
GYOMAENDRODI

Mit értünk el I987-ben) mit tervezünk I988-ban
Településünk 1987. évi fejlődését ele

mezve megállapithatjuk, hogy minden va
lószínűség szerint a VII. ötéves terv leg
több eredményt hozó éve volt.

A feszültségekkel teli évinditás és a gáz
program év végére torlódó befejezésével
összefüggő jogos lakossági problémák mel
lett kiemelkedők a megvalósult fejleszté
sek:
- Befejeződött a Katona József Művelődési

Központ rekonstrukciója, megteremtve
ezzel a gyomaendrődi és a környék tele
pülései lakosainak kulturált közművelő
dési lehetőségeit.

- Elkészült a 30 férőhelyes szállást bizto
sító idősek klubja, melyben terven felül
20 idős állampolgárnak hagyományos
ellátását is biztositani tudjuk.

- Bekapcsoltuk az új 2/D jelű vizműtele

pünk 2300 m 3-es napi vízmennyiségét
a vizellátó rendszerbe.

- Elkészült Nagylapos vizműtelepe és a
vizhálózat teljes kiépítése. Abeüzemelés
rövid időn belül megvalósul.

- -Felépült egy új ABC-kisáru.ház az
Október 6.-lakótelepen.

- Elkészült és beüzemelődött az új
GELKA szerviz.

- Megnyílt az új, modem OTP-üzletház.
- Elkészült az új termelőszövetkezetihús-

bolt, melynek üzembe helyezését a tsz-ek
1988 elejére tervezik.

- Átadásra került a Kollman-telepen
45 db OTP-s társasház, melyekben a
fűtést a vezetékes gáz biztositja.

- Kitelepítettük a belterületről a szemét
telepet, helyét feltöltöttük.

- Korszerűsödött a közvilágítás, melyből

különösen a Lenin úti kerékpárút meg
világitásának megoldása érdemel ki
emelést.

- Elkészült a Vörös Hadsereg út szélesitése
és teljes felújítása.

- Elkezdődött mindkét mozi korszerűsi

tése. Ezek közül a gyomai mozit a
MOKÉP Vállalat teljesen átvette és
saját költségén I-2 év alatt teljesen kor
szerűsíti.

- Folytatódott a tornaterem építése, de
ennél a kitűzött célt, a tető alá hozást
nem sikerült elérni.
A szerkezet késői felállítása miatt a tető

fedésre nem volt vállalkozó.
- Végül, de nem utolsó sorban, mert talán

első helyen kellett volna említeni fon-

tossága miatt az út- és közműfejlesztési

program eredményeit:
E területen a tervezetméllényegesen na

gyobb programot sikerült megvalósitani.
A lakosság igen nagy érdeklődésétés ál

dozatvállalási készségét figyelembe véve a
szükséges tanácsi forrás megteremtése ér
dekében 25 millió forint értékben kötvényt
bocsátottunk ki, melynek összegét októ
ber 31-én a bonyolító banktól megkaptuk.

Megnövekedett fejlesztési alapunkból
1987-ben elkészült:
- A gázprogram első ütemének befejező

része és az utcai elosztÓ vezetékek első

üteme. Az év végéig így kiépült összesen
7,9 km belterületi gázvezeték, mely
1004 lakás gázellátását teszi lehetővé.

A csatlakozó vezetéket 619 lakáshoz épi
tettük ki a tulajdonosok kérésére.
Nagy eredménye a programnak, hOg)
minden lakótelep gázellátását tartal
mazza, és ezen belül tanácsi bonyolítás
ban elkészült a többszintes lakások lép
csőházi gázellátó vezetéke is.

- Az útépítési program keretében befe
jeztük az 1986-ban lealapózott 6 utca
aszfaltburkolatát 3,2 km hosszban. 1987.
évben lealapoztunk 9 utcát 4,2 km hossz
ban, melyből aszfaltburkolattal láttunk
el 3 utcát 1,04 km hosszban. Az 1987
ben be nem fejezett utcák aszfaltozását
198B-ban megyei segítséggel befejezzük.
Látható, hogy útépitési programunk is
meghaladja településünk minden eddigi
éves programját.

- Talán még a gázhálózat és útépitési
programnál is nagyobb eredménynek
könyvelhetjük el a szennyvizcsatorna
hálózat épitésében elért eredményeket.
A lakosság kezdeményezésére alakult
társulások - jelentős tanácsi segítséggel 
II utcában - 4,7 km hosszú szennyvíz
hálózat építését vették programjukba és
ezek év végére nagyobb részben be is
fejeződtek.

A társulások közül kiemelkedő és példa
mutató az endrődi részen alakult 7 utcát
felölelő társulás.
Úgy gondolom, hogy az elért eredmé

nyeket nem kell álszerénységgel értékel
nünk, mert sok munka, akarat és törekvés
van mögötte. Munka, melynek részese volt
településünk jelentős számú állampolgára,
gazdasági egysége, intézmények és társa
dalmi szervek. Kellett az akarat, mert a be-

szűkült anyagi viszonyok inkább a vissza
fogottságra ösztönőznének.

Kiemelést érdemel a társadalmi össze
fogás, melyben megmutatkozik a törekvés,
hogy jobbat, többet akarunk, de tenni is
képesek vagyunk érte. 1987-ben előző évi
kiemelkedő társadalmi munkateljesítrné
nyünket is megduplázva, több mint 100
millió forint értékű társadalmi munkával
járult hozzá településünk lakossága a ki
emelkedő eredményekhez.

Azt hiszem ez a legegyértelműbb, leg
meggyőzőbb válasz az elmúlt év eleji fe
szültségkeltőknek és minden kétkedőnek

arra a kérdésére, érdemes volt-e összefogni
Gyomának és Endrődnek.

Ezúton is szeremék köszönetet mondani
mindenkinek, aki anyagi áldozattal, mun
kával, szervezéssel, meggyőzésselrészt vál
lalt elért eredményeink megvalÓsításából.

Befejezésül nem hallgathatom el, hogy
néhány programunkban, főként a gázháló
zatépítő-program végrehajtásában nem
tudtuk teljesíteni megemelt célkitűzésün

ket. A kivitelezést rajtunk kívülálló okok
miatt késve kezdhettük el, ezért a problé
mák összetorlódtak és sok kellemetlenséget
okozott a program csúszása a lakosságnak.

A következtetéseket levontuk saját mun
kánkra és parmereinkre vonatkozóan is, és
1988-ban mindent elkövetünk a buktatók
elkerülése érdekében.

1988. évi célkitűzéseinkről:

1988-ban a központilag biztosított fej
lesztési lehetőségünknem éri el a VII. öt
éves tervben tervezett összeg 50%-át sem.
A bevezetett Általános Forgalmi Adó ha
tásával együtt ez 20 millió Ft-al csökkenti
eredeti fejlesztési lehetőségünket.

Az anyagi források csökkenése miatt
több célkitűzésünket későbbre kell ha
lasztanunk.

A csökkent anyagi lehetőségek ellenére
továbbra is ösztönözzük az út- és közmű

fejlesztési társulásokat. Ezek szervezésére
új pályázati rendszert írtunk ki, ami ked
vező fogadtatásra talált. Gázvezetékre 15
db, útépítésre 10 db, szennyvizcsatornára
3 db pályázat érkezett. A feladatok minde
nütt utcatársulásban valósulnak meg, taná
csi támogatással.

Az utcatársulásokon kívül tanácsi bo
nyolításban befejezzük az 1987-ben felvál

folytatás a 2. oldalon



lalt, de elmaradt gázhálózatok megépí
tését.

A közművesítési program mellett ki
emelt célkitűzésünk a tornaterem befeje
zése. A rendelkezésre álló 12 millió forint
nem biztos, hogy elegendő lesz e cél el
érésére.

A fiatalok lakáshoz juttatására 3 millió
forintot tervezünk fordítani.

Felújítási alapunkból tervezzük kialakí
tani a gyomai gyermekorvosi rendelőt, a
sebészeti rendelő és röntgen feltételeit, a
nagylaposi Idősek Klubját, a Földhivatali

Kirendeltséget és ha még marad forrás,
úgy azt kisebb égető felújítási feladatokra
fordítjuk.

A felsorolást is tükrözi, hogy 1988-ban
lényegesen szűkülnek fejlesztési lehetősé

geink. A meglévő lehetőségek is igen fesze
sek, ezért csak úgy teljesülnek, ha a társa
dalmi öss:aefogás nem lanyhul.

Tisztelettel kérem ezúton is Lakossá
gunkat, üzemeinket, intézményeinket és
társadalmi szerveinket, hogy segítsék tele
pülésünk 1988. évi fejlesztését.

Végül szeretnék szólni arról, hogy vár-

hatóan 1988-ban döntés születik, mely te
lepülések lesznek városok 1989. január I

től. Településünknek megyénkben a leg
kedvezőbbeka lehetőségei, de ezzel élnünk
is kell. Mindent meg kell tennünk azért,
hogy településünk esztétikai megjelenése
jelentősen fejlődjön. Ez is csak a lakosság
és az üzemek közreműködésével,segítségé
vel valósulhat meg.

Kérem, legyenek aktív közreműködői

e jövőnk szempontjából meghatározó moz
galomnak.

Jenei Bálint tanácselnök

TANÁCSI TÁMOGATÁSI FORMÁK
GyomaendrődVárosi Jogú Nagyközségi
Tanácsa az elmúlt év novemberében újí
totta meg együttműködésimegállapodását
a KISZ Városi Jogú Nagyközségi Bizott
ságával. Az együttműködésimegállapodás
a fiatalok életkörülményei javítása terén
kiemelten foglalkozik a lakásellátás, lakás
hozjutás elősegitésének közös feladataival.

Természetesen e két szerv más-más
módon tud hozzájárulni a fiatalok lakás
helyzetének megoldásához.

Tanácsunk, mint a terület gazdája saját
anyagi lehetőségeivel különböző formákat
biztosít a bérlakás építésétől az OTP be
ruházású korszerű csoportos lakásépítés
feltételeinek - közművesített építési telek
kialakítása - megreremtésén át az egyéni
lakásépítés- és vásárlás pénzügyi támogatá
sáig. A KISZ-Bizottság a bérlő és vevőki

jelölés során érdekvédelmi jogosítványai
val biztosítja a rászorultság és a társadalmi
igazságosság alapján történő lakáselosztást.

Az elmúlt hat év során e területen ko
moly erőfeszítésekkel sikerült valamelyest
enyhíteni a gondokon, hisz felépült 26 ta
nácsi bérlakás, 2-2 orvosi és pedagógus
szolgálati lakás, 136 nagyrészt tanácsi ve
vőkijelölésűOTP értékesítésűlakás. Taná
csunk 1985 óta pénzügyileg is támogatja
a lakást építeni, illetve vásárolni szándéko
zókat. A lakásügyi tanácsrendelet adta
lehetőség és feltételek keretein belül ked
vezményes hitelt és víssza nem térítendő

támogatást nyújthat 150 ooo Ft-ig. E célra
hosszú lejáratú hitelt is vett fel, amely
1985-87 között 5 100 ooo Ft-ot tett ki.
1988-ra e célra további 3 millió forint van
előirányozva.E támogatási formával eddig
66 család lakáshozjutását sikerült elősegi

teni, kiemelve ebből a közismerten magas
vételárú Október 6.-lakótelepi lakások meg
vásárlásának elősegítését.

A bérlakáSOK mobilizálásához a rende
letünk szintén kedvező feltételeket teremt.
A lakás komfortfokozata figyelembevéte
lével a lakást - másik bérlakás igénylése
nélkül - leadók részére az egyszeri hasz
nálatbavételi díj 3-5 szörösét fizeti vissza
a Tanács. Folyamatban van e kedvezmény
összegének emelése, amellyel elősegithető

és ösztönözhető a saját lakás megszerzésére
való törekvés.

Közismert, hogy a jelenlegi népgazda
sági helyzetben a lakáshozjuttatás az állami
(tanácsi) lakásépítés felől a magánerős la
kásépítési forma elősegítése felé tolódik el.

E forma támogatásának egyik lehetséges
útja a Tanács által biztosítandó olcsó és
korszerű előközművesitett építési telkek,
amelyen a fiatalok igényeihez igazodó kor
szerű csoportos lakásépités folytatható,
különböző módozatokban (pl. félkészház,
kész félház). Mint köztudott még a gyo
mai tanács által indított beruházásban az
Újkert-soron 98 lakás építésére alkalmas
közművesített építési telek került kialaki
tásra. E telkek Gyoma-Endrőd település
pár 1980-ban elfogadott általános rende
zési tervének megfelelően a leendő város
központhoz közel kerültek kialakításra.
Sajnos ezen telkek annak ellenére, hogy
a település belső részein található építési
telkek forgalmi értékeinél jóval olcsóbbak,
nem keltették fel az építkezni szándékozók
érdeklődését. Még mindig előnyösebbnek

tartják a leendő magán1akásépíttetők a te
lepülésközpontokban található, megosztás
sal, vagy épületbontással kialakitható épí
tési telkeket - annak ellenére, hogy azok
közműellátottsága szerény (viz, villany),
áraik viszont magasak.

Az Alföldi TÜZÉP Vállalat dicséretes
kezdeményezése a félkészsorház épités sem
váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A si
kertelenség oka a fentiek mellett a lakások
árai, amelyek nem kifejezetten a családala
pító fiatalok anyagi lehetőségeihez iga
zodnak, s az ís, hogy településünkön a sor
házas beépítésnek nincs hagyománya, így
idegenkedés tapasztalható.

E felismerések vezették tanácsunkat arra,
hogy a lakásépítés és vásárlás támogatására
fordítható összegből e telkek értékesítésé
hez még kedvezőbb támogatási feltételeket
teremt. Ezzel egyidejűlegvalamennyi part
ner szervvel keresi azokat az építési formá
kat, amelyek jobban igazodnak a fiatalok
ígényeihez és pénztárcájához.

f..z Újkert-sori közművesitett telkek ára
jelenleg 640 Ft/m2, amely alapján az egy
lakás elhelyezésére szolgáló telekrész vétel
ára 145 ooo Ft körül alakul.

A tanács 1987. december 16-i ülésén
született döntés értelmében a tanács az itt
építkezni szándékozók és telket vásárlók
részére 100 ooo Ft vissza nem térítendő

támogatást nyújt a telek vásárlásához. En
nek egyetlen feltétele a 3 éves beépítési
kötelezettség vállalása.

A lehetőség így már vonzó, hisz kb.
50 ooo Ft-ért szilárd úttal, villannyal, víz
zel, szennyvízcsatomával ellátott építési

telekhez lehet jutni. Ezen túlmenően a
a gázgerincvezetéket a tanács a lakások
építésével párhuzamosan elkészíti.

A lakásépítési kedv felkeltését szolgálja
ezen felül az is, hogy a telekár támogatáson
túl az építendő lakáshoz is igényelhető a
150 ooo Ft-ig terjedő kedvezményes kama
tozású tanácsi kölcsön és vissza nem térí
tendő támogatás az OTP által nyújtható
kedvezményes kamatú építési kölcsön mel
lett.

Közös feladatunk ezek után a sorház
építési forma népszerűsítése, olcsó tech
nológiák, jó elrendezésű, megfelelő mé
retü és árú lakásépítési lehetőségek meg
ismertetésével, propagálásával.

Az érdeklődők a kivitelezhető lakások
műszaki és egyéb (pl. megjelenés, alap
rajzi elrendezés stb.) kérdésében a Tanács
V. B. Műszaki és Termelés-ellátásfelügye
leti Osztályánál, míg a Tanács által nyújt
ható pénzügyi támogatás feltételeiről az
Igazgatási Osztálynál érdeklődhemek.

A közművesített telkek iránti vásárlási
szándékkal az OTP Gyomaendrődi Fiók
jához fordulhamak.

Megyeri Lászl6
osztályvezető

VIDOVSZKY
Értékelve a beérkezett pályamunkákat,

úgy találtuk, hogy azok között az I. díjra
érdemes nem akadt. CA kitűzött 500.- Ft-ot
azonban az alábbiak szerint felhasználtuk.)

A 300,- Ft-os II. díjat Horgos Pálma
(Peremartongyártelep) nyerte. Ezt a biráló
bízottság 100,- Ft értékü, 20 db Vidovszky
reprodukcióval kiegészítette. Az egyébként
is gondos munka külön is dicséretet érde
meI.

A 200 Ft-os III. dijat Kiss Hajnalka
(Gyomaendrőd) nyerte. Ezt a biráló bi
zottság - különösen szép külalakjáért 
100 Ft értékű 20 db Vidovszky reproduk
cióval kiegészítette.

Az I. díjból így fennmaradt 300 Ft
értékben 60 db Vidovszky reprodukciót
a Budapesti Művészetbarátok Egyesülete
részére átadtuk, azzal, hogy az szolgálja
a kiállítás propagálását. Köszönjük a pályá
zók fáradozását, érdeklődését!

Láng Mikl6s
a Vidovszky Emlékbizottság vezet6je



A közelmúltban - végre-valahára - lép
csőzetesen beköltözhettek ide a lakók.
(Többen már fél éve eladták régi lakásukat
és családjukat megosztva, itt-ott szükség
ből ideiglenes lakhelyen várták. a "meg
váltást".)

A szokásos magyar lakásépítési gyer
mekbetegségeket feledve, Gyomaendrőd

legkomfortosabb négyzetmétereit vették
birtokukba a tulajdonosok. A ~,5 lakás kö
zött található: egy, másfél, két és fél, egy
és két fél, valamint háromszobás otthon.
Valamennyi egyedi gázfütéssel ellátott,
padlószőnyeg ékesiti a szobákat, és eszté
tikailag több kategóriába tartozó tapéta
boritja a falakat. Az épület kívülről egy
szeru, de előnyös építészet jegyeit hor
dozza, a fából készült függőfolyosó és er
kélykorlátok barna szinükkel a természetet
szimbolizálják. A közös helyiségek azon
ban szűkösek, és így funkciójukat nem
tudják ellátni. (A kerékpár- és gyerekko
csi tároló ...)

A lakóhely környékének kulturált arcu
latát majd a tavaszi közös társadalmi mun
kában végzendő parkositás, tereprendezés
alakítja kí.

Lenin út 173-179.
Lezajlott az első lakógyülés is, ahol

megválasztották a közös képviselőt. Né
hány fontos dologban is sikerült harmó
niát kialakítani (a közös költség megálla
pitása, szeméttárolók vásárlása, takaritási
rend kialakítása, a kapuzárás betartása
stb.) Többen felvetették a melegviz-ellátás
korlátozottságát abból az aspektusból,
hogy a 4-5 tagú családnak és az egyedül
élőknek is azonos űrtartalmú (120 literes)
boylerból kell gazdálkodni. Van-e mód az
éjjel-nappali melegviz-szolgáltatásra, vagy
nagyobb boyler cseréjére?

Az OTP vezetője közölte azt is, hogy
jelenleg garázsok építésére nincs lehető

ség - ennek még a gépkocsival nem rendel
kezők sem örültek. Bíznak benne, hogy
a tájhoz illő településkultúrát nem rontó
terv meglágyítja az illetékesek szivét.

A televízió I-es, 2-es csatornája köz
ponti antennával élvezhetően fogható, de
több lakó már a műholdas tv-müsorokról
álmodozik, nem is alaptalanul (a közös
összefogásnak egyszer parabola antenna
lenne a gyümölcse.) A lakások fenntartá
sának összköltsége nem olcsó, az első gáz
számlák és egyéb kiadás befizetési kötele-

zettségei nem fogják a tulajdonosokat ho
zsannázásra késztetni. A magyar gazda
ság ismert rideg tényei és a komplikálttá
variált adózási rendszer várása, amely a
fentiekke1 megsokszorozódik, bíznak benne,
hogy nem fogja türőképességüket kikez
deni. (A nüansznyi bosszúságokhoz már
hozzáedződtek, ilyen pl.: a gáznyomás
szakaszos szüneteltetése, a melegviz-szol
gáltatás hétvégi csődje, vizhiány, a gáz
órákat és gázkonvektorokat beüzemeltető

szerelő felelőtlen ígérgetései stb.)
Ami azonban a legfontosabb és a jövőt

tekíntve biztató, hogy az együttélés sza
bályait a minden generációt képviselő,még
laza szálakkal kötődő lakóközösség egye
lőre betartja. Egymást segitve, békésen
kezdték meg "új" életüket.

Az ilyen OTP-lakásra váróknak soha
ennél rosszabb otthon nem kívánható,
mint amilyen itt a volt Kollman-telepen
épült. Az OTP-nek és a tanácsnak pedig
drukkoljunk azért, hogy minél kevesebb
buktatókkal hasonló összkomfortos laká
sokkal gazdagitsák Gyomaendrőd nagy
község, majd város értékeit.

Hajdú László

Utcanévadási javaslat egy közelgő évfordulóra emlékezve
Gyoma történetét számtalanszor tanul

mányozva és újabb adatok után kutatva,
már régóta fogalmazódik bennem a kér
dés, miért nincsen elnevezve utca Gyoma
endrődön, Bethlen Gábor erdélyi fejede
lemről? Eltekintek most attól, hogy az
államférfiúi mivoltát és nagyságát felidéz
zem. Csupán arról szeretnék néhány sor
ban szólni, mi indokolná azt, hogy Bethlen
Gábor utcát kapjon szépen fejlődő, lassan
lassan várossá váló (hiszen volt már Gyoma
város 1830-1872 között) nagyközségünk
ben.

