek, zsinegek, fóliák, zsákok
* Befőttesüvegek, üvegtetők, tartósítószerek
* Újdonság: VAPOREX C+M falszárító adalékl

Váram kedves vásárló/rnat!
Farkas Máté

r------------------------------------------i

Ingyenes az apró! 1

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 felelősséget nem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetóleg ne tartalmazzon
tizenöt (15) szónál többet!

Gyomán 180 m2-es
ipari és kereskedelmi

célra alkalmas
belterületi üzemépület
külön transzformátorral

és kiépített belső
elektromos hálózattal,

telefonnal kedvező
áron és feltételekkeJ

ELADÓ
VAGY

BÉRELHETŐ

Érdeklődni:
Gyomaendrőd,

Lévai u. 411.
(Piros Malom udvara)

Telefon:
66/386-906 délelőtt,

illetve 60/616-554

neműtartóra cserélhető. Érd.:
Orbán, Vásártéri ltp. 27. Ali.

Bontott vályog, nagyméretű

tégla, kiscserép, betoncserép,
szarufák, gerendák eladók.
Érd.: 60/448-082

Eladó egy kétszemélyes,
üvegszálas, 3 éves túrakajak,
egy db 100 W-os hangfal é~ egy
db porcelán fejmosó. Erd.:
Gyomaendrőd,Apponyi u. 27.
Tel.: 20/989-2827

Sürgősen eladó két db heve
rő, parabola antenna és egy ve
zestüzelésű kazán, valamint
egy terrnénydaráló. Érd.: Fő út
147., vagy Vásá.rtéri ltp. AI],

Hálószoba bútor eladó. Érd.:
283-901

Vadonatúj H9'term 20-as
aázkazán eladó. Erd.: 280-126
o Nem használt, rossz telefonját
ne dobja el, megveszem. Tele
fonhoz csatlakozó vezeték készí
tés hosszabítás minden
mé;etben azonnal. Érd.: 285-149

Eladó két ágyneműtartós gyer
mekheverő, egy hegesztő asztal,
egy vasvázas, lemezfiókos satu
pad, egy három fázisú villanym0
tor, egy kézikö~zörű három
fázisú+trafóval. Erd.: Buzáné,
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 4611.
Tel.: 386-452,20/9355-199
Manikűr és mú1<örömépítés.

Érd.: 283-490.
Jó állapotban, lévő 4 égős gáz

tűzhely eladó. Erd.: 66/386-202
Jó állapotban lévő nyúl ketre

cek eladók. Ugyanitt fede"?őké
pes bak eladó. Erd.:
Gyomaendrőd, Zrínyi M. u.
lD/I. tel.: 284-769.

Gyomán a Lévai u. ~II. szám
alatt 2 db kb. 1000 m--es telek
eladó. Érd.: a helyszínen, vagy
a 661386-906 (délelőtt),

60/616-554-es telefonszámon.

Megkímélt állapotban lévő,

kombinálható babakocsi eladó.
Érd.: Csányi, 284-829
Minőségi nádfedés, felújítás,

javítás. Anaygbeszerzéssel
együtt l Este: 661283-146

Háromfunkciós babakocsi
eladó. Édr.: Gyomaendrőd,
Munkácsy u. 25. Tel.: 284-053

Fájdalommentes fülcimpa
lyukasztás. Tel.: 20/9857-378

Új krómozott, egymeden
cés+csepegtetős mosogató,
szekrényrész nélkül eladó. Tel.:
282-660, 18 óra után.

Hatméteres bontott telefon
oszlopok eladók. 5000 Ftldb.
TeJ.:386-972 (este)

Új, békéscsabai (Jamina hol
land) típusú mázas tetőcserép,

300 db·eladó. Tel.: 285-905
Jó állapotban lévő vegyestü

zelésű kazánt vennék. Erd.: az
esti órákban 284-311

Öt korongos rendsodró el
adó. Érd.: Gyomaendrőd, Pető
fi u. 28. Tel.: 284-185

Akvárium, 55 literes, üres ál
lapotban, felszereléssel együtt
eladó. Tel.: 285-820

Eladó egy 150 literes Lehel hű

tőszekrény és egy gyerrnekkerék
pár. Érd.: Gyoma, Kulich u. 12.
Szövőszék, Singer varrógép

és kézi hajtású morzsoló eladó.
Érd.: 389-766

Egy kékesszürke, ágynemű

tartós heverő eladó, vagy ágy-

Trabant kombi tetőcsomag

tartóvaj másfél év műszakival

sürgősen eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Sallai u. 1311. Tel.:
30/9582-316

Trabant eladó. Érd.: Gyoma,
Jókai u. 10/1. Tel.: 285-665

EGYÉB

Wartburggal rendelkező

nyugdíjas gépkocsi vezetőt ke
resek hétvégi személyszállítás
ra. Telefon: 386-815

Alsósok teljes körű korrepe
tálását illetve 5-8. osztályosok
felzárkóztatását vállalom bio
lógiából, kémiából és történe
lemból. Tel.: 285-141

Fiatal lány házvezetői munkát,
vagy bármilyen komoly, arány
lag jól jövedelmező otthon, vé
aezhető munkát vállal. Erd.:
Gyomaendrőd,Somogyi B. u. 5.

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

12 hetes, sárga Labrador kis
kutyák eladók. Érd.: 284-976,
Gyoma, Kölcsey u. 17/2.

ÁLLAT
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A felajzott tanár ollóval
vágta le volt tanítványáról

a rnelltartót
Öngyilkossági kísérlettel végződött a ballagási bankett

Számítógépes színkeverés!
Mintegy 2000 színből választhat fémre, fára, falral

Piktor Bolt, Gyomaendrőd,Fő út 204.
Tel.: 386-611

Lionne
Shop

Gyoma, Hősök útje 46.

* Arany és ezüst
ékszerek·

* BIZSUK
22 karátos

aranybevonattal

~, Törtaranyból
ékszerkézsítés

* Arany és ezüst
ékszerek javítása

AGfA AKCIÓK!

Férfiúi gerjedelmét
csak úgy tudta levezetni
egy gyomaendrődi kö
zépiskolai tanár, hogya
tanév végi bankett éjjelén
ollóvallenyisszantotta
egyik leánytanítványa
melltartójának pántját.
A lehulló fehérneműés az
elóbukkanó mell látvá
nya tovább tüzelte a ko
rosodó tanárembert, ám
néhány pajzán megjegy-

$TIKKURILA

zésen kívül egyéb nem
történt.

Az eset talán így nem is
lenne említésre méltó,
csakhogy a levágott mell
tartójú lány néhány nap
pal késóbb öngyjlkosságot
kísérelt meg. Így került
felszínre a kanos tanár
ügye. A leány ugyanis ott
hon elmondta szüleinek a
történteket, majd a szüló'k
panaszt tettek az iskola ve-

zetésénéJ. Ám jelentő
sebb intézkedést az iskola
vezetése nem tett, mond
ván, hogya kívánatos
lány már a bankett előtt

megkapta a bizo
nyítványát, az iskolát el
végezte, így az iskolai
búcsúbanketten már
nem mint az intézmény
tanulója vett részt. A fel
ajzott tanárt így nem ter
heli felelősség.

emetői harc az ügyfelekért

Lefilmezték
a rongáló sírkövest

Manapság már a nemzet
közi helyzet és az osztály
harc kevésbé fokozódik, ám
a konkurenciaharc egyre va
dabb méreteket ölt a vásár
lók kegyei nek elnyerése
érdekében. A harc nem kí
mélj a temetó1<.et sem.

Történt, hogy nyár elején a
gyomai sírköves éppen
összerakta brigádjával egy
páros sír keretét, majd bejöt
tek múhelyükbe a fejrészért.
Mire visszaértek addigra a
betonkeret valamilyen oknál
fogva eltörött. Néhány nap
múlva az endrődi temetóben
dolgoztak, ahol szintén sír
kereteket állítottak össze.
Ott egymás után kettő tört el
megmagyarázhatatlan mó
don.

A károsult sírköves vállal
kozó megkeresett egy szar
vasi magánnyomozó irodát,
és kérte, hogy derítsék ki a

rejtélyes repedések okát. A
nyomozóiroda egyik embere
egy videokamerával lesben
állt hát a temető egyik bozó
tos részén, s várta a fejlemé
nyeket.

Július 7-én este hat órakor
kelIett bekapcsolni a készü
léket, mert a temetóben meg
jelent a konkurencia egyik
képviselője, aki egy üveg
sörrel a kezében elóbb feltű

nés nélkül körbenézett, majd
felIépett az üzleti versenytár
sa által előző nap összeállí
tott sírkeretre, s néhányat
rugózva eltörte a középke
reszt-rudat. Ezzel 12 ezer fo
rintos kárt okozott, bár nem
ez volt az első eset.

A károsult sírköves felje
lentést tett a rendőrségen,

megrendelője pedig kegye
letsértés miatt élt panasz
szaL ..

oke

Horgászverseny
A Körösi Halász Szövetkezet Horgász Egyesülete

augusztus 7-én és 8-án a Német zugi holtágon rendezte
meg az immáron hagyományos nyári horgászversenyét,
melyre négy kategóriában több mint nyolcvanan neve
tek. A nó1c között első helyzett lett Szúnyogh Istvánné,
aki 7,9 kg halat fogott. A felnőtt kategóriában 29 kg
fogással Putnoki Sándor nyert. 11,2 kilóval az ifjúsági
kategóriában Bucsi Tamás lett az első. A gyerekek
között Lengyel Zoltán fogta a legtöbb halat (9 kg). A
kétnapos versenyen összesen 320 kg halat emeltek ki a
versenyzó1c, akik közül a díjazottak értékes jutalomban
részesültek.

Akció a látszerész üzletben! ,
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.

Tel.: 66/284-255

Augusztus hónapban
20 %-os napszemüveg és

20 %-os gyermekkeret vásárt tartunk!
Szemüvegét munkadíj nélkül

ingyen becsiszoljuk!

Szemüvegvények beváltása,
1 órán belül szemüvegét elkészítjük!

Szarka Csilla, látszerészmester



Bombariadó a Bethlenben
8. ÉVF. 9. SZÁM 1999. SZEPTEMBER ÁRA: 79 Ft,
GYOMA· SZO
ENDRŐDI •,
BESZED Bográcsos népünnepély

Augusztus l-tól Lehoczkyné WolfTündét nevezte ki az
önkormányzat a városi zene- és művészeti iskola igaz
gatójává. A korábbi igazgató Pappné Németh Hedvig öt
éves megbízatása idén lejárt, s az iskola fenntartója, az
önkormányzat pályázatot írt ki az igazgatói posztra. A
megadott határidőre Pappné és Lehoczkyné nyújtott be
pályázatot. Pappné azonban a pályázatok kiértékelése
során, az utolsó pillanatban - indoklás nélkül - vissza
vonta pályázatát, s így egy alkalmas pályázó kapta a
képviselő-testület tagjainak szavazatát. Lehoczkyné
Wolf Tündét a szeptemberi iskolakezdés alkalmával kér
deztük terveiról és az iskola lehetőségeiról.

Interjú a lap 4. oldalán.

Ezentúl más húrokat pengetnek...
Wolf Tünde lett a zeneiskola új igazgatója

munkavállalás során felme
rülnek.

Emellett természetesen a
hagyományos munkaválla
lási tanácsadást is igénybe
vehetik az érdeklődó1<.

A részletes programot a ki
rendeltségen (Gyomendrőd,

Mirhóháti u. ll.) tekinthetik
meg. Tímárné Buza Ilona

kirendeltség vezető

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Lélekben fiatal
A Békés Megyei Munka

ügy Központ Gyomaendrődi
Kirendeltsége 1999. októbe
rében megrendezi a 4S éven
felüliek hónapját. Tudjuk,
hogy ebben a korban már
egyre nehezebb munkát ta
lálni, csökken az elhelyezke
dés esélye. Ennek
ellensúlyozására hirdeti meg
a munkaügyi kirendeltség
októberi programsorozatát a
munkavállalók és a munkál
tatók részére.

A munkáltatók részt ve
hetnek szakmai fórumokon,
tájékoztatókon és lehetőség ...----...,,......,,,.
lesz arra is, hogya munkál
tatók és a munkavállalók
személyesen is találkozhas
sanak akirendeltségen.

A munkajogi, TB és nyug
díj tanácsadás azoknak szól,
akik a szükséges informáci
ókért nem kívánnak Békés
csabára beutazni. A
kirendeltség speciális cso
portos foglalkozás keretén
belül kívánja felkészíteni
vállalkozó szellemű ügyfe
leit azoknak a problémáknak
a megoldására, amelyek a

~~

VIL TECH MUSZAKI BOLT
Westel 900-as előfizetés készülékkel már bruttó 11.900 Ft-tól.

Valamint megújult formában DOMINÓ kártya készülékkel már bruttó
28.000 Ft-tól. Mobiljegyek folyamatosan kaphatók.

~ Gyomaendrőd,Fő út 149., Tel.: 30/9476-624, 66/386-457 ~
~ A Westel 900 GSM Rt. hivatalos forgalmazója ~
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Bográcsos népünnepély

II. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőzőverseny

Körösi halászlé Varga módraÁllítólag nem túl hálás feladat vala
mely főzőverseny zsűritagjának lenni.
Ugyanis nem minden versenyzőkészít
ménye értékelhető a szakácsművészet

csúcsaként, ám a zsűri tagjainak akkor is
kötelessége belekóstolni, ha az étek már
első ránézésre sem nyeri meg tetszésü
ket. Hogy alI. GyomaendrődiNemzet
közi Halfőzőverseny zsűritagjai olykor
fintorogtak-e, azt nem tudni, de tény,
hogy az augusztus 21-én a DreherSöröző
által rendezett versenyen szinte mind a
38 halételt díjazták.

Az immáron hagyományos gyoma
endrődi versengésre a magyarok mellett
holland, német, erdélyi és vajdasági hal
főzők is neveztek. A régi piactéren déle
lőtt kilenc órakor kezdődő eseményt
Mészáros László, a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium megyei
hivatalának vezetője nyitotta meg. Dr.
Csoma Antal, a HaItermelóK Országos
Szövetségének elnöke által vezetett zsűri
pedig három kategóriában értékelte az
elkészült ételeket.

A versenyre látogató közönség nem
válogatott. Az ingyenes kóstolás nagy
tömegeket vonzott a bográcsok köré. Mi
re a zsűri döntést hozott, addigra a nép
minden kondért kiürített ...

H.E.

A körösi jellegű halászlé kategória
győztese a gyomaendrődi Varga Zoltán
(33) úgy tíz éve jött rá, hogy jó halászle
vet tud késZÍteni. Igaz, már gyermekként
is sokat sündörgött a konyhában, míg nem
huszonévesen egy házibulin leste el ba-

rátjától a bográcsban készített halászlé tit
kait.

Persze - mint mondja - sokat javított az
óta a levesen, sőt ami bográcsban elkészít
hető, mindent megfőz.

- A tavalyi versenyre Gácsi Tóni barátom
javaslatára neveztünk be, s az elért eredmé
nyek miatt idén sem maradhattunk ki 
mondja Varga Zoltán, aki a jó halászlé tit
káról a következőt árulta el:

- Lényeg, hogy jó legyen az alapanyag, le
hetó1eg ne tavi halból készüljön és kiváló szí
nes paprika kell hozzá. A legjobb. ha az alaplé
többféle halból készül. Én például előnyben
részesítem a törpehar'csából és az angoinából
készült alapjéból főzött harcsahalászlevet.
Amúgy nincsenek titkok, csupán rá kell érezni
a főzés fortélyaira - mondta a halfőző verseny
egyik idei győztese.

Eredmények:
Tiszai-körösi tipusú halászlevek kö

zül a legfinomabbnak a gyomaendrődi

Varga Zoltál! munkáját találták. A le
gízletesebb dunai jellegű halászlét az
érsekcsanádi ifj. Mojzes Imre főzte. Az
egyéb halételek kategóriában határon
túli győzelem született: a nagyváradi
Sucin El/gen puliszkás halkészítmé
nyét találta legjobbnak a zsűri.

A nyíradonyi Nagy Gyula
a paszírozáshoz kezd

A körösladányiak
ízesítés közben A ha::őző ebédje



J 999. szeptember BOTRÁNy 3

Ki lopta el
az óvodások játékait?

ONLINE
Számítás- és Irodatechnika

Ez év augusztus 16-án az öregszöllól óvodások
szülei panasszal fordultak körzetük öl)kor
mányzati képviselőjéhez,Jakus Imréhez. Ime a
szüló'k levele:

az irígység és a szükség nagy úr
nemcsak Gyomán, de Endrő

dön is ..

Tűzesetek
A helyi önkéntes tűzoltó

egyesülettól kapott információ
szerint szeptemberben több al
kalommal vonultak ki a tűzol

tók. 3-án egy vízbe fulladt
embert húztak ki a Körösból,
8-án a Bódom-zugban egy bal
esetnél segítettek. ll-én az end
rődi Tüzép telepen oltottak,
lS-én a ványai úton kigyulladt
égő árokpartot locsolták. Nagy
laposon l6-án gyulladt ki egy
kombájn, másnap pedig Kőszi

geten kapott lángra a szárító.

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szakület és szerviz

t. Nyeremenvakcio
Ha szeptember 30-ig 50.000 Ft ~Iett vásárol

üzletünkben, részt vesz nyereményjátékunkban. A
szerencsés nyertesek fantasztikus kiegészítőket

nyerhetnek számítógépükhöz!
Az AKCIÓ ideje alatt kedvezményes áron

veheti meg számítógépét!
Jö.üön be hozzánk, és mi részletesen tájékozta~uk AKCIÓnkról l

Az üz1etünkben kapható számítógépek és szoftverek garantáltan 2000.
év kompatibilisek!

GyomaendrődFő út 230. (Gimivel szemben)
TeVFax:66/282-388

termékek a farmerházban!
Tréningek, pulóverek, zoknik, dzsekik,

MUSTANG FARMERHÁZ
Gyomaendrőd, Fő út 181/1.

MUSTANG FARMERHÁZ
Új ŐSZI-TÉLIkollekciók!

Pulóverek, kabátok, kapucnis pulóverek,
nadrágok, ingek,

kiegészítők széles választékban.

Tisztelettel az óvodai Szüló7<.,
és Óvodások nevében:

Czikkely Péterné,
volt SZMK-tag.

Lapunknak nem feladata ki
nyomozni, vajon ki, vagy kik
lopták ele a gyerekek játékait.
Valószínú1eg nem a gyerekek
hordták haza az új játékokat.
Persze azt sem áll szándékunk
ban feltételezni, hogy valame
lyik óvónő nyúIta volna le az
ajándékokat. Mindenesetre az
óvódák bérbe adása idején talán
jellemzőnek is mondható az a
jelenség, hogy az egykori óvo
dai dolgozók csak a leltár sze
rinti játékokat, bútorzatot
hagyták az épületben, men hát

a gyermekek önfeledt, játszani
vágyó hadát. ElHTnt az új játé
kok számos része, maradt egy
csekély, siralmas, elhasznált és
a kiselejtezés szélén álló játé
kok pár darabja.

Kérésünk az volna Ön felé,
hogy adjon ésszer{{ választ ar
ra, hogy kinek állt jogában,
vagy érdekében az új játékok
eltüntetése az óvodából. Az
ajándékba adott játékokról va
lame ly okból felvételi leltár
nem készült, {gy csak a gyer
mekek és a szii/ők emlékezeté
bői tudjuk azt, hogy kb.:
középméreuT babából 3 db
(több fajta, 40-50 cm-es), m{{
anyag allló kb. 4 db, puzzle já
tékok. kb. 2 db, orvosi táska,
gyöngyftTző több fajta kb. 3 db,
fodrászkészlet. kávéskészlet,
konyhaifőzó'készletkétféle l-l
db, babakocsi, stb.

Ezen játékok pótlása nagy
anyagi megterheléstjelentene a
szülóknek. Mi, núnt az öreg
szöllősi Gyermekek és Szülók
aggodalmunknak és mélyfelhá
borodásunknak adunk hangot,
és kéljük Önt, hogy járjon köz
ben érdekünkben azért, hogy
ezek a gyermekek által szeretett
és megbecsült játékok visszake
rüljenek az óvodába, a jogos
tulajdonosuk körébe, a Gyer
mekek közé...

Tisztelt KépviselőÚrI
Azzal a kérésse/fordulok Ön

höz, hgy az Öregszöllősi külte
rületi óvodások és szülei
észrevételeit. panaszait kivizs
gálni és lehetóség szerint orvo
solni szlveskedjeJl.

Mint Ön is tudja az óvoda
1999. augusztus J-vel szerződé
ses üzemeltetésre átkerült Ku
likné Giricz Ilona nevére.

Egy jól mÚködőóvoda elen
gedhetetlenfeltétele közé tarto
zik a játékparkfeltöltöttsége, és
választékos mivolta. Ez most
nem mondható el az ovijelenle
gi leltár alapján átadott és át
veti játékairó/. Siralmas, kb. öt
éves elavult. elhasználódo[[
eszközök ralálhatók az egység
ben.

Közwdott. hogy 1998. de
cemberében az Öregszöllő

megbecsült Vállalkozói, Önnel
az élen kb. 30. OOO Ft érték{{ új
játékokkal lepték meg az óvo
dások népes táborát, és Ók ezt
nagy örömmel fogadták el.
Ezek a játékok segÍlették Őket
napjaik átélésében, tan{ttatá
sukban vettek részt, ígyelmond
haló, hogy számukra nem csak
anyagi, hanem eszmei értéket
képviseltek.

Sajnos, hogy képviseltek,
mert az óvoda nyitásakor ezek
a játékok már nemfogadhatták

Részletvásáriás akár 36 havi részletre is!
Új és használt konfigurációk igény szerinti összeállítása.

Használt nyomtatók részletre már havi 900 Ft-tól.

Internet előfizetés!

Nyisson Ön is díjmentes elektronikus postafiókotl

Részletek az üzletben.

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

E-maiI: online@bekes.hungary.net
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A Kisráti útra költözik a zeneiskola

1999. szeptember

Wolf Tünde lett a zeneiskola új igazgatója

Iskolafelújítások

Augusztus l-től Lehoczj(yné
Wolf Tűndét nevezte ki az önkor
mányzat a városi zene- és művé

szeti iskola igazgatójává. A
korábbi igazgató Pappné Németh
Hedvig öt éves megbízatása idén
lejárt, s az iskola fenntartója, az
önkormányzat pályázatot írt ki az
igazgatói posztra. A megadott ha
táridőre Pappné és Lehoczkyné
nyújtott be pályázatot. Pappné
azonban a pályázatok kiértékelé
se során, az utolsó pillanatban 
indoklás nélkül - visszavonta pá
lyázatát, s így egy alkalmas pályá
zó kapta a képviselő-testület

tagjainak szavazatát. Lehoczkyné
Wolf Tündét a szeptemberi iskola
kezdés alkalmával kérdeztük ter
veiról és az iskola lehetőségeiról.

- Milyen a kapcso!.ata a régi igazgatónővel ?
- Pappné hegedűtanárként dolgozik to-

vább az iskolában. Egyes kérdésekben van
nak ugyan nézeteltéréseink, de remélem,
hogy mint tapasztalt vezető, segíti majd az
iskola fej lődését - mondja Wolf Tünde, aki
1996 óta tanít néptáncot a művészeti isko
lában, ahol tavaly óta igazgató helyettes is
voll, s idén szerezte néptáncpedagógusi
diplomáját a Magyar TáncművészetiFőis
kolán.

- Pályázacában milyen tervekkel próbál
ta maga mellé állÍlani a dömés előtt lévő

képviseló'ket?

Az önkonnányzat idén nyáron - a
pályázatokon elnyert összegekkel
együtt - több mint SO millió forintot
fordított három oktatási intézmény fel
újítására. A 2. Sz. Általános Iskola Fő
úti épületén Ideserélték az ablakokat. A
Bethlen Gábor SzakképzőIskolábante
tőtér-beépítéssel új tantenneket alakí
tott ki. Megszépült a Kner Imre
Gimnázium épülete is. AGyomaszolg
Kft. ldcserélte a régi nyílászárókat és
felújította a homlokzatot is.

A Bethlen SzakképzőIskola Hősök
úti 1981-ben épült egy emeletes la
postetős tanügyi épületét 1998-ban
kezdték el bővíteni tetőtér ráépítéssel.

- A beruházásra egyrészt azért volt
szükség, mert alapostetőszigetelésé
nek állaga évró1-évre romlott az állan
dó javítások ellenére. Másrészt a

Wolf Tünde néptáncpedagógusként
is oktatja a fiatalokat

- Pályázatomban fő szempont volt a
menedzser tipusú vezetői stílus kialakítá
sa. Mindez egy új iskolavezetéssel oldha
tó csak meg annak érdekében, hogy az
iskola jobban mÚKödjön, s hogy intézmé
nyünk nyitottabbá váljon. Itt a művészeti

iskolában 300-400 általános iskolás korú
gyermeket tanítunk. A zenei oktatás kere
tében hegedűn, zongorán, furulyán, fuvo
lán, klarinéton, szaxofonon, trombitán,
kürtön, gitáron és tangóharmónikán ta
nulhatnak a gyerekek. A táncművészeti

oktatás során néptáncot tanítunk, s ettól a

növekvő tanulólétszám miatt újabb
tantermekre van szükség - tájékoz
tatta lapunkat Gubucz József igazga
tó.

A munkát a Thermix Építőipari
Szövetkezet végezte, s az ünnepé
lyes átadásra 1999. augusztus 31
én, a tanévnyitó napján került sor.
A tetőtérráép ítéssel 4 új szak tan te
rem kialakítására nyílt lehetőség.

A beruházás részeként az új és régi
tanügyi épület közti bejárót egy te
tővel kötötték össze, s ezzel egy
aula kialakítása kezdődött el. Az
építkezés összesen 26 millió fo
rintba került, melyből 9 millió fo
rint volt önkormányzati
támogatás, 6,4 millió pályázati ösz
szeg, 10,6 millió forintot pedig az
iskola finanszírozott.

tanévtól kezdve indul a festészet és a grafi
ka oktatása.

- A város mindhárom általános iskolájá
ból vannak tanítványaik. ám érresüléseink
szerint az egyházi iskola saját falain belül
fogja megoldani cl mLívészeti oktatást...

- Az elmúlt években az egyházi iskolá
ba tanárainkjártak ki néptáncot, szolfézst
és hangszert tanítani. A katolikus iskola
sajnos e tanévtől kezdve nem tud biztosí
tani tennet az oktatásra, ezért más épüle
tében tanítjuk majd az egyházi iskola
művészeti okatásra jelentkező tanulóit.
Amennyiben lesz jelentkező... Az egyhá
zi iskola új igazgatója rendkívül ambíci
ózus fiatalember, s úgy tájékoztatott,
hogy iskolájukban beindítja a néptánc és
a zongora oktatását, melyet önállóan fog
nak megoldani.

- Az önkormányzat döntése alapján a ze
neiskola a Rákóczi úti épülelbőlnovemoer
lől átköltözik a Kisréti úti iskolaépületbe.
ahol a mostani tanévtől - átszervezés miat!
- /lem indult okICltás...

- A Rákóczi úti épületet már kinőttük.

hiszen például a néptáncoktatást a művelő

dési központban voltunk kénytelenek tarta
ni. Az új helyen a két épületben kapna
helyet a zenei- és a néptáncoktatás. A most
induló képzőművészetioktatás az általános
iskolákban folyik. A Kisréti úti iskola ud
vari épületének átalakítására négy millió
forintot kaptunk a várostól. s a következő

években további összegekre lesz szükség,
hogy a kor színvonalának megfelelőépület
együttest alakíthassunk ki - mondta végül a
városi zene- és művészeti iskola igazgató
nője.

RE.
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Szezonzáró értékelé

Visszatérő törzsvendégek
KIÁRUSÍTÁS
KEDVEZŐ

"ARON!
. A közepesnél gyen

gébb nyarat zártunk, s
ez jellemző volt Magyar
ország valamennyi für
dőjére és kempingjére 
mondja szeptember ele
jén Vass Ignác, a gyoma
endrődi Liget Fürdő

vezetője.

- Mindez a szeszélyes, esős
nyárnak is köszönhető, de an
nak is, hogy az embereknek
sajnos egyre kevesebb a pén
ze, még akkor is, ha itt a für
d6ben és a kempingben a
tavalyi árakat nem emeltük 
mondja Vass Ignác.

Biztató azonban, hogya
kemping bel-, és külföldi
törzsvendégei idén is vissza
tértek és kellemes heteket
töltöttekel Gyomaendrődön.

- Ahhoz, hogy törzsvendé
geinket megtartsuk, és újakat
csábítsunk Gyomaendrődre,

nemcsak szinten kell tartani
jelenlegi szolgáltatási színvo
nalunkat, hanem emelni is
kell, ehhez azonban még to
vábbi jelentős fejlesztésekre
van szükség. Árakat is csak
akkor lehet emelni, ha mögöt-

tejelentős színvona! emelke
dés is van.

A fürdővezetóJe szerint elen
gedhetetlenül szükséges a ki
szolgáló helyiségek, az öltözó1<,
kabinok, a WC-k felújítása, va
lamint sportolási lehetőségekre:
strandröplabdára, strandfocira,
csúszda kialakítására.

- Hogy a szezont meg tudjuk
hosszabbítani, a fedett fürdő

teljes felújítására, a gyógyá
szati rész bővítésére és egy eh
hez kapcsolódó fedett uszoda
megépítése a legfontosabb. A
fedett fürdő említett rekonst-

rukciójának tervezése jelen
leg folyamatban van, s a ter
vek várhatóan decemberben
készülnek el. Az építkezés
60-70 százalékát pályázati
pénzekből, a fennmaradó
részt városi öneróbó1 kíván
juk fedezni - tájékoztatta la
punkat a fürdő vezetője.

A Liget Fürdő kinti és fe
dett része egyébként várha
tóan szeptember 20-án bezár
a termálkút felújítása miatt.
A munkálatok 2-3 hétig tar
tanak, majd ezt követően új
ra nyit a fedett fürdő.

Bolti eladótérbe való
pult és polcrendszer fából
(darabonként is), raktári
fapolcok, étel melegen
tartó pult, fali ventillátor,
Omron pénztárgép, író·
asztalok. iratszekrények.
elektromos írógép, szala
gos számológép, Ricoh
FT 3320-as fénymásoló,
4,5 kW-os hőtárolóskály
ha, 4-es telefonközpont,
kétszemélyes heverők,

SOO-as fűrészgép, gyalu
gép, hőlégbefúvó csövek.
benzines fűnyíró, 3,5 t
Bolgár targonca, fém
munkaasztalok. Bontott
anyagok: 90x ISO-es egy·
szárnyú ablakok, redőny
tokos ablakok,
fagerendák, cserépléc
víz- és gázcsövek, szerel
vények, WC-öblítő tartá·
lyok, lemezradiátorok, 5
literes üvegek és további
eszközök-anyagok (tüzi·
fa is)'

Érdeklődni: Gyoma
endrőd, Lévai út 4/1. (Pi·
ros Malom udvara)
Telefon: 66/386·906,
60/616-554

Értékesítés: 8-12 óra
között (hétjó'tó7 péntekig)

Nosztalgiaest
afürdóben
A Liget Fürdő idei nyári leg

nagyobb rendezvénye az au
gusztus 19-i Nosztalgia Est
volt. melyen fővárosi művé

szek szórakoztatták a fürdóbál
vendégeit, majd az éjjel egy
óráig tartó táncmulatságon a
gyomaendrődi Három Cent
Band "húzta" a talpalávalót. A
rendezvény két fő támogatója
az Országos Takarékpénztár és
Kereskedelmi Bank Rt. helyi fi
ókja, valamint a Németh Nyílá
szárógyártó és Forgalmazó Kft.
volt.

Kapós
volt a

sültmalac
A Liget Kemping Nádas

Sörözőnek elkeresztelt kert
helyiségében idén is nagy si
kere volt a malacsültnek.
Kiss Sándor a vendéglő ve
zetője elmondta, hogy idén
nyáron összesen 50 malacot
sütött meg nyárson, s ez a
szám az elmúlt évekhez ké
pest rekord.
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Százharminc éve született

zántay Endre a gyotnai építész

H.E.

Szántay Endre

Szabó Zsuzsannát. Négy
gyermekük született: Endre
l 924-ben, Lajos 1925-ben,
Gábor I928-ban és Lóránd
1930-ban.

Az egykori szülőotthonépületét, G. Nagy László féle Hő·

sök úti lakóházat 1927-ben tervezte Szántay. Az épület fa
lán emléktábla őrzi az építtetőés a tervező nevét.

~_...-:- -

munkássága alkalmából elis
merésben részesítette, s
ugyanebben az évben Szántay
Endrét felvették a Budapesti
Mérnöki Kamarába.

Többek között nevéhez fű

ződik a csi Ilaghegyi reformá
tus templom tervezése, s
felépítésével kapcsolatos
munkák ellátása. Ugyanitt a
helybéli református gyüleke
zetben is munkálkodott.

Gyomán több épület is őrzi

Szántay munkáját. Az itt bemu
tatott lakóházak mellett őkészí
tette a református templom
restaurálás i tervét 1937-38
ban. A Szabadságtéri volt
SZTK épület dr. Cristian Kál
mán ügyvéd házának 1927-es
átalakitási tervét is ő készítette.

Szántay Endre 1923. május
21-én vettefeleségül agyomai

ahol az általa kivitelezett pesti
bérházak művezetésimunkáit
látta el. A század utolsó évei
ben elóbb Kosztolányi Kann
Gyula műépítész irodájában
dolgozott, majd l 899-ben ke
rül a fővárosi magasépítési
ügyosztályhoz.

Közben tovább képezte ma
gát, és 1900. július 3-án vizsgát
tett a Budapesti Építőmesterek
Szövetségének Bizottsága
előtt. E vizsga lehetőségetadott
számára az önálló tervezői fel
adatok vállaJ,ására is. A Magyar
Mérnök és Epítész Egylet tag
jaként nyugdíjazásáig a főváro

si építési főosztály

munkatársaként dolgozott, s
193 l -ben Lieber Endre helyet
tes polgármester a főváros szol
gálatában eltöltött 35 éves

Gyomán a Kossuth utcán áll Kocsis István egykori családi
háza, melyet Szántay tervezett 1926-ban

Százharminc évvel ezelőtt, 1869. november 13
án született Gyomán Szántay Endre építész, aki
l}ek emlékét Gyomán több épület is őrzi.

Edesapja Szántay András cipész-iparos volt,
édesanyja Tokai Zsuzsanna.

1913 júliusában írtak ki tervpályázatot a mezőtúri

városháza épületére. A 41 pályaterv közül ezt
Szántay Endre készítette

Elemi iskoláit Gyomán,
majd Nagyszalontán végezte.
1886-ban Nagyváradra került,
ahol Guttmann József építő

mesternél kitanulta a kőmű

ves mesterséget.
Bizonyfiványát 1890. augusz
tus 31-én hitelesíti a nagyvá
radi ipartestület, melyből

kitűnik, hogy számtan-mértan
és rajzolásból jeles ered
ménnyel végzett.

Nagyváradról Budapestre
vezetett az útja, ahol I894-ben
kapott bizonyítványt az építő

iparosok középiskolájában.
Az iskola elvégzése közben
pesti kőművesmesterek mel
lett dolgozott mint segéd,
majd I 893-tól évente hét hó
napot Lenberger Alfréd építő

mester irodája foglalkoztatta.

T:'
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dl INTr;q -dl
NYELV&>TUDIO

Róza Vendel, Gyomaendrőd, Hársfa u. 811.
Tel./fax/ü.rögz.: 66/386-736, Tel.: 66/282-686,

Mobil: 06-20/9142-122, E-maii: vendel@bekes.hungary.net

Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK
Kezdőtől a nyelvvizsga szintig, valamint
korrepetáló és felzárkoztató csoportok

30 órás 8 500 Ft
50 órás 13 500 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga
feltételei szerint

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(FüLMELL)

Felvilágosítás és jelentkezés: a fenti címen.

Fordítás, tolmácsolás

A legizgallDasabb bibliai
eselDények

Gyuricza Antal könyve
WATT

Villamosipari
Gmk.

Gyomaendrőd,

Főút214,

66/386-358

- Porszívó és takarítógép
papír porzsákok

nagy választékban
- Páraelszívó filterek

- Háztartási gép (mosó-
gép, autamata mosógép,
centrifuga) alkatrészek
- Alumínium tokozott
szekrények, műanyag
dobozok, szekrények,

fénycsöves lámpatestek
- Merülőforralók (350
W és 700 W), vasalók,
kávéfőzők, gofrisütők,

szendvicssütó1<, porszívók,
kenyérpirítók, bajsütóK

- Elektomos pákák
(180 W, 300 W, 500 W)
- Vezetéákek, kábelek

Vállalj uk továbbá
épületek villanyszerelését,

érintésvédelmi
fel ülvizsgálatát,

háztartási gépek javítását.
villanymotorok
tekercselését.

Várjuk kedves vásárlóinkat
és ügyfeleiinket l

-

folytattuk a beszélgetést. Eleinte én kérdez
tem sokat, ó1< meg válaszoltak. Lassan sok
minden megvilágosodott előttem, sok min
dent másként láttam, mint korábban és na
gyon komolyan kezdtem tanulmányozni a
BibIiát és más vaIIásos folyóiratokat, köny
veket.

Tapasztalataimról, a tanultakról jegyzete
ket készítettem, és a tanultakat igyekeztem
másokkal is megosztani.

Ajegyzetek, feljegyzések egyre szaporod
tak, és közben néha titokban arra gondoltam,
milyen jó lenne ezt az anyagot könyv alakban
kiadni, hogy minél több emberhez eljusson.
Titkos vágyam hosszú ideig csak vágy ma
radt, már azzal is megelégedtem volna, ha
fénymásolással sokszorosítva SO-60 példány
készíttetnék és azt juttatnám el a legközeleb
bi ismerőseimhez, barátaimhoz. S ekkor tör
tént a csoda: egyik barátom azt mondta, ő

megjelenteti a könyvet, és vállalja akiadással
kapcsolatos költségeket, mert szövegezése
és közérthető nyelvezete miatt úgy érzi, se
gíthet vele az Istent kereső embereknek.

Nem remélt vágyam Isten segítségével, és
Horváth József vállalkozó, volt tanítványom
nagylelkűanyagi támogatásával így vált va
lóra" - írja az előszóban Gyuricza Antal ny.
tanár.

Az endrődi születésű nyugdíjas pedagó
gus Gyuricza Antal (80 éves) Bibliai törté
netek és elbeszélések című könyve jelent
meg szeptember elején.

"Ezt a könyvet elsősorban volt Tanítvá
nyaimnak (azok gyermekeinek, unokáinak)
ajánlom elolvasásra, akiket a közel harminc
éves pedagógiai munkásságunk alatt tanÍtot
tunk feleségemmel - Molnár Erzsébettel - az
Erzsike néni vel Püspökladányban, majd
Gyöngyösön, s végül 18 éven keresztül To
kajban, a Kereskedelmi Szakmunkásképző
és Szakközépiskolában.