Okleveles adatok bizonyitják, hogy
Bethlen Gábor elődei a gyomai és iktári
Bethlenek, ősfoglalás jogán birták Gyomát
és közvetlen környékét egészen addig, mig
a közös őstől eredő Neczpályakkal osztoz
kodván, majd leányági örökösödés útján
1496 táján végképpen kíestek Gyoma bir
tokából. A család három ága - a felvi
dékre (Heves, Nógrád majd Turóc me
gyébe) szakadt Neczpályak, a Lőkös és
Bethlen ág - egy közös őstől származott,
melynek kilétéről irásos feljegyzés nem ma
radt ránk. Könnyen lehetséges, hogy a csa
lád őse (bár ez csak feltételezésem) a nagy
községnek is nevet adó Gyoma volt. Mint
tudjuk a Gyoma név már a Váradi Regest
rumban (XII-XIII. sz.) is többször dő

forduló magyar személynév. A Szinyei
Merse család is de genere Gyoma és
Baskíriában (a magyarok egyik feltételezett
őshazájában) a mi Körösünkhöz hason1ó
nagyságú folyó viseli a Gyoma nevet.

"Abból, hogy a Neczpály és a Lőkös ág
Gyoma békés megyei faluból és a hozzá
csatolt Miklóslaka, Téglás (a közelmúltban
végzett régészeti topográfiai bejárás "meg
találta" ezelrnek a tatárjárás előtt és alatt

- 1241 - elpuszmlt falvaknak a helyét.
Megjegyzés: Cs. Szabó 1. [és Özed] Lásd:
Őzedhalom)pusztákról ... kapott örökrészt
I347-ben, következik, hogy éppen ezek
voltak az ősi, még a közös őstől bírt falvak;
és így a Bethlen család Árpád-kori fészkét
e falvak valamelyikében kell keresnünk.
A földrajzi helyzet, és más adatok is arra
utalnak, hogy Gyomát tartsuk a legelső,

legrégibb lakóhelynek." (Karácsonyi Já
nos: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ősei.

TURUL. 1897. 15 kötet. 2. füzet. 49-57
old.)

Az Í1-'1:ári előnevet a fejedelmi ág birtok
szerző őse vette fel, aki Iktár Temes me
gyei falut és tartozékait új adományként
nyerte. A törÖk hódoltság a családot az
Erdélyben fekvő MarosiIlyére szorította.
A marosillyei birtokot vitézségéért nyerte
Bethlen Farkas - a fejedelem Gábor édes
apja - Báthori István erdélyi fejedelemtől.

Gyomán helytörténeti és néprajzi gyűj

tőútjaim alkalmával meglepődve hallottam
több alkalommal idős adatközlőÍmtől,hogy
"őseinketBethlen Gábor erdélyi fejedelem
a jobbágyság alól felmentette és csak az
osztrák tett vissza bennünket abba az álla
potba". Nincs most itt hely, hogy ennek
a "szájhagyománynak" valós gyökereiről

írjak, bár ez a témakör is megérne egy
kís közleményt. A község maga és őslakos

sága a református vallás nyitottságában,
kultúrájában élt és nőtt fel századokon át.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemsége éppen
ennek a református vallásnak és kultúrának
a szabad vallásgyal<;orlatnak és az ország
függetlenségének védelmezője volt, ahogy
lehetett, mikor mindezt két nagyha·talom
- a török és osztrák birodalom - között
tette.

Fentiek indokolnák, hogy halálának
(1629. november 15.) 360-ik évfordulóján
- I989-ben - utcát kapjon Bethlen Gábor
Gyomaendrődön.Gyoma középkori magja
- Mirhó - Hunyadi utca - Hantos kert
eleje - és a Holt Körös által bezárt terület
Ienne erre "illetékes", de ezek az utcák
már "foglaltak" (esetleg valamelyiknek
egy részét lehetne "átkereszte1ni"). Ennek
ellenére - szerény javaslatom nyomán 
hátha akad egy új utca a községben, mely
Bethlen Gábor nevét felvenné.

Cs. Szabó István
múzeumvezető,Békéscsaba

FELHíVÁS!
A KISZ Városi Jogú Nagyközségi Bi

zottsága a hagyományoknak megfelelően

az idén is szervez az EXPRESS Ifjúsági
és Diák Utazási Irodával közösen külföldi
urazást. Az útra a jutalmazott akLivistáin
kon kívül bárkí jelentkezhet, akí tagja a
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség
nek.

Az ez évi lehetőség: NDK Balti-tenger
parti túra. Útvonal: Berlin-Rostock. Uta
zás repülővel (Berlintől vonattal). Szállás:
Egy müemlékké nyilvánirott hajó 4 ágyas
és 2 ágyas, eredeti bútorokkal berendezett
kabinjaiban.

Az utazás során a résztvevők látogatást
tesznek Nyugat-Berlinben is!

Irányár: 8000,- Ft. Teljes ellátás.
Utazás időpontja: 1988. auguszms

6-I3-ig. (8 nap)
Jelentkezni lehet a GyomaendrődiKISZ

bizottságon, minden munkanapon. (Gyo
maendrőd, Lenin út 5. sz. Tel.: 31-420.)

KISZ-bizottság
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MHSZ élet Gyomaendrődön
Gyomaendrődön az MHSZ területi ve

zetősége 3 éve funkcionál. A vezetőség

első feladata a szervezet kialakítása, aktíva
hálózat kiépítése, a honvédelmi klubok sta
bilizálása, megerősítése Gyomaendrődön

és a vonzáskörzetek területén. Fontos
feladat volt a Tanácsadó Testület és a
különböző szakbizottságok létrehozása és
eredményes működtetése.Ezeket a felada
tokat megoldottuk. Elmondható, hogy a
klubok élén rátermett, a honvédelmi mun
kát szívügyének tekintő klubtítkárok áll
nak.

Sikerült jó kapcsolatot kialakítani a terü
let párt, állami, gazdasági, tömegszerveze
tek vezetőível. A szűkös gazdasági lehető

ségek ellenére a bázist támogató szervek
mindenkor biztosították a klubok műkö

déséhez szükséges anyagi feltételeket.
Ezúton is szeretném kémi, hogy az elkö
vetkezendő ídőben ís segítsék klubjainkat.

Az MHSZ-szervezeteinek stabilizálása
közben nem felejtkeztünk meg a tömeg- és
versenysport mínőségi javításáról sem.
Kezdettől fogva tisztes helytállással vet
tünk részt valamennyi tömeg- és verseny
sport rendezvényeken. Kialakult az edzők

és versenyzők népes tábora. A KISZ-,
Szakszervezeti Bizottság, Úttörő Elnökség
segítségével sikerült nagy tömegeket meg
mozdítani egy-egy rendezvényünkön. Az
említett feladatok végrehajtása ez évben
meghozta gyümölcsét.

Modellező klubunk komoly anyagí rá
fordítással szélesítette tevékenységük kö
rét. Ma már nemcsak hajómodelleket épí
tenek, hanem repülőket, önjáró rádióirá
nyítású autó-, harckocsí modelleket, ma
ketteket. Amegye területén számos bemu
tatót tartottak eddig ís. Május I -én, augusz
tus 20-án a nagyközönség láthatta tevé
kenységüket.

A bemutatón túl részt vesznek verse
nyeken, ahol több dobogós helyezést hoz
tak el. A tavasz folyamán kiállítást ren
deztek a műhelyükben (Déryné Művelő

dési Ház udvarán). Sajnos elég kevesen
tekintették meg. Akí elment az csak az el
ismerés hangján szólt az alkotásokról.

Tartalékos szakosztályaink komoly moz
gósítást folytattak a tartalékosok tájékoz
tató oktatására és a hadífegyveres lőgya

korlat lebonyolítására. Mindkét fonna igen
népszerű a tartalékosok körében.

A tavaszi tömegsport rendezvényünk
nyitórendezvénye a"GyomaendrődKupa"
lövészverseny. E hagyományos versenyt
kibővítettük légfegyveres és pisztolylövé
szettel. A rendezvényen mintegy 200 fő

vett részt. Az eredménynek részese volt
a KISZ, Szakszervezeti Bizottság, Úttörő

Elnökség eredményes mozgósítása is.
Az általános iskolák honvédelmi felelő

sei, szakkörvezetőinagy gondot fordítanak
a fiatalok hazafias honvédelmi nevelésére,
ennek eredménye volt, hogy Szarvason
megnyerték az Úttörő összetett honvé
delmi verseny megyei döntőjét és ezzel
bekerültek az országos döntőbe. A megyei
csapat edzője Ágoston Sándor energíát,
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fáradságOt nem kímélve egy héten át
edzette a válogatott keret tagjair a gyoma
endrődí KISZ-táborban. Ennek eredmé
nyeként Székesfehérváron megnyerték az
országos bajnokságot, aminél szebbet nem
kivánhat senki (Farkas Erika, Kajó Gábor,
Herda Szabolcs). Ennek kapcsán emlitem
meg, hogy 1988-as UHV verseny megyei
és országos döntője Gyomaendrődönkerül
lebonyolításra.

Az úttörőkorúak dícsőségén felbuzdulva
a felnőttek összetett Honvédelmi Verseny
területi döntőjét a gyomaendrődi Asztalos
János területi honvédelmi klub nyerte. így
ők képvíselték a megyei versenyen terü
letünket. A megyei versenyen színvonalas
versenyzéssel megnyerték a megyei baj
nokságot is. Az országos versenyen 4. he
lyezést értek el, (Farkas Erika, Vári
László, Timár Sándor) ami kiemelkedő

eredménynek számít. El kell mondani,
hogya megyei csapat egyik edzője Frid
rick Ferenc területünk aktivája.

A Tartalékosok Honvédelmi Versenyét
nálunk bonyolítottuk le Szarvas, Szeg
halom területek részvételével. Ezt a ver
senyt a dévaványai "Mező Imre" területi
honvédelrni klub tarcalékos szakosztály
versenyzői nyerték (Ágoston Sándor, Mile
Lajos, Elek Zsigmond, Szilágyi László).

A megyei bajnokságra Kecskeméten ke
rült sor, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés
megye részvételével, ahol a csapat az elő

kelő negyedík helyet érte el. A Honvédelmi
Kupa Lövészverseny megyei döntőjén

csapatunk az 5. helyezést érte el, ahol a lég
puskás versenyzőketa Győzelem Tsz hon
védelmi klubja képviselte, a kispuskás csa
pat az "Asztalos János" honvédeími
klubra épült. Köles Edit megnyerte az
úttörő légpuska lövészetet és az országos
versenyen is részt vett, ahol 12. helyezést
ért el.

Elmondható, hogy valamennyi verse
nyen szép eredményeket értünk el, de ez
egyben kötelez bennünket az eredmé
nyeink tartására és ahol lehetőség adódik,
előre kell lépnünk. Elbizakodásról szó sem
lehet.

A tömegsporton túl rendeztünk MHSZ
napot a Körös-parton augusztus 20-án,
ahol változatos programmal igyekeztünk
szórakoztatni a jelenlévőket. Úgy éreztük,
hogy ez sikerült. Ezt a rendezvényt ha
gyománnyá tesszük és jövőre is várjuk
auguszrus 20-án a közönséget MHSZ-na
punkon.

Vezetőségünk tennészetesen nem feled
kezik meg az aktíváiról. Szeptember 29-én
Hunyán bensőséges ünnepség keretében
34 aktíva kapott különböző elismerést,
pénzjuraImat.

Fontos feladatunk a sorkötelesek elő

képzése, ami szakági és általános honvé
delmi képzésből áll. Gépjánnű kirendelt
ségünk ez évben két sorköteles gépjármű

vezető-képző tanfolyamot bonyolított le,
sikeresen. Az Általános Honvédelmi Okta
tás 80 órás képzését táborszerűenoldottuk
meg több éve. Ez év októberében Szarvas,

Szeghalom sorköteleseit képeztük ki. Ezt
a munkánkataz Országos Központ el1enőrei
elismeréssel fogadták. E képzési forma
lebonyolitásához továbbra is jogot kaptunk.
Itt kel1 köszönetet mondani a KISZ-Bi
zottságnak, akik biztosították a KISZ tá
borban a képzést, a MezőIÚri MN alaku
lat PK-nak, tiszthelyettesének, tiszresei
nek a képzésben kifejtett tevékenységü
kért, az ÁFÉSZ-Liget Vendéglő dolgozói
nak a szinvonalas el1átásért, valamint az
oktatói állomány tevékenységéért.

Eredményeink mel1ett természetesen
gondjaink ís vannak. Ilyenek:

A II klubnál az 1987. évben 5 titkár
váltásra került SOl', ami ugyan nem jelen
tett lényeges vísszaesést a terület munkájá
ban, de mindenképp több energiát kel1ett
fordítani a feladatok megismertetésére.

Sajnos még mindíg nem tudtuk megol
dani teljesen a gyomaendrődi és a dévavá
nyai lőtér fejlesztését.

Gazdasági nehézségeink miatt nem sike
rült egy lőpavilon felállítása a Liget terüle
tén.

Jelenleg, de az elkövetkezendő időben

is gondot okoz, hogyaszinvonalas munka
el1átásáho2i szükséges anyagí fedezet csak
részben biztosított a központi költségvetési
támogatásból valamint a helyi tanács tá
mogatásából. A vezetöségnek elképzelése
volna, saját bevételi forrás biztosítására
(lőpavilon működtetése), de a lehetőség a
kivitelezésre nem adott.

A leírtakból is kiderül, hogy főbb gond
jaink gazdasági jel1egűek. Terveink az
1987. évre mértékrartóak. Fő célunk az
eredményeink megrartása és ahol lehető

ség adódik az előrelépés szorgalmazása.

- az MHSZ megalakulásának 40. évfor
dulója méltó megünneplése,

- a "Szocialista Hazánkért" vetélkedőso

r02iatban a tisztes helytállás.

- a fiatalok eszmei-, politikai nevelése, fizi
kai erőnlétük javítása, fejlesztése,

- a tartalékos állomány elméleti, gyakor
lati ismereteik szintentartása, fejlesztése,

- a jól bevált táborszerű sorköteles képzés
folytatása,

- rendezvényeink nyitottsága, családías
jellegének erősítése,

- hagyományos rendezvényeink színvona
las megtartása (GyomaendrődKupa '88
lövészverseny, MHSZ-nap)

- versenysport területén az eredményeink
megtartása, és ahol lehet javítása a cél,

- kiemeIt feladatunk az Úttörő Többtusa
verseny megyei és országos döntőjének

síkeres lebonyolítása,

- törekvés a saját bevétel növelésére.

Ennyiben szerettem volna a Tisztelt
Olvasókat tájékoztatni eredményeinkről,

gondjainkról, terveinkről.

Természetesen a teljességre nem töre
kedhettem. Szeretném, ha a cikk elolva
sása után mínél többen kapcsolódnának be
munkánkba.

Kiss Lajos titkár



20 éves a I<'örösmenti Szövetkezeti Táncegyüttes
A településen nem volt különösebb ha

gyománya a táncmozgalomnak, amikor
1967-ben a Katona József MűvelődésiHáz
szerződést kötött a Háziipari Szövetke
zettel a művészeti mozgalom, konkrétan a
néptánc együttes anyagi támogatásáról.
Ekkor kapta az együttes a "Körösmenti
Szövetkezeti Táncegyüttes" nevet. Később
a helyi vezetés támogatását is megnyerve,
sikerült több fenntartóra találni. A HISZ
mellé csatlakozott a község összes szövet
kezete, több vállalata és ezek megyei, or
szágos szövetségei. A növekvő anyagi hát
tér útjára indította az elhivatott, lelkes kis
közösséget. A néptánccsoport fokozatosan
kapcsolódott be az országos rendezvé
nyekbe, melynek első állomása az 1970-es
Országos Szövetkezeti Fesztivál volt.
A szakmai vezetés ismert személyisége
Nagy Albert, s a ház vezetője, e tevékeny
ség harcos támogatója Putnoki Elemér
volt. Elkezdődtek a külföldi tumék, ven
dégszereplések is. Elvitte műsorát az
együttes a szomszédos szocialista orszá
gokba, később Franciaországba, Görögor
szágba és Hollandiába. Mindenütt méltó
képviselői voltak a műfajnak, a magyar
folklórnak, az együttes tagjainak pedig
életre szóló élményt jelentettek e fellépé
sek. Szakmailag, emberileg sokat köszön
az együttes Gyapjas Istvánnak, Born Mik
lósnak és Vásárhelyi Lászlónak.

1972-ben az együttes NíV6-dijat ka
pott. Fennállásána.1(: 10 éves évfordulóján
már országosan elismert. A közös munká
ban, élményekben összeforrott táncosok
1977-ben elnyerték a "Kiváló Együttes"
címet. Időközben felnőtt egy új generáció,
s az együttes fennállása óta egyre erősödő

feladat lett a folyamatos utánpótlás meg
oldása. Ezért fokozatosan fordult az isko
lák, óvodák felé. Ma már 6 csoportban fo
lyik a 250 gyermek oktatása. Az aktiv
táncot abbahagyók közül többen is vállal
koztak a táncs:oeretet, táncismeret ifjúság
nak történő átadására. így Fekécsné
Brandt Márta, Stranszkiné Hegedüs Va
léria, Gózonné Lévai Éva, Kisné Giricz
Irén és az időközben a Művelődési Ház
dolgozójává lett Pappné Szilágyi Róza.
Öt kérdeztem erről a tevékenységéről és
emlékeiről:

- Közel 13 évig voltam aktiv tagja az
együttesnek. A tánc összeforrott az ifjú
ságommal. Munka és hobbí ís volt egy
ben. A régebbi tagokkal tartjuk a kapcso
latot a magánéletben ís. A szinpadon véget
ért ugyan a szereplésem, de a tánccal nem
szakadt meg a kapcsolatom.

Elvégeztem <a C-kategóriás oktatói tan
folyamot és tapasztalataimra támaszkodva
vezetem az egyík iskolai csoportot.

Az ídőközben Művelődési Központtá
fejlődött intézmény jelenlegi vezetője,

Megyeriné Csapó Ildikó is messzemenőkig
támogatja az együttes fejlődését. Biztosi
tani igyekszik az utánpótlás személyi és
tárgyi feltételeinek megoldását.

A Kiváló Együttes cím mellett egyéni
helyezéseket, elismeréseket értek el a ta
gok. Aranygyöngyös és Aranysarkantyús

cimet kapott: Zombori Katalin, Dr. Hankó
Faragó Emese, Csapó Béla, ifj. Putnoki
Elemér, Gyalog László, Sára Ferencné és
Gál László.

1977-ben "Szocialista Kultúráért" ki
tüntetést kapott az együttes koreográfusa,
vezetője és két táncosa.

Szólótáncukkal képviselték tánck-uItú
ránkat határainktól távol is Afganisztán
ban, USA-ban, Norvégiában Csapó Béla,
ifj. Putnoki Elemér, Hankó Faragó Emese
és Gyalog László. 1976-ban testvérkapcso
latot létesitett az együttes a Csehszlová
kiában lévő Nov}' Jicin-ben működő

"Javornik" táncegyüttessel.
A szakmai vezetést ekkor már az együt

tes vezetőjévé érett Gyalog László látja el.
Ebben a felállásban 1985-ig dolgoznak.
Ekkor azonban sokan kiválnak családi,
személyes okok, továbbtanulás, bevonulás
miatt. Minimális létszám, 10 alatti pár
őrzi magában a hitet, elszántságot ahhoz,
hogy újra éledjen, továbbvigye a települé
sen ímmár hagyománnyá fejlődött nép
táncmozgalmat.

Ez év őszétől a Budapestről érkező Sára
Ferenc veszi át az együttes vezetését.
Újra indul az aktív munka. Alkalmazkodva
a változó elvárásokhoz, előtérbe kerül az
eredeti táncokat bemutató műsor a ko
rábbi koreográfiákkal szemben. lJj szá
mokat tanulnak, versenyekre készülnek, de
már változó arculattal.

Bemutatni törekszenek a hagyományos
koreográfiák mellett az örömet, fájdalmat,
humort is. Ez a stílus egyre inkább meg
kívárlja a néző együttgondolkodását a tán
cossal.

Zenei kiséretüket a lelkes Boglya zene
kar látja el. 1986-ban a Veszprémben ren
dezett Ifjú koreográfusok versenyén NÍVÓ
díjat nyernek. Ám 1987 februárjában újra
személycsere történik. Az együttes veze
tője Gál László lett. 8 felnőtt párral kezdi
a munkát. Jelenleg már 13 párral dolgozik.
Szilárd elhatározással, pontos elképzelé
sekkel szeretné a szakma új elvárásai sze
rint erősíteni az együttest, fejleszteni mű
vészeti értékeiket, s nem utolsósorban a
nézőket, a közönséget meggyőzni arról,
hogy az együttes él, dolgozik, fejlődni akar
s eredményt mutat. Tanúbizonysága ennek
az 1987. júliusában Pécsett megrendezett
Szövetkezetí Fesztivál, melyről 3. helye
zésseI tértek haza. Ebben a felállásban
110 próbája s 30 előadása volt az együttes
nek. Több megyeszékhelyen, vidéki váro
sokban, falvakban léptek föl. Legtöbb
azonban a helyi előadás volt, üzemi, vál
lalati felkérésekre és társadalmi rendezvé
nyeken. E szereplések közül is kiemelkedik
az együttes fennállásának 20 éves jubi
leuma alkalmából rendezett előadás.

Az intézmény körlevél és rádiófelhívás
útján ígyekezett felhívní a régi tagok
figyelmét a szándékra.

A szeptember 15-i megbeszélésre 14
férfi és 14 nő jelentkezett az együttesből

elkerült tagok közül. Ezután már közösen
folyt a szervezés. Heti I próbával készül
tek az "öreg" táncosok a műsorra, mely-

nek összeállítását, levezetését Gyalog
László őszinte örömmel vállalta. Odaadó,
kemény munkával dolgozott a csapat.
Zenei kíséretüket a Cirok citerazenekar,
a Regös zenekar és a Boglya együttes
látta el.

Emléket állítani a valaha is itt dolgozó,
dolgozott koreográfusoknak, táncosoknak,
együttesvezetőknek, zenészeknek - e szel
lemben állt össze a műsor, melynek bemu
tatását 1987. december 12-re tervezték.

Telt ház volt e napon a müvelődési köz
pontban. Az esti program három részből

állt. Kiállítás és műsor, majd az ezt követő
baráti találkozó.

A kiállítást Nagy Albert nyitotta meg.
Bemutatták az eddigí eredményeket tük
röző díjakat, okleveleket, fényképeket.

A müsor előtt Jenei Bálint, tanácselnö
künk mondott beszédet, melyben elért
eredményeiket méItatta s jókívánságait tol
mácsolta. A műsor első része átfogó képet
adott az együttes 20 éns tevékenységéről.

ElsőkéntGyapjas István: Rezálás c. !eány
táncát 14 asszony, leány adta elő, a Cirok
zenekar kiséretében. Megkapó előadás

módjukkal megdobbantották a nézők szi
vét, s ettől kezdve egy kompozíció után
sem maradt el a vastaps. Ezt Gyalog
László Vasvári verbunk c. koreográfiája
követte, melyből sugárzott a férfias erő,

dinamika. A senior férfikart is a citera
zenekar kisérte. Eredeti szereposztásban
került újra szinpadra Várhelyí Lajos:
Tematikus tánc c. koreográfiája, mely nem
nélkülözte a jó humort és népi bölcsessé
get. Ugyancsak senior táncosok adták elő,

szintén eredeti szereposztásban a dél-al
földi táncokat, melyben a lassúbb és per
gőbb részek észrevétlen kapcsolódtak egy
máshoz.

A műsor következő részében már egy
újabb korszak, újabb generáció lépett elő

az együttes történetéből. Veréb András,
aki jelenleg a Debreceni Hortobágy Tánc
együttes tagja, a VII. Országos Szólótánc
fesztiválon külön díjjal jutalmazott ver
senyprogramját adta elő. Öt követően a
Regös zenekar 012sz dallamokat szólalta
tott meg.

Az Aranygyöngyös és Aranysarkantyús
táncos Csapó Béla és Hankó Faragó Emese
előadásában Dunántúli ugróst láthatott a
hálás közönség. Öket követve a Cirok cite
razenekar dunántúli dallamokat játszott,
Gyalog Tibor szólójátékával. A müsor első

részét Gyalog László Méhkeréki táncok c.
koreográfiája zárta. Szünet után már a je
lenlegi aktiv tagok mutattá..~be műsorukat.

Sára Ferenc: Megindul a malom nagy
lélekszakadva és Born Miklós: Szakács
asszonyok tánca c. darabok már az új el
várásoknak tesz eleget különlegességével,
gondolkodtató előadásmódjával.Egyéni fel
készültségéről adott számot Zsombori Ka
talin és Timár László, a főleg improvizációs
elemekből álló Székely verbunk és forga
tósban. Ezt követően a Boglya zenekar,
melynek tagjai Kis Imre, Falusi László és
Bene Gábor, saját szerzeményét adta elő.

folytatás a 6. oldalon
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TAJÉKOZTATAs

A közterület felügyeletről

Az együttes elmúlt évi munkáját fém
jelezte Sára Ferenc: Magyarózdi táncok c.
koreográfiája, melyet a nézők lelkesen tap
soltak vissza. Ezután Kardos György Kalo
taszegi legényest táncolt.

Az együttes történetének legújabb sza
kasza és legújabb koreográfiája Gál László:
Eleki táncok c. kompozíci6jáb61 tárult
elénk. Juhász Erika, a Népművészet Ifjú
Mestere, a Békés Banda kíséretében, akik
szintén a Népművészet Ifjú mesterei, ka
lotaszegi dalokat énekelt. A nagyszabású
műsort a legtöbb dijat és elismerést hozó
kompozíció 2iárta. Gyalog Lászl6: Széki
táncok c. koreográfiáját együtt adták elő

az est folyamán fellépő táncosok. A se
niorok méltó búcsúja fejeződött ki ebben,

A közterület felügyelet fő feladata a
nagyközség rendjének, tisztaságának ki
alakítása, az ezzel a témakörrel foglalkoz6
felsőbb és helyi tanácsi rendeletek betar
tása.

A nagyközségben ezt a munkát egy fő

közterület-felügyelő végzi a Városi Jogú
Nagyközségi Tanács V. B. Igazgatási Osz
tálya irányításával.

Munkáját 1986 májusában kezdte meg,
célja a lakosság nevelése, a község köz
területének rendje, tisztasága érdekében a
fegyelmezettség növelése.

A cél elérése érdekében különböző esz-
közöket használunk, ilyenek:

- figyelmeztetés

- helyszini bírságolás

- szabálysértési eljárás.

A közterületek, főleg utcák rendjének
védelme érdekében 1986-ban 620 személy
nek, 1987-ben 274 személynek adtunk ki
figyelmeztetést, ezzel elértük azt, hogy sok
kal kevesebben tárolnak az utcán olyan
anyagokat, egyéb dolgokat, melyek az utca
rendjét sértik.

Összesen 325-en kértek engerl!'lyt épí
tési anyagok tárolására. Igaz, h()gy 24 fő

vel szemben helyszini bírságot is kellett al
kalmazni.

Sokat javult a fegyelem az utakat sze
gélyező parkok vonatkozásában is. Nem,
vagy csak ritkább esetekben rongálják

Gyomaendrőd területi illetékességgel a
Tüzeléstechníkai tevékenységet és szak
tanácsadást a Békés megyei Tüzeléstech
nikai Vállalat szarvasi Kirendeltsége látja el.

Cím: Szarvas, Béke köz 6.

Telefon: 12-328

A kéményseprési és kémény hibaelhárí
tási munkákat a helyi dolgozók végzik.

A gáztüzelési berendezésekhez szüksé
ges kémények műszaki felülvizsgálatát,
minősítését és terhelhetőségének meghatá
rozását, valarnínt a kémények bélelését és

6

egy jelképes staféta átadás a fiatalabbak
nak. Az egész szinpadot betöltötték a sze
replők. Látványos megnyilvánulása volt ez
annak az elhivatottságnak, ami továbbviszi
településünkön e gyönyörü hagyományt.
A többszöri visszatapsolás után már csak
a jelenlegi tagok maradtak a szinpadon.
Mennek tovább a kitaposott, de néha na
gyon is göröngyös úton.

A jubileumi műsor átfogó képet adott
az együttes 20 éves tevékenységéről. Arról
az együttesről, mely fennállása alatt közel
1000 itthoní és 200 külföldi fellépésen bi
zonyította tudását, elhivatottságát, élet
képességét és létezni, fejlődní akarását.

Egyengessük útjukat!
Giriczné Mercz Ilona

azokat, azonban itt is szükséges volt eddig
37 esetben helyszini birság alkalmazása.
Ezek az esetek főleg a Lenin úton, valamint
a ligeti területen jelentkeznek.

A közterület-felügyelő munkájának ha
tása erősen érződik azon is, hogy keve
sebb a belterületi részeken a rendetlenség.

Ami fő gondként jelwtkezik, az a köz
tisztasággal kapcsolatos probléma. Itt köz
rejátszik a szeméttelep áthelyezése is, azon
ban sok esetben a szemét elszá11ításával,
tárolásával kapcsolatos problémák is.

Sok helyen illegális szemétlerakó helyek
keletkeznek. Nagyon nehéz megrudní,
hogy ezeket kik hozzák létre.

Ilyen jellegű ügyben 24 esetben hely
szini bírságolást alkalmaztunk, 3 esetben
szabálysértési eljárást, természetesen a
figyelmeztetések mellett.

A helyszini bírság átlaga 200 Ft körül
van, a szabálysértési eljárásban 5000 Ft-os
bírságot is alkalmaztunk.

Közterület-felügyelőnktagja a Hazafias
Népfront keretében működő Környezet
védelmi Bizottságnak.

Az elhangzott véleményeket, javaslato
kat munkájához hasznositaní tudja.

Nagyon sokat jelent ezen a területen a
lakosság segítő közreműködése, amit eddig
is megkaptunk és továbbra is igénylünk
rníndannyiunk érdekében.

Némedi Pálné
oszt. vez.

szerelt kémények építését is a szarvasi
kirendeltség végzi.

Kérjük ezért Önöket, hogya gázterve
zés előtt a gázkéményekhez előzeteskémény
felülvizsgálatot kérjenek, hogy ezzel idő

ben meg tudjuk állapítaní a gázbekötések
hez szükséges kéményjavitásokat és a
kéményekre ráköthető gáztüzelő berende
zések teljesítményét.

Bejelentés helye: a Szarvasi Kirendelt
ség, valarnínt a Tanácsházaknál elhelye
zett hibabejelentő-szekrény.

Békés megyei Tüzeléstechnikai
Vállalat Szaroasi Kirendeltsége

Segíteni
,

egymason
Jelszava is leheme a cím Gyomaendrőd

Városi Jogú Nagyközségi Tanács V. B.
Gondozási Központja dolgozóinak.

Érzékenyen reagálnak minden emberi
problémára, támogató szándékkal segítik
azokat a csoportokat, amelyek a valami ok
nál fogva sérült emberek életét igyekeznek
szebbé, tartalmasabbá tenní.

Ezen tevékenységük egyik formája a
Mozgáskorlátozottak Szövetsége Gyoma
endrődiCsoportjánakpatronálása. Az 1985.
február I-én alakult csoportnak a Gondo
zási Központ I. sz. Idősek Klubja ad he
lyet. Heti egy alkalommal vehetik igénybe
az épületet klubfoglalkozás céljára. Szer
vezett klubélet folyik, alkalmanként 40-50
fő látogatja a rendezvényeket. Taglétszám
130 fő.

o Különböző érdekképviseleti feladatokat
a vezető gondozónő Bolehovszky Lászlóné
lát el. A csoport titkára Simon Mihály.

Úgy az érdekképviseletet, mint a ren
dezvényeken való segítségnyújtást a Gon
dozási Központ dolgozói társadalmi mun
kában látják el.

Másik ilyen tevékenységük a Siketek és
nagyothallók Szövetsége Gyomaendrődi

Csoportja munkájának segítése. CA Cso
port 1987. november I-én alakult). Ezen
feladatot a 2. sz. Idősek Klubja kollekti
vája vállalta magára. Hasonlóan a moz
gássérilltek tevékenységéhez, heti egy al
kalommal van klubfoglalkozás, tartalmas
programokkal, esetenként 30-40 fő rész
vételével. Taglétszám 50 fő.

Czikkely Imréné vezető gondoz6nő se
gítségével bonyolitják szervezési feladatai
kat, a csoport titkára Jánovszki Györgyné
logopédus.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy
Békés megyében mindössze négy ilyen
csoport működik, ebből három városban.
Elsőként sikerült v. j. nagyközségi ill.
nagyközségi szinten csatlakozní e nemes
kezdeményezéshez.

Mindkét fent említett csoport rendel
kezik éves programmal, amelyben a szo
kásos hétfő esti klubfoglalkozásokon kívül
szerepel kirándulás, a farsang, nőnap,

anyák napja megünneplése, házi verse
nyek (sakk, rex) megrendezése, kézimun
ka-kiállítás stb.

A szórakoztató programok mellett segít
~éget kapnak a csoportok tagjai gyógyászati
segédeszközök beszerzésében, esetenként
segélyezésben részesülnek. Mozgássérült
esetén lakásának kialakításában, sérültségi
fokának megfelelően (pl. kapaszkod6k,
feljárók stb.)

Kérjük a Tisztelt olvas6t, ha környeze
tében ismer olyan személyt, aki segítsé
günkre szívesen igényt tartana, tájékoz
tassák e lehetőségekről, segítsék hozzá
tartalmas időtöltéshez, valamint a meg
felelő érdekképviselethez.

Gellai J6zsefné
Gondozási Központ Vezet6je



Általános ismeretek a Polgári Védelemről
1. fejezet

A tudományos technikai forradalom vív
mányai a hadviselés elveiben, jellegében
és módjaiban alapvető változásokat idé
zett elő. Az utóbbi évtizedek új fegyverei
nek hatótávolsága és pusztitó ereje a had
szinterek határait a föld egész területére
kiterjesztette, sőt a világűrre is. Egy eset
leges világháború már nem korlátozódik
meghatározott frontterületekre, mert a ha
dászati rakéta és atomfegyverek alkalma
zásával a szembenálló felek lakosságát, po
litikai, igazgatási, gazdasági központjait
stb. a hátország teljes mélységében egy
idejűleg és közvetlenül megsemmisítőcsa
pásokkal fenyegeti.

Az ország védelmi rendszerében az ellen
séges támadóerők és eszközök megsemmi
sitése a fegyveres védelem feladata, melyek
felkészültsége és alkalmazott korszerű

technikája ezt biztositja.
Az országvédelem rendszerében a köz

vetlen fegyveres harc megvívásán felül és
az őrzési-védelmi feladatokon túl, melyet
a rendőrség, munkásőrség lát el, alapvető

feladat hárul az állampolgárokra, a kü
lönböző állami, gazdasági és társadalmi
szervekre.

Az ország védelmi rendszerébe tartozó
főbb feladatokon belül a polgári védelem
szerepéről kivánok részletesebben szólni.

A polgári védelem célja a hátország vé
delmi rendszerében a légitámadások és ele
mi csapás, ipari és egyéb katasztrófa ese
tére az ország területén a védekezés állam
igazgatási és társadalmi megszervezése, a
lakosságnak az említett veszélyekkel szem
ben való védekezésre felkészítése, a véde
kezés és mentés, mentesítés és egyéb fela
datok ellátása.

A polgári védelem általános állami és
társadalmi feladat, amelynek végrehajtásá
ban a közreműködés az ország valameny
nyi állampolgárának és állami szervnek,
szövetkezetnek, továbbá társadalmi szer
vezetnek feladata, illet61eg kötelessége.
A polgári védelem kettős feladatot lát el;
védekezés és mentés.

- egyrészt a lakosság és a polgári szervek
felkészítését a támadófegyverek alkal
mazásával előidézhető, illetőleg az elemi
csapásokból, az ipari vagy egyéb kataszt
rófából eredő károk megelőzésére, csök
kentésére, felszámolására.

- másrészt a támadófegyverek alkalmazá
sával, illetőleg az elemi csapások vagy
egyéb katasztrófák bekövetkezésével
szükségessé váló mentési, mentesítési és
egyéb halaszthatatlan feladatok (ideigle
nes helyreállitás stb.) végrehajtását, a
lakosság élete és az anyagi javak meg
óvása, valamint a szervezett állami és
társadalmi élet fenntartása érdekében.

A polgári védelem tevékenységét tör-
vények, minisztertanácsi és miniszteri
szintű jogszabályok határozzák meg.

A polgári védelem feladatait a Miniszter
tanács Jogszabályában (204I/1974./XII.
14.) Mt. h. sz. hat. állapítja meg.

a) életvédelem terén
- a lakosság és a polgári szervek felkészí

tése az ellenséges támadófegyverek ha
tásai ellen való védekezésre.

- riasztó és tájékoztatói (légi riasztás, ra
diológiai, biológiai és vegyi riasztás).

- a kitelepítés (a lakosság és a polgári szer
vek kitelepítése a különösen veszélyez
tetett területekről, az önként kitelepülő

lakosság mozgásának irányítása) és a be
fogadás (a befogadás területén a kitele
pültek eIbelyezése és védelmének meg
szervezése stb.)

- az óvóhely-létesítés (óvóhely, szükség
óvóhely létesítése, fenntartása, belső

rendjének biztosítása stb.)
- egyéni védőeszközökkel való ellátás (gáz

álarc, porvédő álarc, gázlepel, légzőké

szülék stb.)
- az elsötétités (a közvilágítás, a lakó- és

középületek, ipari fények, a közlekedési
fények stb. elsötétitése, illetőleg fényel
zárása).

b) anyagi javak védelme terén
- a létfenntartáshoz szükséges javak (élel

miszer, ivóvíz, állatállomány, takarmány
és vetőmagkészletek stb.), továbbá

- gyógy- és kötszerek, az egyéb anyagi ja
vak (a termelés, szolgáltatás eszközei
stb.) megelőzőműszaki, radiológiai, bio
lógiai és vegyi védelmének előkészitése

és megvalósítása
- különleges értékű vagyontárgyak (kul

turális javak, nemesfém, valuta stb.
készletek védelme.

e) a támadófegyverek alkalmazását követő

helyzetben
_ a felderítés, a veszteségek csökkentése

érdekében a mentés, a mentesítés (fer
tőtlenités) és az ezekkel összefüggő ha
laszthatatlan feladatok (ideiglenes hely
reállitás stb.) végrehajtása

_ a létfenntartás érdekében a háborús
pusztitást szenvedett lakosságról való
átmeneti gondoskodás (az ellátatlanok
élelmiszerrel, ivóvízzel való szükségel
látása, a hajléktalanná váltak elszállitása,
ideiglenes elhelyezése stb.)

d) az elemi esapások, az ipari és egyéb
katasztrófák (árvíz, belvíz, földrengés,
ipari, nukleáris-ipari, kijzlekedési stb.
katasztrófák) esetén

- a károk megelőzésében (eIbárításában),
illetőleg csökkentésében és amentésben
(fertőtlenitésben) való közreműködés, a
mentésre elsősorban hivatott szervek
(árvízvédelmi, tűzvédelmi szervek, jár
vány és közegészségügyi szervek stb.)
tevékenységének segítése

- a károk felszámolásában és amentés
érdekében halaszthatatlanul szükséges
ideiglenes helyreállitásban, ellátásban
stb. való részvétel.

e) a polgári védelem háború idején való
vezetésének biztosítása érdekeoen

- az országos és területi vezető szervek pol
gári védelmi felkészítése,

- a vezető szervek védett munkahelyéül

szolgáló létesítmények (vezetési pontok
stb.) és az azokkal összefüggő technikai
feltételek (hirösszeköttetés stb.) létre
hozása és fenntartása.

Az említett polgári védelmi feladatokat
- jellegük, illetőleg a teljesitésükkel elérni
kívánt célok szerint - a Minisztertanács
határozata alapján önvédelmi és hatósági
jellegű feladatokra lehet tagolni.

Az önvédelmi jellegű feladatok a lakó
területen a lakosság, az üzemben, az intéz
ményben, a szövetkezetben stb. a dolgo
zók helyi, illetőleg egyéni tevékenységével
alapvetően az üzem, az intézmény, a hi
vatal stb. hatáskörében kiadott intézkedé
sek alapján nyernek végrehajtást.

Ezzel szemben a hatósági jellegű felada
tok - területvédelmi, illetőleg közérdekű

jelleggel - az érdekelt miniszterek (orszá
gos hatáskörű szervek vezetői) irányításával
az egyes tanácsi, területi, igazgatási egy
ségek (község, városi jogú nagyközség, vá
ros, megye stb.) átfogó védelme érdekében,
a tanácsi szervek rendelkezései (határozat
stb.) alapján valósulnak meg.

A feladatok két csoportja között alap
vető eltérés van abban, hogy amíg az ön
védelmi feladatok egyes személyek vagy
kisebb gazdasági csoportok, illetőleg egyéb
közösségek (üzem, szövetkezet stb.) dol
gozóinak élet- és vagyonvédelmét szolgál
ják, tehát azok önvédeL'11ét, önmentését,
önsegélyét stb. fogják át, a hatósági jel
legű feladatok hatósági - általában tanácsi
hatáskörben kiadott intézkedésekkel, kü
lönleges eszközök alkalmazásával, (elekt
romos szirénaberendezés, felderítő mű

szer, gázvédő ruha) és külön e célból létre
hozott szervezetek (szakszolgálatok) alkal
mazásával, operativ működtetésével na
gyobb közösség (település, körzet stb.)
érdekében valósulnak meg.