Továbbá azoknak a "Gyuricza nevú''' test
véreknek, barátoknak és ismerősöknek, aki
ket az elmúlt évek során -1980-1987- az
Endrődi Gyuriczák címú' könyv - megjelent:
1980 - megírásához szükséges adatgyú'jtés
során - több, mint hatszáz településen járva 
felkerestem és közülük sokakkal ma is leve
lezek, sőt jó néhánnyal azóta is tart a baráti
kapcsolat. ..

Utoljára, de nem utolsósorban mindazon
kedves Embereknek, akik nem csak anyagi
kincset gyú'jtenek, hanem mellette törődnek

a szellemi értékek gyú'jtésével is és szabad
idejükben szívesen elolvasnak egy-egy val
lásos könyvet is.

De valójában mit is tartalmaz, miról is szól
ez a könyv?

Röviden azt is mondhatnám, hogy egy sú'
rített Biblia, de annál több is, meg kevesebb
is: mert minden részletre nem tértem ki, mert
akkor egyszeru másolás lett volna, másrészt
viszont tartalmazza a bibliai történetek legér-

. dekesebb, legizgalmasabb eseményeit. A
Bibliában szereplő legkiemelkedóbb szemé
lyek életének, munkásságának legérdeke
sebb pozitív vagy negatív eseményeit.
Gondolok pId. Ábrahámra, Izsákra, Jákobra,
Józsefre, Mózesre, - Salamonra, Dávidra stb.
Egyszeru szavakkal igyekeztem mindenki
számára közérthetűvé tenni a leírtakat...

Amióta nyugdíjas vagyok - 1980 óta - sok
minden megváltozott az életemben: az isko
lából, a kollégiumból teljesen kiszabadulva,
saját házunkban lakunk, nincsenek kötöttsé
gek és lassan kezdtem ismét vallásos életet
élni. Komolyabb változást azonban 1992 ho
zott: egy szép tavaszi napon becsengetett
hozzánk két fitalember, vallásos folyóirato
kat ajánlottak és Isten Királyságáról kezdtek
beszélni, meg, hogy milyen sok a baj, hogya
bú'nözés, az erkölcstelenség mennyire terjed,
meg ilyesmikról. Majd amikor azt látták,
hogy érdekel amiket mondanak, ingyenes
Bibliatanulmányozást ajánlottak fel, amit mi
elfogadtunk. Egy hét múlva újra eljöttek és



A napfogyatkozás különös hatása a baromfiakra

Napocskával díszített tojást
tojtak a helybéli tyúkok

8

Magyarországon Békés me
gye lakói az utolsók között lát
hatták az augusztus Il-i
napfogyatkozást, mielőtt a
rendkívüli természeti jelenség
távozott volna tól ünk délkeleti
irányba Románia, majd Török
ország felé. A napfogyatkozás
teljességi sávja a megye déli ré
szében húzódott. A nappali sö
tétségben a baromfiak
bevonultak az ólba, a gyöngy
tyúkok és a libák először riká
csolásba kezdtek, majd csönd
lett. A nappali kétperces éjsza
ka végén először a kakasok tet
ték a dolgukat: ébresztőt

kukorékoltak.
A napfogyatkozás előtti he

tekben a rádióban, televízióban
és az újságokban különböző

nagytudású szakemberek ma
gyarázták a népnek a napfo
gyatkozás várható hatásait...

Nos, a gyomaendrődi tyúkok
közül néhányan furcsa rajzola
tú tojásokat pottyantottak ki.
Szekeres Mihály házánál au
gusztus IS-én vasárnap került
napvilágra az a tojás, melyen 
mintha belevésték volna - egy
napkorong és körülötte a napsu
garak láthatók. Ezekben a na
pokban Öregszöllőben Márki
Imre tyúkjai is hasonló "napos"
tojást produkáltak...

ÉGI JELENSÉG

Szekeres Mihály mutatja a különleges tojást

1999. szeptember

A YUN BAO
KFT.

Endrődi Kínai Boltja
megújult árukészlettel

HETENTE
Új AKCIÓKKAL

várja kedves vásárlóit!

Gyomaendrőd,

Hősök tere 7.
(az endrődi templommal

szemben)

NŐI
KONDI
TORNA
indul október l-én

a városi
sprotcsarnokban heti

2xI órában!
Jelentkezni lehet

asportcsarnokban.

A foglalkozásokat
Varga Lajos testnevelő

tanár vezeti.

AGROÁRUHÁZ
- virághagymák, tulipánok, krókuszok, - rózsatövek,

- mécsesek, gyertyák,

- savanyítóedények műanyagból,kerámiából,

- tartósítószerek savanyításhoz,

- műtrágyák, - fóliák,

- műanyagkukák, sima és kerekes,

- virágcserepek,

1

- ker~tésdrótok, - szegek, csavarok,

- DUFA német zománcfestékek,

- alulétrák, belsőtéri ruhaszárítók,

- öntöttvas és zománcos edények,

- üstök, üstházak.

Gyomaendrőd,Fő út 15.
Telefon: 66/386-274, 20/9527-032

GELLAl
SZÁRAZÉPÍTÉSZET

- Belsőépítészeti anyagok, kazettás mennyezetek
- Terranova vakolatok csemperagasztók, fugázók

- Hőszigetelők

ÁRAINKBÓl:
- 12,5 mm gipszkorton bruttó 550Ft/m2

- 9,5 mm gipszkarton bruttó 520 Ft/m2

- 10 cm vastag hőszigetelő paplan bruttó 650 Ft/m2

- 5 cm vastag hőszigetelő paplan bruttó 375 Ft/m2

KERESKEDÉS, KIVITELEZÉS!

Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. u. 25.
Tel.: 06-60/326-075, 66/285-840



1999. szeptember NOSZTALGIA

Osztálytalálkozók
9

A nyár az osztálytalálkozók ideje is. Szinte nem volt olyan hétvége, hogy a város valamelyik álta
lános vagy középiskolája ne adott volna otthont egykori diákok találkozójának.

Augusztus 7-én az endrődi ligeti iskolá
ban találkoztak az 1962-ben végzett egyko
ri diákok. A beszélgetést követően egyik
diáktársuk, Erdősi István jóvoltából este a
Nagylaposi Popfarmon vacsorával folyta
tódott a találkozó. A volt diákok elhatároz
ták, hogy ezentúl gyakrabban, ha lehet
évente találkoznak.

A Bethlen SzakképzőIskola 25 éve vég
zett diákjai találkoztak augusztus 28-án
egykori iskolájukban. A baromfitenyésztő,

juh- és sertéstenyésztőosztályokba járt ta
nulók osztályfőnökeikkel,dr. Gyökös Zol
tánnévai, Bacsa Boldizsárral és Gubucz
Józseffel is beszélgethettek.

Az egykori Kiss Lajos Gimnázium 1979
ben végzett 32 fős osztályából 18-an jöttek
össze augusztus 28-án. A 20 éve végzett
diákokat két osztályfőnökükAndrési Pál és
dr. Jánosik Bertalanné, valamint dr. Kovács
Béla az intézmény jelenlegi igazgatója kö
szöntötte.
Gyomaendrődön a Liget Kemping adott

otthont még 1995. júniusában a nyíregyházi
Széchenyi István Közgazdasági Techni
kum 1967-ben végzett tanulóinak összeje
veteiéhez. Akkoriban az országban három
ilyen iskola múl<:ödött, így Szarvasról, Bi
harkeresztesről, Túrkevéről és termé
szetesen Gyomaendrődról is jártak ide
diákok. Itt végzett Vass Ignác a Liget Fürdő
igazgatója is. Az osztály tagjai olyan jól
érezték itt magukat, hogy azóta minden év
szeptemberében Gyomaendrődön jön
össze a csapat a családtagokkal együtt. A
gyomaendrődi találkozókon rendszerint
Vass Ignác főzőtudományát élvezhetik az
egykori diákok. A mostani, szeptember 2.
hétvégéjén rendezett összejövetelen volt
malacsült, pirítottmáj, sültkolbász, kakas
pörkölt gombával és galuskával, zúzapör
költ és betyáros is.

- Remekül érezzük itt magunkat Gyoma
endrődön, s már gyermekeink között is ba
rátságok szövődtek, így ól<: is szívesen
jönnek Gyomára. Míg el nem fog'yunk, ad
dig minden év szeptemberében itt randevú
zunk - mondta Kovácsné Orbán Éva, a
találkozó egyik fő szervezője.

~ ~
.~ KE~?N~AGLOK lííííI

Literestől a hordós kiszerelésig
Gyoma, Bajcsy u. 100.

20/9458-214,66/386-354

Az egykori ligeti iskolások

25 éves találkozó a Bethlenben

Az 1979-ben végzett gimnazisták
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ENDROD ES VIDEKE

TAKARÉKSZ·· VETKEZEl

~

Ujra megyei bajnok
a Gyomai Horgászegyesület

csapata

Baljós árnyak
Rendezte: George Lucas

I. részSTAR WAR

A már hagyománnyá "
vált tanszervásárral

egybekötött
nyereményakció

fődfjánaknyertese:
Fedorné

Nagy Ibolya,
gyomaendrődi

lakos.
További nyertes

számok:
2000 Ft vásárlási

utalvány: C.61
2000 Ft vásárlási
utalvány: D.83

1000 Ft vásárlási
utalvány: D.32

1000 Ft vásárlási
utalvány: C.86

COLOR SHOP PAPíRBOLT
Gyoma, Petőfi u. 2. Tel.: 66/282-037

Gyermek
Sági Roland (II.)
A csapat vezetőjeSzatmá

ri József, segítője Erdélyi
Gábor. Acsapatversenyben
tehát első lett a Gyomai HE,
megelőzve Békésszentand
rást és Békéscsabát. A verse
nyen a legtöbb halat Roszik
Zsolt, Szilágyi Zoltán és
Nagy Antal fogta. A csapat
tagjai köszönetet mondanak
az egyesület vezetőségének,
valamint a fő támogatónak,
Csüllög Zsoltnak az anyagi
támogatásért. A gyomai csa
pat ezzel az eredménnyel jo
got szerzett az országos
csapatbajnokságon való in
dulásra. Szatmári József

Az augusztus 14-én Szeg
halmon, a Sebes Körösön
megrendezett 1. osztályú
horgász csapatbajnokságon
újra nyerni tudott a Gyomai
HE versenycsapata. A fiata
lokból álló csapat már három
éve folyamatosan készül e
szép eredmény elérésére.

A csapat tagjai, zárójelben
az elért helyezés:
Felnőttek

Roszik Zsolt (L), Weigert
Zsolt (1.), Szilágyi Zoltán
(I.), Nagy Antal (L), Rideg
Tibor (IV.)

Nó1<
Munkácsi Kitti (IV.)
Ifi
Hunya István (I.)

*alapítva 1958. május 18.*

Ön jól választ, ha
pénzügyei bonyolításával az Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezetet bízza meg.

Szolgáltatásaink:

* Forint és devizaszámla vezetés lakosság
és vállalkozások részére

* Belföldi és nemzetközi bankkártya szolgáltatás
magánszemélyek és vállalkozások részére

* Széleskörű lehetőség megtakarításainak
elhelyezésére

* Lakossági és vállalkozói hitelek

* Valutaforgalmazás

* Fundamenta lakáselőtakarékossági szerződéskötés

* Széleskörű tagi kedvezmények

Mindezt kínálja Önnek egy több mint 40 éves
múlttal rendelkező pénzintézet, ahol Önt szolgálják.

Keresse fel kirendeltségeinket:
Gyomaendrőd, Kossuth út 30.,

valamint Fő út l/l .

Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban ...
Nyugtalanság uralkodik a Galaktikus Köztár

saságban. A távoli csillagrendszerekbe irányuló keres
kedelmi utak megadóztatásának tervét heves viták
övezik.

A kapzsi Kereskedelmi Szövetség úgy próbálja elérni
célját, hogy felfegyverzett csatahajóival blokád alá ve
szi a parányi Naboo bolygót.

Míg a Köztársaság Szenátusában véget nem érő szó
csaták zajlanak az aggasztó eseményekról, a Főkancel

lár titokban útnak indít két Jedi lovagot, a béke és az
igazság őrzőit, hogy oldják meg a konfliktust. ..

A Star Wars túlzás nélkül nevezhető az évszázad
filmeposzának: a 16 év szünet után a mozikba visszatérő

legenda Amerikában hihetetlen sikert aratott (6 hét alatt
minden idóK 5. legsikeresebb filmje lett), és Európában
is példa nélküli izgalommal várják a rajongók.

Október 21-től 25-ig
Gyomán az elsők között

Békés megyében
l 7 órától és 19 órától
naponta két előadós,
Jegyek e/ővéte/ben október 75-tő/

azApolló Moz/ban válthatók!
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SZEPTEMBERI AKCiÓ

- 20 % árengedménnyel
gyermekkeret vásár

- SZTK vények beváltása

- Szemüvegkészítés, javítás l órán belül,
illetve rövid határidővelt

- Különleges minőségű vékonyított,
könnyített szemüveglencsék

~ OptikaGácsi
Óvoda hétvégén is

Értesítem a Kedves SzüI6ket. hogya Fő út 85. szám alatti
óvodában (Besenyszegi óvoda) a szombat-vasárnapi nyitva
tartás megkezd6dött. Jelentkezni a 283-387-es telefonszá
mon Szmola Magdolna óvodavezet6néllehet.

. - Filmelőhívás 1 nap alattI .

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 25.

.; .; .;

INTER5PAN BUTORlAP-KERE5KEDE5
Babecz és Társa Bt. Gyomaendrőd, Fő út 81/1. (a volt Enci területén)

* Bútorlapok,
* munkalapok,
* MDF-lapok,

* faforgácslapok,
* farostlemezek,
* szerelvények.

Vállaljuk: egyedi bútorok elkészítését, irodák, konyhák berendezését!

Nyitva: hétfőtől-péntekig8-l7-ig, szombaton 8-l2-ig. Tel.: 06-20/9277-960
.;

VELVET BUTORBOlT
Gyomaendrőd, Fő út 81/1. Tel.: 20/9277-960, 30/9453-274

FIGYELEM!

HASZNÁLT ÉTKEZŐSZÉKEK,
KÁVÉHÁZI ASZTALOK,
BŐR ÜLŐGARNITÚRÁK,

játékok és ruhák kaphatók a volt
Enci ebédlőjében:

Fő út 81/1.

Nyitva: hétköznap 9-12-ig, 13.30
17.30-ig, szombaton 9-12-ig.

Ingyenes árajánlat, ingyenes tervezés,
ingyenes helyszíni felmérés!

Velünk mindig kényelemben
érezheti magát!



Megújult órukészlettel, kibővült vólosztékkol
és o régi személyzettel vórjo vósórlóit o Kossuth úti

, /, ,
HAZTARTASI ES FESTEKBOLT!

Minden hónapban akciós áron mosószerek
.és más háztartási vegyiáruk!
PROFICOLOR FESTÉKAKCIÓ!

Illatszerek, tusfürdők,

- fogkrémek, testápolók,
f:7~ dezodorok, borotvahabok...
Gyomaendrőd, Kossuth u. 31. Tel.: 386-008

Virágkötészeti ladó
,

KIAD
és virágbolti nyaraló/ a Körösi
ELADOI A Körösi Halász Halász
munkakörbe Szövetkezet Szövetkezet
női munkatárs eladásra kínálja Kossuth úti
jelentkezését

Gyomaendrődön,

a Templom zugi HAL-váram! holtág partján,
BOLTJA.Jelentkezni a Pájer Kemping

a 386-183-as mellett lévő
Érdeklődni:

telefonszámon 4 szobás nyaralóját.
Kiss SándorÉrdeklődni: 66/386-8-12 óráig lehet.

535,30/9554-569. 66/386-535

GYOMAFARM KFT.

A Gazdák szolgálatában

GAZDA KISÁRUHÁZ
A Penny Market mellett

- alumínium létrák,

- vas- és falétrák,

- fóliák,

- dekoratív cserépedények,

- csávázószerek,

- őszi búza vetőmag.

Telefon: 66/386-359,
30/9854-756

~
=OO

,(A ".~.'
..0 .

-- --- -

A sárdaszállási
Petőfi Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet

ELADÁSRA KÍNÁWA
aMezőberény040/9 hrsz-ú

4,6850 hektár területű

AGYAGBÁNYA
(volt homokbánya)

00 ~

TERULETET,
megegyezés szerinti áron.

Ajánlatokat írásban,
az 5621 Csárdaszállás,

Kossuth u. 13. sz. címre kérjük!

Ügyintézőnk: Valentinyi Zoltán

Telefon: 66/426-022, 426-033,
valamint 06-30/98-55-841

Telefax: 66/426-056

A Csárdaszállási
Agrokélllai Kft.

a csárdaszállási vasútállomás
melletti telephelyén

- nitrogén, foszfor, kálium
és komplex műtrágyák

széles választékával,
valamint

- zsákos kiszerelésű virágföld
kínálattal

várja kedves vásárlóit.

KEDVEZÖ ÁRAK,
KORSZERŰ ÉS GYORS

KISZOLGÁLÁS.
, ~~

ERDEKLODNI: 66/426-042



eiM:

Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.• Telefon/fax: 66/443·363

LEVÉlCíMÜNK:
Szó-Beszéd Gyomaendrőd, Pf. 48.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Gyomaendrőd, Fő út 173- l 79.

Tel.: 386-851

Rendezze be irodáját

elegánsan,
kényelmesen,
praktikusan

az Európa Irodabútor Centrun1bóll

A ŐÚTI

IRÁG és A]ÁNDÉKÜZLET
dolgozói szeretettel köszöntik. a szeptemberben névnapjukat,

születésnapjukat ünneplőkedves régi és leendő vásárlóikat.

Kínálatunkból: alkalmi csokrok, cserepes-,
vágott- és selyemvirágok, virágkosarak.

Ajándéktárgyak.
Készífményeink házhozszá//ífásáf is vá/la/juk.

ovábbá vállaljuk hagyományos fenyőkoszorúk, .
görögkoszorúk, sírcsokrok, élő és ;f...."'\,
selyemvirágból történő készítését, kiszállítását. ~~ ..;··l

.\~

Gyoma, Petőfi u. 2.

HASZNÁLT
RUHÁZAT

Folyamatosan érkezik
jó minőségű

válogatott ruházat.

- Női blúzok
250-650 Ft-ig

- Munkásruhák
950 Ft/kg

Új gyermek
melegító1<, nadrágok

Minden vásárlót szeretettel várunk!

Új és használt
Ruházati Bolt

Gyoma, Hősök ú1ja 44.

ÚJ RUHÁZAT
Most érkeztek:

- óivatos nadrágok,

- pulóverek, pamut
felsó1<,

- fehérnemú1<.

Ezenkívül kínál link
kedvező áron

aj ándéktárgyakat,
játékokat.

Legyena
vásárlónkl

vásárol,

FIAT
Seicento-t,

h"t"U 0-
szekrényt
és egyéb
értékes

tárgyakat

Ha 1999.
szeptemberében a

.' 'NYERHET/"
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HÁZ,LAKÁS
Gyomán a Vörösmarty u. IS.

szám alatti kertes ház eladó
vagy értékkülönbözettel lakó
telepi lakásra cserélhet?, eset
leg albérletbe is kiadó. Erd.: az
esti órákban, 284-589 vagy
386-856
Endrődön gázkonvektoros,

fürdőszobás ház nagy mellék
épülettel eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Sugár út 132. Tel.:
283-758.

Október 6. ltp-en déli fekvé
sű kétszobás fel új ított lakás el
adó. Érd.: 284-160, 20 óra után.

Holtágra néző 3 szobás, tele
fonos. gáz-központifűtéses csa
ládi ház eladó Gyomán a
Batthyány u. 5. szám alatt. Érd.:
30/9108-376,66/283-232

Két barátnő részére kiadó XI
II. kerületi kétszobás, telefo
nos, összkomfortos lakás. Érd.:
06-1/239-2437
Gyomaendrőd, Móra F. u.

15. szám alatt kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.:
386-483

Mezáberényi út mellett össz
komfortos ház kerttel és gazda
sági épülettel eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Bánomkerti u.
17. Tel.: 282-84], egész nap.

Kertes parasztház kis mellék
épülettel eladó. Gázcsonk az
udvarban. Érd.: Gyomaendrőd,
Kálvin J. u. IS., Tel.: 661282
860, 66/284-185
Gyomaendrődön a Vásártéri

ltp. 29/A. IIV9. szám alatti két
szobás, erkélyes lakás eladó.
Érd.: a helyszínen, Tel.: 285
559
Gyomaendrőd, Rácz L. u. 20.

szám alatti összkomfortos csa
ládi ház nagy melléképülettel
eladó. Érd.: a helyszínen, Tel.:
284-265

Gyomán a Magtárlaposon
sorházi lakás eladó beépített
konyhával, kandallóval. Érd.:
284-516 (esti órákban)

Ház eladó Gyoma, Kossuth u.
19. sz. alatt. Érd.: a helyszínen.

Összkomfortos tanya eladó
kövesúthoz 200 méterre ( vil
lany, központifűtés, vezetékes
víz). Érd.: Hunya, Jókai u. 8.
Tel.: 66/389-636

Gyomán a Lehel utcában két
család részére is alkalmas kom
fortos családi ház ipari áram
mal, kerttel eladó. Érd.:
661285-489
Gyomaendrőd, Nap u. 14. sz.

alatt összkomfortos családi ház

eladó. Csere is érdekel I Érd.: a
helyszínen.

Gyoma központjában két
szobás, nádtetős, öreg ház mel
léképületekkel, istállóval, 200
négyszögöl kerttel olcsón el
adó. Endrődi csere is érdekel.
Irán yár: 650 ezer Ft. Érd.:
76/478-060,76/415-385

Gyomán kétszintes családi
ház gazdálkodásra is alkalmas
épületekkel két család részére
is alkalmas, eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Gárdonyi u. 16.

Tetőtér beépítéses családi
ház eladó. Érd.: Molnár, Gyo
maendrőd, Rácz L. u. 16. Tel.:
66/284-263
GyomaendrődöI\az Október

6lakótelepen 85 m--es gázfűté

ses, három szobás, 2. emeleti
lakás eladó. Érd.: 66/283-019,
délután.

Kétszintes, gáz-központi fű

téses, telefonos családi ház lak
ható melléképülettel (garázs,
szín, ólak stb.), kövesút mellett
eladó. Érd.: 66/284-042,
661285-121

Kertes, összkomfortos ház el
adó vagyegyszobás lakótelepire
cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: Gyomaendrőd, Martos Fló
ra u. 4., Tel.: 661285-968

Öregszölláben Kör u. 3l.
szám alatti ház eladó, sok mel
léképülettel, szántófölddel, ipa
ri árammal. Érd.: 66/386-587

Öregszöllóben II. ker. 415.
szám alatt 1,5 szobás tanya el
adó. Víz, villany van. Érd.: a
helyszínen, egész nap.

KERT, TELEK
A termálfürdő közelé~ben, a

Pocos kertben 1592 m- kert,
vízpartra nyúló, többféle gy ü
mölcsfával eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Körös sor I], Tel.:
66/285-883, este 8 óra után

Gyomán a Hantoskerti u. vé
gén eladó a Gyebnár-kert. Érd.:
a helyszínen

171 aranykorona értékű ke
selyősi föld eladó. Érd.: Gyo
ma, Katona József u. 2.

Keselyősön a hasítás mellett
134 AK szántó eladó. Érd.:
661285-364

Gyomán vízparti, téliesített
nyaralók eladók. Érd.: 661270
344, este 18 óra után.

Kiskörén 2 db téJiesített ame
rikai konyhás, garázsos, telefo
nos, víztől 600 méterre lévő

nyaraló eladó. Érd.: 66/270
344, este 18 óra után.

Eladó építési telek új mellék
éyülettel, gazdasági épülettel.
Erd.: Gyoma, Fáy u. 2611. Tel.:
661283-151,60/455-003
Du~on-parton2,5 ha szántó

eladó. Erd.: 386-340
Sürgősen eladó 2 db föld a

Harcsásban, vízhez közel.
Ugyanitt Robix rotakapa szi
vattyúval együtt eladó. Érd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9. Tel.:
661285-729

Keselyősön II ha föld eladó.
Érd.: Gyoma, Bánomkerti u.
17. Tel.: 282-841

Eladó a gyomai Újkertben
1240 négyszögöl szántó az új
iskola közvetelen közelében.
Az ingatlan egyik vége köve
sútra nyílik. Erd.: 06-42/342
457, 16 óra után.

700 négyszögöl kert gyü
mölcsfákkal, fúrott kúttal, kis
házzal, 300 db fenyővel telepít
ve eladó. Érd.: 661284-615

7,5 ha szántó eladó, vagy
több évre kiadó a Nagyállás tér
ségében. Érd.: 661284-490

Keselyősön 8 ha szántóföld
haszonbérbe, 50 négyszögöl
föld 2000-re veteményes nek
kiadó. 4,5 kW-os hőtárolós

kályhát veszek. Érd.: 284-596
Kövesút mellett 2 hajó minő

ségű szántó eladó 42 aranykoro
na értékben. Érd.: 661284-540
Gyomaendrődön a Torzsás

ban 800 ml kert kis házzal el
adó. Villany és víz van. Tel.:
285-665.

~

A "Papok" földjén 568 m-
veteményes kiadó. Érd.: Gyo
maendrőd. Budai N. A. u. 5.

1100 ml vízparti telek eladó
a Fűzfás zugban. Érd.: 284-540

A Bónom zugban jól megkö
zeJíthetőnyaralótvennék. Erd.:
06-30/924 J-74 I

Keselyősön 4 ha föld eladó
A város alatt jól karbantartott 2
ha föld haszonbérbe kiadó.
Érd.: Gyoma, Kossuth u. 19.

Gyomán a Pocos kertben 960
négyszögöl kert eladó. Érd.:
Gyoma, Jókai u. 1611. Tel.:
66/386-617

Vízparti kert a Soczó zugban
(10 db gyümölcsfával) megmű
velésre kiadó. Érd.: Endrőd,
Décsi u. 10. Tel.: 285-319

ÁLLAT
Eladó 36 család méh 15 kere

tes NB. kaptárakban idei
anyáMaI és egy mézper$ető

vel. Erd.: Gyomaendrőd, Arpád
u. 2/A., déli órákban.

Egy fekete színű kiskutyát
ajándékba adok állatb?rát.
gyermekes családba. Erd.'
30/20-717-09

Cocker Spániel kiskutyák
arany, fekete színűek eladók.
Érd.: 66/284-341,284-297, este.

JÁRMŰ

126-os Polski lejárt műszaki
val és 1200-es Zsiguli-alkatré
szek eladók. Érd.:
06-20/9929-618

1986-os évjáratú 1500-as
Moszkvics lejárt műszakival

eladó. Érd.: 661282-597
ETZ-250 motorkerékpár el

adó. Ugyanitt TZ-4K-14B k.ist
raktorral szántást vállalok.
Érd.: 284-741,16 óra után.

Eladó jó állapotban lévő két
sebességes Babetta segédmo
torkerékpár. Érd.:
06-30/9554-986

VW Golf 1,5 dízeljó állapot
ban eladó. Érd.: 66/282-418

Trabant lejárt műszakivaJ eladó.
Érd.: 285-737, este 18 óra után.

4 I2 kg össz.teherbírású zán
utánfutó 200 l. 04-ig műszaki

vizsgával eladó. Érd.: 661283-232

EGYÉB
Keresek öntött és lemez ra

diátor9kat, vegyes tüzelésű ka
zánt. Erd.: 386-499

4 db-os szekJ"énysor, 200 lite
res villanyboyler, hordozható
csempekályha és szeneskály
hák eladók. Érd. 386-499 (volt
TITÁSZ-telep).

Sportmezek, nadrágok szá
mozását, emblémázását válla
lom. Érd.: 66/386-315

Gyerekfelügyeletet vállalok,
éjszakára is. Erd.: 386-308

Eladó 2 db nagyképernyős

fekete-fehés tévé, jó képpel,
reális áron. Erd.: 283-270

Nem használt, rossz telefon
ját ne dobja el, megveszem. Te
lefon hoz csatlakozó vezeték
készítését, hosszabbítást mi n
den méretben, azonnal. Érd.:
285-149
Fényképezőgép(Zenit, Prak

tica) és tartozékok eladók. Érd.:
59/323-291

Eladó: dohányzóasztal, gáz
tűzhely palackkal, tévéantenna,
padlószőnyeg. Érd.: Gyoma
endrőd, Vásártéri ltp. D/A.
IV6., Tel.: 282-939

Eladó: kétszemélyes, ágyne
műtartós rekamié, kisméretű

vasvázas körfűrész, férfi kerék-
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FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelős szerkesztő:Homok Ernő

Szerkesztőség:5500 Gyomaendrőd,

Fő út 173-179. Telefon/fax: 66/386-85 I
Kiadja: a Rek.line Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Homok Ernő.

Készült: Gyomai Kner Nyomda Rt. Telefon/fax: 66/386-211.
Vezérigazgató: Papp Lajos. ISSN: 1417-1872

Tisztelettel:
Szarka Csilla

látszerész
mester

20 % -os árengedménnyel
kínálunk minden

gyermekkeretet kedves
vásárlóinknak.
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25 és 50 literes üvegbalIon.
Lopók, csapok, zúzóprés, oko
lók. Érd.: 66/285-588

Eladó: színes televíziók, por
szívók, hűtőszek.rények, vide
ók. Érd.: Gyomaendrőd, József
A. u. 20, Tel.: 06-3019741-822

Szólőprés darálóval eladó.
Érd.: Gyoma, Fáy u. 27.

Háromfunkciós Roan tipusú
babakocsi eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Fő út 130. Tel.: 284
904

Építési törmelék úttöltésbe
elvihető. Érd.: 285-407

Hagyatékból eladó: Hajdú mo
sógép, porszívó, gázpalack, fürdő
kád, 120 l-es fagyasztószekrény,
kemping kerékpár. Érd.: Gyoma,
Árpád u. 14. TeL: 283-929

Eladó 13 colos alu könnyű

fém felni, fóleg Ford Escortra.
Érd.: 06-2019-355-199, az esti
órákban.

Bontott fafanyag, 4000 db
betoncserép, 1000 db hazai cse
rép, nagyméretű gyomai tégla
eladó. Erd.: 60/448-082.

Alsósok teljes körű korrepe
tálását illetve 5-8. osztályosok
felzárkóztatását vállalom bio
lógiából, kémiából és történe
lemból. Érd.: 285-14l.

Eladó felújítás miatt kibon
tott 2 db háromszárnyas re
dőnytokos (redőnnyel)

ikerablak és 8000 db kisméretű

cserép. Érd.: 06-30/9-547-357.

Szalagfüggöny, redőny, relu
xa, harmónikaajtó, szúnyog
háló (mobil)! Garázsajtók,
klímák, csatornázás, bádogo
zás, múl:övezés. RészletfIzetés
re is! 661270-344, 18 óra után.

Eladó borászati eszközök:
100 literes, 30 literes hordó. 3

pár, három-keretes mézperge
tő. Érd.: Gyoma, Árpád u. 2/A.,
Tel.: 386-043, este.

Gyomán eladó egy szólőp

rés, és egy szólődaráló. Tel.:
284-252, este.

Franciaággyá nyitható 4 sze
mélyes rekamié és I x l m asztal
eladó. Érd.: 66/285-535

Kisiskol ások korrepetálását és
német nyelvoktatását vállalom.
Érd.: Gózon Helga, 285-556
Betonkeverőeladó. Érd.: Mar-

tínák István, Gyomaendrőd,

Kántorkert u. 3., Tel.: 285-919
Egysoros olasz görkorcs91ya

eladó. Irányár: 13.000 Ft. Erd.:
06-30/2-199-748.

Angol nyelvoktatást és kor
repetálást vállalok. Érd.: Dé
kány Edit, 284-895
Redőny, reluxa, szalagfüg

göny , napell~nző, szúnyogháló,
hevederzár! Erd.: 66/270-344
Nagykerekű, 3 funkciós ba

bakocsi, etetőszék. fonott mó
zeskosár, fajáróka eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 6.,
Tel.: 284-245

r------------------------------------------,,

Ingyene az aprót
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 levelezőlapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetóleg ne tartalmazzon
tizenöt (I 5) szónál többet!

Minőségi szódavíz Kondorosró/! Feladóneve: , .

Érdeklődni: , .

@Kondorosi
szúrt, klórtól mentes vízből!

, Új formájú, 2 literes
SZIl\YlZ palackban!

Gyártja, palackozza: Sznyida János
Kondoros, Áchim u.12. Telefon: 66/389-222

Vigyázat hamisítják! Figyelje acímkét!
A hamisítást atörvény büntetil

Kapható a legjobb gyomaendrődi üzletekben!

Címe: , .

Az apróhirdetés szövege: ,', .

I
I
I,,
I,,
I
IL J



A lyukas vödörból hazáig szórta a opott búzát

"VILLTECH MUSZAKI BOLT

Pénzeső
a Selyem úton

Kétszáz ezer forintnyi pénzeső
hullott szeptember 8-án a Selyem
úton. Egy helybéli ember rohant
be lélekszakadva a rendőrségre,

hogy rosszacska Zsuk kisteher
autójából, a sebességváltó mel
lett elhelyezett tízezresei t egy
rozsdaette résen át kiszippantotta
a rnenetszél. Mindezt csak otthon
vette észre emberünk, s hiába ku
tatta át az utcát a gyomai tüzépig,
pénzét nem lelte ...

A helyi rendőrök augusztus
23-án őrizetbe vettek, majd el
őzetes letartóztatásba helyeztek
egy gyomaendrődi fiatal
embert, akivel szemben évről

évre folyik eljárás. Az említett
nap éjjelén egy közúti ellenőr

zés során állítottak meg egy
gépkocsit, melyben ez a fita
lember, valamint egy barátja
ült. A járrnúben betörőszerszá

mokat találtak a rendőrök. Reg
gelre derült ki, hogy a két fiat;1
azon az éjszakán feltörte az
endrődi Korona Sörözőt, s a lo
pott holmit elrejtették. A fiatal
ember társai már júliusban
előzetes letartóztatásba kerül
tek, akkor ellene terhelő bizo
nyíték még nem merült fel,
most a korábbi bűncselekrné

nyekben való részvételét is
vizsgálják. A társaság számlá
jára egyébként több mint tíz
kocsmafeltörés írható.

SE SZÓ
SE BESZÉD

mfs

Lebuktak

Tüzifát, szenet teherau
tóról árusító házalókjelen
tek meg a gyomaendrődi

utcákon. A rendőrség föl
hívja a lakosság figyelmét,
hogy ezektől az árusoktól
csak nagy körültekintéssel
vásároljanak, ugyanis álta
lában súlyra kevesebbet
mérnek ki, mint amennyit a
vevővel kifizettetnek.

Vigyázat!

helybéli bejáró tanulója, az
ötödik fickó pedig a 2. Szá
mú Általános Iskola egyik
túlkoros tanulója. Egyikőjük
beismerő vallomást tett,
majd a többiek is elismerték,
hogy ők ötlötték ki a diák
csínnek szánt telefonálást.

Cselekményük büntetőjo

gilag "közveszéllyel fenyge
tésnek" minősül. Az ilyen
esetek elkövetője két évig
terjedő szabadságvesztéssel
büntethető.Az ügy vizsgála
ta folyamatban van, az ítél
kezés a bíróság dolga lesz.

A Bethlen iskola igazgató
ja fegyelmi eljárást indított a
négy diákja ellen, melynek
eredménye valószínú1eg az
iskolából való kizárás lesz.

A Weste! Rádiótelefon Kft.
hivatalos forgalmazója

szórta vékony csíkban az ugyancsak lopott
búzát... A vödör meglett, de a búzát felették
a tyúkok.

A tolvajt augusztus közepén vette őrizetbe

a rendőrség, ám előzetes letartóztatását a me
gyei bíróság nem látta szükségesnek. Az au
gusztus 19-én szabadon engedett ember a
következő napokban - megmámorosodva a
szabadság érzetétól - öt újabb bűcselekménYt
követett el.

A többszörösen visszaeső, börtönviselt
férfit a helyi rendőrökaugusztus 23-án ismét
őrizetbe vették, s előzetes letartóztatását
most elrendelte a szarvasi bíróság.

és természetesen a helyszín
re rendelték a bombaku,tatás
ra kiképzett kollégájukat is.
A rendőrök mind a négy kol
légiumi épületet átvizsgál
ták, de robbanószerkezetet
szerencsére nem találtak. A
telefonáló valótlant állított,
ezért éjjel fél háromkor a
rendőrség és az iskola veze
tése úgy döntött, hogy az ut
cán pizsamában fagyoskodó
diákok visszatérhetnek a
kollégiumokba.

A rendőrség a nyomozás
során előállított egy öt tagú
társaságot, akik esténként 
mint helyi menő csávók 
gyakran kerülgették a Bethlen
lánykollégiumot. A csapat
négy tagja a Bethlen iskola

Magáért beszél:

* Új NOKIA 650 nettó 29.900,- bruttó
37.375/- vagy kamatmentes részletre

* Benefon Titán nettó 14.900,- bruttó
18.625 vagy kamatmentes részletre

* NOKIA 540 nettó 9.900,- bruttó 12.375/

WIL TECH MŰSZAKI BOLT
Gyomaendrőd, Fő út 149.

Tel.: 60/486-333, 66/386-457

Az első igazi
rádiótelefon/

Szeptember 6-án éjjel 23
óra 20 perckor egy névte
len telefonáló értesítette a
rendőrséget, hogy 23 óra
4S perckor a Bethlen iskola
kollégiumában fel fog rob- .
banni egy bomba. A tele
fonáló ugyanakkor nem
közölte pontosan, hogy az
iskola négy kollégiumi épü
lete közül melyiket kívánja
a levegóbe repíteni.

A rendőrség azonnal intéz
kedett és először a Fő úti
lány- és aHősök úti fiúkollé
giumot ürÍtették ki, majd a
Hősök út 63. szám alatti és a
Bajcsy úti épületekból is az
utcára küldték a diákokat.
Rendőrisegítség érkezett a

szomszédos településekról

BOlllbariadó a Bethlenben

Több éve szorgalmasan dolgozó helybéli
tolvaj-betörőtfogtak el a gyomaendrődi ren
dőrök. A több mint hatvan éves kleptomániás
"úr" ellen ugyan rendőrségi eljárás folyt, ám
ő ez időalatt is szorgalmasan !opott, igaz nem
nagy dolgokat: tyúkot, biciklit, búzát...

Egy alkalommal vígjátékba illő esetet
produkált. Az egyik ház udvarán emberünk
fogott egy vödröt, s beléje takarmány búzát
rakott. A szajréval elindult hazafelé, hogy
lopott tyúkjait megetesse. Másnap a káro
sult kérésére a rendőrök "forró nyomon"
jutottak el a tettes hez. A lopott vödör
ugyanis lyukas volt, s belóle a tolvaj hazáig



Vita a fociklubok támogatása körül
"Ne mondja senki, hogya képviselő-testületmiatt nem tudnak jól szerepelni a csapatok"

"Furcsállom, hogy az oktatást nem támogatják, de a cirkuszt igen!"
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Ipari park
a város szélén

Az ipari park cím elnyerésére az önkormányzat pá
Iyázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztériumhoz. A
város vezetése az ipari park létesítésére aGyomaszolg
Kft. telephelye és a volt Győzelem Tsz. termelési köz
pontja közötti - a vasút mellett húzódó - mintegy negy
ven hektáros szántóterületet jelöltek ki. Ezeket a
földeket az önkormányzat több tulajdonostól vásároita
meg. (2. oldal)

((~))))ll) l
WESTEl
RÁDIÓTELEFON KFT

Hatszáz kiválasztott válaszolhat
Elégedett-e az önkormányzat munkájával?