A hiradó legközelebb megjelenő szá
maiban további két fejezetben folytatom
a polgári védelem feladatainak ismerteté
sét. Varga János fhdgy

MHSZ vetélkedő

Az MHSZ 40 éves évfordulója tisztele
tére, kapcsolódva azMHSZ országos prog
ramjáboz; a Gyomaendrődi Területi klub
február 26-án a Győzelem Mezőgazdasági

Termelő Szövetkezet klubhelyiségében ve
télkedőt rendezett, melyen négy üzem dol
gozói vettek részt. A vetélkedő légpuska-Iö
vészetből,célbadobásból,bekötött szemmel
célbatalálásból és szellemi vetélkedőbéli

állt. A mintegy 20 résztvevő a vetélkedőn

tanulságosan és jól szórakozott, ugyanak
kor példát mutattak ügyességükbélI, találé
konyságukból. A kötelező programok után
kötetlen játék volt és egy kedves szerény
megvendégelés, míg a zsűri végezte a mun
káját. A legjobbak, mint továbbjutók részt
vesznek majd a magasabb szintű MHSZ
versenyeken. Beinsehróth Károly
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A Béke TermelőszövetkezetPetőfi Sán
dor nevét viselő traktoros szocialista bri
gádja évi termelési feladatai mellett kiemel
kedő társadalmi tevékenységet végez.

A brigád tagjai erő- és munkagépeikkel
segítették a gázvezeték csatornarnunkála
tait, több utca útburkolatához a tükör ki
alakítását. Jelentősmunkát végeztek-a mű
hely Május 1. Szocialista Brígádja mellett
Nagylapos vezetékes vízellátásának meg
oldásában. Külső, községfejlesztő társa
dalmi tevékenységük mellett áldozatkészen
vettek részt a Termelőszövetkezet önkéntes
munkáiban is. Valamennyien részt vettek
a páskumí napraforgó idegenelésében, a
símai-zugí borsó gyomtalanításában, a szi
kes csejti földek viztelenítésében, a kerület
fásításában, a volt tanyahelyek rekultiválá
sában.

Termelőszövetkezerunkön belül moz
galmat indítottunk: "Örízzük múltunkat
a jövőnek" cÍlT'..rnel, melynek keretében

Elkötelezettek
helytörténetí emlékeket, írásos anyagokat
gyűjtünk, rendszerezünk. Összegyűjtöt

tük az Endrődi Híradó, a Gyomaendrődi

Híradó, a Béke Tsz üzemi híradójának
valamennyi eddig megjelent számát, eze
ket beköttertük és a Béke Mgtsz törté
netével együtt átadtuk aNagyközségi
Könyvtár endrődi részlegének. Brigádunk
másfél évtízedes küzdelmeinek, kudarcai
nak és örömeinek hű tükörképét, brigád
naplónkat is a Könyvtárnak ajándékoztuk.

Hagyomány nálunk, hogy forintjainkI<:a1
segítjük a helyi Mozgássérültek Klubját és
az óvodát. Így volt ez az idén is. Vittünk
rooo forintot a Blaha Lujza útí óvodába,
hogy segítsünk az ajándék megvásárIásá
ban a "Mikulás nénik"-nek.

Ez év őszén megnyílt a 4. sz. Idősek

Klubja (a volt Homoki-féle házban). Töb-

ben jöttek a tanyákról is. Látva az idős,

magukra maradt emberek helyzetét, azzal
a szándékkal, hogy erősitsük megfáradt
szívükben a társadalom segítőkészségébe

vetett hitet és segítení a.'-arva az új kis
közösség családí jeIlegének kialakulását,
nekik is vittünk 1000 forínt ajándékot,
Mikulás helyett.

Brigádunk életének szerves részét ké
pezi az aktiv politikaí gazdasági tevékeny
ség. A Termelőszövetkezet vezetése haté
konyan támogatja vállalkozásainkat, kez
deményezéseinket.

Szabad időben végzett társadalmi mun
káínkhoz mindenkor biztosítják a megfe
lelő feltételeket, részt vesznek vállalt fel
adataink megoldásában.

Brígádunk érzí az egyre nehezedő ter
hek sú1yát, de e nehezülő, elbizonytalano
dott vílágunkban ís bízalommai és remény
nyel tekint előre.

Gyu1"icza László

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐPROGRAM Családi sportnap
Hazánkban elíndult egy országos egész

ségmegőrző program. Ennek megvalósu
lásában átütő siker önmagában nem vár
ható az egészségügyí dolgozók munkájá
tól. Ezért a program felmérhető eredmé
nyével csak abban az esetben lehet szá
molni, ha állampolgáraink - kik elsősor

ban érintettek ebben a kérdésben - elfo
gadják e jó szándékú ígyekezetet, valamint
együtt működő, SŐt kivitelező partnerévé
válnak törekvéseinknek.
Gyomaendrőd térségében - e prog

ramba való bekapcsolódás érdekében - elő

zetes tervek szerint e sorok írója és munka
helyének, a 14[22. sz. (volt endrődi) gyógy
szertár koIlektivája, az alábbí kettős fel
adatra vállalkozik.

A magam nevében rooo példányszám
ban 15 kérdéscsoportot tartalmazó kérdő

ívet juttatta.m el a lakosság körébe. A köz
readott ívek kitöltése önkéntes, névtelen és
következménymentes. Készülő pályamun
kám alapját képeznék az így kapott adatok.
Elsősorban azt kivánom vizsgální, hogy
egészségügyí kultúránk mennyire jó és meg
győző. Azt az állapotot szeretném fel
mérni, ami szubjektiv okokból általában
a szakemberek előtt ísmeretlen. Országos
statisztikai adatok igazolják, hogy Magyar
országon a gyógyszerfogyasztás évről évre
növekvő tendenciát mutat. Kérdés, hogy
ennek hátterében valóban annyi betegség
húzódik-e meg, vagy egészségügyi kul
túránk, a gyógyszer fogalmának helytelen
átértékelődése játssza az elsődleges szere
pet. Ugyanakkor az indokolatlannak tűnő

GyomaendrődiHíradó
Kiadja: a Városi Jogú Nagyközségi Tanács

Gyomaendrőd

Akiadásért felelös: Jenei Bálint
a Városi Jogú Nagyközség; Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkesztöbizottság
Főszerkesztő: Jánovszki György

Tördelöszerkesztö: Beinschróth Károly

88.62 ~ Kner Nyomda

nagy mennyiségű gyógyszerfogyasztás ön
magába véve sem veszélytelen vállalkozás
a beteg részéről. A gyógyszer hatásából
adódóan kétélű fegyver mind a szakember,
mind a beteg kezében. Mi csak addig tud
juk a gyógyszer útját megnyugtatóan nyo
mon követni, amig a beteg kezébe meg
bízható és pontos összetételű készítményt
adunk. Innen már nem szakavatott kezek
irányítják felhasználásukat. Ezért szántam
felmérésem céljának a gyógyszer további
sorsának megismerését családon belül.
Semmi garancia nincs arra, hogy a meg
maradt gyógyszer mindenkor rendeltetés
szerűen kerül ísmételt felhasználásra, vagy
netán ísmerős körökben továbbadásra, ami
megjósolhatatlan felelőséggel jár. Szaksze
rűtlen megsemmisítésérőlnem is beszélve.

Kérdőívemet annak reményében bocsá
tottam útjára, hogy a "házipatikák" kész
letének nagyságrendjéből, alakosságtól
kapott véleményekből értékes következte
téseket sikerül levonní, és szakszerű fel
világosítást nyújtani az egészséges testi és
lelki éle=ód kíalakításához.

Tulajdonképpen ezt a célt szolgálja e
program második fele, amire kollektívánk
vállalkozott. A gyógyszertár helyiségében
erre a célra egy információs ládát helye
zünk el. Névvel vagy jelígével informá
cióért bárki bizalommal fordulhat hoz
zánk. A beérkezett kérdések nagyságrend
jétől függően rO-14 napon belül irásban
vagy ígény szerint szóban megadjuk a szak
szerű választ. A beérkezett kérdéseket és
válaszokat maximálís diszkrécióval kezel
jük. Kérésünk ezért az, hogy egyértel
műen azonosítható legyen a kérdésre váró
személy. A gyógyszertár egészségügyi in
tézmény, jellegéből adódóan csak a gyógy
szertár profiljába illő válaszok megadására
tudunk vállalkozni. Nem zárkózun..k: viszont
el olyan válaszadásoktól sem, ami az
egészséges éle=ód és táplálkozási kultúra
ismereteít gyarapíthatja.

Dr. Uvai Mihály szakgyógyszerész

Február 6-án, a hagyományokhoz híven
ismét megrendeztük családos sporrnapun
kat.

Akik rászánták a szombat délelőttöt és
kora délutánt, összesen 129-en, igazán jól
érezhették magukat.

Szmolníkné Csapó Mariann bemelegítő

gyakorlatai után a Halász tanár úr által
vezetett versenyen szurkolhattak egymás
nak.

Szervezés területén a 2. sz. Á..ltalános
Iskola vitte el a pálmát aktiv edzésközpon
tos gyermekeí közreműködésével.

A ro fős családos csapatok közül az
L helyezést a Dr. Tóth-Kovásznai, a II.
helyezést a Sipos-Gyalogh, a III. helye
zést a Babos-Kókai családok érték el.

Még mindig kevés család érzi szükségét
szabadídeje ilyen jellegű eltöltésének. Ör
vendetes viszont, hogy a gazdasági egysé
gek vezetői közül egyre többen mutatnak
példát dolgozóíknak és vesznek részt ver
senyeinken.

Igen nagy érdeklődést keltett az asztali
tenísz verseny, melyre 54 fő nevezett.
A férfiak mezőnyétDr. Tóth Lajos nyerte,
Ladányi Gábor, Búza Mihály és Hunya
Elek előtt. A gyermek kategóriában Tóth
Norbert vitte a primet Homok Andrást és
Katona Szabolcsot megelőzve. A lányok
sem maradtak el a versenyről, első helye
zést Gerlai Zita, a másodikat Tövisháti
Szilvia, a harmadikat Czinó Erika vítte el.

Itt mondok köszönetet az ÁFÉSZ ve
zetőségének az ajándékba kapott almáért,
mely igen nagy sikert aratott a gyermekek
körében, valamint a Szakszervezeti Bi
zottságnak, a KISZ-Bizottságnak, az Út
törő Elnökségnek, a Vöröskeresztnek, az
Alkotmány és Béke Termelőszövetkezetek

nek, hogy díjaikkal hozzájárultak rendez
vényünk sikeréhez.

Babos Lászl6né
sportfelügyelő
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MUTATVÁNYSZÁM! AnamaIapítónkról

Tisztelt Olvasó!
A hetedik évfolyamához érkezett Gyoma

endrődi Hírad6 legújahb számát tartja a
kezében. Ezentúl havonta, az eddiginél fris
sebb tartalommal fog megjelenni a városi jogú
nagyközség újságja. A közéleti demokrácia
növekedésével, az önállóság fokozásával
egyre nagyobb az igény a helyi információk
iránt. Az állampolgár manapság b6séges,
gyors és hiteles hírekhez juthat a világpoli
tika eseményeiről, ám gyakran csak má
sodkézb6l származ6 értesülései lehernek ar
ról, hogy mondjuk az általa választott, a
képviseletében döntő tanácstagok mikor, mi
röl, és mit határoztak. Pedig a ma emberét a
't'ilágpolitika eseményeinél jobban érdekli sa
ját uecájának, esetleg háztömbjének ügyes
bajos dolga.

Mi, akik a lap készítésében kiizreműkö

dünk, arra törekszünk, hogy hónapról hó-

napra minél pontosabb és frissebb kiizérdek
lődésre számot tart6 -·informádókkallássuk
el a település lakosságát, foglalkozunk a
gondokkal, számítva kiizben a helybéliek vé
leményére is. Szeretnénk, ha a lakosság f6
TUma lenne ez az újság, olyan, amelyben
mindenki talál majd maga számára olvasni
val6t. Szeretnénk ha minél szélesebb olvasó
tábor kedvelné meg az újságot!

Tisztelt Olvasónk! Szeptemberről a ko
rábbiakt61 eltérően a gyomaendrődi posta
hivatalok és a hírlapárusok terjesztik a H ír
adót. Előfizetni pedig jövő év januárját61le
het majd településünk lapjára. Várjuk segítő

hozzász6lásaikat, bíráló megjegyzéseiket an
nak érdekében, hogya GyomaendrődiHíradó
minél jobban szolgálhassa a köz érdekét a
társadalom javára.

Szent István királyunk, a magyar állam
alapítója 950 éve halt meg. Személyiségé
nek, uralkodói müködésének, az államala
pításnak köszönhetően tevékenysége jelen
tősen hozzájárult a magyarság fennmaradá
sához, hiszen politikai keretet biztosított
a fejlődéshez és védelmi erőt állított a küls<S
feudális hatalmakkal szemben. Ha akkor
nem épül ki az állam politikai szervezete,
akkor mint más szétszóródott népek pél
dája is mutatja, az etnikai megsemmisülés
várhatott volna a magyarságra.

Györffy György írja István királyról
szóló müvében: "Amikor tehát 1083-ban
a megvakitott Vazul dédunokája, László,
a magyar lovagkirály, pápai engedéllyel
Szent István testének felemelését rendelte
el, nem vallásos hirverést fejtett ki, hanem
egy olyan jelzőt sz-entesített, amelyet az
európai kultúrvilág és a magyar nép sze
mében a nagy király még életében kiérde
melt. Kiérdemelte egyéniségével és élet
müvével: a magyar állam megszervezésé
vel, amellyel népünk fennmaradását biz
tosította immár egy ezredévre."

Naponta 3500 köbméter

A víz elég, csak a cső szűk ...
Forró nyári napokon lehet-e aktuálisabb

beszédtéma, mint a településeken gya
korta tapasztalható viMiány? Igaz, a Kö
rösben és a holtágakban van elegend<S víz,
ám a lakótelepeink emeleti lakásaiban a
csapokat megnyitva időnként csak hörgő

hang jön, víz azonban ritkán. Az ember
ilyenkor ideges lesz, oajd hozzászokva a
gyakran előfordulóvízhiányhoz, lábasokat,
vödröket, kádakat tölt tele vízzel, hogy ne
érje kellemetlen meglepetés.

Rung Atti!a, a Békés Megyei Víz- és
Csatornamii Vállalat gyomaendrődi üzem
mémökségének vezetője sem szokott lakó
telepi otthonában este 6 és 9 óra között
lubickoini a kádban. Vizet ez idő tájt ő

sem tud a csapból fakasztani, viszont ma
gyarázattal tud szolgálni a vízhiány okaira.

- A település vízszükséglete a nyári
forró hónapokban naponta mintegy 3500 m3

s ebb<Sl amennyiségből 1000-1500 m3-t
locsolásra használ el a lakosság - tájékoz
tat Rung Attila. - A tanács egyébként az
elmúlt hónapban rendelte el az elsőfokú

vÍ2korlátozást, mely szerint délután 2 órá-

tól éjfélig tilos locsolni, és kocsit mosni.
Egyébként az emlitett napi 3500 m 3 vízet
eddig még minden nap tudtuk biztosítani.

- Ha ön szerint van elegendő víz, akkor
mért nem folyik a kora reggeli és az esti
órákban a csapokból?

- A helyzet az, hogy a lakosság vízigé
nye egyidöben jelentkezik. A fogyasztási
csúcs kora reggel és az esti órákban ta
pasztalható. Legnagyobb gondunk, hogy a
vezetékrendszerünkben lévő csövek át
mérője túl szűk. A főkör csöveinek 99 szá
zaléka 150 milliméteres. Ehelyett, a za
vartalan vízellátáshoz a duplájára lenne
szükség. A szűk hálózatban ugyanis ked
vezőtlenek az áramlásí viszonyok, s a csö
vekben a nagy súr1!,>dás miatt a fogyasz
tási csúcsok idejében jelentősen csökken
a nyomás. Így például a lakótelepí épü
letek emeleteire már nemigen jut fel a víz.

- A vezetékrendszer építésének idején
miért nem a szükséges, nagyobb átmérőjű

csöveket fektettélc le? Talán hiba csúszott
a tervezésbe?

- Véleményem szerint akkoriban még

nem számitottak ilyen tömegű fogyasztói
bekötésre, illetve ilyen mértékű fogyasz
tási csúcsokra.

- Ön szerint mi a megoldás ebben a hely
zetben?

- Ki kell cserélni a vezetékhálózat cső

veit, s emellett betartani a víúorlátozás
elöírásait. Egyébként a rekonstrukciók so
rán igyekszünk kicserélni a csöveket. A vas
Út alatt átfutó 230 méteres csőszakasztmég
az idén nagyobb átmérőjűrecseréljük. Ez a
munka mintegy négymillió forintba kerül.
A település teljes vezetékhálózatának cse
réje véleményem szerint több mint 100
millió forintot igényeIne. Átmeneti meg
oldásként létesíteni kellene még egy tér
színi tárolót, s így több tartalék vizet tud
nánk tárolni.

- Tehát nem kell új kutakat fúrni?

- Erre egyelőre nincs szükség. Ez je-
lenleg nem oldaná meg a település vízel
látási gondjait, hiszen a vízmennyiség eddig
még mindig elegendőnek bizonyult.

H.E.



Miről tárgyalt a Tanács Végrehajtó Bizottsága?
Gyomaendrőd Városi Jogú Nagyközségi

Tanácsána.~ Végrehajtó Bizottsága július
,6-án tartotta soros ülését. A testület elő

ször tájékoztatót hallgatott meg a település
állategészségügyi helyzetéről.A végrehajtó
bizottság jó színvonanúnak ítélte az e terü
leten folyó munkát, a.'11Í1 igazol az a tény is,
hogy jelentősebb járványos megbetegedés
az elmúlt években nem fordult elő telepü
lésünkön. A napirend vitája során a kény
szervágóhid és a hatósági húsboltok hely
zete több kritikát kapott a vb-tagok részé
ről, s ugyancsak többen szóvá tették a kó
bor kutyák megoldatlan gondját is. A vb a
tájékomató elfogadása mellett utasította a
műszaki osztály vezetőjét, hogy a kerületi
főállatorvos bevonásával vizsgálják meg a
kényszervágóhíd és a hatósági húsboltok
helyzetét, s a szükséges felújítási munkákat
azok költségvonzatával együtt állapítsák
meg, s azt döntés céljából terjesszék a vb
elé. (Évente a hatósági húsboltokon ke
resztül mintegy 80 ooo kg viszonylag olcsó
húst mémek ki.) A vb felhivta az osz~ály

figye!rnét, hogy a kóbor ebek befogására
keresse a hatékonyabb módszerek alkal
mazását, mert az eddigi tevékenység jogos
kritikát vált ki lakosságunk körében.

A következőkben a Művelődési, Egész
ségügyi, Ifjúsági és Sport Osztály száo.-nolt
be munkájáról. A .b elismerően szólt az
osztály egészségügyi és szociális ellátást
szervező munkájáról. Oktatási területen

pedig a szakmai irányító tevékenység új
módszereit kisérte élénk vita. A bizottság
az osztály négyéves munkáját eredmé
nyesnek ítélte meg, de szükségesnek tartja
az osztály munkájában az ifjúsággal kap
csolatos elemző, koordináló és probléma
megoldó tevékenység erősitését. A min
dennapi életün...1cben egyre nagyobb hang
súlyt kapó szociálpolitikai tevékenység ha
tékonyabb végzésére a bizottság egy szo
ciálpolitikával foglalkozó társadalmi S2er
vezet létrehozását tartja indokoltnak a..Jllak
érdekében, hogy· a különböző juttJltások
odaítélése szélesebb társadalmi bázison
nyugodjon.

Utolsó napirendként a vb a cigány la
kosság élet- és munkaköIÜL-nényeit, egész
ségügyi és szociális helyzetét tárgyalta
meg, melynek anyagát a Dr. Jánosik Ber
talan vezette ideiglenes bizottság állí
totta össze. Településünkön közel 700
cigány él, többségük ma már rendezett kö
rülmények között. A gyomai településré
szen szétszórtan, mig az endrődi részen a
Kossuth tér körzetében laknak. Az elmúlt
10-15 évben lakáshelyzetük gyökeres vál
tozáson ment keresztül, ma már a cigány
lakosság döntő része korszerű otthonokban
él. Az aktiv korú népesség 55 százaléka
rendszeres munkát végez, míg 25 százaléka
rendszeresnek tekinthető alkalmi munkát
(birkanyírás, libatépés, stb.) vá!lal. Ha a
háztartásban dolgozó nőket is munkavég-

zőknek tekintjük, úgy csak, mintegy 10 szá
zaléka nem dolgozik a munkaképes cigány
lakosságnak. Jelentős fejlődés tapasztalható
a gyermekek óvodába, iskolába járásában
is, de még mindig magas a bukások száma.
Összességében a végrehajtó bizottság meg
állapítása szerint jelentős fejlődésen ment
keresztül a cigányságunk, többségük jól
és hasznosan illeszkedett be településünk
életébe. Az elért eredmények mellett azon
ban a testület szükségesnek tartja, külö
nösen a fiatalkorú cigány lakosok szem
léletváltozásának továbbí erősítését és a
veszélyeztetett családok, gyermekek foko
zott segítését.

A végrehajtó bizottság végül lakásépítési
és vásárlási kérelmekben döntött, mely
nek során: B<:máth Lászl6 és neje Butsi
Erika részére 100000 forint vissza nem
téritendő és 50 ooo forint 3 %-os kamatú
hítelt, Csillag István ts neje Kardos Erzsé
bet részére 20 ooo forint vissza nem térí
tendő és 30 ooo forint 3%-os kamatú híteit,
Rácz Vincéné és Rácz Éva részére 30 ooo
forint vissza nem téritendőés 30 ooo forint
3 O~-os kamatú hítelt biztositott. Máté Sán
dort pedig OTP értékesítésű lakás vevő

jéül jelölte ki.
A testület legközelebbi ülését 1988.

augusztus 31-én tartja. Ekkor az MHSZ
helyi szervezete ad tájékoztatást működé
séről, majd az utcanevek felülvizsgálatára
kerül SOT.