- -

Októberi telt ház a kempingben
tr ...

Európai körútjának egyik magyarországi álJomásaként
a gyomai kempingben töltött egy nz.i=0t a németországi
Hymer lakóautósok klubjának 23 járműve és 48 utasa

.Október 23.
Ünnepi műsor

Október 22.18 óra: Zász
lófelvonás és ünnepi műsor

Gyomán a Szabadság téren
az Országzászlónál. Beszé
det mond Domokos László
országgyúlési képviselő.

Október 23. 9 óra: Ünne
pi mise az endrődi katolikus
templomban, majd a kopja
fánál ünnepi megemlékezés
és koszorúzás.

A
Villtech

MűszakiBolt
SZENZÁCIÓS
AJÁNLATA

a lap
16.

oldalán

Hídépítés
Október elején kezdődött

el a gyomai közúti híd fel
újítása. A munkálatok 143
millió forintba kerülnek. A
hídszerkeeztet megerősí

tik, teherbírás át 40 tonnára
növelik, magasságkorláto
zás nem lesz, ám a híd szé
lessége nem változik.

A munkák ideje alatt jel
zólámpás irányítás mellett
egy sávon közlekedhetnek
a járművek.

A felújítás befejezésének
határideje: 2000. június 30.
Addig is a közlekedők

megértését kérik.
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Ipari park a város szélén
Adókedvezményekkel várják a befektetőket

1999. október

Mint az ismeretes, az önkormányzat ipari parkot kíván
létesíteni a város határában, a Gyomaszolg Kft. telephe
lye és a volt Győzelem Tsz. termelési központja közötti
területen. Az önkormányzat ezzel kapcsolatban pályáza
tot nyújtott be a Gazdasági Minisztériumhoz. A város
reményei szerint a kialakítandó ipari terület jobban vonz
za majd a beruházókat, s az új vállalkozások létrejöttével
egyben új munkahelyek is teremtődhetnek.

Gyomaendrődi Ipari Park

A fejlődés motorja lehet
Közterületi bírságok

Parkrongálók, kóbor ebek...
A városi közterület-felügyelet ez év február l-ig a
hatósági osztály keretében végezte eddigi munkáját,
jelenleg a városüzemeltetési osztályhoz tartozik. Míg
korábban ketten, addig ez évelejétól egy közterület
felügyelő járja a város utcáit.

A város vezetése a jelenleg
meglévő helyi adókedvezmé
nyek mellett további kedvezmé
nyekkel, adómentességekkel
kivánja csalogatni a létesítendő

gyomaendrődi ipari parkba be
tepülő és ott munkahelyet terem
tő beruházást végrehajtó
vállalkozásokat.

Az ipari park cím elnyeré
sére az önkormányzat pályá
zatot nyújtott be a Gazdasági
Minisztériumhoz. A város
vezetése az ipari park létesí
tésére a Gyomaszolg Kft. te
lephelye és a volt Győzelem.
Tsz. termelési központja kö
zötti - a vasút mellett húzódó
- mintegy negyven hektáros
szántó területet jelöltek ki.
Ezeket a földeket az önkor
mányzat több tulajdonostól
vásároita meg.

Amennyiben a város el
nyeri az ipari park címet ak
kor lehet pályázni a kijelölt
terület közművesítésére - tá
jékoztatta lapunkat Gózon
Helga foglalkoztatás-mene
dzser.

Az így kialakított terület
értéke is jelentősen növeked
ni fog, s emellett az ipari
park területén mú1cödő bár
milyen vállalkozás nagyobb
eséllyel pályázhat különbö
ző beruházásokra. Az ipari
park a remények szerint a
vállalkozók és a cégek köz-

A képviselő-testület is tá
mogatta azt atervezetet, mely
szerint a vállalkozás nagysá
gától és a vállalkozásban fog
lalkoztatottak létszámától
függően - az iparűzési adó vo
natkozásában - hosszabb-rö
videbb idejű adómentesség,
illetve adókedvezmény illesse

pontjaként motorja lehet
Gyomaendrőd ipari fejlődé

sének. A város befektetó1cet
vár az induló ipari parkba. A
már hagyományosnak
mondható cipő-, bútor-,
nyomda- és vasipar mellett
szükség lenne informatikai,
elektronikai, raktározási,
szállítmányozási és élelmi
szeripari vállalkozásokra is.

Az önkormányzat átadta a
pályázati anyagot a Gyoma
szolg Kft-nek, és a pályáza
tot is a kft. nyújtotta be. A
kft., mint az önkormányzat
cége egyes helyzetekben
gyorsabban és rugsalmasab
ban tud dönteni, mint egy ön
kormányzati képviselő

-testület.
A pályázat elkészítését 6

millió forintért vállalta a
Delta Consulting Gazdasági,
Műszaki Tanácsadó Kft. A
város 3 milliót már kifizetett
és a megállapodás szerint a
másik felét akkor rendezik,
ha a pályázat nyer.

H.E.

meg a vállalkozást, amennyi
ben a kijelölt területból ingat
lanrészt vásárol, s ott új
munkahelyeket teremtő beru
házást hajt végre.

A 2000 január l-én hatály
ba lépő rendelet alapján hét
éven keresztül 100%-os, to
vábbi három éven keresztül
50%-os az adómentesség
mértéke, ha a beruházás
megvalósulása után - az ipari
park területén - vállalkozásá
ban legalább száz főt foglal
koztat. Öt éven keresztül
JOO%-os, további két éven
keresztül 50%-os az adó
mentesség mértéke, ha az

A közterület rendjét
leggyakrabban a szennyvíz
utcai árokba való kiszivaty
tyúzásával sértik meg - ol
vasható abban a
beszámolóban, melyet a pol
gármesteri hivatal hatósági
osztálya készített.

"Az utóbbi idóben a lakos
ság egy része elhanyagolja a
háza előtti közterület rend
ben tartását. Egyre több az
elhanyagolt, lakatlan ingat
lan. Sok idóbe tell ik az örö
kösök felkutatása és
felszólítása. Továbbra is sok
esetben kell intézkedni a me
zőgazdasági gépek, eszkö
zök, szálas takarmányok
közterületen való tárolása
ügyében. A zsákban össze
gyűjtött szemét elszállítása
jelentősen csökkentette a te
lepülés környékén az illegá
lis szemétlerakó helyek

ipari park területéból a vállal
kozás legalább két hektár te
riiletet vásárol és ott
legalább ötven főt foglalkoz
tat. Három éven keresztül
JOO%-os, további két éven át
pedig 50%-os az adómentes
ség mértéke, ha a vásárolt te
rület nem éri el az egy hektárt
és a vállalkozás legalább
harminc főt foglalkoztat. Két
éven át JOO%-os, további két
évig pedig 50%-os adómen
tességre számíthat az a vál
lalkozás amelyik az ipari
park területén legalább húsz
főt foglalkoztat.
H.E.

számát. Folyamatosan sok
gondot okoznak viszont a
kóborló, gazdátlan ebek." 
írja beszámolójában a közte
rület-felügyelő.

A beszámoló szerint évról
évre csökken a megbírságolt
szabálysértők száma és a
közterület-felügyelet által
kiszabott helyszíni bírságok
éves összege. Míg 1994-ben
összesen 212 polgárt bírsá
goltak meg összesen 84 ezer
90 forintra, addig 1997-ben
114 lakó fizetett összesen
176 ezer forintot. Tavaly 141
embert bírságoltak meg
összesen 70 ezer 500 forint
ra. Az elmúlt évben legtöb
ben, 47-en szabálytalan
parkolás miatt fizettek, 38
an parkrongálás miatt, 34-en
köztisztasági szabálysértés
miatt nyúltak mélyebben a
zsebükbe.

Hirdetésfelvétel: 66/386-851 , 06 3D/20-717-09
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Vita a fociklubok támogatása körül

A Barátság 2 milliót, a Gyomai FC 1 milliót kap
Gyomaendrőd két futballklubja, a Gyomai FC és a Ba
rátság SE még augusztusban benyújtotta kéreimét a költ
ségvetésben jóváhagyott támogatás on felüli újabb
támogatásra. Az NB III-ban játszó gyomai csapat 1 millió
600 ezer forintot kért, míg a NB II-es endrődi együttes 4
millió 498 ezer forintnyi plusz pénzt kért. Mint az várható
volt, a téma ne::;. kis vitát váltott ki a képviselő-testület

szepetember 23-i ülésén: még a nő képviseló'k is hozzá
szóltak. (Igaz, itt nem fociról, hanem pénzról volt szó.)

Mint ismeretes, mindkét
csapat ez év őszétól maga
sabb osztályban játszik, s ez
a tény jelentősen megemelte
mú1<.ödési kiadásaikat, pél
dául a bírói és nevezési dGa
kat, valamint az utazási
költségeket.

Hangya Lajosné a humán
politikai bizottság elnöke el
mondta, hogy a bizottság
tagjai futballklubok pótlóla
gos támogatását nem fogadta
el. Az önkormányzat pénz
ügyi és gazdasági bizottsága
- Babos László vezetésével 
viszont 2 milliós támogatást
javasolt a Barátságnak, l
milliót a Gyomai FC-nek.

- Engem az az zavar, hogy
a focicsapatok igénye hó
napról-hónapra a testület elé
kerül. Ez az ügy már nem is
a sportról szól, hanem ajáté
kosvásárlásokról. Ugyanak
kor egyik csapat sem
szerepel valami fényesen 
mondta Czibulka György,
aki viszont egyetértett azzal,
hogy kapjanak pénzt a csa
patok, de ne ilyen sokat. Czi
bulka hozzátette még, hogy
az endrődi pálya felújítása

miatt felszántották az atléti
kai pályát is, így sze$ényebb
lett a Rózsahegyi Altalános
Iskola, ezért át kell járni
Gyomára az endrődi gyere
keknek.

Császárné Gyuricza Éva
azt mondta, hogy a kevés pénzt
nehéz igazságosan elosztani, s
szerinte mindkét csapat kapja
meg az igényelt pénz felét.

- Ne mondja senki, hogya
képviselő-testületmiatt nem
tudtakjól szerepelni acsapa
tok a bajnokságban! Kapják
meg a pénzügyi bizottság ál
tal javasolt összegeket 
mondta dr. Kovács Béla.

Jakus Imre képviselő el
mondta, hogy a Barátság SE
soha nem a múködésre kért
pénzt sa várostól, hanem a
fejlesztésekre: - Az endrődi

egyesület egy komoly sport
komplexumot és egy NB II-es
csapatot hozott létre. Most
sem játékosvásárlásra kérik a
pénzt, hanem például az ifi
csapat sportolóival együtt
nyolcvan focistát kell öltöz
tetnie az egysületnek. A Gyo
mai FC is felsóbb osztályba
lépett és megnövekedtek a
költségei. Mindkét sporttelep
viszont a város tulajdona. Pá
lyázatokból központi pénze
ket kellene szerezni
fenntartásukhoz, korszerusí
tésükhöz. Sajnos Gyomaend
rőd semmit sem kapott az
Ifjúsági és Sportminisztérium
pénzéból. Kaptak viszont a
környező városok - panaszol
ta Jakus Imre.

Dr. Valch Béla kijelentet
te, hogy ő a maga részéról

ezeket a futballklubokat
egyáltalán nem támogatná.

- A városban körülbelül
ezer ember szereti a focit,
ugyanennyien nem szeretik,
a többieknek közömbös.
Van itt más, inkább támoga
tásfra érdemes klub, például
az evezés, vagy ajudosok. A
BarátságSE éppen hogy elvet
te az ottani gyerekektó1 a spor
tolási lehetőségeket, hisz nincs
atlétikai pálya, nincs kézilabda
pálya, hiszen ez utóbbira épít
teték a klubházat - mondta dr.
Valach, aki javasolta, hogya
Gyomai FC SOO ezer forintot
kapjon, a Barátság SE l milli
ót, és még ehhez másfél milli
ót, amit az atlétikai pálya
helyreállítására kell fordítani.

Se Császámé, se dr. Valach
módosító indítványát nem tá
mogatták a képviseló1<, s így
az eredeti javaslatot fogadták
el, mely szerint az endrődi

klub 2 millió, a gyomai klub
pedig l millió forint póttámo
gatást kap. A szavazás végén
dr. Valach kért szót, s kijelen
tette: "Furcsáttom, hogy az
oktatást nem támogatják, de
a cirkuszt igeni" H. E.

Tóth
Tamara
sikere

A Gyomaendrődi

Judo Club egykori
versenyzője,a gyoma
endrődi Tóth Tamara
a Szajol-Sector egysü
let színeiben október
9-én Ajkán a Serdülő

Magyar Bajnokságon
első helyezést ért el.
Mindhárom mérkő

zést magabiztosan
nyerte meg. Tóth Ta
mara számára a no
vemberi ifjúsági
magyar bajnokság
megnyerése lesz a cél.

Barátság SE
A 10. forduló után a IS. helyen áll.
- A sikertelenséget nem lehet csupán

az edző nyakába varrni. A nyáron iga
zolt játékosállomány alacsony képzett
sége az igazi ok. Az újak közül 3 megüti
az NB II-es mércét, a többi tudása vi
szont megyei szinten is megkérdőjelez

hető. A csapatnak van egy NB II szinru
védelme és egy megyei 1. szintű csatár
sora. Ezt igazolják a sorozatos l :O-ás
vereségek is. Tíz 100%-os gólhelyzet
ból egyet sem tudtak berúgni csatára
ink. Turcsek Zoltán edzőtól közös
megegyezéssel megvált az egyesület a
10. forduló után. Szarvasról PisontAnd
rást hívtuk edzőnek az őszi szezon hát
ralévő 4 mérkőzésére. Amennyiben a
várostól jövőre is csupán 2 milliós pót
támogatást kap a klub, akkor nem lesz
értelme ezen a szinten tovább eróltetni
a focit - mondta Kovács Lajos elnök.

Gyomai FC
A Gyomai FC tíz forduló után 6 ponttal

az NB III Alföldi csoportjának IS. he
lyén áll, egy győzelemmel és két döntet
lennel.

- Ugyanaz ajátékos állomány kezdte el
az NB III-ban való szereplést, amely
megnyerte a megyei L osztályú bajnok
ságot. Az eddig lejátszott mérkőzéseken
bebizonyosodott, hogy egy abszolút
amatőr csapat, melynek minden tagja
nap mint nap dolgozik, nem igazán tudja
felvenni a versenyt az NB III-ra is jellem·
ző profi feltételekkel. Ettól függetlenül
úgy értékeljük, hogy nem lett volna sza
bad a csapatot megfosztani a magasabb
osztályban való szerepléstól. Bízunk ab
ban, hogy egy jól sikerült téli felkészülés
után a mi amatőr játékosaink is fel tudják
venni azt a ritmust, melyet· az említett
félprofi csapatok diktálnak - mondta la
punknak Vass Ignác, a GYFC ügyveze
tője.
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Körös Kajak

Hu:szonöt aranyérem
Ebben az évben 10 versenyen tudott részt venni a
Kőrös Kajak Sportegyesület versenyzőivel.A verse
nyek között szerepelt a májusban lezajlott Linzi
Nemzetközi Verseny, de megyei, országos, váloga
tott keretfeltöltőbajnokság is.

Mi nem egyszerűen megtart
juk az edzést, hanem valódi
közösség vagyunk az edzése
ken kivül is. Állandó kapcso
latban vagyunk agyerekeket
tanító pedagógusokkal, hogy
naprakészen tájékozottak le
gyünk a sportolóink tanul
mányi eredményeit illetően,

és tudjunk arról is ha magatar
tásbeli probléma merülne fel.
Ezzel is segíteni szeretnénk a
pedagógusoknak, szüló1<:nek,
de fóleg a gyerekeknek, aki
ennek késóbb fogja hasznát
venni.

Az egyesület mú1<.ödéséhez
szükséges pénzügyi alapok
megfelelő kezelésére vonat
kozóan, néhány rosszindulatú
megjegyzés elhangzott. Saj
nos nem tudom szó nélkül

hagyni. Arra kérem azokat,
akik úgy gondolják, hogy az
egyesület pénze nem a mű

ködtetésre került felhaszná
lásra, előbb számoljanak,
vagy győződjenek meg, mi
előtt rosszízű megjegyzéseket
tesznek. Hozzá kivánom még
tenni, hogy Scherk László,
Scherk Lászlóné és Scherk
Zsolt is társadalmi munkában
végzik edzői munkájukat.

Hitünket e sportág a jogos
ságában nem fogjuk elveszíte
ni, továbbra is értékes
embereket szeretnénk nevelni
sportolóinkból.

Scherk Lászlóné
titkár-edző

A két év alatt nagyon-nagyon
jó csapat kovácsolódott össze,
nemcsak a gyerekekból, hanem
a szülőkból is. Maximálisan
számÍthatunk a szüló1<.re min
denben, de a szülóK csapatából
is kiemelkedik egy ]Ofős mag,
kiknek külön szeretnénk kö
szönetet mondani.

Az egyesületet mú1<.ödtető

edzőknek a közérzete ennek
ellenére sem a legjobb, mert
úgy érzik, hogy ez a város nem
értékeli kelló1<.éppen azt, hogy
a többi sportág mellett meg
alakult ez az egyesület is, ahol
ki tartás ra, em berségre, s
egészséges életmódra is pró
bálják nevelni agyerekeket.

A versenyszezon lezárult, s
az összegzés 25 aranyérem,
24 ezüstérem és 3] bronzé
rem. Az egyesület vezetése
elégedett az eredményekkel,
mivel igen rövid mú1cödési
időre - nem egészen 2 év 
tekint vissza.

Jelenleg 40-45 fős csapattal
dolgozunk, s a gyerekek kö
zött van aki hobby szinten űzi

ezt a sportágat, de szerncsére
a többség versenyszerűen.

Szeretnénk minél több gye
rekkel foglalkozni, de el kell
mondanom, hogy ezt a sportá
gat 8-9 éves korban a legjobb
elkezdeni. Mi várjuk továbbra
is fóleg ezen korosztály jelent
kezését, s az egyetlen feltétel,
hogy legalább alapfokon úsz
ni tudjon a jelentkező.

Tisztelt Gyomaendrődi
Választópolgárok!

Önkormányzatunk közvélemény-kutatást végez ok
tóber hónapban. Ez annak felmérését célozza, hogya
gyomaendrődipolgárok hogyan vélekednek városunk
ról és mennyire elégedettek az önkonnányzat mú1<:ödé
séve1. A polgármesteri hi vatal közremú1<:ödésével
véletlenszerűen kiválasztottunk 600 gyomaendrődivá
lasztópolgárt, akik válaszai képviselik az összes gyoma
endrődi véleményét. Ha Ön a közeljövóben kérdőívet

kap, gondoUon arra, hogy az Ön véleménye sok más,
Önhöz hasonló ember véleményét testesíti meg. Szán
jon tehát egy negyedórát a kérdőív kitöltésére és visz
szaküldésére ! Hisszük, hogy a hely, ahol élünk,
mindenkinek megér egy ilyen kis erőfeszítést. Az ered
ményeket természetesen a nyilvánosság elé tárjuk.

Dr. Dávid Imre, Gyomaendrőd Város Polgármestere

Tiltakozás

Szerdánként közjegyző
A Szarvasi Közjegyző 1999. évi november hó 3. napjától

kihelyzett ügyfélfogadást tart Gyomaendrődön a Hősök út
56. szám alatt lévőVállalkozókHázában aGyomaendrődön
és vonzáskörzetében lakó ügyfelek részére.

A kihelyezett ügyfélfogadás időpontj a: minden hét szer
dai napja 10 órától - az ügyfélforgaimat figyelembe véve
- 16 óráig. Ezen időtartamon belül délután csak előzetes

bejelentkezés alapján történik az ügyfélfogadás.
Előzetes bejelentkezés: a Szarvasi Közjegyzői Iroda

66/312-981 számú telefonján. A kihelyezett ügyfélfo
gadás keretében a Szarvasi Közjegyző hagyatéki
ügyekben jár el, és hitelesítéseket (hiteles másolat, név
aláírás hitelesítése, aláírási címpéldány) végez.

, "
SZO-BESZED HIREK

Képviselói fogadóóra és fórum
GyomaendrődVáros Önkormányzata értesíti a lakos

ságot, hogy Domokos László Országgyúlési Képviselő
1999. október 26-án (kedden) 15 órától fogadóórát tart
a Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában (Gyo
maendrőd, Szabadság tér 1.) Előzetesen érdeklődni a
polgánnesteri hivatal titkárságán a 66/386-320 vagy
66/386-122-es telefonszámon lehet.

Domokos László országgyúlési képviselő a fogadóórát
követően 18 órai kezdettel lakossági fórumot tart a Városháza
Dísztermében, melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.

Lapunk szeptemberi számában megjelent Ki lopta el
az óvodások játékait? című írásunkra reagált Csoma
Antalné óvónő:

"A gyomaendrődiKossuth úti óvoda dolgozói nevé
ben sértve érezzük magunkat a cikk végén olvasható
általánosítás miatt. A mi óvodánk esetében nem történ
hetett az öregszöllői óvodáéhoz hasonló feltételezett
eset. Az óvodánk bérbeadása során sem a fenntartó
önkormányzat, sem a szülők részéról semmiféle kifogás
nem merült fel, ezért mi, a Kossuth úti óvoda dolgozói
a cikkben lertaktól elhatároljuk magunkat."
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Választottak a tűzoltók
, "

SZO-BESZED HIREK

Minden hónapban akciós áron mosószerek
és más háztartási vegyiáruk!

HÁZTARTÁSI ÉS FESTÉBOLT

Megújult árukészlettel, kibővült áruválasztékk~:

és a rég i személyzettel vá rja vásá rlóit a Kossuth úti

A Gyomaendrődi Önkéntes tűzoltó egyesület szep
tember 24-én vezetőség választó közgyúlést rende
zett, ahol megjelent dr. Dávid Imre polgármester,
Szilágyi Menyhért a Békés Megyei Tűzoltó Egyesü
let elnöke és Gáti Zoltán megyei tűzoltóparancsnok.

Kitüntetés

A beköltözés ára

Közjegyzőséghelyben

Nyertes pályázatok

Kerékpárút épül a Kondorosi út mellett Endrődtól

Öregszőlőig. A beruházás teljes összege 24,3 millió
forint melyból pályázat útján 15,8 milliót nyert a város.
Igy az önkormányzat 8,5 millió forinttal járul hozzá a
kerékpárút építéséhez, melyet a Strabag Hungária vé
gez.

Az átlagot meghaladó minőséaű elhelyezést és szol
gáltatást biztosító Mirhóháti úti C5szikék Idősek Ottho
nában és a Blaha úti idősek otthonának új szárnyában a
következő egyszeri hozzájárulást kell abeköltözőknek
fizetni. Egyágyas szoba önálló vizesblokkal700 ezerFt,
egyágyas szoba közös vizesblokkal 600 ezer Ft, két
ágyas szoba vizesblokkal 500 ezer Ft.

Kerékpárút Öregszöllóbe

Az önkormányzat a feladatok magasabb színvonaion
történőellátása, valamint a költségvetési egyensúly biz
tosítása érdekében idén 30 pályázato\. nyújtott be,
összesen 630 millió forint támogatási igénnyel. A har
minc pályázatból 18 kedvező elbírálásban részesült, s
ennek eredményeként a város 120 millió forint többlet
forráshoz jutott.

Novembertől közjegyzőség tart heti egy alkalommal
fogadónapot Gyomaendrődön a Hősök úti vállalkozók
házában. A szarvasi közjegyzőt dr. Patakiné dr. Pataki
Máriát szerdánként lehet keresni hagyatéki ügyekben,
címpéldányok hitelesítésével. .

A Békés Megyei Közgyúlés szeptember 24-én dön
tött többek között arról, hogy az évente kiosztásra kerü
lőnégy Békés Megyéért KitüntetőCím közül az egyiket
Sóczó Elek a GyomaendrődiMotormúzeum létrehozója
kapja, melyet a közeljövóben Domokos László, a me
gyei közgyűlés elnöke, országgyú1ési képviselőnk ad át.
A megyegyűlés másik döntése szerint a város vissza
kapta a néhány éve a megye tulajdonába átadott polgár
védelmi bázis épületét.

Bethlen közlemény
A gyomaendrődi Bethlen Alapítvány 1998-ban a tá

mogatók által felajánlott l %-ból 106.300 Ft összegben
részesedett. Ezen összeget az alapítvány kollégiumi
berendezések vásárlására fordította. A berendezések
átadásra kerültek a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szak
képző Iskola és Kollégium részére. Ezúton köszönjük
meg a támogatóink segítségét, amelyet tisztelettel ké
rünk ajövóben is.

H.E.

A Milleneumi Szerve
ző Bizottság az alábbi
városi rendezvényeket
kívánja megjelentetni az
országos eseménynap
tárban:

2000. március 15.
Ünnepi kihelyezett me
gyegyúlés, emlékfaülte
tés, márványtábla
elhelyezése a városháza
falán.

2000. április 30 és
május 1. II. Gyomaend
rődi Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál.

2000. május 19-20.
Rózsahegyi Napok.

2000. október 23.
Nemzeti Ünnep. A gyo
maendrődi elszármazot
tak találkozója.

Milleneumi
rendezvények

jai közé választották még
Farkasinszki Sándort, Gyu
ricza Lajost és dr. Valach
Bélát. Az ellenőrzőbizottság

tagjai: Császárné Gyuricza
Éva, Hanyecz László és
Mraucsik Lajos.

PROFICOLOR FE8TÉKAKCIÓ!

lJ Illatszerek, tusfürdők, ~
fogkrémek, testápolók,

- dezodorok, borotvahabok -

Gyomaendrőd, Kossuth u. 31. Tel.: 386-008

Dinya László elnök tájé
koztatta a tagságot, hogy ai
egyesület 1995 és 1997 kö
zött 1,3 millió forint köztar
tozást halmozott fel. Dinya
László elmondta, hogy mun
kája eredményeként sikerült
megegyezni az adóhivatallal
és a társadalombiztosítással.
A hiány Dinya László elnök
sége előtt keletkezett, ám
hogy ezért kik a felelősek,

arról nem esett szó. Az elnök
280 ezer forint támogatást
gyűjtött össze különböző

vállalkozóktól. Az önkor
mányzat határozata alapján
minden egy forint szponzori
pénzhez a város további egy
forintot ad az egyesületnek.
Az egyesület résztvett a bel
vízmentesítő munkálatok
ban, amelyért 400 ezer
forintot kapnak a várostól.

A negyven tagot számláló
egyesületbe az önkormány
zat is kérte felvételét, s a
megválasztandó vezetőség

be javasolták dr. Valach Bé
lát, az egyesület ellenőrző

bizottságába pedig Császár
né Gyuricza Éva képviselő
ket.

Titkos szavazáson újra el
nökké választották Dinya
Lászlót. Ismét parancsnok
lett a korábban lemondott Tí
már Vince. A vezetőség tag-
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A haszonbér mérséklését kérték

~~ ,
MODERN FUTESTECHNIKAI

Az 1998-99-es gazdasági évre az önkormányzat
által bérbeadott saját és az úgynevezett vitatott
földek bérló1 közül többen írásos kérelemmel
fordultak a polgármesteri hivatalhoz, hogy a
földbérIeti díjat engedjék el, illetve mérsékeljék.

Tervezéstőlakivitelezésig!

Elavult, rossz hatásfokú
központifűtésétújítsa fel!

Továbbá vállalom:
* Meglévő központi fűtés, gázvezeték,

illetve vízvezeték bővítését

* Új épületek, családi házak,
nyaralók teljes körű csőszerelését

* Intézmények, vállalatok szerződéses

karbantartását víz, gáz-, központi fűtésre
* Ingyenes szaktanácsadás

* 5 év szerelési garancia
* Teljes anyagbiztosítás,

ingyenes házhoz szállítással
OROSZlÁNOS

víz, gáz-, központi fíítés szerelő mester
Gyomaendrőd, Rácz Lajos u. 43.
Tel.: 30/9-559-689, 66/284-270 Fordítás, tolmácsolás

Szujó Péterné, Ugrai László,
Ugrai Lászlóné, Árvai La
jos, Szakálos Tibor, Németh
Vince, Németh Vincéné, Fe
kécs Imre, Fekécs Imréné. A
saját tulajdonú földeken gaz
dálkodók közül pedig Hunya
Elek, és az Agro Körös Kft.

Emléktáblát avattak

Róza Vendel, Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü,rögz,: 66/386-736, Tel.: 66/282-686,

Mobll: 06-20/9142-122,
E-maii: vendel@bekes.hungary.net

Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

Kezdőtől a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló

és felzárkoztató csoportok

30 órás 8 500 Ft
50 órás 13 500 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga
feltételei szerint

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(FOLMELL)

Felvilágosítás és jelentkezés:
a fenti címen.

Endrődön emléktáblát avattak Vaszkó Mihály volt
országgyú1ési képviselő tiszteletére október 2-án a volt
Gorkij, ma Vaszkó Mihály nevét viselő utca 8. szám
alatti házásnál. A tábla elhelyezését a Magyar Keresz
ténydemokrata Szövetség gyomaendrődiszervezete, az
Endrődiek Baráti Köre és az Endrődi Honismereti
Egyesület kezdeményezte. Az emléktáblát dr. Turi-Ko
vács Béla, a Független Kisgazdapárt országgyú1ési kép
viselője avatta fel. Az eseményen többek között
résztvett Domokos László és dr. Latorcai János ország
gyú1ési képviseló'k. Az emléktábla arra emlékeztet,
hogy ebbó1 a házból indult a 83 évesen, 1975-ben el
hunyt Vaszkó Mihály politikai pályafutása.

: I
7J!jJ INT~q d?

NYELV8TUDIO

Az ügyben érintett bérló'k
(vitatott földek): Csóti Zsolt,
Dávid Gábor, Kocsis Gyula,
Ajtai Ferencné, Anka Sándor,
Szabó József, Csejti Vt., Vasz
kó Imre, Papp Sándorné, Mra
vik András, Mravik Andrásné,
Mravik Ilona, Szujó Péter,

átlagban 20-25 százalékra
becsülték. Ugyanaakor a ké
relmezők közül 9 magánsze
mélynek még az 1997-98-as
gazdasági évről halasztott
tartozása van az önkormány
zat felé, összesen 1,2 millió
forint összegben.

A képviselő-testület szep
tember 23-án úgy döntött,
hogy az alább felsorolt ha
szonbérló1< részére a szemre
vételezésen megtekintett és
belvízkárosult területként el
fogadott haszonbérelt földek
után a biztosítással rendelke
zőbérló'k számára - a biztosító
által elfogadott százalékban
meghatározott hozarnkiesé
sen felül megmaradt hozam
kiesésre jutó - haszon bér
összegét 50 százalékra mér
sékli. A haszonbérleti díjjal
tartozóknak csak a tartozás
rendezését követően mérsék
lik 50 százaiékra a fizetendő

haszonbér összegét.

A kérelmezők indoklása
szerint az idei árvíz, a tavaszi
esőzések és a jégverés miatt
a bevetett földeken olyan
nagy mértékűbelvíz keletke
zett, ami miatt több helyen a
termés egésze megsemmi
sült, máshol pedig az elvárha
tó tennésnek több mint fele
károsodott. A területek több
sége a Varjas, Görögállás, PÓ
halmi táblákban található.

A törvény lehetőséget biz
tosít a haszonbérlő részére a
haszonbérmérséklés, illető

leg a haszonbér-elengedés
igénylésére abban az eset
ben, ha az adott évben elemi
csapás vagy más rendkívüli
esemény miatt az átlagos ter
més kétharmada sem termett
meg. Az ilyen irányú igényét
a haszonbérlő köteles még a
termés betakarítása előtt a
haszonbérbeadóval közölni.

A biztosítók felmérései a
táblák kárt szenvedett részét
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LIONNE SHOP III
- Arany- és ezüst ékszerek, LI~

22 karátos arannyal futtatott bizsu ékszerek
(függők, brosstú1<, nyakláncok, karláncok) SHOP

- Ajándéktárgyak,
- Fényképezőgépek (Nikon, Minoita, Skina stb.)

- Elemek, filmek (Október végétől 2 doboz AGFAfilm
mellé karórát adunk ajándékba!!)

- Hőmérők, ébresztő-, fali- és karórák,
- Texas. Sharp, Casio számológépek,

- Audio és videokazetták,
- Fotoalbumok, képkeretek,

- Sportruházat (pólók, pulóverek, dzsekik).
Szolgáltatásaink:

- Aranya és ezüst ékszerek javítása, - tört aranyból ékszerkészítés,
- amatőrfilmek előhívása, melynek keretén belül

HűSÉG AKCIÓT hirdetünk!
Az ötödik tekercs előhívása után egy 100 képes fotóalbumot adunk

ajándékba!

Használja ki a kínálkozó lehetőséget!

LION NE SHOP, Gyoma, Hősök u. 46.
Tel.: 66/386-424

HÍREK

Liliomfl
A Békéscsabai
Jókai Színház
művészeinek

tájelőadása

Gyomaendrődön!

1999. október 28.
(csütörtök) 19.00 óra

Szigligeti Ede:
LILIOMFI

Népi komédia
Rendezte:

Tomanek Gábor
Belépő:

600 és 800 Ft
Jegyek elővételben

kaphatók a Művelődési
Központban.

Jótékonysági
bál

A Gyomaendrőd Tár
sastánc Mozgalmáért
Alapítvány november 27
én 19 órakor ismét meg
rendezi a már
hagyományos JÓTÉ
KONYSÁGI BÁLT a
városi sportcsarnokban.

A műsorral, vacsorával
egybekötött bálon a zenét
a békéscsabai Domino
szalonzenekar szolgáltat
j a. A ven dégl átás ról a
Dreher Sörözőmunkatár
sai gondoskodnak.

Belépő: 1700 Ft/fő.

Asztalfoglalás már ok
tóber hónapban lehetsé
ges a művelődési

központban.
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Kedves pályaválasztás előtt álló fiataloki

Továbbtanulni szándékozók! Kedves Szülők!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni iskolánkról és a 2000/2001. tanévre általunk kínált

továbbtanulási lehetőségekrn1:

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Címünk: 5500 Gyomaendrőd,Hősök u. 40. Telefon: 66/386-028, 66/386-616, Fax: 66/386-028, E-maii: bethlen@nap-szam.hu.

Igazgató: Gubucz József, pályaválasztási felelősök: Kovács Károly, Jánovszky György

KÉPZÉSI FORMÁK ISKOLÁNKBAN
l. Szakközépiskolai képzés 60 fő

Képzési idő: 4 év - általános műveltséget adó. A négy éves
képzés érettségivel zárul. A ll. 12. évfolyamon szakmai alapozó
ismeretek oktatására kerül sor, melyek közül a tanulók az alábbiak
szerint választhatnak: mezőgazdasági szakirány, kereskedelmi
marketing szakirány, közgazdasági szakirány.

A felvéte Inél figyelembe vesszük a 7. évvégi eredményeket: ma
gyar, történelem, biológia vagy fizika vagy kémia tantárgyakból.

A jelentkezo1cnek felvételi elbeszélgetést tartunk, amelyben
semmiféle tantárgyi számonkérés nem történik.

Ezt követő további lehetőségek: technikus képesítés megszerzé
se helyben, felsőfokú szakképzés helyben, továbbtanulás felsőfokú

intézményekben.
2. Szakképzés
Képzési idő: 5, illetve 4 év (2+3, illetve 2+2)
- 9. 10. évfolyamon pályaorientációs alapképzés folyik
- 11. 12. 13. évfolyamon szakmai irányultságú oktatás valósul

meg a tanulók képessége és alkalmassága szerint.
Felvételi követelmény: az általános iskola sikeres befejezése - a

szakközépiskolához hasonlóan - a rangsorolás itt is megtörténik.
Lehetőségek az alábbi szakterületek szerint:
a. Mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmacsoport 30 fő

Képzési idő: 2+3 év: kisállattenyésztő-feldolgozó, gazda-mező-

gazdasági szakmunkás, pék-cukrász,
b. Szolgáltatás, vendéglátás 30 fő

Képzési idő: 2+2 év: falusi vendéglátó, vendéglátó, eladó, sza
kács, élelmiszer- és vegyiáru ker.

e. Ipari szakmacsoport 60 fő

Képzési idő: 2+2 év: ruhakészítő, cipó1<észítő, bőrdíszműves,

kőműves, - asztalos

3. Szakmunkások szakközépiskolája 30 fő

- Intenzív nappali tagozat
Képzési idő: 2 év
Felvételi követelmény: eredményes szakmunkásvizsga. A rang-

sorolás alapja a szakmunkásbizonyítvány rendűsége.

4. Mezőgazdasági technikus 30 fő

Képzési idő: I év
Felvételi követelmény: szakirányú érettségi.
5. Akkreditált iskolai rendszerűfelsőfokúszakképzés 75 fő

a. hulladékgazdálkodási technológus, b. állati-termék előállító

technológus, c. tájgazdálkodó
Képzési idő: 4 félév
Felvételi: a felsőfokú felvételi tájékoztató főiskolák által megfo

galmazott pontszámítás szerint - minimum 72 ponttól. Jelentkezési
lapot az iskolából - felbélyegzett válaszboríték ellenében - kül
dünk.

Idegennyelv oktatási lehetőség minden képzési szinten: német,
angol, francia, orosz.

Az intézmény által kínált egyéb lehetőségek:

Menzát és kollégiumi elhelyzést lányoknak, fiúknak egyaránt
biztosítunk.

A képzés során mezőgazdaságivontatóvezetőijogosítványmeg
szerzésére, valamint számítógépkezelőialapvizsga letételére nyí
lik lehetősége a jelentkező tanulóknak.

Iskolánk személyi és tárgyi feltételei lehetővé teszik, hogy meg
felelő számú érdeklődő esetén mind a mezőgazdasági, mind az
ipari szakmákban iskolarendszeren kívüli képzést, felnőtt tanfoly
mokat szervezzünk az érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék
szerint.

Az érdeklődőket2000. február végéig - a téli szünet kivételével
- minden pénteken 09.00 órától szeretettel várjuk iskolánkban.
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BOWLING TREFF ÉTTEREM-SÖRÖZŐ
a volt Enci területén, a Fő út 81. szám alatt.

A
Z ez év márciusában
megnyitott új szóra
kozó hely kétsávos

autómata bowlingpályával,
két amerikai és két hagyomá
nyos biliárdasztallal, három
dartssal várja a szórakozni
vágyó vendégeket.

Az elegáns környezetben
~teffl, Gösser, Soproni
Aszok és Radeberger csapolt
söröket Jánálnak, s emellett
természetesen az üveges sö
rökból 15 félét, valamint a
Coca Cola minden termékét.