V,ALTOZNAK AZ UTCANEVEK
- Már megint? - kérdezhetik sokan.

Joggal, hiszen 1982. január l-től jó né
hány utcát másképp hívnak mint azelőtt,

s még ezeket sem szoktuk meg. Az 1982-es
változás oka: a két község egyesítése után
az azonos nevű utcák közül az egyiket
(a rövidebbet) másképp kellett elnevezni.
A mostani változás aktualitását az a körül
mény adja, hogy Öregszőlőben máig nin
csenek hivatalosan elnevezve az utcák:
II. kerület és a házszám jelöli a címzést.
(Bár ez a körülmény cseppet sem zavarja
az ott élő embereket saját elnevezéseik
használatában: Kutyaszorító utca, Hazug
utca, Güzü-kapu utca stb.).

A Nagyközségi Tanács V. B. kijelölt
egy bizottságot, amely azt a feladatot
kapta, hogy adjon javaslatot Öregsz6lő

utcáinak elnevezésére, s egyben vizsgálja
felül a jelenleg használatos utcaneveket.
A bizottság - a munkája során - a követ
kező elképzeléseket igyekezett megvalósí
taní: I. Öregsz616ben azok az utcanevek
emelkedjenek ,,hivatalos rangra", ame
lyeket az ott élők eddig is használtak.
2. Fel kell eleveníteni azokat a régi utca- és
területneveket, amelyek a jelentésükkel
valami fontosat árulnak el a település múlt
járól. (Ma a traktorosok nem Nadrág
fokra vagy Kódus-zugba mennek szántani,
hanem a B-S-öS táblába - ha el nem téved
nek. A fiatalok közül is egyre kevesebben
tudják, miért építették a régiek a Mírhó
gátat, mit is jelent a mírhó szó.). 3. Igyek
szünk utcanevekkel megakadályozni, hogy
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elfeledjük azokat az endrődi és gyomai szü
letésű embereket, akik az átlagosnál töb
be tettek szülőfalujukért, a világért, pl.
Hunya István, Kató József.

íme a javasolt változások:
Endrődi részen: a Kenderáztató utca

a Temető és a Szélmalom utca közötti
szakasza legyen Nagyfoki utca; Temető

utca Bankó utca legyen. A Polányi Máté
utca túl hosszú. A Gyoma felőli észak-déli
szakasza legyen Újtelepi utca; A Köztár
saság utca Korona utca legyen újból; a
Mohácsi utca Kúria utca legyen; a Babits
utca ENCI mögötti része Selyem utca
legyen; a Munkás utca Selyem utca le
gyen; a Hídfő Étterem legyen hivatalosan
is Dombszög; a Népligetsor Rév sor le
gyen, a November 7. lakótelep legyen
Kántorkerti lakótelep.

Gyomai részen: a Kolmann-telep új el
nevezésével kapcsolatban még nem zárult
le a közvéleménykutatás: a) Kner tér le
gyen. Indoklás: többen felvetették, hogy
a Kner utca jelentéktelenül kicsi a telepü
lés egyik legnagyobb alakjához viszonyítva.
b) Bethlen Gábor tér legyen. A Gyoma
endrődi Híradóban már olvashattunk a
Bethlen család és a település között való
színűsíthető kapcsolatról. A Szabadság
térnek a Református templom és magbolt
előtti szakasza Garzó Gyula utca legyen;
a SzántÓ Kovács János utca kapja vissza
a Kató József utca nevet; az Október 6.
lakótelep legyen Nyárszegi lakótelep;
A Felszabadulás utca legyen újból Mírbó

utca; a Móra Ferenc utca Lenin út felé
forduló szakasza legyen Kós Károly utca;
a Gutenberg utca legyen Magtárlaposi
utca; a besenyszegi kisgát melletti utca
Besenyszegi utca; Az Ady utcával pár
huzamos üdülősor Németzugi sor legyen;
a Zrinyi Ilona üdülőtelep elnevezés szűn

jön meg s legyen Hantoskerti utca a gát
víz felőli oldala is; Az Újkertsorra merő

legesen kiépített két új utca a) Keresz
túri utca - Cifrakerti utca, vagy bJ Napos
utca - Virágos utca legyen; Vorosilov ut
cára: (Kérünk javaslatokat. Régen Motro
gály utca volt.); Papp Zsigmond emlék
park: a Nagy Sándor utca melletti temető
egy szögletét méltóvá lehetne tenni Papp
Zsigmondhoz. Jó néhány általa készített
szobor, régi fák, a közelben levő Dávid
házi Bekes Sámuel-sír, a Kálmán Farkas
sír indokolják a javaslatot.

Öregszőlőben: a két kövesút: Szarvasi
út, Kondorosi út; Kondoros felé bal ol
dalt: Parajhegyi utca, Diófa utca, Kör
utca, Szőlőskert utca; Kondoros felé jobb
oldalt: Iskola utca, Kis utca, Hunya Ist
ván utca; a Kápolnási iskola és a Gulyás
csárda között induló dűlő Polyákha!rni
utca legyen; a leendő Polyákhalmi utcából
leágazó Bacsalaposi utca legyen; a Kertek
alja Szarvas felé eső része U gari utca legyen.

A Tanács Végrehajtó Bizottsága augusz
tus 31-én dönt az utcanév változásokról.
A lakosság augusztus 25-ig juttathatja el
észrevételeit a Tanácshoz vagy a Nagyköz
ségi Könyvtárhoz. H ornok Lajosné



Aratás után
A mindennapi kenyerünkhöz szükséges

búzamennyiségből már hosszú évek óta
többet termelnek mezőgazdaságiüzemeink.
A korszerű, nagy teljesitményü gépek az
aratás fáradságos munkájü is könnyebbé
tették. Mindezek ellenére a közvélemény a
mezlígazdasági munkák végzése közül
mindmáig változatlanul legnagyobb érdek
lődésseiaz aratási munkák végzését figyeli.

A tét valóban nagy, hiszen az eredmé
nyek alakulása a településünk határában
gazdálkodó mezőgazdasági üzemek anyagi
helyzetét, az ott dolgozók megélhetési le
hetőségét jelentős mértékben befolyásolja.

A gyomaendrődi mezőgazdasági üzemek
10078 hektáron vetettek őszi búzát és vé
gezték el ennek betakaritását.

Az aratást - az érés függvényében üze
menként néhány napos eltéréssel - július
első napjaiban kezdték meg, s a hónap
utolsó napjaira pedig minden gazdaság te
rületéről fedél alá került a termés.

Már a munkálatok ellítti határszemlék
alkalmával biztató képet mutatott a határ.
A termésbecslések során a tervet meghaladó
hozam elérésével számoltak a szakemberek.
Ez a várakozás a munkálatok befejezését
követő számadatok összegzése után igazo
lódott.

A hozamok minden üzemben elérték a
tervekben szereplő mennyiséget, illetve
négy üzemben a hektáronkénti termésátlag
2-4 q-val meghaladja a tervet. A hektáron
kénti legmagasabb termésátlagot - 5,2 t/ha
- a Győzelem TS2l-ben érték el, s a terv
hez viszonyitva az Alkotmány Tsz-ben a

legjobb - terv: 4,7 t/ha, tény: 5,I t/hs - az
egy hektárra eső termésátlag.

Az öt mezőgazdasági üzem által őszi

búzából megterme!t mennyiség 48 863
tonna, ennek az egy hektárra eslí termés
átlaga 4,84 t/ha.
Kedvező feltételeket teremtett a mun

kák végzéséhez az időjárás, de ahhoz, hogy
viszonylag rövid idő alatt sikerült a munka
befejezése, jelentős mértékben hozzájárult
az aratási munkákban résztvevőklelkiisme
retes, áldozatkész munkája. Gördüléke
nyebbé tette a termelést, hogy az anyag- és
alkatrészellátással, a terményátvétellel nem

voltak jelentős,ebb gondok. Idén is segí
tették az aratást a különböző társgazdasá
gok kombájnosai és a szállítójármüvek
dolgozói.

Folyamatosan halad a járulékos és talaj
munkák végzése. Megkezdődött a szalma
betskarítása, s végzik a különböző tala;
művelési munkákat.

,,Aratásra való idő van!" - hangoztat
tuk gyakran az árnyékban is mintegy 40
fokos hőségben. Védett helyre került a ke
nyérnek és takarmánynak való.

Fülöp István

Népfrontpolitika a település egységéért
A kevésbé járatosak még az elmúlt évek

ben is hajlamosak voltak legszélesebb tö
megmozgalmunkat, a Hazafias Népfromot
rangján alul értékelni. Csak a végrehajtás
jut rájuk - vallották -, a tanács- és párt
testületek kiszolgálói, heterogén az össze
tételük, tevékenységük az ötévente tartott
választások felülről jövő irányításának a
lebonyolításában merül ki. Különben is,
amit a népfront végez, megteszik más tes~

tületek, szervezetek is - mondották sokan.
Hogy ez mennyire nem így van, arra

példa a Hazafias Népfront 1985-ben tartott
VIII. Kongresszusa, és az ott hozott ha
tározatok. Egy olyan sajátos politikai tö
mörülésről van szó, mely a nemzet előtt

álló időszerű feladatok megvalósítására
egységbe hívja a társadalom minden osz
tályát és rétegét. Mivel nem világnézeti,
hanem politikai, cselekvési egység alapján
egyesíti az embereket, benne az együtt
működés lelkiismeretí válság nélkül lehet
séges a vallásos emberek számára ís, hiszen
az összefogás, a cselekvés, a közéleti és lak6
területi tevékenységben való aktiv részvétel
nélkül nehezen képzelhető el előrelépés az
az országban, de nehezen képzelhető el
Gyomaendrődön is. A népfront munkáját
a párt politikája alapján fejti ki, de önál
lóan dolgozik, irányítja és képviseli a la
kosság legszélesebb körének véleményét.

Gyomaendrődöna városi jogú nagyköz
ség párt-végrehajtó bizottsága ez év tava
szán tárgyalta a Hazafias Népfront Bizott
ság és Elnökség munkáját. HWlya Elek el
nök és Szabó Incéné titkár szá.-nolt be a
testület újjáválasztása óta - 1985. szeptem
ber 25. - végzett munkáról. Tevékenységü
ket hat munkabizonságban végzik (gazda
ságpolitikai, Béke-Barátság-Szolidaritás,
társadalompolitikai, művelődéspolitikai,fo
gyasztók helyi tanácsa és városszépítő

környezetvédelmi munkabizottság). Meg
tárgyalták többek között a természet- és
környezetvédelem helyzetét, a térségi
gazdaságpolitikai feladatok végrehajtását,
a munkaképes koroÍ lakosság élet- és mun
kakörühnényeit, az egészséges életmódra
nevelést, a szennyvízbekötés lehetőségeit,

acsapadékvÍZ elvezetését és a gázhálózat
bővítését. Természetesen az illéseket élénk
vita, őszinte kritikai hang jellemzi. Igen
jó kapcsolatot építettek ki a helyi twácsi
vezetéssel, melyek a rendelettervezeteket
még a döntéselőkészítő szakaszban a nép
fronttestüle. elé terjesztik, így m6d nyílik
a lakosság véleményének, hangulatának
megismerésére, az esetleges korrekciókra.

A beszámoló nemcsak az eredmények
regísztrálására ~zorítkozott, hanem önkri
tikusan felt:L-ra azokat a területeket, ahol
előbbre kelJ lépni. Ilyennek tartotta töb-

bek között a választások politikai és sze
mélyi előkészítésében eikövetett hibák kor
rigálását, az állampolgári közömbösség és
bezárkózás feloldását, a személyes kap
csolatok további erősítését.

Hozzászólt a vitához Szegfű István, a
Hazafias Népfront Megyei Bizottságának
titkárhelyettese is, aki szerint örülne a
megyei vezetés, ha sok városban ilyen
szinvonalon végeznék a területi munkát.
Ebben nagy szerepe vm a függetlenített
titkámak, Szabó Incéné személyében, s az
ő szervezőkészségének. Szegfű István
kérte a párt végrehajtó bizottságát61, hogy
olyan követelményrendszer! támasszon a
mozgalo;n felé, melyben a "két település"
egysége erősödik.

Mészáros Gábor

A település lakosságára kivetett

5482868 Ft ad6b61 az első félévben

2881732 Ft-ot fizettek be, amely

52,55%-oS teljesítést mutat. A TEHO

kivetett összege 3696840 Ft, melyböl

a lakosságI 689856 Ft-ot-45,7I%-ot

fizetett be.
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Fesztivál Törökországban Szépségkirálynő Imri Ildikó

Magyar tánc a török utcán

Kücük, az magyarul kicsi, büjük, az
nagy, a köszönöm pedig tesekkfu ...
A törökországi nemzetközi folklór fesz
tivilia tartVa így betűzgették a Körösmenti
Szövetkezeti Néptáncegyüttes tagjai ez év
június I-én - a Körös Volán autóbuszán
utazva - a török-magyar szótárt. Négyezer
km volt még előttünk, s kissé kedvetlenül
szemlélődtünk az esőáztatta ablaküvegen
át. Felhős, csapadékos időjárás kísérte cso
portunkat egészen az úticélig. .

A magyar-jugoszláv határon több órás
kényszerű várakozással és a közbeiktatott
pihenőkkelegyün 39 óra múltán érkeztünk
meg a már Ázsiában lévő Inegöl városába,
ahonnan a meghívás érkezett. Két gép
kocsivezetőnk kimerülten, a táncosok fájó

derékkal, de megkönnyebbülten szippan
tották be szál!áshelyünk - az Oylat nevű

üdülőfalu - párás, ám tiszta, reggeli leve
gőjét. Néhány órás pihenő után már gör
dült is autóbuszunk az első fellépésre. Elő

ször Inegölben török és jugoszláv csopor
tokkal együtt szerepeltünk a város egyik
hatalmas terén. Az ünnep apropója a vá
rosban évről évre megrendezendő "sza
móca fesztivál" volt. A helybéliek ínycsik
landozó, gyönyörű gyümölcsökkel nevez
tek be a versenyre. A nézők között helyet
foglalt a városka polgármestere is.

Az első fellépést követően egy szabad
téri színpaddal felszerelt sportpályán mu
tatkoztunk be. A délutáni próbák után csak
hajnali két órakor vehettük birtokba a szín-

padot, s az akkorra már igencsak megfo
gyatkozott közönség előtt kezdtük a tán
cot. A török csoportok műsora jócskán el
húzódott. A szervezők ugyanis nem hatá
rozták meg a műsoridőt, így mindenki
annyit szerepelt, amennyit akart. Sajnál
tuk is a Jugoszláviából érkezett együttest,
mivel ők hajnali három órakor léphettek
színpadra. Közönség pedig ekkor már
csak alig-alig volt. A hajnali liazatérés után
nem sok pihenőt engedhettünk meg ma
gunkr."1.ak, mert már délelőtt próbánk volt,
s kora délután a város egyik utcáján kellett
szórakoztatnunk a közönséget, hirverést
csinálva ezzel" is az esti műsorhoz.

A fesztivál utolsó napjának legjelentő

sebb eseménye az ételbemutató volt, amely
a város egyikligetében zajlott. Együttesünk
nek három helyszínen kellett szerepelnie.
Este hirdették ki, hogy a helyi sajtó kép
viselőinek szavazata alapján a külföldi
együttesek szépségkirálynője Imri Ildikó
lett. Másnap a helyi lapokban egy színes
fotóval illusztrált rövid cikk adott hírt erről

az eseményről.

A szervezők figyelmességének és kedves
ségének köszönhetően felejthetetlen napo
kat töltöttünk Törökországban. Útban ha
zafelé megcsodálhattuk Isztambul épité
szetét, és a híres bazársort, ahol valamennyi
árus - mintha ránk lett volna írva, hogy
magyarok vagyunk - anyanyelvünkön invi
tált bennünket az üzletekbe. Hazafelé foly
tatva utunkat a Márvány-tenger partján,
Ja!ovában egy kemping faházaiban pihen
tük ki az elmúlt napok fáradalmait. Haza
érkezvén nagy üdvrivalgással köszöntöt
tük a Gyomaendrőd szélén álló helységnév
táblát. Úgy gondoljuk, hogy Törökország
ban is méltóképpen képviseltük hazánkat,
öregbitve településünk hírnevét.

Megyeriné Csapó Ildikó

A szélnek szárnya nő a sik mezőn, s rohan
megrészegülve, bátran boldogan;
simogatva fűt, fát, hajlator.
:bledve zúg a nád.
A már halott
fűszálak útrakelnek libegve.
Élő mosoly most a táj.

Beillschróth Károly

Seperd ki szél a bűnt, a szitkokat!
:bgesd el tűz mélyen a föld alatt!
Hogy eljöhessen hajnal-tisztulás,
síksági-pirkadat,
igaz-mosoly!

SZÉLSORS

De fáj,
mikor a város szennyesét
kedveszegett bánattal hordja szét.
Átok, sötétség, gyűlölet áradat
lélek-romokba bújva sistereg.
Fortyog a szenny, iramlik
s átkozott folytó a szmog,
amit a város magára rálehel.

Dr. Csaba Kálmán, orvos:
- Foglalkozhatna a Hiradó a nagyközség

közművelődésével is. E téren ugyanis na
gyon el vagyunk maradva az országos szín
vonalhoz képest. Ú gy vélem, hogy a helyi
lapnak kicsit kö=űvelődési jellegű újság
nak kell lennie. Emellett ajánlhatok még
egy örökzöld témát, az egészséges élet
módra nevelést. S ha javasolhatom, foglal
kozzanak többet a környezetvédelemmel ...

Timár János, lakatos:
- írjanak például a Zrínyi utcai útépí

tésről. Már egy éve befizettük az ötezer
forintot, és még mindig nincs kész az út.
Már háromszor ásták ki a tükröt. Azután
irjanak az ivóvizgondokról, aholtágakról,
a városiasodásról, a fejlődésről, s olyan
témákról, ami mindnyájunkat érdekel ...

Gyuricza János, a Rózsa Presszó üzlet
vezető-helyettese:

- A Gyomaendrődi Hiradó korábbi szá
maínak hangvétele számomra túlságosan
hivatalos volt. :bn újságszerűbb újságot
szeretnék olvasni, ami az aktuális esemé
nyek, és gondok mellett foglalkozhatna
például a szórakozási lehetőségekkel is.
Mi itt, a Rózsában szombaton és vasárnap
akár le is húzhatjuk a rolót, mert mindenki
a Halászkertbe és a Pavilonba megy szó
rakozni. Pedig van nekünk is kerthelyisé
günk. Többet olvasnék a helyi sportéletről

is. Emellett kézbe kellene már ven.'li az
idegenforgalom fejlesztését, jobban ki
használva az itteni lehetőségeket...

Dr. Hanyecz Károly, az ENeI elnöke:
- Remélem, hogy friss, aktuális infor

mációkkai találkozom majd az új Híradó
ban. Egy-egy üzem, cég terveiről, munká
járól, sikereiről is szívesen olvasnék cikke
ket. :bv végén pedig például összehasonlító
adatokkal tájékoztathatnák a lakosságot a
település gazdasági egységeinek helyzeté-

VÉLEMÉNYEK
Miről írjon a Híradó?

ről. így a dolgozóknak is információs csa
tornája lehetne a helyi lap. Ne csak a múlt
ról írjanak, hanem a jövőről is. Például
a település fejlődéséről, a tervekről, és az
elképzelésekről ...
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Tandi Mária elveszett ötven éve

Tizennyolc éveseII . ..

Eszternek I94z-ben fekete kávé zaccá
ból azt jósolta egy nií: van egy alacsony,
bama hajú testvére, akinek neve M betű

vel kezdiídik, s valahol távol él. Él. Majd
egyszer jelentkezik. Azóta Eszter titokban
reménykedett.

"Kedves Tiszteletes Úr!" 30 éve élünk
Ang:iában, 25 éve Woodford Greenben.
Húsvét körül megkért az egyik helyi orvos,
aki tudta, hogy magyarok vagyunk, meg
látogamék-e egy magyar asszonyt, aki az
ií kórtermében van ... 1939 óta van ebben
a kórházban. Elmegyógyintézet ez, aza2
egy nagyon nagy bolondok há< a ... Dr. Or
ton kb. 9 hónapja van itt. Megnézte a régi
kórlapokat, ezután elhatározta, hogy utána
néz, mi történt itt. Mária nem elmebeteg,
az biztos. Meglátogattam Máriát ..., elő

ször lassan beszélt, ... a következőket tud
tam meg tőle: Tandi Mária, született Gyo
mán, Békés megyében, I910-ben. Refor
mátus ... Hét leánygyermek a családban,
Róza, Juliska, Mária, Margit, Erzsébet,
Teréz, Eszter. Mária felkerült Budapestre
18 éves korában, mint háztartási alkal
mazott. Körülbelül kilenc évig volt ott ...
I937-ben kijött kb. 50 magyar fiatal leány
nyal Angliába. Mária Wa2esbe került
Captain Douglas-hoz, mint szakácsnő. Egy
évig volt Ott. Ez idő alatt meghalt az édes
anyja Gyomán. Kitört a háboru, Mária
nem tudott elutazni haza, idegösszeroppa
nást kapott. Felutazott egyedül Londonba,
ott egy Weiss Marika nevezetű asszony el
hozta ide a kórházba. Azóta mindenki el
feledkezett róla. Még azt sem tudták, mi
lyen vallású. Zsidó vagy katolikus, ezt ta
lálgatták évekig . . . Nagyon szeremém
megkérni, megérdek.1iídné-e van-e, él-e
még valami rokona Ott, Gyomán? ...
Dr. Orton szerint Mária nem beteg, ií azt
szeretné, hogy magyarok közt töltse el
utolsó éveit ...