A Bowling Treffkonyhája
a hagyományos tájjellegű

ételek mellett - babgulyás,
pacalpörköl t, marhalábszár
pörkölt - különböző steak
eket kínál rendJávül kedvező
árakon. ÍzeJítőü1 néhány étel
az étlapról:

- babgulyás 263 Ft
- marhalábszárpörkölt

472Ft
- natúrbélszín bamamár

tással, burgonyakrokettel
950 Ft

- bélszín vadász módra
szárnyasmájjal, gombával,
sonkával, barnamártással,

hercegnő burgonyakroket
tel 1045 Ft.

Minden péntek és szombat
este sörbenpácoltbajorcsülök
hagyományos sültk.rumplival
és párolt káposztával: 780 Ft.

A Bowling Treff Söröző
Étterem természetesen ren
dezvényeknek (osztályta
lálkozók, cégvacsorák,
családi rendezvények)is
helyt ad.

A Bowling Treff hétköz
nap kedden, szerdán, csü
törtökön és vasárnap 17-24
óráig, pénteken és szomba
ton 17-02 óráig várja ven
dégeit. (x)



*alapíva 1957. május 18.*

Tisztelt Ügyfelünk!

Az 1900-as é vek utolsó
TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAPJA

alkalmábólköszönt/ük önt
Ez alkalomból 1999. október 29-én
8-tól 17 óráig, 1999 október 3-án

8-tq.l15 óráig a takarék~zövetkezet

UN NEPI NYITVATARTAST TART.
Megtakarított pénzét számos, kedvező
kamatozású betéti formába helyeheti
rövid és hosszú futamidőre egyaránt.

Vegye igénybe számlavezetési
tevékenységünket lakossági és vállalkozói

körben egyaránt, amit forintban és devizában
kínáluk kedvező feltételek mellett.

A lakossági $s vállalkozói s,?:ámlákhoz
BANKKARTYAT BIZTOSITUNK.

FUNDAMENTA
szerződéskötési lehetőség I

Valutaforgalmazás!
Egész é vben, de ezeken a napokon

kü/önösen érdemes fe/keresni
a takaréksz.ö vetkezet kirende/tségeit

Gyomaendrőd,Fő út 1/1., Kossuth uo 300

VÁRJUK ÖNT.'

".. ..
ENDROD ES VIDEKE

TAKARÉKSZÖVETKEZET

l~O.O····~:~u~~:~~r~~~~·······o~. ,-. :. .: ~ ~ ~ .
o. (. ) :

.....:.,..... ....~
7~'ooo. Margó 1/irág6o[t a::--::
~.'" Halottak napi megem1ékezésre cO'~.:

~o... KOSZORÚK ~
~.'.~ ....-.-.
:~ nagy választéka már 200 Ft-tól! ~'.
~. '0' Ajánlunk természetes anyagbót Co. .:

~.o.. selyemvirágból készült valamint ~

~~..... műanyagkoszorúkat! .~~

: -o, Uzletünkben a ... :

0°. VÁCOIT ÉS CSERE~ES ...

~~ EG~~;!~~ioT ·E
..-::~.... virágkompozíeiót, .~...;-..l '0' koszorút elkészítünk! Co. "-:

.°0 Szeretette(várja /(eáves vásárwit ....

?~.::O~~ ..~~;;;,~;;~~.~/.:~. :~ :: :: :: ;: .
•• .",,;. 'i.';t ei 'k. ., \., .i. )... ••

•••••• }II\ •••••••J, ..••••.}, .••••..,'..••••.}\ ...•.•

.. ............

'.,
····" ,.lflVl&"!~,.

•••• , ......... 'YYV' :::":":"':;:":".

Október hónapban is

COOP-AKCIÓK
10-30%

ÁRENGEDMÉNNYEL
ÉS NYEREMÉNY

JÁTÉKKAL!
Figyelje a szórólapokat

és a plakátokat!

Nagy választékkal,
olcsó árokkal

várjuk vásárlóinkat!

~:~':$~

f4TBf!J
BEVÁLTÓHELY

az ÁFÉSZ Hősök úti
ABC óruhózóban!

Belül csillaggal jelölt kupakjaidat
itt beválthatod

a választott ajándékodra
(nagy tányér, kis tányér,

Fanta fotóalbum, kulcstartó),
illetve átveheted

a többi ajándékhoz
szükséges igazoló kupont!

"""Legyen a vásárlónk!"
oz ÁFÉSZ Hősök úti
ABC óruhózóbon;

/
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A Körösmenti sikerei Sikeres évadkezdés

KATONA GYÖRGY,
GUMIJAVÍTÓ

Gyomaendrőd,Bajcsy u.107.
Telefon: 66/285-127

/

Uj gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjármúlIöz,

valamint targoncához.

Újabb sikereket könyvelhet el magának a Körös
menti Táncegyüttes. Az elmúlt hónapokban az
együttes többször is látható volt a Magyar Telvízió
különbözőkereskedelmi csatornáin, sikeres fellépé
seinek köszönhetően.

Németországba készül a Rumba Táncklub

Ez év szeptemberében kezdődött versenyszezonban
tovább folytatták korábbi eredményes szereplésüket
a Gyomaendrődi Rumba Táncklub párjai. Történt
mindez annak ellenére, hogy - az országos jelenség
hez hasonlóan - klubunkban is számos párnái követ
kezett be partnercsere. A partnercserék az esetek
döntő többségében jótékony hatással vannak a tán
cosok fejlődésére, amely még intenzívebb és ambíci
ózusabb felkészülésben nyilvánul meg. Ennek is
betudható az, hogy októberben három táncverse
nyen 21 döntős helyezést értek el párjaink.

Az eredményeket zömé- Junior II. korcsoportban Szu-
ben a "régi" párok hozták, de rovecz Zoltán-Vaszkó Timea
kitettek magukért az új páro- folytatta korábbi sikersoroza-
sok is. Különösen jól szere- tát és egy-egy első, második,
peJt eddig Mészáros negyedik és ötödik helyezé-
András-Kelemen Erika juni- sükkel tovább szilárdították
or I. korosztályú párunk, akik helyüket a klub házi rangsorá-
három első és egy második nak élén.
helyezéssel büszkélkedhet- Ugyanebben a korosztály
nek. Ők október lO-én részt ban Bohrát Miklós-Kruchió
vettek a standard táncok or- Ágnes egy elsőés három har
szágos bajnokságán is, ahol a madik helyezés sel öregbítet-
46 páros mezőnyében a 14. te klubunk hírnevét. A
helyen végeztek. felnőtt korcsoportban Oláh

Szintén ezt a korosztályt István-Oláh Annamária
képviselő Vaszkó Zsolt-Mar- egy-egy első és második he-
tinák Erika egy ötödik és egy Iyezése volt figyelemre mél-
hatodik helyezést gyűjtött be. tó.

IMPORT HASZNÁLT
ÉS Új RUHÁZATI BOLT

Új ruházat - Hősök u. 44.
Mi márfelkészültünk a vacsorákra, hulikra!

Nálunk kedvezőáron talál divatárut,
alkalmi ruhát:

- hosszú, plüss ruhák: 3.700-4.800 Ft-ig

Fehérnemú'k:
- Felina tennékek, - magyar és spanyol fehémemú1<.,

melltartók: 950-4.500 Ft-ig

I
;::·
"{ :::::.

~

,

Használtruházat - Petőfi u. 2.
Kilós és árazott ruhák kedvező áron:

selyem blúzok 250-650 Ft-ig

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

ményünk szerint az egyik ko
reográfiánk szakmailag meg
felel az Antológia '99
pályázatra, melyre az 1999. évi
amatőr csoportok legjobb szín
padi művei pályázhatnak. Az el
biIálás után a csoportok az Erkel
Színházban mutathatják be szá
maikat az ország neves közéleti
személyiségei előtt.

Külön öröm számunkra,
hogy a fesztiválon résztvevő

Neisz Péter, Siófok város kul
turális referense meghívta az
együttest 2000. július 4-10.
között Siófokra, teljes ellátás
saI, kulturális rendezvényei
ken való szereplésre.

A jól sikerült nagykállói
műsor után az együttes első

sorban a jövő évi Minősítő

FesztiváIra készül számos
műsormeghívás mellett. Az
együttes alapítványa ebben az
évben is megrendezi a Nép
táncosok Bálját 1999. novem
ber 5-én a Katona Józse!
Míívelődési Központban,
melyre minden kedves érdek
lődőt szeretettel várunk.

Információ: 06-20/9-742
9] 4-es telefonszámon vagy a
Művelődési Házban.

Vállalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjárművekés targoncák gumiköpenyének gépi szere

lését, javítását, centiIozását.

MTZ garnitúrák akciós áron:
15R38 825x20
112x20 pogácsa mintás
750x20 900x20 országúti

825x20 EX20 900R20 komoz mintás

A nyár folyamán elért egyik
legnagyobb sikernek a gyulai
Minden Magyarok Néptánc
feszti vál műsorán nyújtott tel
jesítmény számított. A közel
10 ezer néző előtt felIépő 20
csoport műsorábóla közönség
egyedül a Körösmenti Tánc
együttes nuTsorszámát tapsol
la vissza, és az ismétlést végig
nyíltszíni taps kísérte. A mű

sort követő másnapi szakmai
fórumon is elismerő, dícsérő

szavakkal illették a csoportot.
Agyulai fesztivált követően

az együttes egy hónapi ke
mény munkával és új, önálló
30 perces míísorral készült a
XIX. Kállai Kettős Néptánc
!esztiválra, mely minden idó1<
egyik legnépesebb és legran
gosabb fesztiválja volt. A több
mint 30 táncegyüttest felvo
nultató rendezvényen csopor
tunk a meglepetés erejével
hatott a közönségre és a szak
mai zsűrire. Az elég kritukus
nak számító zsűri

egybehangzó szakmai véle
ménye szerint teljesítményünk
alapján bekerültünk a legjobb
magyarországi amatőr nép
lánccsoportok körébe. Véle-
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MÁGUS-COMP

dolgozói szeretettel köszöntik az októberben
névnapjukat ünneplő kedves régi és leendő

vásárlóinkat.

November J2-én,
pénteken délután
4 órakor a Katona
József Művelődési

Központban
dr. Losonczi Miklós
művészettörténész,

egyetemi tanár
nyitja meg

Kelemen Kristóf
szobrászművész

kiállítását.

Kiállítás

: =

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz1.1 Monitorok
} Alkatrészek

~ "t Nyomtatók
~C--'5""r·· ~ Irodai szolgáltatás

A FŐ ÚTI
VIRÁG és AJÁNDÉKÜZLET

Kínálatunkból:
alkalmi csokrok, cserepes-vágott- és selyemvirágok
virágkosarak. Ajándéktárgya~c

Készítményeink házhoz szállítását is vállaljuk.

Továbbá vállaljuk hagyományos fenyőkoszorúk,

görögkoszorúk, sírcsokrok, élő és selyemvirágból
történő készítését, kiszállítását.

~indenvásárlót szeretettel várunk!

Telefon/fax: 66/282-388

Szervizelés kiszállással is!

Számítógépek

Tartozékok

Festékek

Szakkönyvek

COLOR H P PAPíRBOLT
Gyoma, Petőfi u. 2. 66/282-037

- Játékok, ajándéktárgyak széles választéka
- Fotáalbumok, szmesfilmek

- Filmelőhívás rövid határidővel

- Bélyegzőkészítés

- Pénztárcák
- Irodaszerek, számítógépek

mrI 'fflrrT

- Tollkészletek
- Keretezett poszterképek

Az "új" párok és kezdő ver
senyzőink közül Fónagy
Ádám-Varga Patrícia, Marti
nák András-Rajaj Dóra, Várfi
Péter-Virág Ágnes junior II-es
és Cs~ívár Alex-Sepsi Fanni,
valamint Túnár Alex-Nagy Ri
ta gyermek II. korú párjaink
jutottak döntóbe és szerepeltek
eredményesen ez év őszén.

A versenyek mellett több
megtisztelő felkérésnek is
eleget kellett és kell tenni
párjainknak. Augusztusban
Hunyán adtunk egy sikeres
műsort. Október S-án Mé
száros-Kelemen párunk ha
totta meg előadásával az
időseket az Őszikék Idősek

Otthonában rendezett ün
nepségen. Október 16-án a
Szent Gellért Általános Isko
la, továbbá az öregszöllői

óvoda jótékonysági estjén
szerepeltek párjaink.

Több mint tíz év szünet után
- Várfi András táncos szülő

jóvoltából - november S-7-e
között németországi vendég
szereplésre várjuk klubunkat.
A tíz táncospárból álló kül
döttséget elkíséri városunk
polgármestere is. Bízunk ben
ne, hogy sikerül ismét egy tar
tós és hosszú távú kapcsolatot
kialakítani annak érdekében,
hogy táncosaink külföldön is
bemutatkozhassanak rend
szeresen.

Anagymúltú Rumba
Táncklub népszerűsítéseés a
fenntartó alapítvány anyagi
bázisának biztosítása érde
kében ez év november 27-én
ismét megrendezzük a már
hagyományos jótékonysági
estet a városi sportcsamok
ban. Erre minden, a táncklu
bot támogató vagy
kulturáltan szórakozni, tán
colni vágyó érdeklődőt sze
retettel várunk.
Helyfoglalási és jegyelő

vételi lehetőség a Művelő

dési Központban.
A Rumba Táncklub életéról

további információkat szerez
hetnek a www.extra.hu/rum
batsk Internet címen.

Megyeri László klubvezető
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OKTÓBERI AKCiÓi

Ha ezt a hirdetési szelvényt behozza üzletünkbe,

5000 Ft alatti szemüvegkeret vásárlása esetén

!Je[niftt tánctanfoEgam
Jl.jánratun/(· 7 I(erremes péntel( táruisl(ora ~reté6en!

Jiétvégi !Q.f:...apcsofóáásl(ént ~tanítja Önnel(a 6[ues, I(eringő, tangó, rum6a,
rocl(anáro[[6áG.jonnáját, ']v(egyeri Lászfó tárutanár.

JI. tanfofyam iáeje: 1999. ol(tó6er29-áecem6er 1Q-ÍfI
Jiét péntel(en20.00-2130 óráig a1(atonaJózsefVárosi ']v(űvefőáési 'X]izpont6an,

afzo[ewzetesjerentl(ezésü~t várju/(
'Tanáij: 2000 'ft.

OptikaGácsi

500 Ff-of,
5000 Ft feletti szemüvegkeret vásárlása esetén

1000 Ff-of érI
- SZTK vények beváltása.

- Szemüvegkészítés, javítás l órán belül,
illetve rövid határidővel!

- Filmelóbívás l nap alatt ajándékakcióval!

FlCYEUE NOVEMBERI AKCIÓNKAT!

Gyomaendrőd,Pásztor J. u. 25.
L J

AKI 1999. OKTÓBER 4-OKTÓBER 31. KÖZÖTT LÉP BE A

SMART KÁRTYATULAJDONOSOK KÖRÉBE,
azok között

100 DB KÉTSZEMÉLYES
karácsonyi koncertjegyet sorsol ki a Shell Hungary Rt.

a karácsonyi koncertjére. A sorsolást 1999. november IS-én
tartjuk, a nyerteseket postán értesítjük.

@
Erre az időszakra várható az 500.000 @
SMART kártyatulajdonos belépése is.

Az 500.000. SMART kártyatulajdonos

1 MILLIÓ SMART PONTOT KAP!

AurÓSOK FIGYELEMI HASZNÁLTRUHA BOLT
ITT AZ Új SHELL

V-POWER ÜZEMANYAG!
Egy új név és egy egé

szen más üzemanyag.
Autója a Shell V-Power
rel mindig maximális tel
jesítményt fog nyújtani,
mert ez a semmi máshoz
nem hasonlítható üzem
anyag képes arra, hogy.új
állapotba hozza az On
gépkocsijának motorját.
Folyamatos használata
nagyobb teljesítményt és
hatékonyabb gyorsulást
eredményez.

A Shell által kifejlesz
tett V-Power speciálisan
kezelt üzemanyag, mely
jelenleg páratlan a maga
nemében. Olyan külön
leges anyagokat tartal
maz, melyek elősegítika
benzin hatékony égését a
motorban. Eltávolítja a
szilárd szennyeződése

ket a szeJepekról, meg
akadályozza a további
lerakódásokat, ezért fo-

lyamatos használatával a
motor mindig olyan ma
rad, mintha új lenne.

Katalizátor nélküli. au
tókban is használható. A
V-Power tökéletesen ke
verhető más benzinnel,
de a teljesítmény akkor a
legnagyobb, ha rend
szeresen ezt használjuk.
A V-Power 95-ös oktán
számú benzinre épül.

Növelje motorja telje
sítményét és Smart pont
jainak számát!

1999. december 31-ig
V-Power vásárlásakor
dupla Smart pontot
adunk.

Nagy választék, alacsony árak!
Havonta megújuló árukészlettel

váram kedves vásárlóimat.
Kapható gyerrnek- és

felnőtt ruházat,
lakástextíliák, munkaruhák!

Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

AGROÁRUHÁZ
Gyomaendrőd,Fő út 15.

Telefon: 06-20/9527-032 és 06-66/386-274

MEGÉRKEZTEK AZ ŐSZIÁRUFÉLESÉGEK!

- Virághagymák, rózsatövek

- Műtrágyák, virágföldek

- Kegyeleti mécsesek, gyertyák

- Kerámia és műanyagsavanyító edények

- Üstök, üstházak, zománcos edények

- Borászati kellékek

- Fóliák, zsákok

- Esőköpenyek, gumicsizmák

- Vaporex C+M falszárító adalékanyag

Afelsoroltakon kívül még
sokféle áruval várom kedves vásárlóimat!

Farkas Máté



WATT Villamosipari Gmk.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 214.

Tel./fax:66/386-358

- h6sugárzók, olajradiátorok,
- hűt6gép kompresszorok, h6fokszabályozók,

szűr6k,

- kever6tárcsás mosógép, centrifuga, háztartási
gépek (porszívók, szendvicssüt6k, hajszárítók,

olajsüt6k, kézi mixerek, kávéf6zó1<,
vasalók, rezsók),

- izzók, fénycsövek, elemek, elemlámpák,
- kapcsolók, dugaljak (Solid, Kontalux, Varilux,

Nexus kapcsoló családok).
Vállaljuk épületek villanyszerelését,

érintésvédelmi felülvizsgálatát,
háztartási gépek javítását és villanymotorok

tekercselését.
Várju.{ kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket!

GELLAI
SZÁRAZÉPÍTÉSZET

- Belsőépítészeti anyagok kazettás mennyezetek
- Terranova vakolatok csemperagasztók fugázók

- Hőszigetelők

ÁRAINKBÓl:
- 12,5 mm gipszkarton bruttó 550Ft/m2

- 9,5 mm gipszkarton bruttó 520 Ft/m2

- 10 cm vastag hőszigeteJőpaplan
bruttó 650 Ft/m

- 5 cm vastag hőszigetelő paplan
bruttó 325 Ft/m2

KERESKEDÉS, KIVITELEZÉSI

Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. u. 25.
Tel.: 06-60/326-075, 66/285-840

; ; ;

INTER5PAN BUTORLAP-KERE5KEDE5
Babeez és Társa Bt. Gyomaendrőd, Fő út 81/1. (a volt Enei területén)

* Bútorlapok,
* munkalapok,
* MDF-lapok,

* faforgácslapok,
* farostlemezek,
* szerelvények.

Nyitva: hétfőtől-péntekig8-17-ig, szombaton 8-12-ig. Tel.: 06-20/9277-960
;

VELVET BUTORBOlT
Gyomaendrőd, Fő út 81/1. Tel.: 20/9277-960, 30/9453-274

FIGYELEM!

HASZNÁLT ÉTKEZÖSZÉKEK,
KÁVÉHÁZI ASZTALOK,
BÖR ÜLÖGARNITÚRÁK,

játékok és ruhák kaphatók a volt
Enci ebédlőjében:

Fő út 81/1.

Nyitva: hétköznap 9-12-ig, 13.30
17.30-ig, szombaton 9-12-ig.

Ingyenes árajánlat, ingyenes tervezés,
ingyenes helyszíni felmérés!

Velünk mindig kényelemben
érezheti magát!
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Pályázati kiírás

HIRDETMÉNYEK 1999. október

Pályázati kiírások
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő

testülete pályázatot ír ki a Városi Gondozási Központ
intézményvezetőiállására. A munkakört 1999. de
cember l-tól, vagy a pályázati eljárás elhúzódása esetén
a pályázati eljárás lefolytatását követően lehet betölteni.

Pályázati feltételek:
- a 2/1994. (I. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékiete

szerinti képesítés,
- a szociális ellátás, irányítás területén szerzett leg

alább S éves vezetői gyakorlat,
- előny: személyes gondoskodást nyújtó ellátások te-

njletén szerzett mehgfelelőszakmai és vezetői ismeret.
Csatolandó:
- vezetői elképzelések felvázolása,
- a személyes adatokat is magába foglaló részletes

szakm,'ti önéletrajz,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevó1<. megismerhetik.
Juttatások, egyéb információk:
- Bérezés: a Kjt. szerint
- Pályázati határidő: a közlönyben való megjelenést

követő 15 nap
- A vezetői kinevezés határozatlan időre szó!.
- A pályázat benyújtása: GyomaendrődVáros Polgár-

mestere címére, 5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.

GAZDA ÁRUHÁZ
A Penny Market mellett

KÍNÁLATUNKBÓL:
- savanyító edények,

- borászati eszközök, segédanyagok,
- FÓLIÁK

- virághagymák, virágföldek,
- virágtápok, MŰTRÁGYÁK,

- agyag és műanyag cserepek,
- láncfűrészek, szivattyúk,

- üstök, bográcsok és húsdarálók,
- kolbász és hurkatöltők,

- PATKÁNYIRfÓK.

Várjuk kedves vásárlóinkalI

Várfi é Szmola Ildikó és Várfi András
06-66/386-359, 06-30/9-854-756

HIRDETÉSFElVÉTEL:
66/386-8 l

30/20-717-09
- -

1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületeaz önkor
mányzat tulajdonában lévő Rákóczi u. 19. szám alatti
általános iskola ingatlant hasznosítás céljából pályá
zati kiírás útján értékesítésre meghirdeti minimum brut
tó 3.330.000 Ft áron. A pályázat elkészítéséhez
szükséges információk 1000 Ft befizetése mellett a
polgármesteri hivatalban átvehetó1<..

2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületeértékeSÍ
tésre meghirdeti a tulajdonát képező 2356/30 hrsz-ú
1319 m2 területű Gyomaendrőd (Kocsorhegy) Tanya
V. ker. 76. szám alatt található iskolaépületet a hoz
zátartozó udvarral további hasznosítás céljából pályáza
ti kiírás útján minimum bruttó 1.500.000 Ft eladási áron.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információ 1000
Ft befizetése mellett a polgármesteri hivatalban átvehe
tő.

3. GyomaendrődVáros Képviselő-testületeérté
kesítésre meghirdeti a 15901 hrsz-ú, régi piactéri ár
kádsor 268 m2 területű ingatlanát. A pályázat
elkészítéséhez szükséges információk 1000 Ft befizeté
se mellett a polgánnesteri hivatalban átvehetók

4. GyomaendrődVáros Képviselő-testületeértékesíti
az 5723 hrsz-ú, Gyomaendrőd, Polányi u. 71. szám
alatt található 1066 m2 területűtelkét.

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES

SZÍNKEVERÉS
TIKKURILA festékekből

fóra, fémre és falra kívül belül!

Padlólapok, Jalicsempék, linóleumok,
szőnyegpadló, festékek, festő eszközök,

zórak, vasalósok, tapéták.

PIKTOR BOLT
Gyomaendrőd,Fő út 204.

Telefon: 66/386-611

Meghívó!
A Bú~oriI?ari Szövetkezet közgyú1ése KÖZGYŰLÉST

HIV OSSZE 1999. október 27. (szerda) 14 órára
a szövetkezet Lévai úti tárgyalótermébe.

Napirendi pontok:
1. Helyzetjelentés a szövetkezet további mú1<.ödésének esélyeiról

Előadó: Farkasinszki Sándor szÖv. elnök
2. Tisztségviselőválasztás

3. Bejelentések
Gyomaendrőd, 1999. október 12.
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INGYENES APROHIRDETESEK

Feladó neve: ' ..

Címe: .

Érdeklődni: .

Káposztásk,ádak tartozékai k
kal eladók. Erd.: Tóth Lajos,
Gyomaendrőd, Eötvös u. 311 ..
Tel.: 282-007

BontottBohn cserép eladó. Érd.:
Ignácz Tibor, Gyomaendrőd, Fő út
173-179. II. em. 23. Tel.: 285-407.

Eladó új békéscsabai Jamina
Holland típusú 300 db mázas te
tőcserép, egy db gázpalack és egy
52-es méretű téli munkásruha.
Érd.: 285-905

Gyomán, Zrínyi M. u. 49. szám
alatt 100-200 cm,-es tuják eladók
400 Fl/db áron. Erd.: 284-793

Három db három ezer forint
értékűThermal AutóiskoJába be
váltható utalványt kedvezménye
sen átadok. 6613 86-214

Barnára pácolt 230x130 cm tok
méretű zsalugáter~s, kétszárnyas
bejárati ajtó eladó. Erd.: 06-66/386
755, Gyomaendrőd, Fő út 81.

Kisméretű boroshordók eladók.
Érd.: Gellai Miklós, Gyomaend
rőd, Fő út 29., Tel.: 661285-392

Jó állapotban lévő több funkci
ós babakocsi é,s egy kombi gye
rekágy eladó. Erd.: 285-338.

PVC, tapéta és padlósző

nyeg nagy választékban
kapható. Gellai Miklósné,
Fő út 29. Tel.: 661285-392

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 kell
beírni a kívánt szöveget, és a szelvény t levelezólapon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd,Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősségetnem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehetóleg ne tartalmazzon
tizenöt (15) szónál többet!

EGYÉB
Új állapot~an lévő asztali tűz

hely eladó. Erd.: Gyomaendrőd,

Rákóczi u. 10., 16 óra után.
Bontásból eladók: kis- ~s nagy

méretű cserép, ~ályog. Ar meg
egyezés szerint. Erd.: 282-970

700-as szalagfűrész 220 V-os
villanymotorral, val~mint sZólőp

rés darálóval eladó. Erd.: 282-065
Eladó: használt, német televízi

ók, vid~ók, porszívók, hűtőszekré
nyek. Erd.: Gyomaendrőd, József
A. u. 20., Tel.: 30/9741-822

Kisbálás búzaszalma eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Bethlen G.
u. 5., Tel.: 285-189

3 funkciós, mózeskosaras ba
bakocsi eladó. Érd.: Gyomaend
rőd, Kis út 4. Tel.: 280-088

Hagyatékból eladó: rekamiék,
szekrények, asztalok, székek,
Salgó tű~hely, egyéb használati
tárgyak. Erd.: 66/386-781

Szeghalmi 19 éves lány cipő

felsőrész kés~ítésben bedolgo
zást vállalna. Erd.: 66/472-983

Állást ajánl asztalosipari cég.
25 év feletti, szakmai gyakorlat
tal rendelkező, önállóan dolgozni
tudó bútorasztalosoknak. Jelent
kezni: 06-30/9533-594

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelős szerkesztő:Homok Ernő

Szerkesztőség:5500 Gyomaendrőd,

Fő út 173-179. Telefon/fax: 66/386-851
Kiadja: a Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Homok Ernő.

Készült: Gyomai Kner Nyomda Rt. Telefon/fax: 66/386-21 l.
Vezérigazgató: Papp Lajos. ISSN: 1417-1872
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JÁRMŰ

A Papok földjén 568 m2 vete
ményes eladó. Erd.: Gyomaend
rőd, Budai u. 5.

Siratónál telkek eladók. Érd.:
66/482-424
Gyomaendrődön a Kondorosi

kövesút mellett tanya mellék
épületekkel, 2000 négyszögöl föd
del eladó. Irányár: I millió 100 ezer
forint. Érd.: Gyomaendrőd, Se
lyem u. 2., Tel.: 66/283-479

Sürgősen eladó 2 db föld a Har
csásban, valamint Robix rota!>apa
szivattyúval együtt eladó. Erd.:
Endrőd, Kinizsi u. 9. Tel.: 285-729

KERT, TELEK

MUNKÁT KERES
AJÁNL

ETZ-250 és ETZ-150 motor
kerékpá~ok kitűnő állapotban el
adók. Erd.: Vincze Zoltán,
Gyoma, Jókai u. 5., Tel.: 284-741

Simson-Rollereladó. Irányár: 50
ezer forint. Horgászladikot 30 ezer
forinlig beszámítok. Tel.: 282-145

85-ös kiadású, padlóváltós
Wartburg kombi eladó, vagy,mg
gépre, Simsonr~cserélhető.Erd.:
Polányi út 25. Erd.: 284-204.

T 25-ös traktor 50 üzemórával,
pótkocsival eladó. Érd.: 386-958

Felújított Trabantmotor és egy
alkatrésznek való Trabant karos
széria eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Endrődi úti Háztartásboltban.

ZsWili 1200 lej árt műszaki val el
adó. Erd.: 66/284-625, esti órákban.

Lada 1200-as, 82-es évjáratú két
év műszakival, vOI)óhoroggal, szép
állapotban eladó. Erd.: 66/284-486

Kertészkedéshez értő, a kertet
szerető alkalmazottat keresek fo
lyamatos munkára a ház körüli
kertembe és gyümölcsösbe. Le
het nyugdíjas is. Jelentkezni:
386-909,386-921

Kisiskolásokkorrepetálását vál la
lom a megszokott otthoni környezet
ben is. Tanulási problémákkal kiizdő
alsós- és felsős tanulóknak folyama
tosan segítek. Tel.: 285-719

Wordben és Excelben bármi
lyen munkát vállalok, (szakdol
gozat, stb.). Tel.: 66/472-241

fortos családi ház nagy telekkel
eladó. Ifjús~gi lakótelepi cs~re

leh~tség~s. Erd.: 386-483
Tetőtérbeépítéses családi ház

eladó 100 m2 alapterülettel. Érd.:
Gyomaendrőd, Liszt F. u. 9/1.,
Tel.: 386-871

A Fő tér közelében, (Hantos
k~rtben) összkomfortos, régi típu
sú családi ház nagy telekkel (944
m2), telefonnal, azonnali beköltö
zéssel eladó. Érd.: Gyomaendrőd,
Pósa Lajos u 6., Tel.: 284-250

HÁZ,LAKÁS
Kiadó lakótelepi lakást kere

s~k Gyomán. Tel.: 284-988
Megbízható fiatal pár albérl~

tet keres a Vásártéri lakótelepen.
Érd.: 280-079

Összkomfortos, 2,5 szobás ház
nagy udvarral, sok mellék
épülett~l, azonnali beköltözéssel
eladó. Erd.: Endrőd, Szabó E. u.
17., Tel.: 66/284-448

Kertes, összkomfortos kétszo
bás családi ház eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Dobi L u. 6., Tel.:
285-304

Sátortetős,kétszobás, összkom
fortos, gázfűtéses házjó alsóépüle
tekkel, garázzsal, ipari árammal,
telefonnal, )00 négyszögöl telek
kel eladó. Erd.: Gyoma, Gárdonyi
u. 53., Tel.: 284-190

Gyomán a Lehel utcában két
család részére is alkalmas kom
fortos családi ~áz ipari árammal,
kerttel eladó. Erd.: 661285-489

Besenyszegen a B. Molnár u.
3. szám al~tti parasztház sürgő

sen eladó. Erd.: a helyszínen.
A Vásártéri lakótej~pen lakást

vennék. T~l.: 66/284-509, este 6
után.

Eladó Gyomaendrőd,Tokai u.
3. szám alatti ház. Erd.: 66/284
742, esti órákban.

Gyomaendrőd, Toronyi u; 35.
szám alatti ház eladó. Erd.:
661217-276

Gyomán a Kossuth u. 26. szám
alatti ház eladó, valamint a Po
cosba,n 300 négyszögöl kert el
adó. Erd.: 66/386-745

Gyoma központi részén tetőtérbe

építéses családi ház eladó, pincével,
6 garázzsal, na$)' meUéképülettel,
ipari árammal. Erd.: 60/304-863.

Gyomán 4 szobás, összkom
fortos, gáz- és vegyestüzelésű, te
lefonos, szuterénos, fél ikerház
eladó, vagy kisebb családi házra
cserélhető. Érd.: Gyoma, Gyóni
G. u. 3811., Tel.: 66/283-396

Ház eladó Gyoma, Petőfi u. 27.
szám alatt. Lakóház') ugvar, gaz
dasági épület 621 m-. Erd.: 386
804, 17 óra után.

Gyomaendrőd,Rácz Lajos u. 16.
szám alatti t~tőtérbeépítéses családi
ház eladó. Erd.: a helyszínen, vagy
a 284-263-as telefonon 17 óra után.

Kétszobás, összkomfortos,
gázfűtéses· családi ház eladó
Gyomflendrőd, Fő út 95. szám
alatt. Erd.: 661282-064, 285-345

Gyomán kétszintes családi ház
gazdálkodásra is alkalmas épüle
tekkel eladó. Érd.: Gyoma, Gár
donyi u. 16.

Eladó Nagylaposon egyszo
bás, konyhás kis ház, sok mellék
épülettel. Víz az épületben. Érd.:
06-30/209- I 035

Gyomaendrőd, Móra F. u. 15.
szám alatti kétszobás, összkom-



A Birkacsárda sikere

Timár Imre
birkagulyása

volt a legfinomabb
A gyomaendrődi szakácsok szinte

minden főzőversenyen remekelnek.
Így volt ez legutóbb, szeptember l 8-án
a Szolnokon megrendezett gulyásfesz
tiválon is, ahol több mint 120 csapat
rotyogtatta ételét a bográcsokban.

A versenyt három kategóriában 
marhagulyás, birkagulyás, babgu
lyás - hirdették meg, minimum öt
adagra. Gyomaendrődöt a Birka
csárda legénysége képviselte, s ma
gától érthetődően Tímár Imre
csapata lett az első a birkagulyás
kategóriában .

; ; ; ..
AKCIO A LATSZERESZUZLETBENI

Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Telefon: 66/284-255

Október hónapban minden női és férfi keret

20 %-OS KEDVEZMÉNNYEL
kapható!

• SZTK vények beváltása
• Szemüvegek javítása

• Gyors és pontos kiszolgálás
Tisztelettel:

Szarka Csilla, látszerészmester

a Westel hivatalos forgalmazója

Gyomaendrőd,Fő út 149. 30/9476-624,66/386-457

.9l.ranyfakpdafom
Csuvár Lajos és Homok

Veronika 1949. október 2-án
kötött házasságot Gyomán a
katolikus templomban. A
házaspárt 50. házassági év
fordulóján gyermeke, két
unokája, valanúnt a rokon
ság köszöntötte. Az október
2-án rendezett ünnepségen
Csuvár Lajost 88 éves apja is
köszöntötte.

MEGNYílT!

Tappancs
Kisállat

Eledel Bolt
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 22.

Kutya, macska
tápok, konzervek,
fagyasztott húsok,
pórázok, nyakörvek,

játékok.
Díszhal, madár

eleségek.
felszerelési cikkek.
Folyamatosan bővülő

árukészlettel.
udvarias kiszolgálással

várjuk kedves
vásádóinkat
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.-

I
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Marad-e két focicsapat a városban?
Elhunyt Kovács Lajos, a Barátság SE alapítója, fő szponzora.

"Nélküle nem lett volna ilyen szintű labdarúgásunk. Fáradozása,
szakértelme, hatalmas anyagi és erkölcsi ereje feledhetetlen perce
ket szerzett sok száz sportrajongónak" - mondta búcsúbeszédében
Márton Gábor.

Tény, hogy jelentősebb szponzori háttér híján a város mindkét
fociklubja, a Gyomai FC és a Barátság SE is nehéz anyagi helyzet
ben van. A klubok vezetései mind gyakrabban emlegették, hogy az
egyesületek mú1<ödését új alapokra szükséges helyezni. Kimondva
kimondatlanul már szóba került a két klub - a gyomai és az endrődi

- egyesítése is. Az új megoldás keresését Kovács Lajos halála
mintha felgyorsította volna.

November 9-én máris összeült a Barátság SE elnöksége. Az ülésr61
- egyenlőre szűkszavúan - Cellai Imre, a klub elnöke tájékoztatta
lapunkat. Elmondta, hogy az őszi szezon után, a téli időszakot arra
szánják, hogy a klub működését új alapokra helyezzék.

- Kovács Lajos, a klub tiszteletbeli elnöke vitte eddig az NB II-es
csapat játékosállományának személyi ügyeit, s ennek bizonyos
anyagi oldalait is ő rendezte. Január végéig át kell tekintenünk,
hogy honnan és miként tudunk új szponzori pénzeket előteremteni
- mondta Gellai Imre. Az elnök arra a kérdésre, hogy vajon egye
sül-e a város két csapata, a következőt válaszolta:

- Ilyen szándékról ma még nem tudok, e témáról a két futballklub
elnökségének kell tárgyalnia és döntenie.

A Gyomai FC és a Barátság SE esetleges egyesülésével kapcso
latban kérdeztük Vass Ignácot, a Gyomai FC ügyvezetőjét.

- Erről a két klubnak kell tárgyalni, s meg kell találni a futball
mú1<ödtetésének optimális feltételeit annak érdekében, hogya vá-

8. ÉVF. 11. SZÁM 1999. NOVEMBER ÁRA: 79 Ft,
GYOMA· SZO
ENDRŐDI •,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

rosban egy jól mú1<ödő,viszonylag biztos anyagi háttérrel bíró klub
jöjjön létre. Hogy ez most egyesületként, vagy esetleg gazdasági
társaságként mú1<ödik, az a tárgyalások eredményétől is függ.

- Szavaiból az tűnik ki, hogy a két klub egyesítését szorgalmazza...
- Személyes véleményem az, hogy a jövő szempontjából más

megoldás nemigen képzelhetőel.
- S milyen osztályban játszana az új gyomaendró'di csapat?
-A logikus az lenne, ha a magasabb osztály maradna meg, annál

is inkább, mivel a jelenlegi bajnoki kiírás megkönnyíti az NB
II-ben való bennmaradás lehetőségét-mondtavégül Vass Ignác.

((~))))llll

WESTEL
RÁDIÓTELEFON KFT

Kifogásolták Domokos képviselő

ünnepi beszédét 2. oldal

"Ujabb elnökváltás a bútoriparnál
A

Villtech
MűszakiBolt
SZENZÁCIÓS
AJÁNLATA

a lap
16.

oldalán

A Bútoripari Szövetkezet 1999. au
gusztus 29-én megválasztott elnöke, Far
kasinszki Sándor ez év október ll-én
megtartott rendkívüli közgyúlésen le
mondott tisztségéról. A rendkívüli köz
gyúlés összehívását egyébként az tette
szükségessé, hogy a cég idei vesztesége
meghaladta a 17 millió forintot. Ennek

oka egyrészt az alacsony termelési szín
vonal, másrészt az exportmegrendelő né
met vevő szinte rendszeres minőségi

kifogásai miatti árengedmények, harmad
részt, a nem megfelelőminőségűasztalok
visszaszállításából eredő többletköltsé
gek.

(6. oldal)

Mit gondol Ön a város önkormányzatóról?
r----------------------------------------- -- ~

Név:

Cím:

Szó-Beszéd

Karácsonyi nyereményszelvény ,
,

,,

,,

,,
,,

,,,,
,

Önnek szól és magáért beszél! i
L ~

Készítményeink házhoz szállítását is vállaljuk.

Továbbá vállaljuk hagyományos fenyökoszorúk,
görögkoszorúk, sírcsokrok, élő és selyemvirágból
történö készítését, kiszállítását.

~eDvásárlót szeretettel várunk!

A FO ÚTI VIRÁG és AJÁNDÉKOZLET
dolgozói szeretettel köszöntik a novemberben
névnapjukat ünneplő kedves régi és leendő

vásárlóinkat.

Kínálatunkból:
alkalmi csokrok, cserepes-vágott- és selyemvirágok
virágkosarak. Ajándéktárgyak.
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Az '56-os forradalomra emlékeztek Gyomán és Endrődön

Kifogásolt Domokos-beszéd

Az endrődi megemlékezésen
a Rózsahegyi Általános Iskola diákjai adtak műsort

- Az 1956-os forradalom egyik gyomaendrődi vezéralakja volt
az akkor megalapított nemzeti bizottmány vezet~e, Szabó Emő,

a gimnázium egykori igazgatója. Hogy Gyomán vér és áldozatok
nélkül zajlottak az események, az nagyrészt neki is köszönhető 
mondja Pász;or Béla, aki akkoriban szintén a bizottság tagja volt.

- Fontosnak tartanám - példát véve a megye többi településé
tól - hogy azt az embert, aki itt Gyomán 1956-ban a legtöbbet
tette a nyugalomért, a békéért, s a forradalom leverése után
meghurcolták, annak tevékenységét legalább egy emJéktáblával
ismelje el az önkormányzat. Mellesleg Szabó Emő volt az, aki
Gyomán a gimnáziumot megalakította, majd kulák származása
miatt kollégiumi igazgatóvá tették. Ő szervezte Gyoma sport
életét, focista volt, késObb a szakosztály vezet~e. Akkoriban
építették meg a teniszpályát a ligetben, őhozta létre a sakkszak
osztályt. Halála után legalább egy emléktáblávaJ becsüljük meg
Szabó Emőt- kérte az önkormányzatot Pásztor Béla, aki október
26-án, kedden Domokos László országgyűlési képviselő lakos
sági fórumán beszélt a fentiekr61.

Egyben kifogásolta Domokos Lászlónak, a gyomai ország
zászlónál olaóber 22-én este mondott beszédét, melyben Domo
kos az '56-os események kapcsán egy bizonyos endrődi Vaszkó
Mihály nevét is említette, akinek Pásztor Béla szerint semmi
köze nem volt az '56-os gyomai eseményekhez.

Dr. Dávid Imre polgármester az önkormányzat legutóbbi
ülésén hozta szóba a témát, s elmondta, hogy Szabó Emő és az
1956-os forradalom emlékére nem az önkormányzatnak kell
kezdeményeznie az emléktábla elhelyezését, hanem valamely
egyesületnek, civil szervezetnek. Ugyanakkor Vaszkó Mihály
az endrődi eseményekb61 vette ki részét, s neve így került szóba
az ünnepi beszéd során, hiszen Gyomaendrőd lakói ünnepeltek
a gyomai országzászlónál - mondta a polgármester. H.E.

jük, mert helyettünk és ér
tünk tették. Az igaz és jó
ügyért meghozott áldozat és
eltűrt szenvedés sem hiába
való, ezért értelme elóbb
vagy utóbb mindig megvilá
gosodik.

1990-ben fiatal demokrá
ciánk megszületése, nemzeti
függetlenségünk kivívása
azért nem követelt emberál
dozatot, mert már rengeteg
ember adta életét érte. Azért
lehetett békés, mert a forra
dalmat már megvívtuk és
azért lehetett vértelen, mert
'56-ban már vér folyt érte.
Így lettek 1956 áldozatai az
1990-es átalakulás hőseivé.

Az '56-os máltírok nemze
dékének az igazsága a mi
igazságunk is. Most rajtunk
a sor, hogy lelkünkben '56
forradalmárainak személyes
példájával, a magunk erejé
ból és a magunk emberségé
ból olyan Magyarországot
teremtsünk, amelyben hinni,
dolgozni és élni tudunk."

harcolnunk azért a szabad
ságért amelyért apáink,
nagyapáink, dédapáink már
megharcol tak. Nemzedékról
nemzedékre újra álmodjuk
az álmot, amely egy bizton
ságot nyújtó, boldog világról
szól.

Köszönettel tartozunk apá
inknak és nagyapáinknak,
hogy vérüket hullatták a ma
gyar szabadságért. Köszön-

ó1cet körülvevőhazug és erő

szakos rendszer ellen megte
gyék, ami tólük telik, még
akkor is, ha a küzdelem időn

ként kilátástalannak tűnik.

Csak elképzelni tudjuk, hogy
milyen lehetett hosszú éve
ket eltölteni siralomházban,
börtönben, sokszor távol a
hazától, a halál árnyékában.

Márai Sándor szavai jut
nak eszembe:

"Ha jó ügyet védesz, mitól
is félhetsz? Mi is történhetik
Veled? Végül is tehetetlenek
az igazsággal szemben. Leti
porhatnak, de meg nem
győzhetnek. Vádolhatnak,
de meg nem hazudtolhatnak.
Elvehetik életed, de nem ve
hetik el igazságod. Csak ak
kor nem vagy magányos az
életben, ha jó ügyet védesz."

Azokban a napokban nem
volt magányos a magyar nép és
nem voltak magányosak a
Gyomaiak sem. Valamennyi
en tudták, hogy jó ügyet szol
gálnak, tudták, hogy tetteik
haszonélvezŐ!a következőge
nerációk tagjai lesznek. A Ko
csis Gyula által vezetett
Nemzetőrség,a VaszkóMihály
irányította Járási Forradalmi
Tanács és a K. Tímár József
nevével fémjelzett Nemzeti
Bizottmány végig kitartott el
vei mellett. Ők nem fegyverrel
harcoltak, mint az ÁVB-sok,
hanem törvényesség és a jog
eszközével próbálták megva
lósítani céljaikat.

Tisztelt Hölgyeim és Ura
im!

Nekünk, magyaroknak
mindig újra és újra meg kell

Domokos László ország
gyúlési képviselő, a Békés
Megyei Közgyú1és elnöke
október 22-én este a gyomai
országzászlónál mondott ün
nepi beszédet:

"Tisztelet Hölgyeim és
Uraim, Kedves Gyomaiak'

Emlékezni gyűltünk ma
össze. Emlékezni a nemzeti
összefogás ki vételes pillanatá
ra, a 43 évvel ezelőtti esemé
nyekre és hősökre. Az l 956-os
forradalom és szabadságharc a
magyar nép legnagyobb - saját
eróból és akaratából eredő 
nemzeti tette volt a XX. szá
zadban. Ezért válhatott már a
széthulló Kádár-rendszer ide
jében jeJ.képpé október 23-a.
Ezért kiáltották ki 1989. októ
ber 23-án Magyarországon a
köztársaságot, folytatva az
1956-os forradalom törekvése
it, kiteUesítve céljait, megvaló
sítva álmait.

A magyar nép azokban az
októberi, novemberi napok
ban képes volt a belsőegység
megteremtésére, az összefo
gásra. Soprontól Debrece
nig, Szegedtól Salgótarjánig
ugyanazt akarták: szabad
magyarkéntélni. Elegük volt
a félelemból, az éhezésból, a
kétszínűségból. Büszkék le
hetünk azokra a Gyomaiak
ra, akik vállalták a
küzdelmet, és egyetlen fegy
veliikkel, ahitükkel felvették
a harcot akizsákmányolók
ellen. Vaszkó Mihálynak, K.
Tímár Józsefnek, Kruchió
Lászlónak és társaiknak
eszükbe sem jutott, hogy ők

most történelmet csinálnak:
egyszeruen szabadok akartak
lenni. Nem a mellüket verték,
mint oly sokan, ők tettek is
valamit azért, hogy ez a világ
kicsit jobbra forduljon.

Tisztelt Emlékezó1c!
Nem tehetünk mást, mint

hogy fejet hajtunk. Fejet haj
tunk a polgári ellenállás ha
lott hőseinek emléke előtt és
fejet hajtunk az éló1c előtt is,
akiket a sors a szokásosnál
sokkal keményebb elbánás
ban részesített. Mi már csak
elképzelni tudjuk, milyen
belső erők ösztökélték az
előttünkjárókatarra, hogy az
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Emléktábla az elhurcolt
gyomai nérneteknek

Használt és
"Ujruházati Bolt

Gyomaendrőd, Kulich u. 1311.
Telefon: 06-20/9585-339

-gázpalack,
mosogatók,

-állítható
dohányzóasztal,

-konyhai sarokülő,

-bébikomp,

-ablakok,
stb.

Újruházati Bolt
Gyoma, Hősök u. 44.

* Női télikabátok 8.000-12.000 Ft-ig,
* alkalmi ruházat 3.000-4.800 Ft-ig,

* kosztümök, fehérneműk.
Játékok, ajándéktárgyak

kedvezőáron~

Gyoma, Petőfi u. 2.
Telefon: 66/282-037

Használt ruházati bolt
Gyoma, Petőfi u. 2.
Folyamatosan érkezik

kilós és válogatott
ruházat.

Újra beindult KILÓS
gyermek és felnőtt

RUHÁZAT és CIP6K!

Jöjjön és válogasson.
az ajándékok között!
Lepje meg szeretteit!

és az üzletbe hozza az

AJÁNDÉKOKAT~

DECEMBER 6-ÁN
a Color Shop Papírboltba

LÁTOGAT A MIKULÁS

Használtcikk kereskedében

olcsón eladó:
-Szieszta gázkályha,

-biztonsági
gyerekülés,

-hűt6k, mikrosüt6'k.,

-kerékpárok nagy
választékban,

-tévék, videók,

-kávé- és teafőzóK,

If: COLOR 1f::J!.'>
SHOP

'~, Papírbolt .

Márványtábla
az evengelikus templom kertjében

- A német származásúakat besoroz
ták a magyar hadseregbe, a német el
ítalakulatokba és általános
mozgósításkor a német hadseregbe.
1944. szeptember l2-én volt Gyomán
a fiatalok besorozása a német hadse
regbe és késóbb az idősebbekbesoro
zása munkaszolgálatra. A hatvan
besorozott fiatalból tizennyolcan jöt
tek vissza, a többiek mind odavesztek.
A százhatvan gyomai közül, akit a
Szovjetúnió szénbányáiba vittek
kényszermunkára, szintén nagyon so
kan odavesztek... - mondta beszédé
ben dr. Weigert József, a Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke aki
mondandóját Vörösmarty idézetével
zárta: "Emlékek nélkül népeknek híre
csak árnyék".

- A Magyar Köztársaság kikiáltásá
tól eltelt 10 év, valamint a németség
Mezóberényból történt áttelepülését
követő közel l70 év egyik fontos ese
ményéhez érkezett el a település né
met kisebbsége a mai napon azzal,
hogy emléktáblát avat az önkormány
zattal közösen, a II. világháború harci
cselekményei miatt elhunyt, elhurcolt,
volt gyomai lakosú német nemzetisé
gű honpolgárai számára.

Az 1998-ban létrejött Német Ki
sebbségi Önkormányzat megalakulá
sától kezdve, célul tűzte ki, hogya
németség hagyományait ápolni fogja
és emléket állít azon eseményeknek,
melyek a kisebbség életét jelentősen
befolyásolták. A célok megvalósítsá
nak érdekében nyújtott be pályázatot
a kisebbségi önkormányzat. A telepü
lési önkormányzat anyagi támogatásá
val, valamint más anyagi- és erkölcsi
támogatással tudta elk.észítettni a ma
leleplezésre kerülő emléktáblát.

Az emléktábla avatásra abban a né
met városrészben kerül sor, ahol
1830-tól a németség a településen be
lül összhangban élt a magyarsággal ,
azzal együtt szolgálva Gyoma, majd
Gyomaendrőd előrehaladását. A mai
megemlékezés és emléktábla avatás
megadhatja a gyógyírt a múltban el
szenvedett sebekre és tragédiákra,
egyidejú1eg felhívja a jövóben min
denki figyelmét, hogy a Magyar Köz
társaságban élő nemzeti- és etnikai
kisebbségek államalkotó tényezők,

mind jóban, mind rosszban osztoznak
a többségi nemzettel - mondta dr.
Csorba Csaba jegyző november 6-án
az evangelikus templom kertjében
emelt emléktábla avatásán.
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Gyomaendrődfejlődésenem az országgyú1ési
képviselőmunkájától függ - mondta Domokos László

Az ipari park esélyei * esz-e szennyvíz beruházás * Rendőrségi ügyek

Továbbra is ingyenes a termálvíz
is szépítve a környezetet. A kútfelújításhoz álla
mi pénzt nyert a város, s a díszkút kialakítására
2,4 milliót fordítanak. A termálvizet továbbra is
ingyen hordhatják haza a polgárok.

Az új közkifolyót november 26-án 12 órakor
adja át dr. Mucsi Imre a Földművelésügyi Mi
nisztérium helyettes államtitkára. Ugyanezen a
napon adják át Öregszöllőben az addigra elké
szülő kerékpárutat és a Bethlen iskola tangaz
daságában a sertés-mintafarm építésének első

ütemét.
Képünkön az épülőHantoskerti díszkút.

Több javaslat közül a képviselő-testület úgy
döntött, hogy az Áchim utca túloldalára átköltöz
tetendő termálkutat Hantoskertí Kút névre ke
resztelik. A javaslatok között szerepelt: Holler
kút, Kecske-kút, Gyebnár kút is.

Amelegvizes közkifolyó tagadhatatlanul a vá
ros egyik leglátogatottabb objektuma. Az ingye
nes vizet hordják az emberek ivásra, fürdésre,
jószágetetésre. Az önkormányzat szándéka az
volt, hogy a most befejeződötttermátkút felújítá
sával egyidőben a Holler felőli kifolyót áthelyezi
a másik oldalra, s ott egy díszkutat alakít ki. Ezzel

H.E.

más úton is a gazdaság élénkí
tésére.

A másik téma a szennyvíz
ügy. Valószínűleg erre nem le
het egyszerre milliárdokat
rákölteni, hanem utcáról utcára
kell végigszervezni a lakókat,
hogy rá is kössenek avezetékre.
Ha ezeknek a szigorú feltéte
leknek megfelel Gyomaend
rőd, akkor ezek a beruházások,
rövidesen elkezdődhetnek, hi
szen támogatandó beruházásról
van szó.

- Békés megye az elmúlt he
tekben híressé vált a most fel
tárt olajügyek miatt...

- Tulajdonképpen inkább a
rend6rségi ügyekrőJ lett híres.
Évek óta mindenki tudott az
olajügyekről, az újságok is
foglalkoztak vele, s most te
remtődtek meg annak feltéte
lei, hogy ügyészségi vizsgálat
kezdődött. Jó, hogy végre az
ügyek tisztázása el kezdődött,
viszont rossz, hogy Békés me
gyéhez köt6dik. Megyénk is
érdekelt tehát abban, hogya
parlamenti bizottság, vagy
egy albizottság megalakuljon
az olaj- és a rend6rségi ügyek
ti sz tázására.

össze és nem lépnek fel fejlődé

sük érdekében, akkor nem lesz
nek si kerek. Gyomaendrőd

nagyon aktív sok területen. A
város ipari park pályázatát a
megyei területfejlesztési tanács
véleményezte és támogatta.
Most a gazdasági minisztérium
dönt a pályázatról. A megyében
már két ipari park van, ebbó1 az
egyik mú1<ödik, a másik nem.
Most újabb öt pályázatot nyúj
tottak be a megyéból. Hogy
Gyomaendrődé mennyire lesz
sikeres, az majd rövidesen ki
derül. Az ipari park egyféle
szimbólum, hiszen tudnék pél
dát mondani arra is, hogy hiába
létesült valahol ipari park, meg
oldást nem hozott. A kérdés in
kább az, hogy egy
önkormányzat mennyire folytat
vállalkozásbarát politikát.
Egyébként nem csak az ipari
parkokhoz lehet forrásokat ren
delni, egy iparterület fejleszté
séhez is. Gyomaendrőd először

adta be pályázatát, míg más me
gyebeli városok már másod
szor, harmadszor
próbálkoznak. Ha nem nyerne a
város az ipari park pályázaton,
akkor sincs gond, mert Gyoma
endrődnek meg van az esélye

Domokos László,
városunk országgyúlési

képviselője

- Az, hogy egy település mi
ként fejlődik az nem az egyéni
országgyűlési képvisel6n mú
lik. Az, hogy egy vállalkozó ho
vá helyezi. cégét, hogy
valamely város beleesik-e sze
rencsés módon a leendő M3-as
út nyomvonalába, az egy küls6
adottság. Másik oldala a dolog
nak, hogya képvisel6 csupán
egy ember. Fontosabb, hogy ha
mögötte egy adott város, körzet
vállalkozói, önkormányzatai,
civil szervezetei nem fognak

Domokos László városunk
országgyúlési képviselője.

A parlamentben a gazda
sági bizottság tagja, emel
lett a Békés Megyei
Közgyúlés elnöke. A há
rom feladat közül melyik
megy jobban?

- A három feladat összetarto
zik, külön-külön mindegyik ne
hezebb lenne. Hogy valaki
országgyűlési képvisel6ként
hatékony legyen, ahhoz nagy
segítséget ad, ha volt, vagy van
önkormán y zati tapasztalata,
gyakorlata. Így lehet benne a
hétköznapokban, hiszen az em
bereket érint6 ügyek mindig az
önkormányzatoknál jelennek
meg. Ám, hogy a megyei ön
kormányzat elnökeként is sike
res munkát lehessen vélgezni,
ahhoz kormányzati kapcsolata
inak is kell lennie. A megyei
közgyűlés elnökeként a terület
fejlesztési tanács elnöke is va
gyok, tehát a terület- és
gazdaságfejlesztési témakörök
höz is van közöm, amellyel
mind a körzetem, mind az or
szágos kapcsolatokra is lehet fi
gyelni. Azt gondolom, hogy
ezek a tevékenységek egységet
alkotnak, sok id6t kötnek le, ren
geteg egyeztetéssel, ám ha k.'Ülön
külön kezel ném akkor kevésbé
lenne hatékony a munka.

- Egy-egy körzet választó
polgárai általában azon mé
rik le képviselőj ük sikerét,
hogy mit tudott kilobbizni,
hozni a városának. Gyoma
endrőd most infrastrukturá·
lis lemaradottságát próbálná
pótolni a szennyvízhálózat ki
építésével, valamint új mun
kahelyek teremtését várná a
kialakítandó ipari parktól.
Milyen esélyei vannak e két
témában Gyomaendrődnek?

Ezüstkalászos tanfolyam
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium,

valamint az endőri és gyomai Gazdakörök Ezüstkalá
szos tanfolyamot indítanak 1999. december hóban a
gazdálkodók (őstermelők) részére. A tanfolyam nö
vényvédelmi képzést is lehetővé tesz. Jelentkezni lehet:
Kertes Imre falugazdásznál, Hunya Lajos gazdaköri
elnöknél és Hunya Elek gyakorlati oktatás vezetőnél.
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A kérés nem a család kivagyiságát türözi

Elnevezhetnénk egy utcát IIIésyról

Marad a Gyoma vasútállomás
A névváltoztatás pénzbe kerül

H.E.

Név Bizottság nem támogattj a az új neveket,
hanem a régi, egyszerű nevek használatát
javasolja.

Az elmúlt években egyébként már két al
kalommal próbálkozott valamely képv~selő

az állomás névváltoztatásával, ám a MAV a
fentiekre hivatkozva egyszer sem támogatta
az ügyet. A ma még tisztázatlan eljárási mód
miatt Császámé Gyuricza Éva írásban vissza
is vonta indítványát.

Vajon kinek lesz majd baja a vízállásjelen
tésekben még mindig a "Hármas-Körös
Gyománál" kifejezéssel?!

Gyomaendrődön a Vásártéri
lakótelep 31. számú épület la
kói azzal a kérelemmel fordul
tak az önkonnányzathoz, hogy
a tömbház tatarozásához vala
milyen fonnában járuljon hoz
zá. Mivel az idei
költségvetésben ilyen célra
pénz nincs, ezért az önkor
mányzat segítséget nyújtani
nem tud és nem is akar, mert ha
pénzügyi segítséget adna, ak
kor a többi lakótelepi épület la
kói is joggal követelhetnék a
városi támogatást.

Lakótelepi
kérés

Buszjegy

Delegálták

A Villámturs Kht., mint a he
lyi járatú autóbuszok üzemelte
tője kérte a képviselő-testületet.

hogy az idei üzemanyag és
egyéb áremelkedések ellentéte
lezésekéntjáruljon hozzá a me
netjegyek és a bérletek árának
emeléséhez. Az árak így 6-7
százalékkal emelkedtek no
vember l-től. Az egy útra szóló
menetjegy ára 4 Ft-tal emelke
dett, s így novembertól 64 fo
rintot kell érte fizetni. A
dolgozói bérlet ára 1500-ról
1600 Ft-ra emelkedett, míg a
tanuló és nyugdíjas bérlet ára
430-ról 460 Ft-ra nőtt.

Dr. Gedei Margit városi főor

vost delegálta a város képviselő

testülete a békéscsabai Réthy Pál
Kórház felügyelő tanácsába. Dr.
Gedei Margit feladata, hogy
Gyomaendrőd lakóinak érdekeit
közvetítse a szakellátást biztosító
kórház felé. A megbízatás négy
évre szól.

tül róla nevezzen el utcát,
közt, teret, vagy valamilyen
intézményt (iskolát), esetleg
díjat...

Kérésem nem a családom
kivagyiságát tükrözi, hanem
nekünk IlIéssyeknek sem
közömbös, ha adhatunk va
lamit szú1<ebb pátriánknak,
Gyomának, illetve Gyoma
endrődnek..."

A képviselő-testület októ
ber 28-i ülésén úgy döntött,
hogy a kérést megvizsgálják
az érdekeltek - egyház, peda
gógus szakmai szervek,
helytörténeti kutatók, stb. 
bevonásával, hogy milyen
formában lehetséges a kez
deményezés megvalósítása.

H.E.

dó is volna a jövő nemzedé
ke számára. Nagyapám, né
hai Illéssy Gyula, mint
kántor tanító 50 éven át dol
gozott aktívan Gyomán és
adott nevelést, emberi tar
tást, tudást, kultúrát az ott él
tek gyermekeinek. Tanítói
munkássága mellett zene
szerzó1<ént is ismertté vált. .
Egyházi töltésű szerzemé
nyein kívül nótaszerzéssel is
foglalkozott. Instruktura volt
többek között Dankó Pistá
nak is. Több évtizedes példa
mutatói, tanítói munkássága,
melyet kizárólag Gyomáért
tett - felbátorít, hogy kérjem
Gyomaendrődvárosát, tegye
az Ő nevét maradandóvá a
városban és örök emlékeze-

A Budapesten élő Illéssy
Zoltán - aki egyébként a
Gyomaendrőd Város Köz
gyűjteményeiért Alapít
vány kuratóriumának
tagja is - jelentkezett, hogy
néhai nagyapjáról, aki
kántortanítóként dolgo
zott Gyomán, valamilyen
utcát, teret, vagy intéz
ményt nevezzenek el.

llléssy Zoltán levelet inté
zett dr. Dávid Imre polgár
mesterhez:
"Gyomaendrőd város ez

redfordulós ünnepsége kap
csán jutott eszembe az a
gondolat, hogy miként lehet
ne gazdagítani a város meg
emlékezéséeit, történeti
áttekintéseit, mely maradan-

Császárné Gyuricza Éva önkormányzati
képviselő indítványozta, hogy a város vas
útállomását Gyoma névról Gyomaendrődre
kereszteljék át. A javaslatot az önkormány
zati bizottságok elnökei és ajogi és ügyrendi
bizottság is megtárgyalta. Az átkeresztelés
nem elsősorban a város elóljáróin múlik, ha
nem a MÁV szándékain.

A névváltoztatás azonban pénzbe kerül,
hiszen a világ minden menetrendjében mó
dosítani kellene a nevet. Ennek költségei sem
tisztázottak, s az sem, hogy ezt a városnak,
vagy a MÁV-nak kell-e fizetni. Mellesleg,
mint azt a városházán megtudtuk, a Földrajzi

Vasutas város Automatából jön a segély
Az 1994. szeptemberében megalakul t Vasutas Tele

pülések Szövetségének tagja lett Gyomaendrőd is azzal
az indokkal, hogy városunk életében a vasút jelentős

szerepet játszik és egyben a város hosszútávú fejlődé

sében is meghatározó jelentőségű. A szövetség célja: a
települések és a magyar vasutakkal való együttmú1<ödés
kialakítása, a fejlesztési és mú1<ödési elképzelések
összehangolása. Gyomaendrőd lakosonként évente két
forint tagdíjat fizet a szövetség kasszájába.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
66/386-851,30/20-717-09

1999. október l-tól a különböző rendszeres segélye
ket az Országos Takarékpénztárés a takarékszövetkezet
helyi fiókjainál vehetik fel az érintett gyomaendrődiek,
akik eddig a városházárajártak a pénzért. A polgármes
teri hivatal azért vezette be ezt az újítást, mert a kifize
tések napján rendkívül nagy volt az ügyfélforgalom a
városházán, s hely híján az udvaron várakoztak az em
berek. Mintegy kétezer ember októbertól tehát bankkár
tyával bármikor felveheti a rendszeresen biztosított
segélyt, támogatást. Az érintetteknek tehát számlát kel
lett nyitniuk az említett két bank valamelyikében, s az
önkormányzat e számlára utalja át a pénzt meghatáro
zott idóoen.
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Tizenhét milliós veszteség

Újabb elnökváltás a Bútoripari Szövetkezetben

A Bútoripari Szövetkezet 1997. augusztus
29-én megválasztott elnöke, Farkasinszki
Sándor ez év október ll-én megtartott rend
kívüli közgyúlésen lemondott tisztségéról. A
rendkívüli közgyúlés összehívását egyéb
ként az tette szükségessé, hogy a cég idei
vesztesége meghaladta a 17 millió forintot.

nanszírozási, piaci hátterét
és a termelésirányítást és
szervezést új alapokra he
lyezze.

Aki akar, az dolgozhat, de
vannak elvárások és követel
mények, aminek meg kell
felelni. Új műszaki vezetője
lesz november 15-tól- Szabó

Bálint személyében - a szö
vetkezetnek. Úgy gondo
lom, s bízom benne, hogy
közös erővel kivezetjük a
szövetkezetet a nehéz hely
zetból, de ehhez elengedhe
tetlen valamennyi
munkatárs együttes szándé
ka. H.E.

8UtoRIPARI SlOY,
Ennek oka egyrészt az ala

csony termelési színvonal,
másrészt az exportmegren
delő német vevő szinte rend
szeres minőségi kifogásai
miatti árengedmények, har
madrészt, a nem megfelelő

minőségű asztalok vissza
szállításából eredő többlet
költségek.

Ugyanezen a közgyúlésen
az 50 szövetkezeti tagból je
lenJévÓK megvonták a bizal
mat a szövetkezet 7 tagú
igazgatóságától is. A veze
tőségválasztóújabb közgyű

lést október 27-ére hívták
össze. Ezen a közgyúlésen
kellett a tagságnak dönteni,
hogy a rendkívül nehéz
pénzügyi helyzetbe került
szövetkezetnek mi legyen a
további sorsa. MÚKödjön-e
tovább, avagy végel
számolás, vagy felszámolási
eljárás során szűnjön meg. A
közgyúlésen ajelenlévő szö
vetkezeti tagok, mint tulaj
donosok úgy határoztak,
hogy - nem kevés kockázatot
felvállalva - az 1959. márci
usban alakult szövetkezetnek
mú1<.ödnie kell.

Hogy milyen vezetéssel
éljen tovább a cég, arról is
döntöttek. A törvény szerint
először az igazgatóság tagjai
választották meg, s közülük
egyet az igazgatóság és egy
ben a szövetkezet elnöké
nek. Az eredetileg hét nevet
tartalmazó listára a tagság
javaslatára kerültfel Dezső
né Rau Katalin, a szövetke
zet fÓKönyvelője, így 8 név
közül 7-et választottak az
igazgatóságba. (Nem kapott
bizalmat Gonda Károly, a
szövetkezet egykori elnöke.)
A jelölóbizottság az igazga
tóság 7 tagja közül senkit
nem javasolt elnöknek, majd
a tagság kezdeményezésére
DezsőnéRau Katalint, Szán
tó Bélánét a számviteli cso
portvezetőt javasolták
elnöknek, ám Szántóné nem
vállalta a jelölést. Ezek után
a 37 szavazatból 29 szava
zottal Dezsőné Rau Katalint
választották a szövetkezet új
elnökévé, aki egyben maradt
a cég fó1<.önyvelője is.
Dezsőné Rau Katalin leg

fontosabbnak tartja, hogy
megteremtse a termelés fi-

A szövetkezet egy helyi kiállításon.
Kifogásolt minőség

Jöhet a tél.
A Békés Megyei Állami Közútkezelő KHT. Gyomaendrődi

Üzemmérnökségéhez 379 km úthálózat tartozik. Ebből 121 km
nyit teljes hosszúságban és felületen sózzák, azaz síkosságmente
sítik. 196 km úthosszon csak a kereszteződések, kanyarok,
gyalogosátkeló1<, hidak sózása történik. A maradék 62 km-re pedig
csak nagyobb hó esetén vonulnak ki a hóekék és a sószórók.

Az üzemmérnökségen 5 sószóró tehergépkocsi áll rendelkezésre
hóekével és egy rakodógép, amely a Bánomkerti telepen lévő 471
tonna sót pakolja a teherautókra. Amennyiben az időjárás zordra
fordul, akkor akár 24 órában is dolgozhatnak a gépek. Komoly
hóesés esetén még 7 hóeke, hómaró jármű áll rendelkezésre.

Amennyiben az üzemmérnökségjárművei nem bizonyulnak ele
gendőnek, úgy a helybéli vállalkozóktól bérelnek hótakarításra
alkalmas gépeket. November 4-én megtörtént az úgynevezett téli
gépszemle, ahol minden jármű és gép sikeresen vizsgázott - tájé
koztatta lapunkat Hunya Péter az üzemmérnökség vezetője.

Érdeklődőkbefektetők
Kezd érdeklődésmutatkozni a város és a leendő ipari park

iránt. A befektetési szándékok tekintetében, úgy tűnik elmoz
dultunk a holdpontról - tudtuk meg a városházán.

Az izraeli érdekeltségűEurof1ore Kft. Nagylaposon újabb
egy hektárt kíván beépíteni, olaszok pedig Póhalmon egy
állati terméket feldolgozó üzemmel jelentkeztek. Dr. Dávid
Imre polgármester bízik, hogy az ipari park létesítése nem
rossz ötlet, még akkor sem, ha erre most pénzt nem nyerne a
város. A polgármester úgy gondolja: ahogyan Dunántúlon
csökkennek a befektetési lehetőségek,úgy kerül mindinkább
előtérbe a Tiszántúl.

WATT VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Gyomaendrőd, Fő út 214. Telefon/fax: 66/386-358

Karácsonyra ajándékozzon háztartási gépell

Ajánlatunk: NILE, Clatronic, ETA, Hajdu, Szarvasi Vas- és
Fémipari Szövetkezet, De Longhi készülékek - gofri sütők.
szendvicssütó1<, rezsók, porszívók, takarítógép, száraz- és
gőzvasalók, kávé- és teafőzők, hajszárítók, hajsütővasak,

kenyérpirítók, hősugárzók, oJajradiátorok, mosógép,
centrifuga, olajsütó1<, kézi- és állványos mixerek.

Karácsonyfa izzósorok és azok pótizzói.

Vállaljuk épületek villanyaszerelését, háztartási gépek
javítását, villanymotorok tekercselését.

Szeretettel várjuk régi és új vásárkóinkat, ügyfeleinket l
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A Városi Képtár új, állandó kiállítása

Továbbra is vállalunk szemüvegkészítést és javítást 1 órán belül, ill. rövid
határidővel!* SZTK vények beváltása * óriási szemüvegkeret választék

* különleges minőség'J,vékonyított, könnyített, fényre sötétedő,színezett
szemüveglencsék nagy választékban!

Gyomaendrőd,Pásztor u. 25. Telefon: 66/282-609, 20/9744-048

pedig éppen, hogy elevenebbé, mozgal
masabbá tette a tárlatot. Reméljük, ki
bővült gyűjteményünk jól szolgálja a
városunkban nemrég beindul t képző

művészeti oktatást, s az iskolákban fo
lyó esztétikai nevelést, de sok örömet
szerez a művészetek művelőinek és ba
rátainak is.

Kiállításunk létrejöttén és sikerén so
kan munkálkodtak, akiknek ezúton sze
retnék köszönetet mondani. Külön
köszönet illeti a Thermix Kft-t és Knap
esek Béla urat a 10 db szobortalapzat
e1készítéséért, a Kner Nyomdát a színvo
nalas meghívóért, s végül, de nem utolsó
sorban a Tímár vendéglőta friss, ropogós
pogácsáért, amellyel minden rendezvé
nyünkön kedveskednek vendégeink..l1ek.

Bula Teréz, gyíijteménykezelő

Gácsi Optika
Filmkidolgozás 1 nap alatt rendkívüli áron!
24 hívás+nagyítás: 1300 Ft+ajándék Három ajándék közül választhat:

27hívás+nagyítás: 1400 Ft+ajándék 1. Egy 27 kockás AGFA film

30 hívás+nagyítás: 1500 Ft+ajándék 2. Száz db-os fotóalbllin

36 hívás+nagyítás: 1600 Ft+ajándék 3. +1-1 db kép

27 KOCKÁS AGFA FILM MÁR 550 FT-TÓL!

környezetünkben - divatos szóval régi
óban - sem sok város dicsekedhet.

Az ünnepségen jelen volt dr. Grin
Igor is, a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Munkácsy Múzeum
főigazgatója, aki szintén nagy elisme
réssel nyilatkozott a képtálTól, s meg
ígérte továbbra is megadnak minden
szakmai és erkölcsi segítséget az itt fo
lyó munkához.

A mintegy hatvan főnyi közönség ér
deklődve járta körül a kiállítást. Többen
megjegyezték, hogyaszobrokon kívül
a már jól ismert Vidovszky és Corini
képek is az új elrendezésben, más meg
világításban egészen új, a felfedezés
erejével ható élményt jelentettek szá
mukra. A szükségból kovácsolt erény,
a szobroknak a képek közé vegyítése

A képtár eddigi anyagát nagyrészt
festmények és grafikák alkották. Ko
moly feladatot jelentett a Pásztor szob
rok beillesztése, az életrajzi és
fotódokumentumok elhelyezése oly
módon, hogy az életmű nyomkövethető
legyen, de az új műtárgyak a régiekkel
egységes kiállítási enteriőrt alkossanak.
HelyszúKe miatt ugyanis nem követhet
tük az eddigi gyakorlatot, hogy mind
egyik művészt külön kiállítási
egységben, két-két teremben mutattunk
be. A feladatot a mindnyájunk által jól
ismert Banner Zoltán művé

szettörténész - akit a megynitásra is fel
kértünk - nagy körültekintéssel és jó
ízléssel oldotta meg.

Megnyitó szavaiban felidézte rövi
den - mert, mint mondotta, Dömötör
János kollégája ezt már a májusi kiállí
tás alkalmával már megtette - Pásztor
János életútját, s hangsúlyozta annak
jelentőségét, hogy ezek az alkotások
most a szülővárosba kerülhettek.
Olyan, a képzőművészet több ágát be
mutató gyűjtemény jött így létre, ami
lyennel a megyében, de a még tágabb

Szeptember 30-án meghitt kis ün
nepségre gyúlt össze a képtár hű

séges közönsége. Az ünneplésre az
a közös öröm adott okot, hogy a
májusi kiállításról ismert Pásztor
János alkotások nagyobb részét 
szám szerint tíz szobrot - tartós
letét formájában 2002. december
31-ig a gyűjteményben helyezte el
a Magyar Nemzeti Galéria.

Őszi tárlat
;; ; ;

PALYAZATI KU RAS
Tavaly, 1998-ban rendezték meg első alkalommal a

Katona József Városi Művelődési Központban a Gyo
maendrődi Őszi Tárlatot, melyen felbuzdulva idei kiál
lításra már huszonnyolc helyi és környékbeli festő,

szobrász és grafikus jelentkezett műveivel.Hevesi Nagy
Anikó festőművész rendezte kiállítássá a zsűri által ki
választott alkotásokat a művelődési központ egyik ter
mében. A II. Gyomaendrődi Őszi Tárlatot október
25-én délután nyitotta meg Sass Ervin újságíró. A
megynyitó után dr. Dávid Imre polgármester és Megye
riné Csapó Ildikó, a művelődési ház igazgatója adott át
dijakat. Életműdíjat kapott Juhász Sándor, Honti Antal
és Danesó Árpád. A Bethlen Alapítvány által szervezett
nyári művésztáborban vehet részt Szakáll Sándor. Dí
jazták még Szarka Balázs, B. Molnár Zsuzsa és Nagy
Zoltán alkotásait.

A II. Gyomaendrődi Őszi Tárlatot november 3-ig
tekinthették meg az érdeklődóK.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületeértékesítés
re meghirdeti a Gyomaendrőd, Erzsébet liget s. szám
alatt található, 1295/2 hrsz-ú 3601 m2 területűingatlant.
A telek beépítésére az önkormányzat idegenforgalmi
profilkötöttséget köt ki

ELSŐDLEGESENSZÁLLODAI CÉL
megjelölésével. A pályázónak a területen az építke

zést egy éven belül meg kell kezdenie, három éven belü l
azonban azt be kell fejeznie.

A pályázatot zárt borítékban, S példányban Gyoma
endrőd Város Polgármesterének címezve,

"SZÁLLODA" JELIGÉVEL
ellátva kell benyújtani Gyomaendrőd,Szabadság tér

l. címre 2000. január 10-én 12.00 óráig.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk

10.000 Ft befizetése mellett a polgármesteri hivatalban
átvehetók
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Farkas Sándor
1932-1999

Tudtuk, hogy hosszú ideje küzd súlyos betegségé
vel, de vele együtt reméltük, hogy van esélye a gyó
gyulásnak. A betegség azonban erősebbnekbizonyult.

Október 27-én a család, a barátok, a volt munkatár
sak és számos tisztelője utolsó útjára kísérte Farkas
Sándort, aki az egyesülés előtti hat évben Gyoma
tanácselnöke volt.

Kalocsán született és a tanítóképző után fiatal taní
tóként került Gyomára, ahol késóbb családot alapított
és véglegesen letelepedett. Aktív, közösségért tenni
kész ember volt, amiért sokan tisztelték. Következetes
és szigorú vgolt a munkában, de bármikor készen állt
a segítségre. Szilárd meggyőződésevolt, hogya hábo
rú utáni új világ a szegények számára az előzőnél jobbá
tehető. Ezt igyekezett segíteni tanítóként, úttörőveze
tőként, a Gyomai Horgászegyesület elnökeként és
még számos helyen, ahol önzetlenül dolgozott.