Tiszteletes Úr! Még ha a válasz negatív
lenne, akkor is legyen olyan kedves és ír
jon... Honfitársi üdvözlettel dr. Intze
Trak Gyuláné."

A cúnzett, Sipos Tas Töhötöm gyoma
endrődi tiszteletes a gyülekezetben azon-

"Majdnem ötven évet töltött egy nií
Claybury-ben egy pszichiátriai kórházban,
csak azért, mert nem tud angolul beszélni.
A magyar Tandi M-áriát, aki most 78 éves,
I939-ben vették fel a kórházba, mert dep
resszióban szenvedett. Sohasem hivtak
tolmácsot hozzá, az orvosi feljegyzések el
vesztek, s róla teljesen megfeledkeztek.
A tragikus eset csak azért most derült ki,
mert a kórház bezárására készülnek, és a
betegeket valahol el kell helyezni. Felhá
borító - mondta Carolin Clark, a Waltham
Forest-i egészségügyi tanács titkára. Két
ségbe vonta, hogyan kaphattak az ideg
betegek megfelelií orvosi kezelést, amikor
nyelvi korlátok is felmerültek. Malcolm
Scott, a kórházi betegek igazgatója elis
merte, hogy évekkel ezelőtt kellett volna
egy tolmács. Viszont Máriát bent tartani
Jlalapjában véve emberi cselekedet volt«" 
írj az Ilford Recorder című angol lap ez
év május 26-i száma.

nal elkezdte a nyomozást. Ki tud ilyen
családról. A nyomozás sikerrel járt. Mindez
történt a múlt év nyarán. A hír, hogy Mária
él, egészséges és haza akar jönni, hol bol
dogan hihető, hol aggódva hihetetlen a hat
testvér és családjaik számára. Intze-Trak
Gyuláné pedig ott kint, Angliában fárad
hatatlanul intézi az ügyeket a hazatelepü
léshez, s közben nagy türelemmel tanítja
a magyar szóra a ma már 78 éves Mária
nénit. Kell is a türelem és a tanitás, hiszen
Mária néni az intézetben töltött fél évszá
zad alatt nem szólalt meg, angolul nem tu
dott még, amikor bekerült, magyarul pedig
kihez is szólhatott volna, amikor senki
sem törődött vele. Csak ellátást kaPOtt,
figyelmet nem, s hogy ki is lehet ő való
jában, miért nem látogatja senki? Ezek a
kérdések már csak akkor merültek fel - ta
valy - amikor eldöntötték, gazdasági okok
miatt fel kell számolni a kórházat.

1988. július IS. Délután 3 óra. A Feri
hegyi repülőtéren izgatott csoport jár fel
alá. Egy részük Gyomaendrődről jött, a
többiek a fővárosban laknak. A családot el
kisérte a tiszteletes úr is. Várják a repülőt

Angliából, 16.20 az érkezési ideje, de már
tudják, húsz percet késik. Hozza Máriát.
Vajon milyen most a testvér, akit utoljára
27 éves korában láttak. Akkor szép volt,
bizonyítja a fénykép. Milyen lesz a talál
kozás? Szól-e majd hozzájuk?

A testvérek egymás szavába vágva me
séinek. Állandóan keresték Máriát, nem
hitték, hogy eltűnt. Vöröskereszt, követ
ség, egyéb szervezetek válaszolták pedig;
nincs hír róla sehol, bizonyára nem él már.
A család egyik tagja még a VIT-en is nyo
mozott, két lányt kért meg, kutassanak
Londonban, ugyanis az utolsó nyom egy
londoni ház, itt lakott Mária, de a házat le
bombázták. A nyom ezzel megszakadt.
Másik családtag Amerikában él, onnan
szervezte a keresést, eredmény nélkül.
Egyetlen testvér nem érte meg a találko
zást. A többiek egy éve várják, hogy haza
érjen végre Mária. Itthon a helye.

*
Részletek Zsuzsa leveleiből:

" ...a jogi helyzet szerint Mária néni
nem létezik, eltűnt... A régi papírjai
mind elvesztek. Az útlevele a háboru alatt
eltűnt ... nagyon készül haza, kicsit fél is,
ami természetes... Még mindig semmi
újság, csak áll a dolog. Az angolok hires
bürokraták. Sehol semmi. Mint az eszelős,

telefonálgatok a követségre. Ott azt mond
ják, hogy otthon kutatnak, Mariska néni
magyar állampolgár volt-e valóban ... Már
nagyon türelmetlenek vagyunk... Innen
nem intézhetünk többet, Budapesten kell
érdekliídni a rokonoknak . .. Teréz néni
halálát nem mertük bevallani, attól fél
tünk, felizgatja magát ..."

Az egyik levélen pár sor, göcsörtös be
tük, s egy rajzolt sziv. Aláirás : Mária
Tandi. "Sokat gondolok rátok. Az idő

nagyon lassan múlik. Mikor megyek Gyo
mára? Nehezen megy az írás. Régen nem
írtam levelet. Jól vagyok."

*
Négy óra negyven perc. Esik az esií, de

a család apraja-nagyja a teraszon várja a
repülőgép érkezését. Aztán gyorsan le
mennek, hogy ott legyenek, amikor a fo
lyosó ajtaján kilép a várva várt Mária.
Hogy mennyire várják, ki tudja azt el
mondani? Izgalom, könnyek. És nyílik az
ajtó. Zsuzsa karjára támaszkodva kilép
Tandi Mária. Ötven év után újra itthon,
rokonok között. Azonnal körülveszik, s az
idegen várakozók sem türelmetlenkednek.
Vakuk villannak, dolgoznak a televiziósok,
az újságírók. Biztosan valami pires ember 
szólal meg valaki az idegenek közül és né
zik ők is meghatottan a nagy eseményt.
Mária néni karjában egyre nő a virághalom.
Az egy élemyi magány után most még
nem tud mit kezdeni a rázúduló szeretet
tel, igen, igen, üdvözlöm, yes, ennyi, amit
mond, sűrűn bólogat, olykor elmosolyodik.
Fáradt is. Zsuzsa, aki egy éve intézi meg
szállottan ügyeit, óvja, félti, de örömmel,
könnyes szemmel adja át a családnak. Mária
néni döntött úgy, Gyomaendrődön akar
élni ezután, testvérénél, Rózánál, s annak
családjánál Homok Mátééknál.

Honti Katalin
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- Apolló mozira változik a gyomaendrődi

November 7. filmszínház neve, A me
gyei moziüzemi vállalattól kapott in
formádó szerint a névválroztatást az
indokolta, hogyamegyében több film
szinház is viselte a November 7. nevet.
Mint megtudtuk, a Kossuth mozi neve
egyelőre nem változik.

*

Megyeriné Csapó Ildikó

Körös-parti vásár

*

"Rekkenő a hőség, de hűsít a Körös és
a hideg ital." Ez a mondat gondolom
többször is elhangozhatott a mintegy két
ezer résztvevőtől július 24-én, a hatodik
Körös-parti vásáron. Az árusoknak és a
rendezőknek a fentiekből túlnyomórésLt
csak a hőség jutott.

Igazi vásári hangulatú zene fogadta azo
kat a látogatókat, akik már kora reggel el
indultak vásárfiát keresni. (Néhány hónap
pal ezelőtt csaknem szá:/. kereskedőnek

küldtünk meghívólevelet. Sokan nem is
válaszoltak, többen nemleges választ ad
tak, s csak kevesen jelezték részvételi szán
dékukat, közülük sem jöttek el valameny
nyien a vásárra. Így szándékunk ellenére
sajnos hiányoztak a népi mesterségek kép
viselői, a zsűrizett termékek árusai.)

A szabadtéri szinpadon a 35 fokos hő

ségben is becsülettel helytálltak az amatőr

szereplők. Fellépett a művelődési központ
népdalköre, és a Körösmenti Szövetkezeti
Néptá.!lcegyüttes is. A fellépés után az
együttes csinos hölgytagjai divatos nyári
ruhákat is bemutattak Hegedűs József
kiskereskedő árukész!etéből. A balmazúj
városi Ifjúsági Fúvószenekar tagjainak
színvonalas műsora nagy sikert aratott,
éppúgy, mint a Voga-Turnovszky duó
közérdekűmondanivalóval fűszerezettkon
certje. Új prograrnként szerepeltek a mű

velődési központ által szervezett ügyes
ségi- és szerencsejátékok. A céllövőide és a
forgó is sokakat vonzott.

Úgy gondoljuk, hogy a már hagyomá
nyos júliusi vásári vasárnap sok embemek
szerzett kellemes órákat. Ismétlés követke
zik - javitott kiadásban - 1989. július
23-án.

Endrődön 1690 és 1985 között 1800
Gyuricza nevíí személy született, több mint
700 kö'tö'tt házasságot, 1300-nál többen
haltak el, sok százan szóródtak szét ha
zánkban, s határainkon túl. Az endrődi

Gyuriczák származásáról, letelepedési kö
rülményeiről írt könyvet Gyuricza Antal,
nyugalmazott tanár "Az endrődi Gyuricza
család" eimmel. A könyv várhatóan ez év
augusztusában jelenik meg. Megvásárolható
a gyomaendrődi könyvesbolthan és a tanács

Fot6: Fazekas Ferenc Pénzügyi Osztályán. Ara: 98,- Ft

H. E.

sek, udvariasak a kiszolgálók, úgy, hogy jól
érezzük magunkat. Jövünk jövőre is ...

Egyre népszerűbb a Templom-zugi
szabad strand. A holtág kellemes, ~iszta

vize idén augusztus I-ig több mint IS ooo
strandolónak nyújte-tt kellemes időtöltést.

Bővültek a szabad strand szolgáltatásai;
a hűtött italok, a jégkrém meiíett kapható
már hamburger, hot-dog, sőt di."'l,"'lye is.

A gyomaendrődi Körös Horgászegye
sület horgásztanyáján a Siratói-holtág mel
lett idé... augusztus elejéig 187 vendégnek
adtak szállásr. Az udvar sarkában álló ha
talmas lakókocsi és a sötét szinű, nyugat
német rendszámú Nissan személygépkocsi
Dombóvári Sándoré, aki mint elmondta,
német állampolgárságú, és Heinbrunl'lban
állami tis~ tviselöként dolgozik. Évekkel
ezelőtt egyszer, a Szarvasi Kempingben
vert sátrat, de csak a' kocsi tövében talált
némi árnyékot. Megunva a tikkasztó nap
sütést, árnyékos helyet keresve bukkant rá
a Siratói.-holtág szélén álló horgásztanyára.
Ennek már négy éve, s azóta minden nyá
ron itt horgászik. Most a feleségével és
még két német házaspárral érkezett.

- Már csak a jó levegő és a természet
szépsége miatt is megéri ide jönni. Gyak
ran járunk a községi strandra is, jó a víz,
rendesek az emberek, lehet jókat enni, s a
vendéglőkben hideg a sör - mondja ne
vetve Dombóvári úr, - Szeretek horgászni,
s annak is örülök, hogy itt még nincs ki
betonozva a part, és a szúnyogok is
ugyanúgy csipnek, mint régen.

- Gondolom itt, Magyarors2.ágon ol
csóbb is a nyaralás, mint mondjuk Spanyol
országban?

- Hát, perSze. Nyolcszor vollunk már
Spanyolországban. Legutóbb egy 18 napos
nyaralás 1500 márkánkba került. Itt két
három hétig megvagyunk 5-600 márká
ból. ..

Dombóváriék vacsorához készülnek.
Vadnyúl, rántott csirke lesz a menü, né
met sörrel és whiskyvel.

Dombóváríék horgászni indulnak

Strandjának, természetes vi;;:einek kö
szönhetően évről évre egyre jelentősebb

idegenforgalommal büszkélkedhet Gyoma
endrőd. Holtágaink mentén több száz hét
végi telek, nyaraló és horgászhely nyújt al
kalmas helyet a pihenésre.

A strand és a kemping május 31-én nyi
totta meg kapuit a vendégek előtt. Július
23-án, 24-én - szombaton és vasárnap 
volt az idei csúcs. Ezen a hétvégén két
nap alatt, több mint hatvanezer forint volt
a strand és a kemping bevétele.

Vass Ignác, a fürdő vezetője elmondta,
hogy május 31-től, augusztus I-ig 532
vendéget fogadott a kemping. A külföldiek
közül legtöbben Hollandiából, Belgium
ból, NSZK-ból és Csehszlovákiából érkez
tek.

- A kempingünk sajnos eléggé hiá....lyOS
felszereltségű - tájékoztat Vass Ignác. - El
kelne még körülbelül tíz zuhanyfülke,
legalább egy mosogatóhely, egy konyha
néhány villanytűzhellyel, több illemhely,
és több áramcsatlakoztató helyre is szükség
lenne.

A monori Kovács Károly feleségével és
fiával immáron I I éve minden nyáron
Gyomaendrődöntölti szabadsága nagy ré
szét.

- Annak idején egy alkalommal Jász
szentandráson kempingeztünk. Nemigen
tetszett a környék, és egy gyöngyösi házas
pár elcsalt bennünket Gyomaendrődre.

Azóta minden évben idejárunk - mondja a
feleség. - Csöndes, nyugalmas, barátságos
hely. A strand gyönyörű, nem olyan zsú
folt, mint például a gyulai. A férjem a
kempingbéli szomszéd férfiakkal már kora
reggel kimegy horgászni a Kecsegésre, és
a Siratóba. A fiamnak itt a/diszkó és én is
találok magamnak prógramot. Szinte
mindenkit ismerünk itt a kempingben, hi
szen nem ~i vagyunk itt az egyetlen
"visszajáró lelkek". Nem panaszkodhatunk
az ellátásra sem. Monoron például hét
főnként nem lehet hentesárut kapni az
ABC-ben. Itt pedig minden nap tele van a
bolt. Az üzletekben, vendéglőben kedve-

Jövünk jövőre is ...
Akinek még a szúnyogcsípés is jólesik
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Ifjú bajnokok) akikre büszkék lehetünk

Kép: Alló sor balról - jobbra: Bélteki János edző, Uhrin Z., Szilágyi A., Karácsony J.,
Balázs L., Palercsik V., Túri T. Ülnek: Balázs Zs., Gubucz J., Tóth Zs., Szántó B.,
Kocsis Zs., Megyeri Gy., Farkas J. Fekszik: Szabó Z. A képről hiányzik: Rávai L.,
Forgács T., Rácz P., Berta 1., Babos L., uhrin J.

A megyei 1. osztályú labdarúgó-bajnok
ság 1987/88. évi sorozatának végén a baj
noki tabellákon a köve'J<:ezőképpen helyez
kedtek el a gyomaendrődi STK labdarúgó
csapatai: felnőtt csapat 4. helyezett 42
ponttal, ifjúsági csapat 1. helyezett 44 pont
tal, serdülő csapat 7. helyezett 26 ponttal.
1964 után 24 év elteltével ismét megyei
bajnok ifjúsági labdarúgó csapatot köszönt
hettünk településünkön. Nem volt teljesen
váratla.."l ez a siker. Az elmúlt két bajnoki
évben is dobogón végeztek a fiatalok.
A csa;Jat gerince olyan fiatalokból áll, akik
már évek óta együtt dC~6oznak. A serdülő

csapatban kezdték, ahc! két éven keresztül
serdülő korosztályból kiöregedve az ifjú
a dobogón végeztek. 1986-ban kilencen a
sági csapatban folytatták a munkát Csigir
Péter edző keze alatt. A rutinosabb ifjúsági
já:ékosokkal együtt hajtós, jó kollektíva
jött össze. A bajnoki év közben fegyelmi
okokból edzőváltozástkellett a szakcsztály
vezetésnek végrehajtani. Az utolsó hét
fordulóban már Bélteki János ült a kis
padon. Nagyszerűen hajrázott a csapat.
Ezen a hét mérkőzésen 13 pontot szerzett.
Összességében is imponáló a teljesítmény.
28 mérkőzés en 21 győzelem, 2 döntetlen,
5 vereség, 109:36 gólkülönbség és 44 pont.
Ennyi kellett a bajnoki eimhez.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a baj
noki címnek. Hosszú távon a felnőtt csapat
is profitálhat a sikerből. Ez példázza, hogy
az 1988/89-es bajnoki évre való felkészü
léshez, már az első csapat öltözőjében ké
szülődött Karácsony József, Tóth Zsolt,
Balázs Lajos, Balázs Zsolt, Palercsik Vince
és Szá..."ltó Béla. Közülük többen már az idei
bajnoki év során bekerulhemek a felnőtt

csapatba.

Közlemény
A lakosság önkéntes társlllásával I989.

évi kivitelezésre tervezeU közmüvek (gáz-,
szennyvízvezeték, szilárd burkolatú úr)

épírőközösségi IItcatársulásainak szervezési
határideje [988. szeptember 30.

-'Felhívjuk az érinteuek és a szervezó'k
figyelmér, hogy a közmü léresítésének mű

szaki alapfeltételeiről, valamint az elnyer
hető tanácsi támogatás mértékéről előzetesen

tájékozódjanak a Városfejlesztési hodá
nál ahol a szervezéshez szükséges nyomtat
ványokat is megkaphatják.

Részletes ismertetés a szeptemberi szám
ban jelenik meg.

Vj. Nk. T ancús V. B.

Tanácsülés
Gyomaendrőd Városi Jogú Nagyközség

Tanácsa 1988. sze,ptember 14-én délután
fél kettőtől a Katona József Művelődési

Központban tartja soron következő ülését.
A tanácstestület a KISZ-Bizottsággal

E sorok között szeremém megköszönni
a két edző, a kiemelkedőt nyújtó játéko
sok, Karácsony József, Balázs Zsolt, Tóth
Zsolt, Palercsik Vi\1.ce, Rácz Péter, Berta
Imre, Rávai János, Kocsis Zselt munkáját.
Ugyanakkor képességeiket ismerve többet
kell, hogy nyújtsanak Balázs Lajos, Szántó
Béla játékosok.

A b2jnoki év befejeztével az ifjúsági és a

együtt tekinti át az ifjúságról szóló törvény
végrehajtásának helyi tapasztalatait, majd
a középfokú oktatás s:z;emélyi és tárgyi fel
tételeinek és a szakmunkásképzés fejlesz
tésének feladatait vitatja meg.

A harmadik napirend keretében a Mű

velődési, Ifjúsági és Sport Bizottság meg
választása óta végzett munkájáról számol
be. A tanács munkája és a napirenden sze
replő kérdések iránt érdeklődők a helyszí
nen figyelemmel kisérhetik a tanácsülést.

Hírek
- Közhasznú munkát öten végezhetnek

településünkön. Erről kötött megálla
podást a gyomaendrődi tanács a Békés
megyei Tanács V. B. Munkaügyi
Osztályával. A munkaalkalmat nem
találót két hónapig lehet e formában
alkalmazni. Ezek a dolgozók út-, és
csatornatisztítást, valamint parkgon
dozást végeznek.

*
- Településünk óvodáiba az 1988/89-es

tanévre 181 gyermeket írattak be,

felnőtt csapat Csehszlovákiában ven részt
egy nemzetközi labdarúgó-tomán. Az ifjú
sági csapat a harmad.ik helyen végzett, míg
a felőtt csapat veretlenül lett tornagyőz

tes.
Mindkét csapat megkezdte a felkészü

lést az 1988/89-es bajnoki évre július II-én.
Az 1988/89-es bajnoki év nyitánya augusz
tus 14-én kezdődött. Vass Ignác

így összesen 623-an fognak óvodába
járni. Valamennyi jelentkezőtfe/vettek.

*
- Szolgálatellátó táborozáson vett részt

zánkán a művelődési központ tánc
klubjának 16 úttörő táncosa a múlt
hónap 4-15-e között. Az úttörő tán
cosok táborozásuk ideje alatt tánc
bemutatókkal szórakoztatták az úttö
rőváros lakóit. A gyerekek lelkes és
fegyelmezett szereplésükért az elmúlt
évhez hasonlóan ismét a táborvezető

dicsérő oklevelével térhettek haza.

*
- A XIII. Országos Ifjúsági Horgász

vetélkedőmegyei dönt6jén a gyomaend

rődi Körős Horgászegyesület fiatal ver

senyzői eredményesen szerepeltek.