1976-ban választották a gyomai tanács elnökévé,
aktív, cselekvő részese volt Gyomaendrőd létrejötté
nek.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 1999. ok

tóber 28-i ülésén egy perces néma fóbajtással búcsú
zott Farkas Sándortól, osztozva a család gyászában.

J. B.

o

Gyoma és Endrőd képekben
A Gyomáról és Endrődról kiadott, régi képekból álló gyö

nyörű könyvet azóta már sok rokon és barát nézte át. Nagyon
szépnek és jónak találjuk a szerkesztést a fotókkal. A 100
évvel ezelőtti és a mostani felvételek igazán jól mutatják a
fejlődést. A Hármas-Köröst, amiben annyi nyáron át úsza
tam, - a Körös partján láblógálva ülve énekeltünk Szabó
Szöszivel. A polgári iskolát, ahová jártam... A Kossuth Lajos
utcát, ahol laktunk drága Szüleimmel.

Meghatva és nagyon szép emlékekkel gondolok vissza az
ott töltött évekre. Sok olyan emléket idéz fel a könyv, ami a
szívemhez közel áll. Bátyámmal hányszor emlegetjük a lige
tet, a kis fahidat, ami oda vezetett. Akkor még nem volt fürdő,
de oda is vágyunk vissza.

Még egyszer nagyon köszönöm ezt a szép könyvet, ami
sokkal többet jelent nekem bárminél.

dr. Galliné Bay Rózsa, Budapest

Ilyenek voltunk...
Gyoma és Endrőd képekben

Kapható az üzletekben és
a Szó-Beszéd szerkesztőségében

Ára: 990 Ft
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AKCIO ALATSZERESZ
ÜZLETBEN!

Gyomaendrőd,Szabadság tér 5.
Telefon: 661284-255

November hónapban

20 OJo-os gyermek
keret vásár
; .
es Ingyenes
computeres

szemvizsgálati
* SZTK vények beváltása
* Szemüvegek javítása
* Gyors és pontos kiszolgálás

Tisztelettel:
Szarka Csilla, látszerészmester

:·~·······~r~u~~r~u~~f'~········~. ~... ; ~ ; ~ ""'~''. ( .) ..
:;:::: Margó Virágbolt ::::~
i~..) Gyomaendrőd, Bajcsy u. 69. ("~':
•• Tel.: 386-183 ..
~ .

~'::: Közelednek ::::~

.~.. a karácsonyi ünnepek! ~'"
i.. ..) ADVENTI KOSZORÚK, c.· .:

~'''' AJTÓ ÉS ABLAK DÍSZEK ....~
,..;;:,.. ... ~

~
•• széles választékával várjuk kedves ~•••

•' vásárlóinkat a hónap végefelé. '.
.... ~ ~ ....Ha otthon önmaga kívánja elkészíteni

az ünnep díszeit, nálunk külön
~"'" 9 .. ,fII~
~.". is megvásáromatja a kellékeket. ... ;;-c..

.~. Üzletünk nyitva tartása ~••••
i.. ..) MEGVÁLTOZOTT: c.· .,:

hétfőtőlpéntekig 7.30-18.00 óráig,
~"" szombaton 7.30-16.00 óráig, ...•~
~~.,., vasárnap 9.00-12.00 óráig "'.~

.' várjuk kedves vásárlóinkat. ~ '.
:.. ..) c.· ~.'••Szeretettel köszöntjük névnapjaikat ünnepl6: .~

'. Szilviákat, fenó7<et, Erzsébeteket, Cecíliákat, •
.....::.... Emmákat Katalinokat és Andrásokat. • ~

:~.... ~ , ~\'
• ~..... t t t t ~r. •

~ ::re::re::re::re:; :
•••......j(..•••..)~..•••..j~...•••..)~..•••..j~......•••

Karácsonyi bútorvásár
a Velvet Bútorboltban!

Amennyiben kárpitozott
ülőgarnitúrátvásárol, akkor egy,

11.000 FT ÉRTÉKŰ
DOHÁNYZÓASZTALT

KAP AJÁNDÉKBA!

Kárpitos ülőgarnitúrák

már 90.000 Ft-tól

Ha étkezőgarnitúrát

vásárol, akkor egy
3.600 FT ÉRTÉKŰ

TELEFONPOLCCAL
AJÁNDÉKOZZUK MEG!

Étkezőgarnitúrák
már 64.000 Ft-tól

Az akció november 20-tól december 20-ig tart!

VELVET BÚTORBOLT, GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 81/1.
~!fJJ (o volt Enci területén) Telefon: 30/9453-274 ~,,' ~

~\, Ahol a kényelem lakik! ~~ ,
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Mit gondol Ön a város önkormányzatáról?
Ez a címe annak a közvélemény-kutatási kérdőívnek,melyet GyomaendrődPolgármesteri Hivatala jutta
tott el 600 véletlenszerűen kiválasztott helybéli polgárhoz. A több oldalas kérdőívkitöltéséhez kért segítséget
a hivatal a lakóktól, akiknek természetesen nevet nem kellett ráírni az ívre. Hogy városunk többi lakója se
maradjon ki a válaszadás lehetőségébó1,ezért lapunkban a kérdőÍvból most néhány kérdést teszünk közzé,
s kérjük olvasóinkat, amennyiben válaszolnak rá, úgy az oldalt juttassák el szerkesztőségünkhöz személye
sen vagy postán. (Szó-Beszéd Szerkesztősége, Gyomaendrőd, Főút 173-179.)

Ha az elmúlt években megfordult a városházán, kérjük
értékelje tapasztalatait! Karikázza be a véleményéhez legkö
zelebb eső értékelést az iskolai osztályzatok szerint, ahol az
5-ös a legjobb, az l-es pedig a legrosszabb értékelés! (5:
teljesen, 4: nagyrészt, 3: közepesen, 2: kicsit, l: egyáltalán
nem)

1. Mennyire volt elégedett a városházán
az udvariassággal és segítőkészséggel? S 4 3 2 1
a gyorsasággal és hatékonysággal? S 4 3 2 l
az ügyintézó1< felkészültségével? S 4 3 2 l
az ügyintézó1< igazságosságával? S 4 3 2 l
a félfogadási idővel? S 4 3 2 l

2. Véleménye szerint ahhoz, hogy valamit elintézzen az
ember a városházán, mennyire van szükség

türelemre, kitartásra? 5 4 3 2 1
összeköttetésekre') 5 4 3 2 1

megvesztegetésre? S 4 3 2 1

3. Összességében mennyire elégedett azzal, ahogy az or
szágban mennek a dolgok?

54321

4. Összességében mennyire elégedett azzal, ahogy itt, a
városban mennek a dolgok?

543 2

5. Általában véve mennyire tartja tisztának a városunk
közéletét?

543 2

6. Ön mennyire elégedett azzal, ahogyan az önkormány
zat a város pénzével gazdálkodik?

543 2

7. Mennyire igazságosan osztja el az önkormányzat erő
forrásait a városrészek között?

543 2

8. Mennyire törődik az önkormányzat azzal, hogy Ön
információkhoz jusson az önkormányzati ügyekró1?

543 2

9. Ön szerint mennyire ismerik az önkormányzatnál,
hogy mit szeretnének az itt élő emberek?

543 2

10. Az önkormányzati döntésekben mennyire veszik fi
gyelembe az emberek igényeit?

543 2

ll. Összességében mennyire elégedett Ön azzal, ahogy az
önkormányzat irányítja a települést?

543 2

12. Összehasonlítva az előző évekkel mennyire elégedett
Ön az önkormányzat 1999-es teljesítményével?

543 2

13. Mennyire bízik abban, hogy az önkormányzat a kö
vetkező években jól fogja intézni a település ügyeit?

543 2

14. Mennyire rokonszenves Önnek városunk polgármes
tere?

543 2

15. Mennyire érzi magát tájékozottnak önkormányzati
ügyekben?

543 2

16. Ön szerint mennyire segíti Önt a helyi és a megyei
sajtó abban, hogy megértse az önkormányzati ügyeket?

54321

17. Mennyire büszke arra, hogy városunk lakójának
mondhatja magát?

543 2

18. Mennyire tartja szavahihetőnekés becsületesnek az
alábbi intézményeket és tisztésviseló'ket?

az önkormányzati képviseló1< 5 4 3 2 l
a polgármester 5 4 3 2 l
a jegyző S 4 3 2 l
a polgármesteri hivatal ügyintézői 5 4 3 2 1
a politikai pártok helyi szervezetei 5 4 3 2 l
a helyi és megyei sajtó 5 4 3 2 l
az Országgyúlés 5 4 3 2 1
a kormány S 4 3 2 l

19. A felsorolt csoportok közül húzza alá azokat, amelyek
tagjait semmiképp sem szeretné szomszédjának!

büntetett előéletűek S 4 3 2 l
színes bőrűek S 4 3 2 1
alkoholisták S 4 3 2 1
külföldiek 5 4 3 2 1
nagycsaládosok 5 4 3 2 1
homoszexuálisok S 4 3 2 l
zsidók S 4 3 2 l
cigányok S 4 3 2 1

20. Kérjük válaszoljon még néhány személyes kérdésre!
Ön... férfi nő

Életkora: év

Ön a városunkban született, vagy később költözött ide')
itt születtem éve költöztem ide



Rendezze be irodáját

elegánsan,
kényelmesen~

praktikusan
az Európa Irodabútor Centrun1ból!

CiM:

Bekescsaba, Bartók Bela út 46-50.• Telefon/fax: 66/443-363

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

Róza Vendel
5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. Tel.: 386-736

Kedves
Támogatóink!
Az Önök által fizetett szemé

lyi jövedelemadó] %-ának fel
ajánlásábó] 1998. évben a
Városi Képtárat működtető

Közalapítvány Gyomaendrőd

Város Közgyűjteményéért 26
200 Ft-hozjutott, s ebból a Kép
tár számára dekorációs anyago
kat vásároltunk.

Örömmel tudatjuk, idei 1%
os felajánlásukból az APEH ér
tesítése szerint 52 5] 8 Ft-ra
számíthatunk, amelyet saját
forrásainkkal kiegészítve Vi
dovszky Béla "Halászbárka a
Tiszán" címűképénekrestaurá
lására kívánunk fordítani.

Segítőkészségüket köszön
jük, s támogatásukra továbbra
is számítunk.

Adószámunk:
19058733-1-04

Számlaszámunk:
53200]25-]0002089

Bula Teréz,
gyűjteménykezelő

Dr. Kovács Béla,
a közalapítvány elnöke

: =

Monitorok

Alkatrészek

"'2 Nyomtatók
~C"""'''''7U'.~ • Irodai szolgáltatás

PAPíRDOBOZ, FÓUAZ ÁK
GYÁRTÁSA

Telefon/fax: 66/282-388

Szervizelés kiszállással is!

MÁGUS-COMP

Számítógépek

Tartozékok

Festékek

Szakkönyvek



,
Uj gumiabroncsok árusítása

mindenféle gépjármúnöz,
valamint targoncához.

VáUalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdasági
gépjárművek és targoncák gumiköpenyének gépi szere

lését, javítását, centírozását.

MTZ garnitúrák akciós áron:
15R38 825x20
112x20 pogácsa mintás
750x20 900x20 országúti

825x20 EX20 900R20 kamaz mintás

KATONA GYÖRGY,
GUMIJAVÍTÓ

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 107.
Telefon: 661285-127

7JffP INTr;q dfJ
NYELV0TUDIO

Róza Vendel, Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax/ü.rögz.: 66/386-736, Tel.: 66/282-686,

Mobil: 06-20/9142-122,
E-maii: vendel@bekes.hungary.net

Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

Kezdőtől a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló

és felzárkoztató csoportok

30 órás 8 500 Ft
50 órás 13 500 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga
feltételei szerint

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(FOLME LL)

Felvilágosítás és jelentkezés:
a fenti címen.

Fordítás, tolmácsolás

GELLAl
SZÁRAZÉPÍTÉSZET

- Belsőépítészeti anyagok kazettás mennyezetek
- Terranova vakolotok csemperagosztók fugázók

- Hőszigetelők

ÁRAINKBÓl:
- 12,5 mm gipszkarton bruttó 550Ft/m2

- 9,5 mm gipszkarton bruttó 520 Ft/m2

- 10 cm vastag hőszigetelőpaplan
bruttó 650 Ft/m

- 5 cm vastag hőszigete~paplan
bruttó 325 Ft/m

KERESKEDÉS, KIVITELEZÉSI

Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. u. 25.
Tel.: 06-60/326-075, 66/285-840

ilii LIONNE SHOP ilii
LIONNE - Arany- és ezüst ékszerek, LIONNE
SHOP 22 karátos arannyal futtatott bizsu ékszerek SHOP

(függők, brosstűk, nyakláncok, karláncok)

- Ajándéktárgyak,

- Fényképezőgépek (Nikon, MinoIta, Skina stb.)

- Elemek, filmek
(Október végétó7 2 doboz AGFAfi/m

mellé karórát adunk ajándékbal! )

-TÁVCSÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
- Fotoalbumok, képkeretek,

- Sportruházat (pólók, pulóverek, dzsekik).

Szolgáltatásaink:
- Aranya és ezüst ékszerek javítása, - tört aranyból ékszerkészítés,

- amatőrfilmek előhívása, melynek keretén belül
HűSÉG AKCIÓT hirdetünk!

Az ötödik tekercs előhívása után egy loa képes fotóalbumot adunk
ajándékba!

Használja ki a kínálkozó lehetőséget!

UONNE SHOP, Gyoma, Hősök u. 46.
Tel.: 66/386-424

ONLINE., ,,, ,
SZAMITAS- ES IRODATECHNIKA

Számítógépek adása-vétele

Audio-video szervíz

Sony playstation szervizelése

.: Internet előfizetés •

<:~c"""".'~ Telefon: 06-66/284-559, ~t.T'T.'~
Email: online@bekes.hungary.n':t



a Bútoripari Szövetkezet
Gyomaendrőd,

Lévai u. 21. sz. alatti bemutatótermében,
1999. november 8-tól,

amíg a készlet tart!
Hétköznap: 8-12 és 13-16 óra közöttl

Karácsonyi vásár!
Bútort a gyórtótóll

" ~

FENYOBUTOROK:
-emeletes ágy

(matrac nélkül) 35.000 Ft

-kárpitos heverő 35.000 Ft

-álló polcok 11.250 Ft-tól

-komódok 14.375 Ft-tól

-különböző méretű dohányzó-
és sarokasztalok 11.250 Ft-tól

-íróasztal 12.500 Ft

NAGY VÁLASZTÉKBAN,
NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL

A Bútoripari Szövetkezet
a tulajdonában álló Gyomaendrőd,

Kossuth u. 61-63. sz. alatti
2.305 m2 alapterületűingatlant

a rajta lévő 618 m2 múbely,
raktárépületekkel együtt

~ ~

HASZNOSTA$RA, ELADASRA
AJANLJA

IRÁNYÁR: 4,8 MILLIÓ FT

Érdeklődni: Gyomaendrőd, Lévai u. 21. Dezsőné
Telefon: 66/386-833

Gyomaendrőd központjában
a Fő út 204. szám alatt 65 m 2

földszinti

ÜZLETHELYiSÉG BÉRBEADÓ
Bérleti díj: 59.000 Ft+áfa/hó.

Ugyanitt berendezett
irodahelYiségek is kiadók.

Érdeklődni:66/283-385

Legyen a vásárlónk
az Áfész Hősök úti

ABC ÁRUHÁZÁBANI

Akció 1999. november 5-lS-ig

l 0-30% árengedménnyel
., .; . ., ,.
es nyeremenYJatekkal

co
/SFÉsz

Mosóporok, öblítők, tisztítószerek
nagy engedménnyel!

OMO, Biopon, Tomi Kristály mosópor,
ORGANICS vagy CIF termékek

vásárlása esetén nyereményjáték
Figyelje a plakátokat és a szórólapokafl

Coop citromlé 1,51
Coop papírzsebkendő

Coop margarin
Coop sertésmájkrém

109 Ft
69 Ft

79 Ft
25 Ft

, ;; J teljes lakástextil
v~l~zt~kévalvárja kedves

, , ,. "'i;" vásárlóít!
.. :.,,:~ .: ":

i /\.\ Gyomaendrőd,Fő út 23J.



ASzó-~eszéd ~rácsonyi nyereményjátéta
Tisztelt Olvasó! A Szó-Beszéd immáron hagyományos nyereményjátékára várjuk az Önök szelvé
nyeiti Ajátékszabály egyszerű:amennyiben az itt felsorolt nyeremények valamelyikére pályázik, úgy
a lap l. oldalán található szelvényt kérjük névvel, címmel ellátni és borítékban vagy levelezólapra
ragasztva eljuttatni a szerkesztőség címére, Szó-Beszéd 5500 Gyomaendrőd. Pf 48. A borítékra vagy
a levelez61apra írják rá: Nyeremény! A 20 szerencsés nyertes nevét a Szó-Beszéd decemberi számában
tesszük közzé, így még karácsony előtt átvehetők az alábbi nyereménytárgyak:

• Faliposzter (4500 Ft) - Piktor Bolt

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Mi
ni Vegyes

• Két tekercs Porst színesfilm (1299
Ft) - Villtech Műszaki Bolt

·Keyo neszeszer (1790 Ft) - Stop
Shop Divatáru

• Három videokazetta (2000 Ft) 
Tunertel Híradástechnikai Szaküzlet

• A4 Tech egér (990 Ft) - Magép PC

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) 
Watt Gmk. Villamossági Bolt

• Vásárlási utalvány (1500 Ft) 
Online Számítás- és Irodatechnikai
Szaküzlet

• Egy pár Mustang zokni (1300 Ft)
- Mustang Farmerház

• Vásárlási utalvány (1000.Ft) 
Margó Virágbolt

• Tigon joystick (1900 Ft) - Mágus
Comp Számítástechnikai Szaküzlet
és Szervíz

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) 
Gschwindt és Társa Bt., Anna ABC

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) 
Kossuth úti Háztartási Bolt

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Co
lor Shop Papírbolt

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Jut
ka Újruházati Bolt

• Falióra (1280 Ft) - Lionne Shop

• Vásárlási ut.llvány (1500 Ft) - Ag
ro Áruház

• Ajándékcsomag (1000 Ft) - Dávid
Élelmiszer Bolt

• Karóra (1500 Ft) - Yun Bao Kft
Endrődi Kínai Boltja

• Falipolc (2100 Ft) - VelvetBútorbolt
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INGYENES APROHIRDETESEK
Angol nyelvoktatást és kor

repetálást vállalok. Érd.: Dé
kány Edit, 284-895

Bárrrli1yen háztartási, gyer
mek felügyeleti, sofőri (20 éves
jogosítvánnyal), ápolási, titkár
női munkát elvállalok, egész
napra is. Egészségügyi végzett
ség és óvónői diploma van.
Ügynöködés kizárva! Érd.:
66/283-146, este.

Ingyenes az apról
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 JeveJez61apon vagy
borítékban kell elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf: 48. A hirdetések szövegéért felelősséget nem
vállalunk! Egy apróhirdetés szövege lehet61eg ne tartaJmazzon
tizenöt (l5) szónál többet I

Az apróhirdetés szövege: .

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelős szerkesztő:Homok Ernő

Szerkesztőség:5500 Gyomaendrőd,

Főút 173-179. Telefon/fax: 66/386-851
Kiadja: a Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Homok Emő.

Készült: Gyomai Kner Nyomda Rt. Telefon/fax: 66/386-211.
Vezérigazgató: Papp Lajos. ISSN: 1417-1872

Érdeklődni: .

Feladóneve: .

Címe: .

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak

a munkatársaknak, jó szomszédoknak, ismer6söknek, akik
FARKAS SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek
és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak az ismerősöknek.

szomszédoknak, akik] 999. október 29-én
KUKLA ISTVÁN

temetésén megjelentek, részvétükkei
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

700-as szalagfűrész és sző

lőprés darálóval eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Gyóni u. 17.

Használt pén?tárgép és olaj
radiátor eladó. Erd.: 283-146

Bontásból eladó kismér!Ű tégla,
szaJagcserép, kiscserép, góré. Érd.:
Gyomaendr&l, Selyem út 114.

Parabola és földi antennák
szerelése, beállítása. Érd.:
20/9535-391,20/9108-721

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I IL J

EGYÉB

412 kg össz.teherbírású zárt
utánfutó 2001. 04-ig műszaki

vizsgával eladó. Érd.: 283-232

JÁRMŰ

Alig használt Hőterm 20
I?SB típusú gázkazán eladó.
Erd.: 282-839

Újszerű, üres állapotú 55lite-
res akvárium eladó víztisztító- i--- ------ - ------ --- - - ----------- ---- - -- ---,
val, fűtőszállal együtt. Érd.: :
Gózon Gáborné, 285-820 I

. I
Bosch autómata mosógép I

egyben vagyalkatrésznek el- :
adó. Érd.: 18 óra után, 283-126 II

Házi gyártmányú fix késes I

(32 cm késhosszú) motoros bőr :
egalizálógép eladó. Érd.: 284- :
160, az esti órákban. :

Eladó l db egyszemélyes ágy- I
I

neműtartós heverő, I db háromaj- I

tós szekrény, 2db gáztűzhely, I db :
160 literes hűtőszekrény, 2 db do- I

hányzóasztaI és három személyes
rekamié 2 db fotellal. Érd.: 18 óra
után, 284-283.

Férfi bőrkabátok, irha, velúr
bőrból, eladó. Érd.: 284-185

Eladó egy kihúzható rekamié
olcsón, 2 db fotel és egy utcai rok
kant-kocsi. Érd.: Gyomaendr&l,
Selyem u. 25/1. Tel.: 282-907

Eladó villanytűzhely, férfi
kerékpár, 20 q kukorica. 160
170 kg-os hízók. Érd.: Gyoma,
Budai u. 211. Tel.: 285-239

Fajtiszta magyar vizsla eladó,
ill. elcserélhető! (4 hónapos, ol
tásokkal ellátva). Érd.: 76/478
060, Gyomaendrőd, Álmos u. 5.

Ingyen odadnám törzsköny
vezett Wolfspitz két kutyámat
olyan állatbarátnak, aki jó gaz
dája lenne kedvenceimnek.
Tel.: 661283-217

ÁLLAT

teményes kiadó 1/3 tulajdonos,
2/3 bérlő arányban. Érd.: Feke
te Antal, Gyomaendrőd, Köl
csey u. 12. Tel.: 386-280
GyomaendrődönVI. ker. 502.

szám alatti tanya 1,5 hold földdel
eladó. Érd.: 282-670, 285-585

Sürgősen eladó 2 db föld a
Harcsásban. Ugyanitt Robix ro
takapa szivattyúval együtt el
adó. Érd.: Endrőd, Kinizsi u. 9.,
Tel.: 285-729
Gyomaendrődön a Csepűs

kertben gazdálkodásra alkal
mas tanya eladó 3 hold földde!,
sok fenyővel. Érd.: Tanya, VI.
ker. 503., Tel.: 282-671

HÁZ,LAKÁS

KERT, TELEK

Gyomán a Vörösmarty u. 15.
szám alatti kertes ház eladó
vagy értékkülönbözettel I?kó
telepi lakásra cserélhető. Erd.:
az esti órákban 386-856

Holtágra néző 3 szobás, tele
fonos, gáz-központifűtéses csa
ládi ház eladó Gyomán a
Batthyány u. 5. szám alatt. Érd.:
66/283-232

Kétszobás, gázfűtéses, für
dőszobás, telefonos parasztház
eladó nagy telekkel. Érd.: Gyo
maendrőd, Polányi u. 50., min
den nap. Tel.: 283-682

Régi parasztház közművesí

tett telekkel eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Pásztor u. 13.

Ház eladó Gyoma, Mátyás
kir. u. 18. szám alatt. Érd.: a
helyszínen.

Gyomán a Lehel utcában két
család részére is alkalmas kom
fortos csal ádi ház ipari árammal
eladó. Érd:: 285-489

Gyomán a Bajcsy u. 143.
szám alatt összkomfortos ház
eladó. Érd.: 284-403
Gyomaendrőd, Fő út 89.

szám alatt kétszobás, összkom
fortos ssaládi ház eladó vagy
kiadó. Erd.: 284-083

Eladó összkomfortos családi
ház a Liszt F. u. 9/1. szám alat~

beépíthetőpadlástérrel, 100 m
al apterülettel, alsóépülettel.
Tel.: 386-871,282-340

Jó állapotban lévő házat ven
nék Gyoma központjában. Érte
sítést kérek a 06-30/991-0863-as
telefonszámon.

Gyomán, összkomfortos,
csatornázott több szobás, ala
csony rezsijű kertes ház eladó.
VáJlalkozásra alkalmas, két
család is lakhatja, külön bejá
rattal. Munkahely változás mi
att, sürgős' Érd.: 661283-146

Két család részére is megfelelő
5 szobás, 2 fürdőszobás családi
ház, nagy kerttel, állattartásra is
alkalmas melléképülettel eladó
Gyomán. Érd.: 66/282-839

po~0~el~~tl~~~d~5~~ze:2be;~rt~
vízpartra nyúló, többféle gyü
mölcsfával eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Körös sor II. Tel.:
285-883, este 8 óra után.

A Fűzfás-zugban vízparti te
lek épülettel, villannyal eladó.
Érd.: 18 óra után, 283-126

A Hantoskertben 430 négy
szögöl gyümölcsös-szólőés ve-



GAZDA ÁRUHÁZ
a Penny Market mellett

* esőruhák, csizmák, csizmabélések,
* fóliák: natur, fekete,

* kerámia savanyító edények,
* kutya- és macskatápok,

* EGÉR ÉS PATKÁNYIRTÓK,
* ál!atfelszerelési cikkek,

* elektromos és motoros fűrészek, HÓFÚVÓK,
* szivattyúk, terménydarálók,

*hengeres, ál!ványos répaszeletelők.

* fém és fa létrák,
* üstök, üstházak, kályhacsövek;

* virághagyrnák, rózsatövek,
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Tel.: 66/386-359,30/9854-756
. @---'

gyomafarm
!l~ro) kft.

A GAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN

Idén szeptember 4-én az SS évvel ezelőtt a polgári iskolában végzett
egykori diáktársak találkoztak a Fő úti 2. Sz. Általános Iskolában. Az
öregdiákok annak idején az l-3. osztályt az árvaházban végezték, majd
a mai gimnázium épületében fejezték be a polgári iskolai tanul
mányaikat. Képünkön az osztálytalálkozó résztvevői az egykori iskolá
juk, a volt árvaház udvarán.

Jég- és
hókarnevál

Szeretnék néhány ötlettel
hozzájárulni Gyomaendrőd

idegenforgalmi palettájának
színesebbé tételéhez. Elképez
iéseim a turisztikai/ag holtsze
zonnak számító téli időszakhoz

kapcsolódnak, hiszen télen nin
csenek a városban tömegeket
megmozgató, esetleg turistákat
is vonzó programok.

Mi vel 1999 a bor és gasztro
nómia éve, talán meghonosít
ható lenne például egy téli
bejgli- és rétessütő verseny
pék, cukrász valamint amatőr

kategóriában. Kapcsolódhatna
az eseményhez egy forralt
bor-főzőverseny is I

Manapság, ha téli Sp0rlokról
beszélünk, a legtöbb embernek
a síelés jut az eszébe. Ehhez
persze hegyek kellenek, ami
nekünk itt nincs. Van viszont
jég és gátoldal ! Sok gyennek és
felnőtt tud és szeret is korcso
lyázni, szánkózni. Termé
szetesen, ha az időjárás is
engedi, akkor a városi holtága
kon és környékükön, valamint
a Hánnas-Körös töltésén lehet
ne rendezni hétvégi sportren
dezvényeket: mű- és
gyorskorcsolya versenyt, jég- .
korong meccseket, szánkó
versenyt, hószobor építést,
kutyák szánhúzó versenyét,
lovasszánhúzó vetélkedést...

Kozma Katalin, Jó'isk. hall
gató, Békésszentandrás

kap"" a sZlJfelésnapjára

egy 0660-as moblllelefonl

K.O. dijcsomaggal. RáadáSl.lI

most eg'l éVtg még havi r.lfja.1

sem keH h~"~lnle! Ez a 0600

"VlllTECH MUSZAKI BOl
a Westel hivatalos forgalmazója

Gyomaendrőd,Fő út 149. 30/9476-624,66/386-457
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SZINES FALINAPTAR MELLEKLETTEL!
8. ÉVF. 12. SZÁM 1999. DECEMBER ÁRA: 89 Ft,
GYOMA· SZO
ENDRŐDI •,
BESZED

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Bérbe adják
aholtágakat
Az önkormányzat évek óta próbálkozik a tulajdo

nában lévő II bel- és külterületi holtág halászati
jogának megszerzésével azért is, hogy ne csak a
vizek kezeléséból adódó költségei jelenjenek meg,
hanem az úgynevezett vagyoni értékű jog hasznosí
tásából bevételei is származzanak. (4. oldal)

Megnősült
a polgármester

2. oldal

Titkosan kezelik-e
a kérdőíveket?

Kifogásolt kérdés a közvélemény-kutatásban

A közmeghallgatáson többen is kifogásolták az önkormányzat által 600
gyomaendrődi lakoshoz eljuttatott közvélemény-kutató kérdőív egyes
kérdéseit. Mások az iratok titkosságát vonták kétségbe. Az üggyel kap-
csolatban Megyeri László aljegyző adott tájékoztatást. (lO.oldal)

WATT Villamossági Szaküzlet
Gyomaendrőd, Fő út 214. Telefon/fax: 66/386-358

ot~rtt KARÁCSONYI AJÁNLATUNK:6~ t.i~
Q.~ .,~:, _,;:. - NILE, CLATRONIC hajszárítók, ~ o':;;, .,",",t@l:. 'Oo ....'0 4:, .. _..... '
C'~~~~;: :-::~~ - ETA porszívók, takarítógépek, <~~'-~ ·:,t.t

- - ETA, Whirpool hősugárzók, olajradiátorok;'
- Hajdú keverőtárcsás mosógép, centrifuga,

- porszívók, papírporzsákok.
Ezenkívül olajsütó1<., gofrisütó1<., szendvicssütó1<.,
kávé- és teafőzó1<., száraz- és gőzvasalók, rezsók,

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk
núnden kedves vásárlónknak és ügyfelünknek!



2 VÁROSI ESEMÉNYEK 1999. december

Díszkutat, kerékpárutat és sertésfarmot
avatott a helyettes államtitkár

- Ma már az oktatási intézmé
nyekben nem közép- és felső

szintű vezetőket kell képezni,
hanem olyan gazdálkodókat,
akik a tennelésen kívül a piacku
tatás és az értékesítés tudo
mányát is elsajátítják. Ehhez
gyakorlatorientált oktatás szük
séges. amit nem lehet csak tante
remben tanítani, ehhez tanüzem,
tangazdaság kell - mondta dr.
Mucsi Imre, a Földművelésügyi

és Vidékfejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkára, a Bethlen
Szakképző Iskola és Kollégium
szakképzési napján.

November 26-án a helyettes
államtitkár beszélt arról is,
hogy az agrár szaktárca meg
egyezett az oktatási minisztéri
ummmal abban, hogy néhány
mezőgazdasági szakképző is
kola jövőre átkerülhet a föld
művelésügyi minisztériumhoz.
Eddig húsz iskola jelezte ilyen
irán yú szándékát, köztük a gyo
maendrődi Bethlen is.

A helyettes államtitkár még
ezen a napon fel avatta a mint-

dr. Mucsi Imre és dr. Dávid Imre
a Hantoskerti Termálkút avatásán

egy 3 kilométer hosszú öreg
szöllői kerékpárutat, majd Ja
kus Imre, a körzet
önkormányzati képviselője

mondott köszönetet a lakosság
nevében az állami támogatáséI1
és az önkormányzati pénzért.

Déli 12 órakor már új hely
színen, az Áchim utcai gyomai
termál kútnál mondott avatóbe
szédet dr. Mucsi Imre. Az áthe
lyezett közkifolyó köré
díszkutat épített a város. A
HantoskeI1i TermálkutatErcsei
Ferenc székely földi szob
rászművészalkotása díszíti.

Atermálkút felavatását kö
vetően a Bethlen iskola tangaz
daságát látogatta meg dr.
Mucsi, ahol az iskola sel1és
mintafarmjának első ütemének
elkészültét méltatta a miniszté
riumi szakember. Ez a beruhá
zás 28 millióba került, ebbó15,4
milliót az agrár tárcától, 5 mil
liót a megyei munkaügyi köz
ponttól, 6 milliót pedig a
megyei területfejlesztési alap
tól kaptak. H. E.

Adventi koszorúk,
-.asztaldíszek,

karácsonyi csokrok,
karácsonyi díszek
a meghitt évvégi

hangulathoz!
:Bofáog I(arácsonyt

és szerencsés új esztendőt
Kjván mináen I(edves

vásárwjánal(
a Margó o/irágóoft!

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 69.
Telefon: 386-183

Bár az eseményt nem verték nagy dobra, de a város
ban már hónapokkal ezelőttbeszélték az emberek, hogy
dr. Dávid Imre polgármesternek új barátnője van, akit
rövidesen feleségül is vesz. A jól értesülteknek igaza
lett: ez év november 12-én délután dr. Dávid Imre
agránnérnök, polgármesterházasságot kötött Kiss Ildi
kó óvónővel, aki gyámügyi előadókénta polgármesteri
hivatalban dolgozik. Az esküvő a városházán zajlott,
ahol a vőlegény tanúja dr. Csorba Csaba jegyző, a
menyasszony tanúja pedig Tóthné Varga Beáta volt. Az
eskiivőt követőestebéden a Birkacsárdában 14-en vet
tek részt.

Másnap, november l3-án az endrődi gazdaköri va
csorán dr. Dávid Imre bemutatta feleségét az egybe
gyú1teknek, s elmondta, hogy a nyolcvanas évek végén
négy fogadalmat tett.

Az első, hogy közéleti-társadalmifunkciót soha nem
vállal, a második, hogy többé nem kíván első számú
vezető lenni, a harmadik szerint pártba többet nem lép
be, s a negyedik: még egyszer házasságot nem köt.

- Az egy évtizeddel ezelőtt tett négyfogadalom közül
eddig már hármat megszegtem - mondta a polgármes
ter.

Megnősült

a polgármester
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Acéltámogatási pályáza
tokra a Gyomaendrőd térségi
kommunális hulladéklerakó
építésére és a szennyvízelve
zetés ll/A ütemére nyújtott be
pályázatot a város. Ezek a pá
lyázatok sajnos a központi
források hiánya miatt nem
nyenek támogatást.

Az 1998 évi beruházások
ból a Póhalmi út építése az
időjárási körülmények miatt
áthúzódott erre az évre. A
műszaki átadás és üzembe
helyezés 1999. május 31-ig
megtörtént.

Ivóvíz
A város egészséges ivóvíz

ellátását biztosító beruházás
ez évre tervezett ütenlét
1999. július 16-ánadták át.
Az átadáson Katona Kálmán
Közlekedési Hírközlési és
Vízügyi miniszter és Rudolf
Weiersmüller svájci nagy
követ is részt vett. A svájci
adományok lehetővé tették,
hogy a programot kiszélesít
ve Nagylapos és Kocsor
hegy településrész is
bekapcsolódjon az ivóvíz
hálózatba. A tervezési és en
gedélyezési munkákkal
elkészülve a Hármas-Körös
védgátjai között a vezeték le
fektetésre került. Várhatóan
2000 júniusára a Nagylapo
son és Kocsorhegyen lakók
is fogyaszthatják az egész
séges ivóvizet. Ezzel az
1997-ben indított beruházási
program befejeződik.

Útépítések
Az 1999. év fejlesztései

között kiemeIt helyet kapott
az útépítés. Azokon a terü
leteken ahol a szennyvízhá
lózat és a többi közmű

korábban kiépült, lehetőség
nyílt szilárd burkolauí utak
építésére. Az érintett terü
letek lakossága és a képvi
selők által végzett szervező
munka eredményeként a
tervezési munkákat meg
rendeltük a tél folyamán. A
köl~ségvetésben a lakossági
beflzetéssekkel együtt 40
millió forintot terveztünk
felhasználni.

Új utak építésére az alábbi
utcákban alakultak építÓ1<.Ö
zösségek: Wesselényi utca,
József Attila utca, Tamási
Áron utca, Toronyi-Mirhói
utca, Sugár utca (Apponyi
Blaha u. között), Damjanich
utca, Dózsa György utca (Se
lyem-Szent Antal között),
Tóth Árpád utca. A meglévő
útalapok lezárására az alábbi
utcákban terveztünk aszfalt
burkolatot: Pásztor János utca
(önkormányzati forrásból),
Kodály Zoltán utca, Rácz La
jos utca, Sugár utca (Toronyi
Polányi u. között). A
szükséges engedélyek be
szerzése után a MIKE' S
Mérnöki Iroda segítségével
ajánlati felhívással fordul
tunk a megyében található
útépítő cégek felé. Az álta
lunk és a korábban megerő

sített kivitelezői számítások
alapján a tervezett építések
költségigénye a költségve
tésben meghatározott ösz
szeggel összhangban volt.

A nyertes útalap építésére
a Fehér és Fehér Kft. vállalá
si ár 12 millió 750 ezer fo
rint, aszfaltozás i munkák
esetében a Strabag Hungária
Rt. vállalási ár 29 millió 725
ezer forint. Az alapprogram
kivitelezési költsége így
összesen 42 millió 475 ezer
forint. Ez az összeg maga
sabb mint a költségvetésben
elfogadott összeg, ezért költ
ségeink csökkentésére a Bé
kés Megyei
Területfejlesztési Tanács
hoz pályzázatot nyújtottunk
be, mely eredményes volt. A
beadott pályázat alapján 9
millió 235 ezer forint támo
gatásban részesültünk. Az
építéseket a pályázat értéke
lése előtt nem lehetett elkez
deni, ezért a munka csak
augusztusban indult. Az
alapprogramon túl elkészült
a Mester utca és a Bánom
kert megközelítését elősegí

tő útszakasz alapja is, ennek
költsége 4 millió forint volt.

Belvízkárok
A tavaszi belvíz jelentős

károkat okozott az úthálózat-

ban is. A károk felmérése
után a város 46 millió forin
tos helyreállítási költséget
igényelt az államtól. A kár
igényt 35 millió 871 ezer fo
rint összeggel fogadták el, és
a kormány ennek 50 százalé
kát meg is téríti. Ebból az
összegból az útpadkák hely
reállítását, acsapadékvíz el
vezetését, a kátyúzást és az
aszfaltozás t tudták elvégez
ni. Ezzel a kárt szenvedett
burkolatokat sikerült meg
óvni a további állagromlás
tól. Aszfaltburkolatot kapott
a Sebes Gy. utca, a G~ttten

berg utca, a Selyem utca egy
szakasza, a Táncsics utca, a
Polányi utca útalappal ren
delkező szakasza. A beruhá
zások november ll-én
fejeződtek be. Abelterületi
utak kátyúzására a fentieken
túlmenően 3 millió forintot
költöttünk. A város útháló
zatára, fejlesztésére, javítá
sára idén összesen 68 millió
forintot fordított a város.

Szabadság tér
Az Öregszöllóbe vezető ke

rékpárút építésére pályázatot
nyújtott be a város, és nyert 15
millió 978 ezer forint támoga
tást. A 2935 méter hosszú és
1,6 méter széles bicikliút építé
se október 5-én kezdődött, a
beruházás összköltsége 23
millió 935 ezer forint volt. Az
utat november 26-án adták át.
Elkészült a városháza északi,
keleti és déli homlokzatának a
felújítása a Thermix Építóípari
Szövetkezet kivitelezésében. A
fák kivágása és újak telepítése
no~ember hónapban megtör
téI11k. A városháza belső fel
újítása során akistanácskozó
terem és az irodák egy rész is
át, illetve kialakításra került.
A Szabadság tér rendezésére
a tervek elkészültek, várható
an ez évben a fák kivágása és
pótlása megkezdődik. Végle
ges formáját a tér 2000-2001
években nyeri el. Tervezzük a
régi piactér és a Pásztor tér
kialakítását is. A tervek ebben
az évben elkészülnek, a mun
kálatok 2000 és 2001 évben
lesznek készen.

Endrődipiac
Az endrődifőtér felújítá

sa a tavasz folyamán elké
szült. Kialakításra került a
parkoló, a szobor környeze
te megújulva várja a pihen
ni vágyó és rendezvényre
érkező polgárokat. A 443
as és a régi 46-os út rekonst
rukciója után a főtér

végleges kialakítása meg
valósítható.

Régi gondja a városnak az
endrődipiac megoldatlan el
helyezése. Ebben az évben
az új piac elhelyezésére vo
natkozó tervek elkészültek.
A kivitelezésre árajánlatokat
kértünk helyi vállalkozóktól.
Idén a terület rendezése, az
alépítmény i munkák és az
irodaépület szerkezetei való
síthatók meg mintegy 7 mil
lió forintos nagyságrendben .
A legkedvezó"bb ajánlatot a
Dambatter Kft. adta, a teljes
kivitelezési költség 27 millió
61 ezer forint. Ez az összeg a
térvilágítás költségeivel még
növekedni fog.

Termálkút
A tennálhít felújítására

szintén pályázott a város, s
nyert 4 millió forintot. A
kút felújításával egyidó"ben
a közkifolyót is áthelyezték
a Gyomaszolg Kft. kivitele
zésében. A Hantoskerti
névre elkeresztelt termál
kutat november 26-án adták
át.

Idén a 2. Számú Általános
Iskola Főúri épülete, a gitn
názium kapott új külsőt, jö
vő tavaszra pedig elkészül
az öregek napközi otthoná
nak új épületegyüttese a
Blaha úton. A zeneiskola a
Rákóczi útról a Kisréti útra
költözött, ahol felújított és
átalakított épület várja a
diákokat.

A Titász Rt. kivitelezésé
ben és támogatásával ko r
szerűsítették a város
közvilágítását. A fejlesztés
eredményeként az önkor
mányzat villanyszámlája lé
nyegesen kevesebb lesz.

R.J.
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A holtági egyesületeké lehet a halászati jog

Bérbe adott holtágak
Az önkormányzat évek óta próbálkozik a tulajdoná
ban lévő 11 bel- és külterületi holtág halászati jogá
nak megszerzésével, azért is, hogy ne csak a vizek
kezeléséból adódó költségei jelenjenek meg, hanem
az úgynevezett vagyoni értékű jog hasznosításából
bevételei is származzanak.

- Magyarán arról van szó,
hogy a halászati jog esetle
ges bérbeadásából bevételre
tegyen szert a város. Minden
holtág esetében megállapít
hatjuk, hogy a Körösi Halász
Szövetkezet, mint a halászati
jog eddigi birtokosa a halál
Iomány fejlesztésén túl a vi
zekre és környezetükre túl
sok költséget nem fordított.
Ahol viszont holtági egyesü
letek alakultak, ott e hiá
nyosságukat az érdekeltek
saját költségükön próbálták
enyhíteni - mondta lapunk
nak RauJózse! a polgármes
teri hivatal műszaki

osztályának vezetője.

A halászati törvény végre
hajtásáról szóló idei rende
letmódosítás - a korábban
meglévő ellentmondást fel
oldva - az önkormányzat ke
zébe adta a halászati jogot.
Az önkolmányzat azonban
csak akkor kerül a halászati

jog birtokába, ha a korábbi
hasznosítóval a kártérítésre
vonatkozó megállapodást
megkötötte. A halászati szö
vetkezet által az egyes holtá
gakra meghatározott
kártérítés összege az önkor
mányzat véleménye szerint
irreálisan magas, összesen
20,5 millió forint. A kártérí
tési összeg a rendeletmódo
sítás szerint azért járna 
mondja Rau József - mert a
szövetkezet az elmúlt öt év
ben a holtágakba telepített
halivadéka a különböző szá
mítások szerint ilyen értéket
képvisel, azaz ennyi értékű

halnak kell lennie a vizek
ben.

Az önkormányzat a halá
szati jogot szeretné tovább
adni, bérbe adni a holtágak
környezetére megalakult
holtági egyesületeknek.
Ahol ilyen, igény nincs, ott a
korábbi hasznosítóval, a Kö-

rösi Halász Szövetkezettel
kötne szerződést.

- Jelenleg öt egyesület ké
relme Jutott be az önkor
mányzathoz: a Kecsegési, a
Templom-zugi, a Soczó és
Bónum zugi, valamint a
Hantoskerti holtág i egyesü
letek jelezték a halászati
hasznosításra vonatkozó
igényüket - tudtuk meg Rau
Józseftó1, aki elmondta azt
is, hogy az önkormányzat
szeretné az említett kártérí
tések összegét a leendőhasz
nosítókkal megJizettetni,
azért, mert ezen vízterületek
halászati és horgászati hasz
nosításából származó bevé
telek évről-évre az
egyesületek számláját gya
rapítják majd.

- Ezen felül az önkor
mányzat hektáronként éven
te 15 ezer Jorintnyi bérleti
díjat is szeret/le kapni az
egyesületektől.Megjegyzen
dő, hogy a halászati szövet
kezet által kért kártérítési
összegnek megközelítőleg

csupán 50 százalékát tartja
az önkormányzat indokolt
nak. Ez ügyben a két fél kö
zött az egyesületek
bevonásával további egyez-

tetések folynak majd - tájé
koztatta lapunkat Rau József.

Az önkormányzat tervei
szerint a holtágak ökológiai
vízpótlása, vízfrissítése a leen
dő halászati jogot bérbevevók
kötelezettsége lesz, viszont a
belvízvédekezésből származó
Jelo.datok és költségek a várost
terhelik.

A II holtágra eddig egy
évben minimum 2-2,5 millió
forintot kellett fordítania a
városnak a vízminőség és
vízmennyiség szintentartása
végett. A halászatijog bérbe
adásából egyébként évente
mintegy 1,5 milliós bevétel
re számít a város, az eddigi
évi 500 ezer forinttal szem
ben.

- Az önkormányzat termé
szetesen nem kívánja magá
ra hagyni aholtágakat,
hiszen ezek a város megha
tározó idegenforgalmi jelle
gét is adj ák, ezért a
továbbiakban a pályázati le
hetőségek felkutatásában,
elkészítésében a város a le
hetőségeihez mérten núnden
segítséget megad majd az
egyesületeknek - mondta vé
gül Rau József.

H.E.
r------------------------------------------,

Gyomaendrőd,Pásztor J. u. 25.
Telefon: 66 282-609

Karácsonyi akció!
-'.~ ekGacsl ~ ~ Opti a

HA E=~ ~ 52 LVÉNYT
ehozza üzletünkbe

~
J

Rendelni személyesen: Szilágyi Imre
Gyomaendrőd, Sebes György u. 46.,

18 óra után.
Telefonon este: 66/282-874,
napközben: 06-20/9-287-173,

06-20/9-461-268, 282-894, 285-406

70 O/o~os hústartalmú

KOLBÁSZHÚS
RENDELHETŐ

460 Ft/kg-os áron.
UGYANITT MINDEN FAJTA BÉL KAPHATÓ.30% árengedménnyel

vásárolhat szemüvegkeretet!
- Szemüvegkészítés, javítás

l órán belül illetve rövid határidővel!

- Filmkidolgozás rendkívül kedvező áron,
ajándékkal l nap alatt!

- 27 kockás filmek 550 Ft-tól,
fényképezőgépek 3200 Ft-tól kaphatók.
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Nem kedvezőa vízmű vállalat árképzési módja

Jövore tíz százalékkal emelnék az ivóv z á "a
A Békés Megyei Vízművek Vállalat - mint minden
év végén - kérte ajövőévi víz- és csatornaszolgáltatás
díjainak emelését az önkormányzattól. Annak elle
nére, hogy a városban lévővízközműaz önkormány
zat tulajdona, a vízművek pedig az üzemeltető, az
ármegállapítás némiképp egyoldalú.

A díjak emelését a vállalat
javasolja az önkormányzat
nak. Amennyiben az önkor
mányzat a javasolttól
kedvezőbb díjtételt állapít
meg, úgy a vállalat által java
solt és a ténylegesen fizetett
díj közötti különbözetet az ön
kormányzat köteles a vállalat
nak megtéríteni. Ha
valamilyen oknál fogva az ön
kormányzat a vízmű által
megállapított díjaknál maga
sabb összegeket határoz meg,
akkor a cég - nagylelkűen - a
befolyó többlet nettó árbevé
telt az önkormányzat javára
beruházási önrészként beszá
mítja.

A vízművek vállalat javas
lata szerint a vízdíjat jövő év
tól 10,5 százalékkal emelnék.
Ezzel szemben az önkor-

mányzat bizottságai 8 száza
lékos áremelést tartottak in
dokoltnak, s kérték volna,
hogy ezt a vállalat is fogadja
el. A vízművek részéról azon
ban senki nem jelent meg a
november 25-i önkormányza
ti ülésen, ahol többek között
ez is téma volt.

Dr. Valach Béla, aki a víz
művek igazgatóságában kép
viseli a várost, elmondta, hogy
a szolgáltató cég diktálja az
árakat az önkormányzat által
is elfogadott árképzési rend
szer alapján.

Császárné Gyuricza Éva
szeretett volna az illetékestől

választ kapni arra, hogy eddig
a rossz ivóvÍz tisztÍtási költsé
gei miatt kellett többet fizetni
ük a város polgárainak, akkor
most a jó ivóvíz ára miért

emelkedik? Törekszík-e a víz
mű a költségek csökkentésé
re? - tette fel a kérdést
Császámé.
Dezső Zoltán kifogásolta,

hogy a vízmű vállalat mú1cö
déséban nem valósul meg a
lakossági érdek, s nem értette,
hogy a vállalat milyen jogon
ad olyan ultimátomot. mely
szerint amennyiben az önkor
mányzat a vízmű általjavasol
tül eltérő árat állapít meg,
akkor a város köteles a kü1ön
bözetet megtéríteni. Dezsőal
polgármester arra is kérdést
várt volna, vajon miért csak öt
év múlva érvényesül a kedve
zőbb árakban az idén befeje
zett jó ivóvizet biztosító
beruházás?

Dr. Dávid Imre polgármes
ter szerint sem kedvező a víz
művek árképzési módja, de
mint mondta tény hogy az ivó
víz beruházást jelentős ösz
szeggel támogatta a vállalat.

- A 650 milliós ivóvíz beru
házásból 5 I millió forintot
kaptunk a vízmű vállalattól. A
2 milli árd forintos tervezett

szennyvíz beruházás ra 100
150 milliós vízműtámogatás

ra szám ítunk. Ezért
kompromisszumos megbldás
ra kell törekedni az ármegál
lapítás tekintetében.
Kezdhetjük itt bolygatni az ár
képzést, de aztán leshetjük a
vízmű támogatását. Eddig
több önkormányzat is ki akart
lépni a vízmúból, de végül
nem tették, mert nem találtak
jobb megoldást. Hosszú távon
kell gondolkodnunk. Nyerhe
tünk évi 3-4 milliót, de elve
szíthetünk 100-150 millió
forintot. A lakosságnak sem
mindegy, hogy a szennyvíz
bekötése 20-30 ezerrel többe,
vagy kevesebbe kerül majd.
Az azonban tény, hogy szük
ség lenne a vízművek vállalat
szervezeti megújítására, a
költségek csökkentésére 
mondta dr. Dávid Imre, aki
nek javaslatára a képviseló1< a
decemberi ülésre halasztották
az ülést, ahol majd a vállalat
vezérigazgatója Hosszu Szi
lárd próbálja meggyőzni a
döntéshozókat. H. E.

"" , ,
PALYAZATI KIIRA5

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

nyílt pályázatot hirdet a Gyomaendrőd, Szabadság tér l. szám
alatt mú1<ödő VÁROSI SPORTCSARNOK és a kezelésé
ben lévő IFJÚSÁGI TÁBOR üzemeltetési megállapodás
keretében történő mú1<ödtetésre, 2000. február 5-tól öt évre,
2005. február 28-ig.

A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire
vonatkozó előírőások ingyenesen átvehetó1< a Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatal titkárságán. Gyomaendrőd,

Szabadság tér l. Telefon: 66/386-122.
Pályázat benyújtásának helye, határideje: a pályázatot

zárt borítékban, két példányban, Gyomaendrőd Város Pol
gármesterének címezve, "Sportcsarnok" jeligével ellátva
2000. január 04-én 12.00 óráig kell benyújtani személyesen,
vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér l. címre. A pályázat első példányán fek kell
tüntetni az "eredeti példány" szöveget. A fenti határidőelmu
lasztása jogvesztő!

A pályázat elbírálása: A pályázat nyertesérőlGyomaend
rőd Város Képviselő-tetsülete dönt a testület 2000. januári
ülésén. A pályázat előzetes véleményezését és döntés előké

szítését a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete24/1995.
(X.24.) KT. számú rendelet 26. paragrafus (l) bekezdésében
meghatározot! munkacsoport végzi. A döntés időpontjáról a
pályázók külön értesítést kapnak.

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

A Kossuth úti

HÁZTARTÁSI BOLTBAN
december l-tó123-ig

ünnepi vásárt
tartunk.

Minden 2000 Ft-ot
meghaladó vásárlás esetén

sorsjegyet adunk.
A sorsolás fődíja egy

mountain bike kerékpári
Ezen kívül számos ajándékcsomagot

sorsolunk ki a kedves vásárlók között.

Kellemes ünnepeket kívánunk!
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A falugazdász tapasztalatai

Tertnőföldek, tertnelóK és tátnogatások

, ,
GAZDA ARUHAZ

December 5-én, l2-én, 19-én vasárnap is nyitva 8-12 óráig.

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Az utalványok 2000. március 31-ig válthatók be!

mogatás), 6 millió Ft pedig a fiatal kez
dő vállalkozók támogatása.

Jelenleg a mezőgazdasági jövede
lemtermelőképességeazt, hogy jó adó
fizető is legyen a termelő, nemigen teszi
lehetővé. Tudott, hogy az állattenyész
tés ma önköltségi szint mellett termel 
a mezőgazdasági termékek árai - az ipa
ri termékek áraihoz képest alacsonyak,
magas az energia, a kemikália részará
nya a termékben, így a közvetlen ráfor
dítás is. Az úgynevezett bővített

újratermelés ma nem tud létrejönni - a
föld "zsarolása" és nem a holnap vagy
a jövő termelési szintjének javítása az
elsődleges. Kevés a ténylegesen mező

gazdaságból éló1<:nek az a száma, aki a
jövóben is ebból akar megélni. Látható
ez abból is, hogy több mint 2000 fő

váltott őstermelői igazolványt és csak
477 fő az, aki főfoglalkozásúként re
gisztráltatta magát. Kicsi létszámú a fő

foglalkozású egyéni vállalkozó (39 fóJ,
ajogi személyiségűgazdasági társaság
18 fő, valamint l szövetkezet az, aki a
mezőgazdaságban keresi a boldogulást.
Mint látható jelentős azok létszáma.
akik - talán kényszervállalkozók - vi
szonylag kicsi gazdaságból élnek
mondta beszámolójában Kertes Imre
falugazdász.

CA Penny Market mellett)

Praktikus ajándékokkallepje meg szeretteit!

AJÁNDÉKUTALVÁNY AKCIÓ!

~
:á

Q ..

:;>.. ~."

. . __ ·:·~I·_.'·_

December l-tó124-ig kedvezménnyel
vásárolhat ajándékutalványt:

3000 Ft-os utalványt 2400 Ft-ért,
2000 Ft-os utalványt 1700 Ft-ért,
1000 Ft-os utalványt 900 Ft-ért.

VÁLLALKOZÁSOK FIGYELEM!
Vásároljon dolgozóinak ajándékutalványt!

Karácsonyi kínálatunk:
* védőruhák, véd6bakancsok, * hófúvók, hólapátok,
* savanyító edények, * üstök, üstházak, kályhacsövek,
* esőruhák, csizmák, csizmabélések, * elektromos és motoros fűrészek.

földalapú növénytermelési támogatás ra
való igénylés történt, melynek összege
54 millió 632 ezer forintot tett ki. Itt
még külön A 17 ak alatti földterüle
tekre 95 fő igényelt támogatást. A
mezőgazdasági termelés támogatása
még további jelentős területekre is
kihat. Így a biztosítási, a kamattá
mogatási (éven túli, éven belüli), a
fiatal kezdő agrárvállalkozók segí
tése, az apa- és anyaállat biológiai
alapjainak növelése, erdőfelújítás,

telepítés, birtokösszevonás. Így
nemcsak a növénytermesztés terüle
tén van jelentősége annak, hogya
támogatáshoz hozzájutva a gazda
ság fejlesztését ezzel is elősegítsük,

hanem az állattenyésztés, ezen belül
a sertés, juh, kecske, szarvasmarha
telepek létrehozásában is segítséget
lehet kapni a földművelésügyi tárcá
tól.

Településünkön a termeló1<: 150-200
millió forint éves támogatásban része
sülnek. Ebból mintegy 54,6 millió Ft
földalapú támogatás, 33 millió Ft gáz
olajjövedéki adó támogatás, 37,5 millió
Ft belvizes támogatás, 22-35 millió Ft
között új géptámogatás, 8-10 millió Ft
között egyéb támogatások( biztosítás,
kamat, állattenyésztési, intervenciós tá-

Gyomaendrőd város Békés megye
egyik legnagyobb külterülettel rendel
kező települése - termőterület nagysága
közel 27 ezer hektár, ebból szántóterü
let mintegy 23 ezer hektár, a többi kert,
nádas, gyep. Ebból adódóan egyenes
következmény, hogy sok a településen
élő mezőgazdaságitevékenységet foly
tató olyan termelő, akinek megélhetési
forrása a föld. Az átlagos szántó AK
(aranykorona) értéke közel 24.0 AK, a
termőföld több mint 52 százaléka 4-5
ös minőségű osztályú - így elmondható,
hogy térségünk nem rossz adottságok
kal rendelkező termőterületű, ezért az
átlagos eredményt meghaladó profit el
érése nem illúzió, hanem tény lehet - a
jó közgazdasági feltételek és a megfele
lő természetes technológia alkalmazása
esetén - számolt be a város mezőgazda
sági helyzetéról Kertes Imre falugaz
dász.

Az elmúlt három év sajnos nem hor
dozott j ó eredményeket a mezőgazdasá
gi vállalkozók számára. A
növénytermesztésben a térségünket súj
tó - ez évben kimagaslóan nagy területet
elöntött belvíz miatt az elmúlt évben a
vegetációs idő kellős közepén történő

hűvös, esős idő hatására az átlagos ter
mésszintek alatti betakarítás történhe
tett meg. Ez évben 312 esetben történt
belvízkár bejelentés (tavaszi 256 fő,

4697,5 ha - Medárd napi 56 fő, 1347,3
ha), összesen 6044,8 ha területre.

Az FVM hivatal által elismert és jó
váhagyott részleges kárenyhítésre a me
zőgazdaságitermeló1<: bejelentésre több
mint 24 milliófFt-ot kaptak - a Medárd
napi elemi károk enyhítésére több mint
13 millió/Ft-ot, összesen 37 milliófFt
juttatás volt.

A mezőgazdasági termeló1<: két nagy
csoportja tevékenykedik a mezőgazda

sági művelésre alkalmas területeken.
Az úgynevezett őstermelői igazol
vánnyal rendelkezó1<: és a vállalkozás
ban végző önálló tevékenységet
folytató termelői kör. 1999-ben őster

melői igazolványt érvényesített 1847
fő, új igazolványt 281-en váltottakki, s
az igazolványt 44-en adták vissza. Eb
ból a termelői körból 445 fő regisztrál
tatta magát, valamint vállalkozók, jogi
szem. társ., egyéb szöv. 87 fő.

Ez évtól kezdve több támogatáshoz
való hozzájutás alapja volt a regisztrá
ció - ebból kiemelkedett a földalapú
támogatások igénybevételi lehetősége.

Így a 640 fő regisztációból353 főesetén
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Akisgazdaságok rablógazdálkodásra
kényszerülnek...

Egy mázsa búza áráért 20 kilogramm kenyeret lehet vásárolni

Gellai Irme Kertes Irme
beszámolójához akövetkező
szóbeli kiegészítést fűzte a
képviselőtestületi ülésen:

- Az őstermelői, kistenne
lői, de a mezőgazdasági vál
lalkozói körból a kisebbek
helyzetének alakulása igen
szomorú képet mutat a kö
vetkezó1< miatt:

Az energia-áremelések az
ipari és élelmiszeripari ter
mékek árának azonnali
emelkedését eredményezik,
ugyanakkor a mezőgazdasá

gi termékek, tennelvények
termelőiára még szinten sem
tud maradni, hanem lejjebb
megy még a termelési ön
költség alá.

Sajnos a garantált ár alakí
tása már tervezéskor is az
önköltség 80 százaléka körül
van. 1999-ben l mázsa búza
áráért 19-20 kg kenyeret
vagy 12-13 liter gázolaj at Ie
hetett venni. Nyolc-tíz évvel
ezelőtt l mázsa búza áráért
40-45 liter gázolaj járt. Az
óta a helyzet évról-évre sú
lyosbodott, ugyanakkor az
utóbbi három évben a búza
ára, a sertés ára egyre lejjebb
ment, ezzel szemben az ipari

termékek, koncentrátumok
ára közel 40 százalékkal
nőtt.

De ugyanez mondható az
alkatrészekre is, amelyekból
az igen csak elhasználódott
erő- és munkagépekhez, fő

leg a kisebb gazdaságokban
egyre több kell. Egy ekeva
sért közel két mázsa búza
árát kell fizetni, egy ekevas
csavar 20-30 kilogramm bú
za árába kerül, s még folytat
hatnánk a felsorolást.

A mezőgazdaságban most
már sok éve nem valósulhat
meg a kívánatos bővített újra
termelés, de még aszinten tartás
sem. Csúnya szóval kifejezve
rablógazdálkodásra kényszerül
akisgazdaságokn~oyobb része,
ahol a gazdák nem tudják a
megfelelő tápanyag utánpót
lást, a megfelelő talajmunkát és
sok esetben a megfelelő vető

magot biztosítani.
A mezőgazdaságban ak

kor beszélhetünk megfelelő

szintű tennelésről - amely
ből megélhet egy családi
gazdaság - ha az ár legalább
az önköltséget elérné. Ez
már több éve nem így van,
arról nem is beszélve, hogy

néhány százaléknyi ered
ményt is fel kellene mutatni.

Ennek megvalósítására
több megoldás is van:

Az alanyi jogú földalapú
támogatás magasabb össze
gű meghatározása szüksé
ges, de amennyiben alanyi
jogú, úgy feltétel nélkül jár
jon. Ez esetben kötelező a
termeltetési szerződés, a
fémzárolt vetőmag, a műtrá

gya és a növényvédő és
gyomirtó szerek. Ez már ele
ve egy magas költségszintű

termelést feltételez, amely a
jelenlegi árban eleve nem té
rül meg, mert mielőtt a ter
melő megkapja a termék
árát, addig többen is ráteszik
a vámot. Ennek csúcsa az,
amikor a tennelő több hét
után kapja meg pénzét,
rosszabb esetben még rész
letekben. Például a búza ara
tása júliusban van és a
szerződés szerint gyakran
szeptember 30-ig kell pénzt
kapnia a termelőnek. Ez
szinte minden szerződöttnö
vénynél, állatnál így van.
Hogyatennelőaddig miból
fedezze a költségeit, az nem
nagyon zavar senkit.

Megoldás lehetne az ag
rárpiaci felügyelet rendtartás
mú1<ödése, mert hogy ilyen
is van, addig ezt a tennelői

szférában nem igen érezték.
Megoldás lehetne ha

olyan pozícióba kerülhet
nének a családi gazdasá
gok, az őstermeló1<, hogy
megvalósíthassák a terme
lés mellett a tárolást és a
legalább részbeni feldolgo
zást. De ehhez sok pénz és
főleg sok idő kell. Ezt pedig
sok családi gazdaság és ős

termelői réteg nem bírja
megélni, ezért az előbbiek

valamelyikét kellene áthi
daló megoldásként alkal-·
mazni. Sokszor elhangzik a
különböző híradásokból,
hogy a piac szabályozza az
árakat, csak a probléma ott
van, hogy a családi gazdasá
gok, az őstermelői réteg ezt
Magyarországon jelenleg
befolyásolni nem tudja, a fel
dolgozó ipar és a kereskede
lem viszont annál inkább.
Minden szinten jól akarják
tudni a termelői költségek
alakulását, csak hogya ter
meló1<et erról senki sem kér
dezi - mondta Gellai IIme.

TOTÁL VEGYESÁRU
ÜZLETHÁZ

Karácsonyi ajándékozási
gondjait

segítünk megoldani!

KARÁCSONYFA VÁSÁR!

Megrendelésre is,
igény szerint tároljuk is.

Karácsonyfák 1 métertől

4 méterig. (Töves is!)

Minden kedves vásárlónknak
boldog karácsonyt

és szerencsés új esztendőt
kívánunk!

Gyomaendrőd, Endrődi u. 1.
Telefon: 66/386-637

AGROÁRUHÁZ
Gyomaendrőd,Fő út 15.

Hasznos karácsonyi
ajándékot talál a család

minden tagj ának!

KARÁCSONYI
AJÁNDÉKAKCIÓK!

Boldog karácsonyt
és szerencsés új esztendőt

kívánok minden kedves
vásárlómnak,
akiket az új

esztendóven is
szeretettel várok!

Farkas Máté,
vállalkozó

SZENZÁCIÓ
a

Filléres Flancban!
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Lepje meg szeretteit
OLCSÓNI
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Játékok kilóra,
konyhai textniák akci
ós áron a termelőtől!
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Kelemen Kristóf
szobrászművész

nagyjából ugyanebben az
idóben a művészi fotó eszkö
zeivel Székely Aladár.

A kollekció 1977-es Mű

csarnok-beli bemutatóján
még jóval több volt a fest
mény, mint szobor. Mára, ha
együtt vonultatnánk fel az
arcképcsarnok festmény- és
szoboranyagát, láthatnánk, a
szobrok száma immár túlha
ladja a képekét. Jakab Ká
roly halála óta Kelemen
Kristóf egyedül folytatja a
közösen megálmodott soro
zatot.

Az l 922-ben a Temes-To
rontál megyei Máriaföldön

lektelen viaszbábjai ezek,
noha szinte már a hiperrea
lizmusig valósághűek.Ezek
a szobrok megszólalnak,
ezeknek az arcmásoknak lel
ke van. Ahogy Losonczi
Miklós művészettörténész,

egyetemi tanár is hangsú
lyozta megnyitó szavaiban,
van valami önmagán is túl
mutató közösség vonásaik
mélyén. A magyar nemzeti
ethosz, amely ezeket az
annyiféle származású, any
nyiféle kulturális örökséget
magukban hordozó, annyifé
le személyiséget, egyéni sor
sot felmutató embereket

Kobayasi Ken-Ichiro,
karmester

KelelD.en Kristóf arcképcsarnoka
Nem mindennapi vállal

kozásba fogott a hetvenes
évek közepén Jakab Károly
festő- és Kelemen Kristóf
szobrászművész.Elhatároz
ták, hogy megfestik, meg
mintázzák koruk szellemi
elitjét, mint ahogy tette ezt a
reformkor és a szabad
ságharc nagyjaival Barabás
Miklós, a századelőn és a hu
szas években a maga kortár
saival Rippl-Rónai, s

született művésztrokoni szá
lak fűzik Endrődhöz. Így ke
rült kapcsolatba a Katona
J ózsef Művelődési Köz
pontttal, ahol november 12
én nyílt kiállítás
alkotásaiból. A tárlaton úgy
sorakoznak Kelemen Kristóf
portrészobrai, mintha ajelen
és a közeltmúlt sajátos pa
noptikumában járnánk.
Mégsem Madame Tussaud
megszólalásaig hű, mégis lé-

összeköti. Mind adtak vala
mit a magyarságnak, s ezért a
mieinknek érezzük, közülünk
valónak tudjuk mindnyájun
kat, mint ahogy a Kelemen
Kristóf köztéri alkotásain sze
replő - itt fotókon bemutatott
- történelmi nagyságainkat is,
akik pedig vitáztak, olykor
harcoltak is egymás ellen.
Nemzeti tudatunkban ennek
ellenére mégis együtt, egymás
mellett vannak jelen.

A portrékon kívül a ma
gyar történelem nagy
alakjait megörökítőérme
ket is felvonultató, a Mes
ter köztéri alkotásait
pedig tablókon bemutató
kiállítást november 26-ig
láthatták az érdeklődó1< a
Katona József Művelődési
Központ kiállítótermé
ben.

Bula Teréz

Megújult árukészlet a

HASZNÁLTCIKK KERESKEDÉSBEN
Gyomaendrőd,Kulich u. 13/1.

Telefon: 06-20/9-857-259,06-20/9-585-339

Karácsonyi akció!

Karácsonyi akció a
DÁVID ÉLELMISZERBOLTBAN
Hétről-hétre más-más termékek
AKCIÓS ÁRAKON!
Minden 2000 Ft feletti vásárló
SORSJEGYET KAP
Sorsolás: december 23-án 18 órakor. '.-
Értékes ajándékokat sorsolunk ki.

Boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánnak minden kedves vásárlójuknak
a Dávid Élelmiszerbolt dolgozói!

Kezdje nálunk a karácsonyi bevásárlást!
- fényképezőgépek, filmek, elemek,
- számológépek (Sharp, Casio, Texas),
- ébresztő-, fali- és karórák,
- audio és video kazetták,
- képkeretek, fotóalbumok,
- kerámiák, zenélő ékszerdobozok,
- öngyújtók, manikrűkészletek,
- sportruházat (Ego, Arena, Cassare)
- arany és ezüst ékszerek.

Ezután is vállaljuk törtaranyból ékszer
készítését, arany és ezüst ékszerek javítását.

Újdonságként 22 karátos arannyal futtato
bizsu ékszereket kínálunk vásárlóinknak.

~ Decemberben is akciók ilii
~I~~: a LIONNE SHOPBAN! ~I~~t

* Amatőrfilm elóbívásánál továbbra is él a HŰSÉGAKCIÓ!
* Két tekercs Agfa film mellé karóra jár ajándékba!
* Távcsövek akciós áron I

fttt
Kellemes karácsonyi ünnepeket

.,.. . és boldog új évet kívánunk.
.' ~J ....

~ . L10NNE SHOP
::::= }: Gyoma, Hősökútja 46. Telefon: 386-424

Olcsón kaphatók: - fűnyírók, bútorok, autómata mosógépek, hűtők,

fagyasztóládák, fagyasztó szekrények, kerékpárok, székek,
kávéfőzők, porszívók, tévék, lámpák, bukósisakok, mosogatók,
mikrosütők, biztonsági gyermekülés, állítható dohányzóasztal,

magnókazetták (50 Ft), flex, konyhai sarokülő asztallal. gázpalack,
ajtók és ablakok. gyermekruhák, cipők és szobakerékpárok.
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Névadás - van ami lehet, van amit nem

MELLÉKLET

Kálmán Farkast választották
Kálmán Farkas (1838-1906)
egyházi író, zenetudós, zenetör
ténész nevét szeretné fölvenni a
városi zene- és művészeti isko
laA VeszprémmegyeiSióma
roson született Kálmán Farkas a
gyönki refOlmátus gimnázium
ban végzett, majd 1852-ben Pá
pára került, ahol az énekkar
elnöke és az ifjúsági zenekar

vezetője lett. Pátkán, Sza
badszálláson, Halason, majd
Vaj szlón segédlelkészke
dett, ezután lett lelkész elóbb
Sósvertikén, késóbb Mária
gyüdön. Ez utóbbi helyen
kapta meg a gyomai refor
mátus egyház meghívását, s
1885-ben került Gyomára.
Zene- és énektörténeti kuta-

tásainak eredményét a pro
testáns lapok közölték.
Thaly Kálmán verseire írta
kuruc dalait, megírta az Új
magyar Athenast, az újkor
magyar protestáns egyházi író
életrajzgyújteményét, valamint
Adalékok a XVI. és XV!/. sz.
énektÖl1énetéhez círnű munká
ját. Maga avonós hangszereken

játszott, igazi zeneeszköze a
brácsa volt. Farkas Kálmán
1906-ban halt meg, s a refor
mátus temetóben nyugszik.
"Sokkal többet munkált a
közjóért, sem hogya történe
lem megállás nélkül halad
hatna túl sírján" - írta róla igaz
barátja, Kner Izidor, nyomdász.

H.E.

A sortűz endrődi,

az állomás gyomai
Lapunk előző számában adtunk hírt arról, hogy Csá

szárné Gyuricza Éva endrődi önkormányzati képviselő
azt indítv ányozta, hogy a város vasútállomását Gyoma
névról Gyomaendrődrekereszteljék át. Az elmúlt évek
ben már két alkalommal próbálkoztak ezzel egyes kép
viselők, ám a MÁV és az úgynevezett Földrajzinév
Bizottság ezt nem támogatta. Császámé kérésével kap
csolatban a Magyar Államvasutak Rt. a következő le
velet juttatta el Gyomaendrőd polgármesteréhez.

" Tisztelt Polgármester Úr!
A városuk vasútállomásának nevével - a MÁ V és a

Tárcaközi Földrajzinév Bizottság már több alkalommal
fo glalkozott.

A Földrajzinév Bizottság - a MÁ V egyetértésével - vég
leges döntésként úgy szavazott, hogy cé!szeríí az eredeti
vasútállomásnév megtartása. Jndoklásként elhangzott,
hogy a nyomda a köztudatban gyomai, a cipőgyár és a
sortííz endrődi marad, függetlenül attól, hogy a várost
hogyan hívják. Ennek megfelelően a vasútállomás neve is
változatlanulfennmaradhat. Nem egyedüli ez, hiszen Bá
tonyterenye vasútállomásánakneve is változatlanul Nagy
bátony és Kisterenye maradt, és több tucat hasonló példa
van a Inagyar vasúti hálózaton.

Gyoma vasútállomás nevének megváltoztatása több
éves nemzetközi problémát okozna, mivel csomóponti
állomásként valamennyi nemzetközi személy- és árudij
szabás, vonathálózat-jegyzék tartalmazza. Ezek módo
sítása, egységesítése rendkívül sok időt és pénz
emésztene föl, és a frappáns, rövid név helyett egy
hosszabb, bonyolultabb, nehezen kezelhetőnév kerülne
az adatbázisokba. A MÁV - Földrajzinév Bizottság
egyetértésével elfogadott - gyakorlata kizárólag az egy
szeríísítés és az egyértelmúobé tétel esetén támogatja a
vasútállonwsok nevének megváltoztatását, emiatt váro
suk vasútállomásának névváltoztatása még afelmerülő

költségek átvállalása estén sem támogatható.
Természetesen senki sem tilthatja meg, hogy városuk

bármely képviselője névváltoztatási javaslatot tegyen,
de ez csak a MÁV és a Földrajzinév bizottság támoga
tásával realizálható. Jelenleg mindkét álláspont egyér
telmíí: a GYOMA név megtartandó.

Üdvözlettel: Perger Imre, igazgató-helyettes"

; ;

Gyomai Altalanos Iskola

Rossz ötlet?
Ezek után már csak az l. számú és a 2. számú általános

iskolák összevonásából keletkezett 2. számú általános
iskola nevet viselő intézmény nem rendelkezik igazi
névve!. Az iskola ugyan már korábban próbálkozott
névadássa!, azonban a Gyomai Általános Iskola nevet a
képviselő-testület, mint az iskola fenntartója nem támo
gatta, holott az intézmény pedagógusai, sőt a szüló1<. is
a Gyomai névre szavaztak. Azt mondják a városházán,
hogy valami neves, a településrészhez kötődőszemélyi
ség nevét kellene felvenni, mint ahogyan [ette a Kner
gimnázium a Bethlen iskola, vagy a Rózsahegyi Álta
lános Iskola...

,
Uj épületben a zeneiskola

Mint arról lapunkban már hírt adtunk, a városi zeneiskola
a 200 négyzetméteres Rákóczi úti épületéból átköltözött a
470 négyzetméter összterületűvolt Kisréti úti iskola épületé
be. Első lépésként az önkormányzat 4 millió forintért a Ther
mix Szövetkezettel felújíttatta az udvari épületet, ahol a
termekben a zenei oktatás folyik majd. Az utcai épületrész
felújítását a következő évekre tervezik. A december 2-i ün
nepélyes átadáson Lehoczkiné Wolf Tünde igazgatónő beje
lentette, hogy a 355 tanuló művészeti oktatását végző

intézmény jövőre felveszi Kálmán Farkas nevét.

AKCIÓ!
Óriásipon/gyűjtőakció indul
A TAPPANCS
KISÁLLATELEDEL BOLTBAN!
December l . és 23. között minden kedves
vásárlónknak 500 Ft után l pont jár.
Aki dec. 23-ig a legtöbb pontot gyűjti össze,
egy mountain bike kerékpár boldog tulajdonosa
lehet. További részleteket az üzletben megtalálod.
sok szeretettel és udvarias kiszolgálással várunk
minden régi és új vásárlóinkat.

Tappancs Gyoma, Kossuth u. 22.
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Ha elölről,

az nekünkjó...
A nemzetközi helyzet

A vidéki lap szerkesztőjét meghívták egy kisvárosba
"külpolitikai beszámolót" tartani. A szerkesztő megtar
totta másfél órás előadását, minden oldalról körbejárta
a nemzetközi helyzetet, és azzal a megnyugvással ült le,
hogy mindent megmagyarázott. Azért a biztonság ked
véért feltette a sztereotip kérdést: akar-e valaki valamit
mondani, esetleg valami nem volt elég világos ...

Az utolsó előtti sorban jelentkezett egy nagybajuszú
magyar, felállt és azt mondta:

- Értünk mi, kérem, mindent csak azt tessék nekem
elmagyarázni, hogy tulajdonképpen milyen is most a
nemzetközi helyzet?