A négy versenyszámból - elméleti ismere

tek, barkácsolás, célbadobás, halfogás 

álló vetélkedőn az 1971-1974-es szü

letésüek közül els6 helyezést ért el

Roszik Zsolt. Az 1975-ös és a későbbi

születésüek közül Kun Norbert leu az

első.
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Mit? Hol? Mikor?
A MOZIK MŰSORA Kossuth filmszínház Vásárok:

November 7. filmszínház

Aug. I4-I5-én 20 óra Szökevényvonat
(amerikai)

Aug. IS-lg-én 20 óra Fantasztikus labi
rintus (amerikai)

Aug. 20-2I-én 20 óra A sárkány útjai
(hongkongi)

Aug. 21-én IS Óra Rém mese
(amerikai)

Aug. 22-én 20 óra Az ifjú Franken-
stein (amerikai)

Aug. 25-27-én 20 óra Ritz fürdőház

(amerikai)

Aug. 2S-2g-én 20 óra Én a vizilovakkal
vagyok (olasz)

Aug. 2S-án I S óra Lolka és Bolka me-
séi (lengyel)

Szept. 1-3-án Ig óra Kicsi kocsi Monte
CarJóba megy
(amerikai)

Szept. I-3-án 17 óra Szupermodell
(amerikai)

Szept. 4-S-én 17-Ig óra Nagy zűr Kis
Kínában
(amerikai)

Szept. S-9-én 17 óra Legyőzhetetlen

Vu-Tang (kínai)

Ig óra Amerikai feleség
(olasz)

Szept. Io-én 17-19 óra Három férfi,
egy mózeskosár
(francia)

Szept. 1I-12-én 17 óra Gyilkos robotok
(amerikai)

19 óra Frankenstein
menyasszonya
(angol)

Szept. 15-17-én 17-19 óra Az ördög jobb
és bal keze (olasz)

Aug. 31-én 20 óra Elfújta a szél
(amerikai) Filmm.

Aug. Is-én 20 óra Frankenstein meny
asszonya (angol)

Aug. 20-án 20 óra Az elveszett frigyláda
fosztogatói (amerikai)

Aug. 21-én 18 óra Indiana Jones és a
végzet temploma
(amerikai)

Aug. 22-én 20 óra A bolygó neve: Halál
(amerikai)

Aug. 27-én 20 óra A rózsa neve
(NSZK-olasz-francia

Aug. 2S-án IS óra Break II. (amerikai)

Aug. 2g-én 20 óra Más mint a többi
(szovjet)

Szept. 3-án 19 óra Én a vizilovakkal va
gyok (olasz)

Szept. 4-én 17 óra Nyitott ablak
(magyar)

Szept. 5-én 19 óra Három férfi, egy mó
zeskosár (francia)

Szept. Io-én 19 óra Gyilkosság a sötétben
(dán)

Szept. II-én 17 óra Árulás és megtorJás
(kínai)

Szept. 12-én 19 óra A menyasszony gyö
nyörű volt
(magyar-olasz)

Szept. I7-én 19 óra Végső visszaszámlálás
(amerikai)

Kertmozik (kezdés 21 órakor)

Pavilon (Erzsébet-Liget)

Aug. 17-én Fogadjunk (olasz)

Aug. 24-én Asteris és Cleopátra (francia)

Aug. 31-én Montreáli bankrablás
(amerikai)

Rózsa presszó

Aug. 16-án Frankenstein menyasszonya
(angol)

Aug. 23-án Száguldó falka (ausztrál)

Aug. 30-án A veréb is madár (magyar)

Aug. I4-én Gyomaendrőd: országos ál
lat és kirakodó vásár

Aug. 26-án Dévaványa: országos áNat
vásár

Aug. 27-án Mezőberény: autóvásár

Aug. 28-án Szarvas: autóvásár

Szept. 4-én Szarvas: országos állat- és
kirakodó vásár

Rendezvények:

Aug. 20-án 9 órától a Hármas-Körös end
rődi lúdjánál lovasbemutató
és fogathajtó verseny. Az
egésznapos műsorban fellép
a néptáncegyüttesünk is.

Aug. 25-én IS óra Honti galériában Bé
késcsabai fúvósötös műsora

Aug. 5-21-ig Katona J. Művelődési Köz
pont: Tárgyi emlékek, doku
mentumok Gyomaendrőd

történetébőlc. kiállitás

Szept. IO-II-ig Dísznövény és diszmadár
kiállítás és árusítás a Katona
József Művelődési Központ
ban

Szept. Is-én 19 óra Színházi előadás a
Katona József Művelődési

Központban, Huszka Jenő:

Lili bárónő

A megyei f. oszrályú labdarúgó-bajnokság
itrhoni mérkőzései:

Aug. 20-án 16.30 Gyomaendrőd STK
Kétegyháza

Aug. 27-én 16.30 Gyomaendrőd STK
Sarkad

Szept. Io-én 15.30 Gyomaendrőd STK 
- Battonya

Az ifjúsági csapat mérkőzése 2 órával előbb
kezdődik.

Gyomaendrődi Híradó
A Gyomaendröd Városi Jogú
Nagyközségi Tanács lapja

Felelős szerkesztő: Homok Emő
Kiadja: a Gyomaendrőd Városi Jogú
Nagyközségi Tanács
Gyomaendrőd,Szabadság tér, r.
Tel. 31-320
Felelős kiadó: Jenei Bálint

Készült a Kner Nyomda
GyomaendrődiÜzemében,
Gyomaendrőd,Kossuth út 10-12.
Vezérigazgató: Háromszéki Pál

Eng. szám.: III I PHF I lOS I BE
ISSN 0238-8391
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HÍREK
- Szarvason, a Kákafoki-holtágon ren

dezték meg július 24-én a megyei ifjú
sági halfogó csapatbajnokságot, me
lyen 12 horgászegyesület csapata vett
részt. A bajnoki címet a gyomaendrődi

Körös Horgászegyesület csapata: Ri
deg Tibor, Roszik Zsolt, Weigert
Zsolt - szerezte meg. Az Endrődi

Horgászegyesület a II. helyer.. vég
zett.

- A Vörös Hadsereg, a Zöldfa, az End
rődi és a Felszabadulás utcákban
épült gázvezeték-hálózat műszaki át-

adása július 27-én megtörtént. A Szik
lai úti szennyvízvezetéképitő társu;at
elkészült a' 'munkálatokkal, s a vezeté
ket beüzemelték.

- A Békés megyei cIgany , lakosság
V. sporttalálkozóját július I6-án ren
dezték meg Gyomaendrődön.A ren
dezvényen a 17 településről érkezett,
mintegy 500 résztvevő mérte össze
tudását atlétikában és labdajátékokban.
A csapatversenyt a mezőgyániak nyer
ték, megelőzve a szarvasiakat és az
orosháziakat.
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Egy nap krónikája
Köszöntő

A Kiadó - Gyomaendrőd Városi Jogú
Nagyközségi Tanács - részéről köszöntöm
a Híradó kedves olvasóját abból az alka
lomból, hogy kezébe vette lapunk első árns
példányát. Több mint II év telt el azóta,
hogya Gyomai Híradó első stencilezett szá
mát megjelentettük. Tisztelettel köszönöm
meg a munkáját mindazoknak a lelkes aktí
váknak, akik ez idő alatt a Gyomai Híradó,
a később hozzá hasonlóan megjelent End
rődi Híradó, és az egyesülés óta már hetedik
éve megjelenő Gyomaendrődi Híradó elké
szítésében részt vettek.

Célunk kezdettől az volt, hogy szűkebb

pátriánk legfontosabb dolgairól adjunk in
formációt lakosságunk széles rétegeinek, de
törekedtünk arra is, hogy ezek az informá
ciók eljussanak a településen kívülre is, kü
lönósen az elszármazottakhoz.

A napi események mellett rendszeresen
törekedtünk a helytörténet egy-egy mozaik
jának bemutatására, nem titkolva a lokál
patrióta érzelmek felkeltésének szándékát.
Az összességében hasznos és eredményes úton
egy minőségileg új fejezetet inditottunk el
azzal, hogy 1988. augusztusától hivatalosan
engedélyezett, havonta megjelenő lappá vált
a Gyomaendrődi Híradó.

Legjobb tudásunk szerint arra tó'rekszünk
az eredetí célkitűzések szellemében, hogy
a mai kor igényeinek megfelelő színvonalú,
elsősorban tartalmában a köz igényeíhez
maximálisan igazodó legyen a Híradónk.
Ennek keretében a szerkesztőség fontos fel
adatának tekinti a tartalom gazdagítását
és szinesitését.

Az aktuális jelleget erősítheti a havi meg
jelenés. Terveinkben szerepel, hogy helyet
adunk a lakosság, az olvasók leveleinek,
észrevételeinek, biztosítva a nyilvánosság
eló"tti nyílt vita lehetőségét. Bízunk abban,
hogy ezáltal sok félreértést el lehet oszlatni
és sok közérdekű ügyet tudunk a köz na
gyobb megelégedésére megoldani.

Kérjük tehát, hogy minél több olvasónk
legyen külső munkatársa Híradónknak és
segítsék a szerkesztőség munkáját javasIa
taikkal, észrevételeikkel, cikkekkel.

Remélem, hogya megújuló Gyomaendrődi

Híradó színvonalának, tartalmának kö
szönhetően mindnyájunk rendszeres havi
olvasmányává válik. Ezt kívánjuk elősegí

teni azzal is, hogy 1989-től a gyomaendrődi

postahivatalokban a lap egész évre előfizet

hető lesz.
Jenei Bálint tanácselnök

Mint arról a napilapok is beszámoltak,
augusztUs 26-án pénteken reggel és 29-én
hétfőn délelőtt összesen mintegy hat órás
munkabeszüntetést tartottak a Kner
Nyomda gyomaendrődi üzemének dolgo
zói. A "sztrájk" oka a2J volt, hogy fél év
távollét után visszatért az üzembe Lakatos
Gyula, a volt igazgató, akit korábban a
vezérigazgató fegyelmi úton elbocsátott
állásából. A munkaügyi biróság azonban
augusztus 25-én 30 százalékos alapbér
csökkenéssel ugyan, de visszahelyezte
Lakatos Gyulát az igazgatói székbe.
Az augusztus 26-án megtartott titkos sza
vazás után kiderült, hogy a dolgozók
nagy többsége nem kíván a volt igazgató
val együtt dolgozni. Annál is inkább,
mert augusztus 15-e óta Szász Imre sze
mélyében van már kinevezett vezetője

a gyomaendrődi nyomdának.
Az alábbiakban Cseh Éva augusztus

29-én készült rádióriportját közöljük,
amely az aznapi Esti Magazinban hang
zott el:

- "Lakatos Gyulát milyen minőségben

szólíthatom?
- Igazgatónak, tekintettel arra, hogy a

Békés megyei Munkaügyi Biróság múlt hét
csütörtökön délután teljes jogaimba visz
szaállitott.

- Ön tudja azt, hogy az ilt dolgozók ez
ellen tiltakoztak már pénteken?

- Tudom, hogy mindent megtettek an
nak érdekében az utóbbi hét hónapban,
hogy ne szeressenek. Kijelentették, hogy
én vissza sem jöhetek ide.

- Önt viszont felfüggesztették ...
- Nem csak felfüggesztettek, hanem

fegyelmivel elbocsátottak. És hadd mond
jam azt, hogya fegyelmi elbocsátás a
munkaügyi bíróság előtt nem ült meg.

- Na de ön ellen rendó·rségi vizsgálat is
folyik és gondolom, nem alaptalanul. Ösz
szefügghet a kettő.

- Van egy munkaügyi birósági határo
zatom, melynek szellemében akarok, sze
remék ez után is dolgozni. Kérem, én vá
rom azt a legközelebbi lépést a vállalat
részéről, hogy most bemegyek és ismétel
ten kapok egy felmondást.

- Az emberek leálltak a munkával reggel
hét órakor, amikor ön bejött az üzembe.

- Lehetséges. Az emberek megnyug
folytatás a 2. oldalon



folytatás az I. oldalról
tatása ilyen értelemben nem az én felada
tom lett volna. Tehát az, hogy a bíróság
ilyen határozatot hozott, azt hiszem
a vállalarnak kellett volna elsősorban kö
zölni az emberekkel, és bizonyos értelem
ben nyugalomra inteni az embereket, s arra
kérni, hogy a fennálló helyzernek meg
felelően vigyék tovább a munkát.

- De az itt dolgozó mintegy 200 nyom
dásznak mégiscsak van valamiféle.ellenállása
ó'nnel szemben. Ezt a pénteki és a hétfői

munkabeszüntetések is bizonyítják.
- Én nem tudok ezzel kapcsolatosan

semmit se mondani, nem tudok róla ...

*
A Kner Nyomda gyomaendrődi üze

mében csendesek a gépek. A gépterem
ben a munkások, a szedők, a géprnesterek
ülnek.

- Mióta nem dolgoznak?
- Amióta bejött Lakatos Gyula - mond-

ja Varga Mihály.
- Reggel hat árakor még elkezdték a mun

kát?
- Igen, hat órakor elkezdtük a munkát

és 7 órakor leálltunk, mert bejött Lakatos.
Azt várjuk, hogy eltávolítsák ezt a vezetőt

innen. Sajnos elég szomorú, hogy idáig
fajult a helyzet. Ez senkinek sem jó, nem
jó a dolgozóknak, és a megrendelőknek

sem.
- Ágostonné Joó Erzsébet vagyok, a

szedőteremben dolgozom, és nekem is az
a véleményem, hogy addig nem vagyok
hajlandó dolgozni, amíg Lakatos Gyula
az igazgató. Nem való ennek az üzernnek

az élére. Nagyon sokan tudjuk azt, hogy
van neki egy úgynevezett klikkje, akikkel
vacsorákat rendezett abból a pénzből, amit
tőlünk vettek el. Egyébként kitűnik min
den abból is, hogy loS-an szavaztak ellene
és csak l8-an mellette.

- Ha mégis megfordul a helyzet és a régi
igazgató lesz újból az igazgató, akkor mit
csinálnak?

- Bosszút áll rajtunk, szóval akkor ne
künk valószínűleg menni kellene ebből

az üzemből és el is mennénk.
- Na de hát Gyomaendrődnem egy nagy

város, ahol válogatni lehet a munkahelyek
ben? Mégis vállalják ezt az ódiumot?

- Hát nem tudunk mást tenni, vállaljuk
és ha már elkezdtük végig is visszük.

- Szóval az lett volna a bölcs dolog, ha
ő várt volna addig, amíg a büntetőjogi

része is lezajlik a dolognak. Én a magam
kis paraszt eszével így gondolom - véle
kedik Murányi Lászlóné.

*
- Azt hiszem ebben az egész dologban

Szász Imre, az augusztus IS-én kinevezett
igazgató van a legkellemetlenebb helyzetben.

- Hát valóban kellemetlen helyzetben
vagyok, de vesztesnek egyáltalán nem ér
zem magam. Amikor a munkásgyűlést

összehívták, és szó volt arról, hogy titkos
szavazásra kerül sor, magamban már azt
fomolgattam, hogy ha körülbelül 50-50
százalékos arány jön ki Lakatos és én kö
zöttem, ez elég ahhoz, hogy leköszönjek.
Miután úgy alakult, hogy körülbelül 90
százalékos többséget kaptam, most már
úgy érzem, hogy kötelességem itt maradni.

- Tételezzük fel, hogy érvényt kell sze
rezni a munkaügyi bíróság döntésének.
Akkor önnel mi lesz?

- Elképzelhetetlen számomra, hogy bár
milyen bíróság az országban úgy dönt
sön, hogy az ítélet kétszáz embernek nem
felel meg. Annak a kétszáz embernek, akik
az ügyben leginkább érintettek ...

*
Végül is reggel hét órától déli 12 óráig

tartott a sztrájk a Kner Nyomda gyoma
endrődi üzemében. Időközben a hely
szinre érkeztek a megyei párt-, állami és
szakszervezeti vezetők, valamint Buda
pestről Cs. Nagy Lajos az ágazati szak
szervezet főtitkára. Háromszéki Pál a
Kner Nyomda vezérigazgatója tájékoz
tatta a dolgozókat arról, hogy Lakatos
Gyulával végül is sikerült megegyezni.
Egy hónapra elmegy szabadságra, majd
utána áthelyezéssel három hónapig a bé
késcsabai üzemben fog dolgozni. Hogy
utána mi történik, az nagymértékben a
rendőrségi vizsgálat befejezésétől függ.
De azt megígérte, hogy Lakatos Gyula
soha nem kerül vissza a gyomai üzembe.

Az ágazati szakszervezet főtitkára arról
is tájékoztatta a dolgozókat, hogy személy
szerint ő is garantálja ugyane2.t, sőt azt is,
hogy a régi, jó hirnévnek örvendő nyomda
dolgozói anyagilag sem szenvednek hát
rányt a pénteki és a hétfői munkabeszün
tetések miatt.

A dolgozók elfogadták abejelentéseket,
és ezután körülbelül fél egykor beindultak
a gépek és azóta folyamatos a termelés a
gyomai nyomdában."

* A KÉPVISELŐ HÁROM ÉVE *
Dr. Iványi Lajost, a gyomaendrődi Lenin

Tsz elnökét 3 évvel ezelőtt - I9íf5. június
8-án - országgyűlési képviselőnek válasz
totta meg Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecseg
falva és Hunya lakossága. Havonta I alka
lommal minden településen fogadóárán várja
a lakosság közérdekű bejelentéseit. Emellett
természetesen részt vesz az évente általá
ban 4 alkalommal ülésező Parlament mun
kájában, s tagja az Országgyűlés Jogi,
Igazgatási és Igazságügyi Bizottságának.
Képviselőnket az eltelt 3 esztendő tapasz
talatairól kérdeztük.

*
- Ön mezőgazdasági szakember, "civil

ben" tsz-elnök Miért éppen az Országgyű

lés Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bi
zottságának a tagja?

- Az Országgyűlés választott e bizott
ság tagjává. Úgy vélem nem jártam rosz
szul, hiszen e bizottság hivatott minősíteni
minden törvénytervezetet, s minden egyes
képviselői inditványt elfogadásra, illetve el
nem fogadás ra javasolni. Ez ugyan elég sok
munkát jelent számomra is. Gyakran elő

fordul, hogy az országgyűlés időszakában

napközben, vagy este, esetleg hajnalban
is összehivják a bizottságot megtárgyalni
például egy-egy képviselői indítványt.
A sok munka mellett ugyanakkor rengeteg

2

hasznos információhoz is hozzájuthatok.
A 25-tagú bizottság általában az ország
gyűlés előkészítése idején egy, vagy két al
kalommal ülésezik.

- Az elmúlt időszakban érezhetően nőtt

az országgyűlés szerepe, jelentősége. Milyen
tapasztalatokat szerzett ezen a téren?

- Képviselőségem 3 éve alatt a parla
menti munka lényegesen megváltozott, s ez
országgyűlés megnövekedett szerepének is
köszönhető. A feladatok és a munka konkré
tabbá vált, több, fontosabb törvényt alko
tunk. Ilyen volt például a földtörvény, a
családjogi törvény, vagy a sok vitát kiváltó
adótörvény. Emellett úgy érzem, kevesebb
idő és lehetőség marad - az emlitett felada
tokhoz képest - kisebb horderejű, a kör
zetemben lévő gondok orvoslására. Nyíl
tabb, látványosabb, ugyanakkor nehezebb
is lett az országgyűlési képviselők munkája.
Várhatóan - szerencsére - tovább nő majd
a Parlament szerepe, így a képviselők le
terheltsége is növekedni fog. Éppen ezért
gondolkozni kellene azon, hogy maradhat-e
ez a feladat társadalmi jellegű, vagy pedig
inkább függetlenitett képviselői státusz
lenne kivánatosabb.

- Képviselősége 3 éve alatt milyen jellegű

kérdésekkel keresték leggyakrabban az ál
lampolgárok?

- Legtöbbször olyan ügyekben keres
tek fel, ami tulajdonképpen nem is a kep
viselőre tartoznak, hanem inkább a ta
nácsra, vagy más helyi szervekre. Így a
fogadónapok általában amolyan panasz
nap jellegűek. Keresnek épitési engedélyek,
telefon- és gázbekötések ügyében, vagy
például hogya szomszéd disznóólján
nincs esőcsatorna... Ilyen esetekben min
dig megkérdezem a panaszost, hogy prob
lémájával felkereste-e a tanácstagját. Az a
tapasztalatom, hogy sokan nem is ismerik
tanácstagjaikat, akiknek pedig ilyen, és
ehhez hasonló ügyek intézésében sokkal
nagyobb hatáskörük lenne.

- Ennek ellenére gondolom igyekszik segí
teni ...

- Természetesen, ilyen esetekben felke
resem a tanács illetékes osztályát, vagy
pedig azt a szervet, amelyre az ügy tarto
zik, s kérem, hogy intézkedjenek. A prob
léma megoldására egyébként választ is
kérek. Persze az előbb felsoroltakon kivül
vannak sokkal nagyobb horderejű dolgok
is. Az egyik tsz-ünknek például volt egy
csirkepere az egyik megyebéli ÁFÉSZ-szel,
ami végül is sikerrel oldódott meg. Most
a dévaványai Lenin Tsz-nek van nézet
eltérése az adóhivatallal, s ebben próbá
lunk eljárni a pénzügyminiszternél ...

H.E.











ÉSANÉLKÜL I75 éves a református templom
A 30 éves férj a 20 éves feleségével és

5 hónapos kislányukkal július 20-án lép
ték át a magyar-román határt - útlevél
nélkül.