A szerkesztő felállt és a következőket mondta:
- Hát nézze kérem... A nemzetközi helyzetben ma két

lehetőség van. Vagy nem lesz háború és az nekünk jó,
. vagy lesz és akkor megint két lehetőség van. Vagy

sikerül kívül maradnunk, és az nekünk jó, vagy nem és
akkor megint két lehetőség van. Vagy nem lesz atom
háború, és az nekünk jó, vagy lesz és akkor megint két
lehetőség van. Vagy nem hívnak be bennünket katoná
nak és az nekünk jó, vagy behívnak és akkor megint két
lehetőség van. Vagy nem kerülünk közel a veszélyes
helyekhez és az nekünkjó, vagy közel kerülünk és akkor
megint két lehetőség van. Vagy megússzuk az egészet
és az nekünk jó, vagy hősi halottak leszünk és akkor
megint két lehetőség van. Vagy egyéni sírba temetnek
és az nekünk jó, vagy közös sírba és akkor megint két
lehetőség van. Vagy felülre kerülünk és az nekünk jó,
vagy alulra és akkor megint két lehetőség van. Vagy
virág nő a sírunk felett és az nekünk jó, vagy fa és akkor
megint két lehetőség van. A fából szép házat építenek
és az nekünkjó, vagy papírgyártásra használják és akkor
megint két lehetőség van. Vagy könyvet készítenek a
papírból és az nekünk jó, vagy vécépapírt és akkor
megint két lehetőség van. Vagy férfi használ bennünket
és az nekünk jó, mert akkor már nincs háború, vagy nő

és akkor megint két lehetőség van. Vagyelölról töröl
velünk és az nekünk jó, vagy hátulról, az pedig olyan,
mint a nemzetközi helyzet. ..

Püspökfalat
O1asz püspök érkezik látogatóba New Yorkba. Indulás

előtt figyelmeztetik, hogy legyen résen, mert az amerikai
újságírók nagyon szemtelenek, szenzációhajhászók, s már a
hajón zaklatni fogják. Az a legjobb, ha állítani semmit sem
állít, hanem a kérdésekre kérdéssel felel!

A püspököt már a fedélzeten megrohanják az újságírók.
Egyikük azt kérdezi, hogy tárgyalásai során kíván-e foglal
kozni az amerikai utcalányok helyzetével. A püspök azt teszi,
amit odahaza tanácsoltak neki, a kérdésre kérdéssel felel:

- Vannak Amerikában utcalányok?
Másnap több napi.\ap ~ követk~,ző ~zalagcímmel jelent

meg: AZ OLASZ PUSPOK ELSO KERDESE AZ UJVI
LÁGBAN: "VANNAK ITI UTCALÁNYOK?"

Karácsonyi vásár
A VILLTECH MŰSZAKI

BOLTBAN!
Televíziók, videómognók,

porobolák, rádiósmognók,
hifi tornyok, fényképezőgépek,

fotócikkek, filmek,
fotóalbumok, rádiótelefonokb FOTO \~.!í)
~r} PORST c=i/

Gyornendrőd, Fő út 149. Tel.: 30/9 476-624, 66/386-457
A Westel900 hivatalos forgalmazója.

d7 INTr;q d7
ELVc3TUDIO

Róza Vendel, Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/l.
Tel./fax/ü.rögz.: 66/386-736, Tel.: 66/282-686,

Mobil: 06-20/9142-122,
E-maii: vendel@bekes.hungary.net

Folyamatosan indulnak 6-10 fős

NYELVTANFOLYAMOK

Kezdőtől a nyelvvizsga szintig,
valamint korrepetáló

és fel~árkoztatócsoportok

30 órás 8 500 Ft
50 órás 13 500 Ft

Próbavizsga az állami nyelvvizsga
feltételei szerint

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Felvilágosítás és jelentkezés:
a fenti címen.

Fordítás, tolmácsolás
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Ami az újságból kimaradt

"Gyomaendrődönnincsenek olajügyek..."
(Tóth Bálint, rendőrparancsnok)

Miniszterelnök úr, te nem kérnél egy kis rizlinget aszódavízhez?
(Orbán Viktor és dr. Kulcsár László a Gazdakörök ülésén)

Fidesz doktrína: nem halat kell adni a népnek, hanem
horgászbotot... (Dezső Zoltán, alpolgármester munka közben)*

...+
*

*

Vajon ki küldte ezt nekem
nászajándékba?

'· ...1· rlK'p \-

A fóbika
Vadgazdálkodási szak indul a Bethlen iskolában

(Gubucz József, igazgató egy vadászati kiállításon)



a Bútoripari Szövetkezet
Gyomaendrőd,

Lévai u. 21. sz. alatti bemutatótermében,
amíg a készlet tart!

Hétköznap: 8-12 és 13-16 óra között!

Karácsonyi vásár!
Bútort a gyórtótól!

" ,
ENYOBUTOROK:

Gyomaendrőd központjában
a Fő út 204. szám alatt 65 m 2

földszinti

ÜZLETHELYIS'G BÉRBEADÓ
B # rieti íj: 59.000 Ft+áfajhó.

Ugyanitt berendezett
irodahe yiségek is kiadók.
.. "Erdeklodni: 66/283-385

A Bútoripari Szövetkezet
a tulajdonában álló Gyomaendrőd,

Kossuth u. 61-63. sz. alatti
2.305 m

2 alapterüle~ű ingatlant
a rajta lévő618 m múnely,

raktárépületekkel együtt.. .. ..
HASZNOSITASRA, ELADASRA

AJÁNLJA
IRÁNYÁR: 4,8 MILLIÓ FT

Érdúlődni: Gyomaendrőd, Lévai u. 21. Dezsőné
Telefon: 66/386-833

-emeletes ágy
(matrac nélkül) 35.000 Ft

-kárpitos heverő 35.000 Ft

-álló polcok 11.250 Ft-tól

-komódok 14.375 Ft-tól

-különböző méretű dohányzó-
és sorokasztalok 11.250 Ft-tól

-íróasztal 12.500 Ft

NAGY VÁLASZTÉKBAN,
NAGY ÁRENGEDMÉNNYEl

(
A Csárdaszállási Petőfi
MezőgazdaságiTermelő

Szövetkezet
és vállalkozás'ai

a sárdaszolg Kft.,

az Agrolakt Kft.

az Agrokémiai Kft.

minden tagjának, dolgozójának
és üzleti partnereinek boldog karácsonyt
és eredményes íY esztendőt kívánnak!

5621 Csárdaszállá ,Kossuth . 13.

\



MU~TANG
Minden korosztálynak!

Kabátok, nadrágok, pulóverek,
ingek, egyéb kiegészítők

kedvező áron!

Mináen I(g.áves vásárwnfQtal( I(e[[emes
I(arácsonyi ünnepel(g.t

és 6o(áog új éVet kjvánunfJ

Gyomaendrőd, Fő út 181/1.

Mustang Farmerház
A minőség divatjal
a divat minősége!

Karácsonyi akció
a

LÁTSZERÉSZ..
UZLETBEN!

Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.

December hónapban:
ingyenes computeres szemvizsgálattal

és 30%-os keretvásár:ással
kedveskedünk vásárIóinknak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván:
Szarka Csilla, látszerész mester

Gyomaendrőd.Petőfi u. 2.
Játékok gyermekeknek és az egész családnak!

* Puzzle kirakók
* Társasjátékok
* Autók, babák,
* Elegáns tollak, tollkészletek
* Pénztárcák
* Exkluzív határidő naplók

Fizethet (készpénzkímélő)
bankkártyávalis!

GYOMAENDRŐD-KÖRÖS-VIDÉK2000 FALINAPTÁR!
Minden kedves vásárlónak békés karácsonyt

és eredményes új évet kívánunk!

COLOR SHOP PAPÍRBOLT

Himnusz
a szerelemhez

Még nincs hol
szilvesztereznie?!
20-30 fős baráti társaságok
részére, megegyezés szerint
vendéglátással, vagy anélkül
VENDÉGLÁTÓ HELYISÉG

MÉG FOGLALHATÓ l

Érdeklődni:
66/284-752,30/22-81-520

A napokban jelent meg Beinschróth
Károly (53) Himnusz a szerelemhez GÍ

mű verseskötete. A gyomai szerző már
gyermekkorában eljegyezte magát a
költészettel. Tizenhárom évesen írta el
ső versét, s azóta mintegy ezer költe
ményt vetett papírra. Az irodalom és a
költészet iránti szerelem vonzotta a szí
nészi pályához, ám a színművészeti fő

iskolára nem sikerült bejutnia. Mégis a
betú1c közelében maradt, hiszen már 35
éve a Gyomai Kner Nyomda revizora.

Ipari iskoláskéntjelentek meg első tu
dósításai a Békés Megyei Népújságban,
s még az újságíró stúdiót is elvégezte.
Tagja volt a megalakuló Gyomai Híradó
szerkesztóbizottságának is.

Verseket folyamatosan írt, de sokáig
nem publikálta, majd az elmúlt években
több Beinschróth-vers is megjelent kü
lönböző lapokban. Kollégái, barátai un
szolására jelentette meg
magánkiadásban első verseskötetét,
melyben négy témában 94 vers kapott
helyet.

- Egyszerű emberek között élek,
igyekszem hát egyszerűen írni közért
hetően, hogy a vers kikapcsolódást je
lentsen olvasójának. Fő alapelvem a
szeretet, a megértés, amit mai világunk
ban nagyon hiányolok. Az én egyszerű

szavaim az átlag valóságból gyökerez
nek. Szánom ó1<.et a szép gondolatokat
tiszteló1cnek, a szeretet hívőinek, a jó
akaróknak, s mindenkinek aki érdemes
nek tartja elolvasni e kötetet - mondja a
szerző, akinek könyvét Nyilas Miklós
könyvesboltjában, a Color Shop Papír
boltban, a Gombkötő-féle nyomtatvány
boltban, a vasútállomás trafikjában és
természetesen a szerzőnél lehet megvá
sárolni 350 forintos áron.
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Gy ~ r érdeklődés a közDletiiiil......._......

1999, december

A város vezetése november 29-én Endrődön, másnap pedig Gyomán közmeghallgatáson, közismertebb
nevén falugyúlésen tájékoztatta az érdeklődő lakosságot az idei esztendóben végzett városépítőmunkáról.

Az évente megrendezett közmeghallgatások hagyományosan gyér érdeklődésmellett zajlanak:
Endrődön25-en, Gyomán pedig 16-an voltak kíváncsiak a beszámolóra. Az alábbiakban a

közmeghallgatáson elhangzott információkból, véleményekból teszünk közzé egy csokorra valót..

Inkább legyen uszoda Helyi adók

Belvizes támogatások
A központi költségvetés a belvíz sújtotta lakóépületek

helyreállításához a gyomaendrődi önkormányzat részére
összesen 30 millió 338 ezer forintot biztosított. A Vöröske
reszt 338 ezer forintot adott, a Békés Megyei Önkonnányzat
pedig 800 ezer forint segélyt utalt át. Az önkonnányzat a fenti
összeget 108 magánszemély között osztotta szét.

Az egyesületekre, civil
szervezetekre, mint például
a fociklubokra az elmúlt
négy év alatt több mint 50
millió forintot költöttt a vá
ros. A polgármester úgy véli,
hogy ajövőérdekében ebból
a pénzból már egy fedett
uszodát is lehetett volna épí-

teni. Egy ilyen létesítményre
igény van, s inkább szolgál
ná a helyi ifjúság érdekeit. A
város tervei közt szerepel a
fedett fürdő felújítása, s ez
zel együtt egy fedett uszoda
építése is. A beruházáshoz
pályázati pénzekre is számít
az önkonnányzat.

Az adófizetői morál az idei évben nem romlott, de nem is
javult. Jelenleg 33 millió forintra rúg a be nem fizetett adók
összege. Sok remény a behajtásra nincs, mert zömében a
tartozó cégek felszámolódtak, megszűntek. Idén összesen
119 millió 809 ezer forint adót vetett ki a város. Ebból 11,9
millió az építményadó, 23,4 millió a magánszemélyek kom
munális adója, 76,9 millió az iparűzési adó, és 4,8 millió
forint a tennőföld adója.

Gépjárműadó

A képviselő-testület döntése alapján jövőre emelkedik a
gépjánnűadó. A gépjárművek után az eddigi 650 helyett
január l-tól 700 forintot kell fizetni minden megkezdett 100
kilogramm után. A 250 köbcenti alatti motorkerékpárok ese
tében nincs adó, az e fölötti lökettérfogatú motorok után
évente 5 ezer forint az adó. A lakókocsik, lakóautók és a
sátras utánfutók éves adója 4 ezer forint.

Környzetvédelemmel,
telefonengedéllyel, tevékenységi

engedéllyel kapcsolatos ügyintézés!
Rácz Mária, 20/9857-378, 284-011

Költségvetés
A város jövőre 2 milliárd 68 millió forinttal gazdálkodhat.

Ebból a városi intéznények mú1<:ödtetésére I milliárd 346
millió forintot szánnak, fejlesztésre 655 millió forint jut,
céltartalékban marad 67 millió forint.

Titkosan kezelik-e a kérdőíveket?

Kifogásolt kérdés a közvélemény-kutatásban
A közmeghallgatáson többen is kifo

gásolták az önkormányzat által 600
gyomaendrődilakoshoz eljuttatott köz
véleménykutató kérdőív egyes kérdé
seit. Mások az iratok titkosságát vonták
kétségbe. Az üggyel kapcsolatban Me
gyeri László aljegyző adott tájékoz
tatást.

Elmondta, hogy a Közép-Európai
Egyetem támogatásával több hazai ön
kormányzatra kiterjedő vizsgálat fo
lyik, melynek célja annak
megállapítása, hogy milyen az önkor
mányzat és a lakosság kapcsolata.

- Az egyetem által készített kérdőí

veket Gyomaendrődre is eljuttatták, s a
polgármesteri hivatalnak csupán annyi
dolga volt, hogy ezeket 600 véletlen
szerűen kiválasztott lakoshoz eljuttatta.
A 600 név és cím az önkonnányzat
koordinátoránál volt meg, a lakók által
kitöltött ívek a feladást követően egye-

nesen Budapestre, az egyetem címére
érkeztek postán. Tehát a fővárosi kuta
tók csak a kérdésekre adott választ is
merhették, valamint a lakos kódszámát,
ám, hogy ki van az adott kódszám mö
gött, azt nem tudhatták - mondta Me
gyeri László.

Egy idő után az egyetemról vissnje
leztek, hogy milyen kódszámú lakosok
nem küldték még vissza a kitöltött ívet,
s ezért az önkonnányzat az alpolgár
mester aláírásával egy levélben kérte a
lakókat, hogy a kitöltött ívet mihama
rabb adják postára. A 600 gyomaendrő

di 63 százaléka küldte vissza a
közvéleménykutatási ívet. A kutatás
egyébként a képviselő-testület tagjaira
is kiterjed. Ök is megkapták ugyanezt a
kérdőívet, valamint egy másik, a politi
kai elitet mérő kérdéssort.

A kutatók az elemzést követően a
vizsgálat eredményét a megkérdezett

egyén válaszára vissza nem vezethető

módon még ez év végéig közli a gyo
maendrődiönkonnányzattal.

A közmeghallgatáson Nótári Józse!
gyomaendrődi polgár kifogásolta az em
lített kérdőív azon kérdését, mely szerint
jelölni kellett, hogy a felsorolt csoportok
közül melyiknek a tagjait nem szeretné
szomszédjának a válaszoló. Itt többek
között a cigányok is szerepeltek a fesoro
lásban. Az aljegyző tájékoztatta a pana
szost, hogy a kérdés jellege egyfajta
tolerancia-vizsgálat, s ez a közvélemény
kutatásban és a szociológiában elfogadott
és alkalmazott dolog. H. E.

A Gyomai FC vezetése, sportolói és
szurkolói nevében ezúton mondok kö
szönetet azoknak a támogatónak, akik
tombolatárgyaikkal segítették a klub
mú1<ödését. Bene Imre, vez. tag



A Szó-Beszéd karácsonyi nyertesei
A Szó-Beszéd immáron hagyományos nyereményjátékára vártuk az Önök szelvényeit, melyböl 297 darab érkezett szerkesztőségünkbe.
Ezek közül sorsoltuk ki - december 7-én - az alábbi nyertesek nevét. A 20 szerencsés nyertes még karácsony előtt átvehetí az alábbi
nyereménytárgyakat az üzletekben. Kérjük, vigyék magukkal ezt az újságot! Nyerteseinknek gratulálunk!

• Faliposzter (4500 Ft) - Piktor Bolt: Látkóczki Vince,
Gyomaendrőd, Kör u. 42.

• VásárJási utalvány (1000 Ft) - Mini Vegyes: Kovács
Gyula, Gyomaendrőd, Vízmű sor 16.

• Két tekercs Porst színesfilm (1299 Ft) - Villtech
Műszaki Bolt: Gellai Sándor, Gyomaendrőd, Kulich
utca 4.

•Keyo neszeszer (1790 Ft) - Stop Shop Divatáru:
Ádám Endre, Gyomaendrőd, Sebes Gy. u. 18.

• Három videokazetta (2000 Ft) - Tunertel Híradás
technikai Szaküzlet: Tímár Istvánné, Gyomaendrőd,

Iskola u. 16.
• A4 Tech egér (990 Ft) - Magép PC: Dina Anna,

Gyomaendrőd, Rózsa F. u. 3.
• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Watt Gmk. Villa

mossági Boltja: Bíró Zsigmondné, Nagylapos
• Vásárlási utal vány (1500 Ft) - Online Számítás- és

Irodatechnikai Szaküzlet: Czmarkó Pálné, Gyomaend
rőd, Árpád u. 29.

• Egy pár Mustang zokni (1300 Ft) - Mustang Farmer
ház: Mészáros Frigyes, Gyomaendrőd, Zrínyi utca 2l.

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Margó Virágbolt:
Farkas Tünde, Gyomaendrőd, Körös sor 5.

• Tigon joystick (1900 Ft) - Mágus Comp Számítás
technikai Szaküzlet és Szervíz: Erdős Dániel, Gyoma
endrőd, Bocskai u. 40/l.

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Gschwindt és Társa
Bt., Anna ABC: Farkasné Szász Katalin, Gyomaend
rőd, Vásártéri ltp. 33/A.

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Kossuth úti Háztartási
Bolt: Uhrin Kata, Gyomaendrőd, Polányi utca 73.

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Color Shop Papírbolt:
Galgóczi Krisztina, Gyomaendrőd,Mátyás király u. 20.

• Vásárlási utalvány (1000 Ft) - Jutka Újruházati Bolt:
Nagy Ferencné, Gyomaendrőd, Lehel u. 21.

• Falióra (1280 Ft) - Lionne Shop: Kéri Béla, Gyoma
endrőd, Kossuth u. 44.

• Vásárlási utalvány (1500 Ft) - Agro Áruház: Kakati
Sándor, Gyomaendrőd, Rózsa u. 10.

• Ajándékcsomag (1000 Ft) - Dávid Élelmiszer Bolt:
Nyúzó Zoltán, Gyomaendrőd, Fő út 130.

• Karóra (1500 Ft) - Yun Bao Kft. Endrődi Kínai
Boltja: Vágó Józsefné, Gyomaendrőd, Gárdonyi u. ll.

• Falipolc (2100 Ft) - Velvet Bútorbolt: Furák Istvánné,
Gyomaendrőd, Bem u. 2.

Karácsonyi bútorvásár
a Velvet Bútorboltban!

Amennyiben kárpitozott
ülőgarnitúrát vásárol, akkor egy,

11.000 FT ÉRTÉKŰ
DOHÁNYZÓASZTALT

KAP AJÁNDÉKBA!

Kárpitos ülőgarnitúrák

már 90.000 Ft-tól

Ha étkezőgarnitúrát

vásárol, akkor egy
3.600 FT ÉRTÉKŰ

TELEFONPOLCCAL
AJÁNDÉKOZZUK MEG!

Étkezőgarnitúrák

már 64.000 Ft-tól

Az akció november 20-tól december 20-ig tart!
VELVET BÚTORBOLT, GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 81/1.

~ tB: í m (o volt Enci területén) Telefon: 30/9453-274

~--WM Boldog karácsonyt és eredményes új esztendőt!

~~ Ahol a kényelem lakik!



KARÁCSONYI VÁSÁR
december l-től 23-ig!

Minden 1000 Ft feletti vásárlás esetén sorsjegyet adunk!
FÖnÍJ: EGY TÉLIKABÁT!

Ezen kívül még sok-sok értékes nyeremény!
Sorsolás december 23-án 16 órakor az üzletben!

Mináen /(eáves vásárfóna/( szép /(arácsonyt
és óé/(ésj óoCáog új esztenáőt kjvánunl(j

YUN BAD Kft." ..
ENDRODI KINAI BOLTJA

Endrőd, Hősök tere 7.
Decemberben karácsonyig minden vasárnap nyitva 9-13 óráig!

* Alapítva: 1957. május 18. *

Tisztelt Ügyfelünk!

'\
".. ..

r. ENDROD ES VIDEKE, ..
TAKAREKSZOVETKEZET

Köszönjük megtisztelőbizalmát,
azt, hogy 1999-ben is
a Takarékszövetkezetet választotta partnerül

énzügyei bonyolításához.

Bízunk abban, hogy az ezredforduló évében,
és a jövő évezredben is mindannyiunk
megelégedésére tudtunk pénzügyi
szolgáltatásainkkal rendelkezésére állni.

\Egyben kívánunk valamennyi
o takarékszövetkezeti tagunknak,
jelenlegi és jövóoeni ügyfelünknek .. o-

I kellemes karácsonyi ünnepeket
\.és eredményekben gazdag,
békés, boldog új évet!

ONLINE
Számítás- és irodatechnika

A Mini Vegyes dolgozói
kellemes karácsonyt

és boldog új évet kívánnak
minden kedves
vásárlójuknak.

Januártól kibővített
üzlethelyiségel,
még nagyobb

áruválasztékkal várjuk
régi és új vásárlóinkat!

Az üzlet átalakítása miatt
január l-tól13-ig zárva

tartunk, és ezért
megértésüket kérjük!

Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 103.

Számítógépek adása-vétele
Audio-video szervíz

Sony playstation szervizelése
Internet előfizetés

Karácsonyi meglepetés!
Ajándékozási gondját megoldjuk.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!
Telefon: 06-66/284-559

E-maii: online@bekes.hungary.net
Gyomaendrőd, Fő út 181/ l .



Ágoston József

HÁZTARTÁSIGÉP
SZERELŐ

Hűtők, fagyosztók,
autómata mosógépek,

mikrohullámú sütők,

takarítógépek, centrifugák,
keverőtárcsásmosógépek,

vasalók, fűnyírók,

robotgépek, vízmelegítők,

kávéfőzők, bojlerek
javítása garanciával, helyszíni

kiszállással is!

Gyomaendrőd, Főút 147.
Telefon: 06-20/33-46-039

Használt és Új Ruházati Bolt
Gyoma, Hősök u. 44.

Karácsonyi ajándékozáshoz
egy helyen megtalálható:

- fehémeműk, - divatáruk, - selyemblúzok,
- játékok, - ajándéktárgyak.

Szilveszterre különleges alkalmi ruhák!

Használt ruházat
Gyoma, Petőfi u. 2.

December hónapban üzletünkben is egyre több új ruházat kapható.
Karácsonyi ajándékot itt is választhat!

Olasz harisnyanadrágok akciós vására.
Gyermek és felnőtt harisnyanadrágok nagy mennyiségben és legolcsóbban!

Bronz-, ezüst-, aranyvasárnap is nyitva tartunk.
Mineden kedves régi és ieendővásáriónknak "

kellemes karácsonyi iinn~eket és boldog úJ ÉVEZREDEI lcívanunk'

Karácsonyi
nyereményakció a

PRIVÁT
"CSEMEGEBEN!

ÁLLÁ TAJÁNL

2000 Ft feletti
vásárlás esetén

SORSJEGYET ADUNK.
Sorsolás: december 24-én.

Széles áruválasztékkal,
kéthetente megújuló
akciós termékekkel,

csak nálunk kapható olcsó
privát felvágottakkal

várjuk kedves vásárlóinkat!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánnak:

a Privát Csemege dolgozói!

asztalosipari cég
25 év feletti,

gyakorlattal rendelkező,
önállóan dolgozni tudó

bútorasztalosnakI
Jelentkezni

a 30/9533-594-es
telefonszámon lehet!

Kínálatunkból:
- alkalmi és egyedi csokrok,
- cserepes, vágott és selyemvirágok,
-virágkosarak,
- karácsonyi díszek, kellékek
- ajándéktárgyak.
Továbbá vállaljuk hagyományos fenyökoszorúk,
görögkoszorúk, sírcsokrok élö- és
selyemvirágból történö készítését, kiszállítását.

Minden kedves vásárlónknak c:::::-~~~~~1~'i:'5:::b.........
kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben oazdag, boldo új évet kívánunk!

AFŐ ÚTI VIRÁG és AJÁNDÉKÜZLET
dolgozói szeretettel köszöntik adecemberben névnapjukat és születésnapjukat

ünneplö kedves vásárlóikat!

Számítógépet ajándékba?
Nagyszerű ötlet, ami az egész csaléldnak
jelenthet kellemes időtöltést és hasznos

elfoglaltsélgot.

A számítógép komoly dolog, ezért ne halassza az utolsó pillanatra

megvételét, hogy biztosan a megfelelőt választhassa.

Jöjjön be a MÁGUS-COMP
számítástechnikai szaküzletbe,

ahol ünnepi árajánlattal, minőségi
termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitva: Címünk: GyomaendrődFő út 230.
H p 9~-12~

-: 13~-17"!! Telefon / Fax: 66/282-388
Szombat: 9~-12"!! Üzletünk ezüst- és aranyvasárnap is nyitva tart'



Új gumiabroncsok árusítása
mindenféle gépjármúlIöz,

valamint targoncához.
Vállalom továbbá személy-, teher-, mezőgazdasági

gépjárművek és targoncák gumiköpenyének gépi szere
lését, javítását, centírozását.

MTZ garnitúrák akciós áron:
15R38 825x20
112x20 pogácsa mintás
750x20 900x20 országúti

825x20 EX20 900R20 kamaz mintás

KELLEMES ÜNNEPEKET
KíVÁN

KATONA GYÖRGY,
GUMl]AVÍTÓ!

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 107.
Telefon: 661285-127

GELLAl
SZÁRAZÉPÍTÉSZ T

- Belsőépítészeti anyagok kazettás mennyezetek
- Terranova vakolatok csemperagosztók fugázók

- Hőszigetelők
ÁRAINKBÓl:

- 12,5 mm gipszkorton bruttó 550Ft1m2

- 9,5 mm gipszkorton bruttó 520 Ft/m2

- 10 cm vastag hőszigete~őpaplan
bruttó 650 Ft/m

- 5 cm vastag hőszigete~paplan
bruttó 325 FtIm

KERESKEDÉS, KIVITELEZÉS!
Boldog karácsonyt és eredményes

új esztendőtkíván Gellai Imre, vállakozó

Gyomaendrőd,Kőrösi Cs. u. 25.
Tel.: 06-60/326-075, 66/285-840

A Piktor Bolt januártól
új üzletében várja kedves vásárlóit,

akiknek kellemes karácsonyt
és boldog új évet kíván!

Karácsonyi akciók
azÁFÉSZ

Hősök úti áruházában!
Mindent megtalál, ami az ünnepi

felkészüléshez szükséges!.. ..
NYEREMENYAKCIOK!

Személygépkocsit,
értékes műszaki cikkeket nyerhet, akár

MILLIOMOS LEHET,
ha nálunk vásárol és a blokkot beküldi

a plakátokon és a szórólapokon
megjelölt címre!

Legyen a vásárlónk!

A GYOMAENDRŐD
ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET,

BOLDOG
úJ ÉVET

kíván tagjainak
és vásárlóinak.

2000-ben is széles
áruválasztékkal,
szolíd árokkal,

rendszeres akciókkal
állunk vásárlóink
rendelkezésére!



, ,
INGY NES APROHIRDETESEK

Érdeklödni: ..

Címe: .

Feladóneve: ,.

PVC, tapéta és padlósző
nyeg nagy választékben
kapható. Gellai Miklósné,
Fő út 29. Tel.: 66/285-392.

Műszaki cikkek, mg.,
harkács és háztartási gé
pek, valamint sporteszkö
zök széles választéka
mintegy 200 oldalon éves
kamatmentes részletre. In
gyenes házhozszállítás!
Kérjen katalógust! Gyo
mendrőd, Kisréti u. 30/1.
Tel.: 386-288

Gázpalack eladó. Gye. Vásártéri
ltp. 28. N2.

Női, férfi irhakabát továbbá bőr

kabát eladó. 66/284-185
Pedagógiai végzettséggel aJkal

mi gyermekfelügyeJetet vállalok.
Tel.: 386-308

Egy télen használt nagyteljesílmé
nyű. folytonég;5, vegyestüzelésűkazán
félároneladó. Erd.: Gyomaendrőd, Zrí
nyi u. 22., TeL: 283-143

Jó állapotban lévő 3 funkciós,
mózeskosaras babakocsi eladó.
Tel.: 280-088, Gyoma, Kis u. 4.

Kombi gyerekágy eladó. Gyo
maendrőd, Baross u. 20. 17 órától

Ingyenes az apról
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 (lS) szónál többet!

ÁLLAT

Az apróhirdetés szövege: ..

EGYÉB

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Felelős szerkesztő: Homok Emő
Szerkesztőség:5500 Gyomaendrőd,

Fő út 173-179. Telefon/fax: 66/386-851
Kiadja: a Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Homok Emő.

Készült: Gyomai Kner Nyomda Rt. Telefon/fax: 66/386-211.
Vezérigazgató: Papp Lajos. ISSN: 1417-1872

Hobbi állataimat elcserélném (
Degu, tengeri,malac, kiskutya)
vagyeladnám. Erd.: 285-294, Gyo
maendrőd,Deák F. u. 15.

Elajándékoznák egy 2 hónapos
skótjuhász-keverék kiskutyát.
Érd.: 285-294

Egy házőrzőÓ németjuhász ku
tya olcsón eladó. Érd.: Gyoma,
Gyóni G. u. 4.

5 mázsa csöves kukorica eladó.
Érd.: Endrőd, Dávid Élelmi
szerbolt.

Garanciális zöld bőr ül6gamitú
ra, 3-2-1 eladó. Irányár: 195 ezer
Ft. 66/386-077, 661386-971

Vendéglátó egységbe felszolgá
Jót felveszünk azonnali belépéssel.
66/284-752, 30/22-81-520

Vadászfegyver, Merkel Suhl 16
sörétes Idupla! eladó. Károlyi Pál,
284-440

Egy 8-10 mázsa teherbírású tor
ziós rugózású utánfutó olcsón el
adó. Érd.: Gyoma, Fáy u. 15.

Felújított P-l O-es Pannónia mo
torbJokk eladó. Érd.: 2821709
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Gyomán, összkomfortos, csator
názott, több szobás, kis rezsijűker

tes ház eladó. Kétcsalád is lakhatja,
külön bejárattal. Vasút, piac, Penny
közel van. Érd.: Gyomaendrőd,
Zrínyi M. u. 43. Tel.: 283-146,
30/2391-638

Öregszöllőben kétszobás la
kás központi fűtéssel, fürdőszo

bával, gazdálkodásra alkalmas
épületekkel eladó. Érd.: Gyo
maendrőd, Páskumi u. ll. Tel.:
283-143

Gyomán, a Fő út mellett kétszin
tes, bútorozott lakás igényesnek ki
adó. Érd.: 661284-793

Gyomáll, a Bajcsy úroll a Lila
BU/iksor mellell 400 m

2-es beépít
herő relek rervrajzzal egyiilf eladó.
Érd.: 30/9-454-672

Gyomán vízparti telek belterüle
ten eladó. Érd.: Gyoma, Jókai u.
16/1., Tel.: 286-617

Kocsorhegyen 300 négyszögöl
kert 40 db termő gyümölcsfával el
adó. Kút és villany van. Érd.: Gyo
ma, Gárdonyi u. 4911., Tel.:
285-510

Gyomán a Kecsegésben, hol
tág parti 800 m2 telek bekerítve,
fenyőfákkal beültetve a Hár
mas-Köröstől 150 méterre, vil
lannyal és építési lehetőséggel

eladó. Irányár: 300 ezer forint.
Érd.: Kovács Dezső, 66/386
146

Bónom zugban 1000 négyszö
göl szántó eladó. Érd.: 282-709

Eladó a Harcsásban 998 négy
zetméter vízparti telek termő gyü
mölcsfákkal. Érd.: 30/9-929-482,
23/336-963

JÁRMŰ

KERT, TELEK

Kétütemű Trabant eladó. Érd.:
Endrőd, Háztartási Bolt

Új 28-as női kerékpár eladó. Te
lefon: 284-477

Pannónia meghajtású kistraktor,
sertés szállításra is aik. 284-440

I 990-es évjáratú Trabant 60 l S
típusÚ. kétütemű, felújított motor
ral sürgősen eladó. Érd.: Gyoma,
Vásártéri ltp. 34. N5., Tel.: 284
610

1980-as évjáratú 1300-as Lada
friss műszakival eladó. Érd.: Gyo
maendr6d, Iskola u. 59.

1200-as Lada-alkatrészek, vala
mint egy kétkerekű taliga eladó.
Tel.: 20/9929-618

Kétütemű Wartburg műszaki

vizsgával 14 évesen eladó. Érd.:
66/451-936

John Deere 20-20-68 traktor el
adó vagyelcserélhető. Érd.: 06
54/461-039

Fekete 1500-as hátul összetört
Lada egyben eladó. Érd.: 284-495

Gyomaendrőd, Tokai l}. 3. szám
alatt kis parasztház eladó. Erd.: az esti
órákban,66/284-472

Endrődön a Népligetben 5 szo
bás, emeletes. gázfűtéses, sátorte
tős. tehermente~ kertes családi ház
eladó. Érd.: Polányi László, Gyo
maendrőd. Kulich Gy. u. 39.. Tel.:
66/386-781

Gyomán, kétszintes gáz-köz
ponitfűtéses családi ház eladó.
Két családnak is alkalmas. Vásár
téri lakótelepi első és második
emeleti lakáscsere értékkü]önbö
zönel lehetséges. Érd.: Gyoma
endrőd. Gárdonyi u. 16 .. Tel.:
285-505

Gyomán a Lehel utcában két
család részére is alkalmas komfor
tos családi ház, ipari árammal el
adó. Érd.: 661285-489

Eladó a Liszt F. u. 91.}. szám alatt
összkomfortos, 100 m- alapterüle
tű, beépíthető padlástérrel, alsóé
pülettel családi ház. Érd.: 386-87 J,
282-340

Gyoma központjában 2,5-3 szo
bás összkomfortos családi házat
vennék jó állapotban. Értesítést ké
rek: 66/285-881

Endrődön Baross Gábor u. 2.
szám alatt ház eladó. Érd.: a hely
színen hétvégeken.

Ház eladó Gyomaendrőd. B.
Molnár u. 17. szám alatt. Érd.:
66/284-059.283-540

Nagylaposon kétszobás családi
~áz sok melléképülettel eladó.
Erd.: 18 óra után 282-318. napköz
ben 282-342

Összkomfortos 2,5 szobás ház
azonnali beköltözéssel eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Szabó E. u. 17.,
Tel.: 284-448

Gyomán a Gárdonyi u. 53. szám
alatti kertes) összkomfortos családi
ház eladó. Erd.: a helyszínen.

A Vásártéri lakótelepen a volt
Mol-kútnál garázst vennék. Érd.:
napközben 282-204, esti órákban
386-153

Gyomaendrőd, Fő út 89. szám
alatt kétszobás, összkomfortos csa
ládi ház eladó vagy kiadó. Érd.:
284-083

Jó állapotban lévő ház eladó az
Öregszöllőben,Gyomaendrőd,Po
Iyákhalmi u. 9. szám alatt. Érd.:
280-090
, Garázs eladó az Október 6 ltp-n.

Erd.: Pimér KJára, 284-153
Gyomán a Bajcsy u. 143. szám

alatt összkomfortos ház eladó, gáz
közponitfűtéses. vegyes tüzelésű

kazánnaJ, ipari árammal, beépíthe
tő pad lástérreL alsó épülettel. Érd.:
este, 284-403

Endrődön 2,5 szobás, földszinti,
telefonos, parabol ás, gáz+villany
fútéses, erkélyes lakás+garázs el
adó. Érd.: 06-67/386-347. Soós
József.

HÁZ,LAKÁS



A polgármester "barátját"
bevitték a rendőrségre

,
SE sza,

SE BESZED

N ovember 17-énapol
gármesteri hivatal
titkárnője arra lett fi

gyelmes, hogy egy férfi em
ber igyekszik kifelé a
polgármester irodájából. A
dolog nem is lett volna emlí
tésre méltó, ha a polgármes
ter az irodájában
tartózkodott volna, ám ő az-

nap Budapestre utazott. A
férfiú kezében egy az irodá
ból magához vett Magyaror
szág városai című könyvvel
illedelmesen köszönt és elin
dult kifelé.

A titkárnő egy darabig ta
nakodott, majd némi erősí

tést híva a derék polgár után
eredt. A folyosón a fiatal
ember mellének szegezték a
kérdést: mi járatban van er
refelé? Emberünk tájékoz
tatta a hölgyeket arról, hogy
ő bizony marhalevelet sze-

retne kiváltani. A készséges
titkárnó1<. erre a megfelelő

irodába kísérték az urat, aki
a marhalevél ügyben furcsa
adatokat adott meg, s kérte,
hadd mehessen ki kocsijához
a személyi igazolványáért. A
hivatalnok azonban ezt nem
tartotta szükségesnek,
mondván becsületes képű

emberrel állnak szemben.
Amikor a titkárnőmegkér

dezte, vajon honnan van ez a
gyönyörű könyv, az ember a
következőt mondta. 6neki

bizony régi jó ismerőse az
itteni polgármester, s ezt a
könyvet már korábban neki
ígérte. Igaz, hogy most a pol
gármestert nem találta irodá
jában, de nem is őt kereste,
hanem a könyvet, melyet a
szekrényben lelt meg.

A hivatal dolgozói az An
dersent is megszégyenítő

mesét hallva - az ügy tisztá
zása végett - kihívták a hely
béli rendőröket. Kiderült,
hogy a fiatalember Kistele
ken lakik, s legfóbb foglala
tossága, hogy az országban
utazgatva különböző közin
tézményekbe jár lopni. Mi
kor a rendőrségen is előadta

a fenti meséjét, a rendőrök

rákérdeztek: - Vajon, hogy
hívják az ön barátját, a gyoma
endrődi polgármestert. A kis
teleki úr azonnal rávágta, hogy
az bizony a Szilágyi Pista...

A rendőrök az adatok fel
vétele után a kisteleki embert
akocsUába ültették, s elindí
tották haza azzal, hogy soha
többet nem szeretnék őt gyo
maendrődön látni. A Ma
gyarország városai című

könyv pedig visszakerült a
polgármester szekrényébe...

Elhúzta
a vonat

A gyomai vasútállomá
son szolgálatot teljesít6k
november 6-án egy a sínek
mellett fekvő asszonyra
lettek figyelmesek. Kide
rült, hogy az idős dévavá
nyai asszony a Szolnok
felé tartó Kárpátia exp
resszre akart felszállni, ám
a vonat időközben elindult.
Az asszony kabátja be
akadt a vonatba és jó tíz
méteren át húzta magával a
szerencsétlen embert. Sze
rencséjére az asszony nem
került a kerekek alá, így né
mi fejsérüléssel vitték kór
házba. A rendőrség a
mozdonyvezető és a for
galmista felelősségét is
vizsgálja.
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