- Nem is kértünk útlevelet, mert mind
hármunkat együtt úgysem engedtek volna
át a határon - mondja a férj, aki most egye
düi keresi a kenyeret a családnak, hisz a
felesége GYED-en van. - Ez év tavaszán
cirok-vetéskor a határsáv mellett dolgoz
tam trakwrosként és akkor gondoltam
először arra, hogy át kellene szökni Ma
gyarországra. Otthon a nejemmel úgy be
széltük meg, hogy mégiscsak megvárjuk
az aratást. így is történt, a rakodóim dél
ben elmentek sörözni, én pedig azt mond
tam nekik, hogy hazaszaladok ebédelni.
Otthon gyorsan összecsomagoltam a leg
szükségesebb holmikat, a kislányom baba
felszereléseit, felültünk a traktorra és el
indultunk. A határnál megálltunk, leszáll
tunk, és gyalog jöttünk át. A határtól né
hány száz méterre két magyar traktorossal
találkoztunk, akik bevittek bennünket
Gesztre. Békéscsabán a megyei tanácsnál
ajánlották ezt a gyomaendrődi munkahe
lyet, idejöttünk, és most itt élünk. Szeret
nénk majd egyszer hazamenni, de most
még nem lehet. Talán majd néhány év
múlva ...

Baleset
Tragikus kimenetelű baleset történt ez

év augusztus 12-én 16 óra 30 perckor
Gyomaendrődön,a Hősök útja és a Lenin
út kereszteződésében. Haszonits Gábor
(zo éves) autószerelő, abdai lakos, az általa
vezetett DK 35-21 forgalmi rendszámú
1200-as Lada kombi személygépkocsival
nem adott elsőbbséget, s 45-50 km-es se
bességgel kihajtott a Lenin útra és össze
ütközött a Bácsi István (61 éves) gyoma
endrődi lakos által vezetett SM 84-8S
forgalmi rendszámú pótkocsis IFA-val,
amely homokot szállitott.

A baleset következtében a Lada vezetője

súlyos sérülést szenvedett, egyik utas,
Zelenák András (24 éves) vájár, oroszlányi
lakos a helyszinen meghalt, Váli Katalin
(22 éves) ápolónő, szintén oroszlányi lakost
súlyos sérüléssel szállitották kórházba.
A személygépkocsi negyedik utasa Havas
Csilla l22 éves) tatabányai lakos 8 napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az anyagi kár mintegy 100 ezer Ft.
A rendőrségi vizsgálat augusztus végén
még folyt.

*

Gyomaendrőd belterületén ez év január
jától augusztus közepéig I I közlekedési
baleset történt, m.elynek következtében
öten könnyebben, kilencen súlyosan sérül
tek meg, hárman pedig életüket vesztették.
Képünk az augusztus 12-i tragikus baleset
ről készült.

Augusztus 8-án volt annak 175 eszten
deje, hogy a templomépíttető ősök átlép
hették az új szentegyház küszöbét. A temp
lom építését már 1790-ben elhatározták és
1791-ben lerakták a mostani sugártorony
alapjait. Az építkezés munkálatainak
zöme 1805-1813 évek közé esett. Egy
hagyományon alapuló feljegyzés szerint
tervezője egy osztrák hadmérnök volt.
A tervek alapján egy kecskeméti építő

mester, építési vállalkozó Fischer Agoston
építette fel a templomot. Az asztalosmun
kákat pedig Czene Mihály nagyváradi asz
talosmester és segédei végezték el. A kora
beli gazdasági viszonyok ismeretében a
templomépítés költsége igen nagy terhet
róhatott az építtető gyülekezetre. Ezt a
tényt az egyház irattárában fellelhető nagy
mennyiségűiratanyag is bizonyítja. A szük
séges anyagot, a fát és meszet Erdélyből

tutajokon a Körösökön úsztatták le Gyo
mára. A vasat pedig Csemekről, Felvidék
ről szállították ide szekereken. A téglát
Mezőberénybőlhordták ökrös szekereken.
Baráth Sándor törzsökös gyomai lakos
emlékszik, hogy szülei, nagyszülei sok
szor elmondták azt a hagyományt, mely
szerint Gecsei Mózes nevű ősük is évekig
hordta a téglát Berényből Gyomára. A tö
rök hódoltság alóli felszabadulás utáni újra
megü1és, 1717 óta ez a templom hatodik
a sorrendben. Az addig fennálló és közép
kori alapokon, illetve falakon álló régi
templomot lebontották. Az új templomot
pedig mellette vagy köréje építették. Ilyen
megoldásra megyénkben is több példa adó
dik. Az elmúlt 175 esztendő alatt többször
történt a templom épületén kisebb-na
gyobb átalakítás, javítás. Minden egyes
alkalommal ma már elképzelhetetlen oda
adással igyekeztek a gyomaiak a szüksé
ges anyagiakat előteremteni. Jelentősebb

felújitás volt 1879-1880-ban, amikor is
Garzó Gyula volt Gyoma lelkipásztora.
Ö az akí Gyoma korabeli kulturális arcu
latát formálta, igazította. Személye olyan
hatással volt az emberekre, hogy még nap-

jainkban is számtalan elbeszélést jegyez
tem fel dolgairól. Többek között ilyen
esemény a róla elnevezett nagy harang,
a "Garzó harang" Gyomára hozatala.
Az "újító" papnak elnevezett Garzó Gyu
Iának több ellenlábasa volt, igy többen
ellenezték a 35 mázsás nagy harang megvé
teiét is. A legenda szerint a harangot nem
vasúton, hanem nyo!cökrös szekéren szál
lították Gyomára.

Az I. világháború ezt a harangot is "el
vitte". A II. világháború meg a többit.
így aztán a gyomai templom tornyában
csak anyagában van egy régi harang, me
lyet 1922-ben öntöttek újra. 1938-ban
volt a második nagyobb felújítása a temp
lomnak. Ekkor Papp Zsigmond kisgazda,
presbiter és templomgondnok irányította
a munkálatokat. A jelenleg is látható im
pozáns orgonát is Papp Zsigmond ter
vezte és építette, kivéve a zenei részt.
Papp Zsigmond sok más tekintetben is
említésre méltó személyisége volt közsé
günknek. így ünnepelhettük volna 1988.
június 25-én születésének 100. évforduló
ját. Az ország egyik legnagyobb és leg
szebb református temploma ma megúju
lásra vár. A közelmúltban fejeződött be
a tetőzet felújítása és a belső tér fes tése.
Az eddigi munkálatok ellenértéke is meg
közelíti a milliós költségvetést. Ezt az
összeget adakozásból és ingatlanok eladá
sából fedezte a gyülekezet. Igen nagy
teher nehezedik a kicsiny létszámú gyü
lekezetre. A külső tatarozásra szükséges
milliós összeggel nem tud már megbir
kózni a gyomai református gyülekezet.
Jó lenne, ha mindenki, aki egy kicsit is
bármilyen száion kötődik ehhez a temp
lomhoz, támogatná a megújulást, világ
nézeti meggyőződésre tekintet nélkül.

A 180 éves évfordulót már szép új kön
tösben kellene ünnepelni itt lakóknak és
ide lárogatóknak, mindnyájunk gyönyörű

ségére.
Cs. Szabó István
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Hol?

RENDEZVÉNYEK

Szept. IS. 19 óra Szinházi előadás

a Katona J. Műv. Ház
ban. Huszka Jenő:

Lili bárónő c. 3 felvo
násos operett

Szept. 23. 20 óra Déryné Műv. Házban
közönségtalálkozó
Bujtor István filmszí
nésszel és a Pogány
Madonna film megte
kintése

Szept. 24-25. Kertbarát-körök és ker
tészeti szakcsoportok
III. körzeti találkozója
és termékbemutatója.
Megnyitó: 24-én 10 óra
Kiállítás megrekinthető

24-én 14-16 óra
25-én 9-II és 14-16 óra
között a Katona J.
Műv. Házban.
Ankét kertbarátoknak
dr. Bálint György
(Bálint gazda) közre
működésével.

Szept. 30. Katona J. Műv. Házban amatőr

kórusok és hangszeres szólisták
előadása a zenei világnap alkal
mából

Okt. 5. 18 Óra Katona J. Műv. Házban
a Szovjet Déli Hadsereg
csoport Művészetegyüt

tesének vendégszerep
lése

Mit?
MOZIK MŰSORA

Apolló mozi (volt November 7.)

Szept. 18-19. 17 óra King-Kong (am.)
19 óra Gyilkosság a sötétben (dán)

Szept. 22-23. 17 és 19 óra
Rövidzárlat (am.)

Szept. 24-25. 17 és 19 Óra
Titánia-Titánia (magyar)

Szept. 26. 10 óra 30 perc Csodabogyó
(magyar) OVI-mozi

17 óra Földrengés I-II. (amerikai)
Szept. 29-30. 14 Óra Vízipók-csodapók

(magyar) Iskolamozi
Szept. 29. 17 óra Hét mesterlövész

I-II. (ang.)
Szept. 30. 17 Óra Zsivágó doktor

I-II. (am.)
Okt. J. 17 Óra Zsivágó doktor

I-II. (am.)
Okt. 2-3. 17 és 19 óra Gonosztevők

társasága (fr.)
Okt. 6-7. 17 Óra Házibuli (fr.)

19 Óra Hanusen (magyar
NSZK)

Okt. 8. 17 és 19 óra Piedóne Afrikában
(olasz)

Okt. 9-10. 17 és 19 óra Kémek a sas
fészekben (ang.)

Okt. 13-15. I7 Óra Szakasz (am.)
19 Óra Rendőri sztori

(hongkongi)
Okt. 16. 17 és 19 óra KUK. Szökevé

nyek (magyar)
Okt. 17. 17 Óra KUK. Szökevé-

nyek (magyar)
19 óra Áldozathozatal

(svéd)

Kossuth mozi

Szept. 17. 20 óra Végső visszaszámlálás
(am.)

Szept. 18. 18 óra Volt egyszer egy vad
nyugat I-II. (am.)

Szept. 19. 20 óra Szerzetesek géppisztoly-
Iyal (olasz)

Szept. 24. 20 óra A balálosztó (am.)
Szept. 25. IS Óra Apacsok (NDK)
Szept. 26. 20 Óra Szökevények (magyar-

NSZK)

Okt. r.

Okt. 2.

Okt. 3.
Okt.8.
Okt. 9.
Okt. II.

Okt. IS.

Okt. 16.
Okt. 17.

Mikor?
19 óra Feltámad a vadnyugat

(am.)
I7 óra Az ifjú Frankenstein

(am.)
19 óra Hannak és nővérei (am.)
19 óra Balekok (fr.)
I7 óra Aladin (olasz)
19 óra Zsivágó doktor I-II.

(am.)
19 óra Hárman a slamasztiká

ban (am.)
17 óra Rövidzárlat (am.)
19 óra Egy bolond százat

csinál (magyar)

Okt. 10. 18 óra Katona J. Műv. Házban
Csongrádi Kata estje
Millió rázsaszál eimmel

VÁSÁROK

Szept. 25. Békés autóvásár
Békéscsaba: autóvásár
Szarvas: autóvásár

Szept. 30. Dévaványa: országos állatvásár
Okt. J. Békéscsaba: országos állat- és

kirakó vásár
Okt. 2. Gyomaendrőd: országos állat

és kirakó vásár
Okt. 8. Békés: országos állat- és kirakó

vásár
Okt. 9. Békéscsaba: autóvásár
Okt. 15. Dévaványa: országos állat és

kirakó vásár
Mezőberény: országos állat- és
kirakó vásár

SPORTESEMÉNYEK

Megyei f. osztályú labdarúgó-bajnokság
itthoni mérkőzései
Szept. 24. IS óra GyomaendrődiSTK

Bcs.-i Agyagipar
Okt. 8. 14 óra GyomaendrődiSTK

Kondoros
Az ifjúsági csapatok mérkőzése 2 órával
előbb kezdődik.

Megyei serdülő labdarúgó-bajnokság
mérkőzései

Szept. 17. 10 óra Gyomaendrődi STK
Kondoros

Okt. I. 10 óra Gyomaendrődi STK 
Dévaványa

Megyei f. osztályú férfi kézilabda
mérközések
Szept. 17 Gyomaendrődi STK- Bcs.

Mirelite
9 óra serdülők

IQ óra felnőtt

Okt. 9. 10 óra GyomaendrődiSTK
Szeghalom

Olimpiai ötpróba rendezvényei
Szept. 24. 8 óra. Futás (indítás Erzsébet

ligeti sportteleptől)

Okt. 8. 8 óra. Kerékpározás (indítás ENCI
parkolótól)

GyomaendrődiHíradó
A Gyomaendrőd Városi Jogú
Nagyközségi Tanács lapja

Felelős szerkesztő: Homok Emő
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I-:ÍREK
- A településünkön a július 8-án elrendelt

elsőfokú vízkorlátozást augusztus 24-én
megszüntették.

A Hazafias Népfront Városi Jogú Nagy
községi Bizottsága tudatja a település
lakosságával, hogy a Szarvasi Ügyvédi
Munkaközösség GyomaendrődiKirendelt
sége szeptembertől ingyenes jogi tanács
adással áll az állampolgárok rendelkezé
sére, a Hazafias Népfront Bizottság Szék
házában, Gyomaendrőd, Sallai út 4.
Az érdeklődők a Békés Megyei Népújság
ból, valamint a tanácsháza és a kirendeltség
folyosóin elhelyezett hirdetményekből ér
tesülhetnek a tanácsadások időpontjairól.

- A tanács pénzügyi, terv- és munka
ügyi osztálya a foglalkoztatottság elősegi

tése érdekében a bedolgozói munkát vál
lalni szándékozók körében felmérést vé
gez. Ezért kérik, hogy aki ilyen munkát
vállal, az az erre vonatkozó igényét a ta
nácsházán, vagy a kirendeltségen je
lentse be.

- A tanács igazgatási osztálya jelenleg
41 családot részesít rendszeres nevelési se
gélyben. Az e családokban nevelt 139 gyer
mek részére havonta 73 ezer 350 forintot
utalnak ki. Rendszeres nevelési segélyre
az jogosult, akinél a családban az l főre

jutó jövedelem nem éri el a nyugdijminimum
összegét, s a család gyermekek nevelésére
alkalmas.
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GyomaendrődiekBaráti Köre?

))A várossá válással új időszámítás kezdődik))

Mint arról lapunk hetedik oldalán is ol

vashatnak, a Lenin Tsz október I-én ün

nepelte a szövetkezet megalakulásának 40.

évfordulóját. A meghívott vendégek között

volt Timár Máté író, akivel az ünnepi köz

gyűlés után beszélgettünk.

*
- Annak ellenére, hogy Ön kÓ·zismert

ember Gyomaendr6dön, kérem ,mutatkozzék
be az Olvasóknak.

- Endrődön születtem I9zz-ben, szü
leim egyszerű parasztemberek voltak.

. Egyébként édesanyám és édesapám is dol
gozott a Leninben, SŐt a két testvérbátyám
is innen ment nyugdíjba. Engem pedig
igen jó barátság fűz a Lenin előző - ma
már nyugdíjas - elnökéhez, Balázs István
hoz. Visszatérve a gyermekkorra; a polgári
iskola után Szeghalmon végeztem el a gim
náziumot, s alighogy felvettek a Pázmány
Péter egyetemre, I943-ban behivtak ka
tonának. Egy év múltán hadifogságba es
tem, s 1948-ban jöttem haza a Szovjet
unióból. Visszamentem az egyetemre, de
betegségem llÚatt szanatóriumba kerultem,
majd I949-ben politikai nézetem miatt el
tanácsoltak az egyetemről. Hazajöttem a
megyémbe, ahol az egyik állami gazdaság
ban könyvelőként dolgoztam 1951-től

1955-ig. Ekkor fölvettek a Földművelés

ügyi Minisztérium Kiállítási Irodájára fő

előadónak. Azután jött '56, amikor is vizs
gálati fogságba kerültem, de rövid idő

múltán szabadlábra helyeztek. Dolgoztam
az Irodagépipari- és Finornmechanikai
Vállalatnál adminisztrátorként, 1970 óta
pedig a Vízügyi Épitő Vállalat üzellÚ lapját
szerkesztem.

- Időközben pedig összesen húsz ká'nyvet
írt. 1958-ban jelent meg els6 regénye, a Ma
joros Adám krónikája, amiért egy évvel
kés6bb SZOT-díjat kapott. Hogyan lett
Önb61 író?

- Már gimnazistaként kezdtem az írást
és a Szabad Szó cÍffiű lapban vezércikkeim
is megjelentek. Hogy IlÚről írtam?! A falu
helyzetéről,a földreformról és az akkoriban
aktuálís dolgokról. 1959-ben lettem tagja

Tímár Máté

az Írószövetségnek és a Népköztársaság
MűvészetiAlapjának. Megkaptam a József
Attíla-díjat 196z-ben. Az írás mellett ren
geteget rádióztam, rádiózom ma is, leg
inkább a Falurádió cÍffiű műsorban"jelen
nek meg írásaim".

- Honnan gyüjti a témát írásaihoz?

- Életem legnagyobb élménye a falusi,
paraszti élet és persze a hadifogság néhány
éve is kimerithetetlen tárháza a témáknak.
Egyébként az irónak a jelen "pulzusán" is
rajta kell tartani a kezét ...

- Szül6jó'ldjét61 soha nem szakadt el,
gyakran jár haza . ..

- Ezért is vállaltam el az Endrődiek

Baráti Körének elnökségét. Szeretnénk,
ha megalakuIna a Gyomaiak Baráti Köre
is, így GyomaendrődiekBaráti Köre néven
egyesülhetnénk, s két szekcióban dolgoz
hatnánk tovább.

- Mi a véleménye a "két falu!' vitájáról?

- Fel kellene már hagyni ezzel az ostoba
"ellenzékieskedéssel". Endrődből a hatva
nas években szövetkezeti IlÚntaközséget
akartak csinálni. Az akkori endrődi vezetés
elkövette azt a hibát, hogy a felszárnolandó
tanyák helyett nem osztottak házhelyeket.

Ugyanakkor Gyomán szinte ingyen "szór
ták" a telkeket. Éppen ezért Endrődről

sokan átköltöztek Gyomára, s ennek kö
vetkeztében csökkent Endrőd lélekszárna.
Ily módon és a házasságok révén is össze
keveredtek az endrődiek és agyomaiak.
Én Gyomán is otthon érzem magam. Ne
kem nincs kritikus véleményem a helyi
vezetésről. A mai közismerten nehéz gaz
dasági viszonyok mellett is sokat áldoznak
a fejlesztésre. Várhatóan, január elsejével,
a várossá válással új időszámítás kezdődik

majd Gyomaendrődön.

- Író-publicistának vallja magát. Ho
gyan fogalmazza meg ars poeticáját Timár
Máté?

- Szolgálni a népet az emberiséget a
toll és az élő szó eszközével, olyan igazán
és szépen, ahogy az a képességeimből

futja ...

H.E.

Timár Máté müvei:

Majoros Ádám krónikája (Regény, 1958)

Hajnal hasad (Regény, 1960)

Száz tű hossza (Elbeszélések, 1960)

Karcsi, a csicskás (Regény, 1961)

Asszonycsere (Elbeszélések, 1962)

A Jövendő tavaszán (Útinapló, 1962)

Szőnarisznya (Regény, 1963)

Élet a küszöb fölött (Színmű, 1964)

Hogy a világ előre menjen (Elbeszélések,
1966)

Késő virradat (Regény, 1967)

Eleven parázs (Elbeszélések, 1968)

Ítéletidő (Regény, 1969)

...és azután a tizenhetedik napon (Re
gény, 1971)

Talponálló szerelem (Elbeszélések, 1972)

Hazai harangszó (Elbeszélések, 1979)

Hét marék zsarát (Elbeszélések, 1981)

Nagy vizeknek sodra (Elbeszélések,
1984)

Az első eltávozás (Elbeszélések, 1985)

Az Isten széke alatt (Elbeszélések, 1988)



Gyomaendrődi nap a BNV-n
Hazánkkal együtt 29 ország, valamint Hongkong és Tajvan

részvételével szeptember 26-án megnyílt a 88. Budapesti Nem
zetközi vásár, a fogyasztási cikkek szakvására. Hatvankétezer
négyzetméternyi területen 1500 kiállító mutatkozott be.

A BNV-n Békés megye vállalatai, szövetkezetei megyei ke
retben is bemutatkozhattak. A kiállítást a megyében lévő váro
sok, városi jogú nagyközségek "saját" napjainak színes rendez
vényei egészítették ki. Gyomaendrőd napja szeptember 26-án
volt, amikor ís a Körösmenti Néptáncegyüttes szórakoztatta a
vásárlátogató közönséget, majd délután fél 4-től pedig települé
sünk vezetőí várták baráti beszélgetésre a Gyomáról és Endrőd

ről elszármazottakat.
A vásáron sikerrel mutatkozott be az ENer, a Gyoma Kötő

ipari Szövetkezet, a Győ2lelem és a Vibarsarok Halászati Ter
melőszövetkezet.

••• •• •• •• •• •• •• •• •• •

ENGI-csizmák a kiállításon

Divatszínek a drapp és a bama
A Gyoma Kó"t6ipan Szövetkezet termékei a vásárváros

"A" pavilonjában

2

Néptáncosaink vásári műsora

A Gy6zelem Tsz étolaját, pólóit, IFA és ARO hüt6folyadék
el6melegít6 készülékeit mutatta be

A tanácselnök az elszármazottakkal beszélget a délutáni
ralálkozán

Fotó: Kovács Erzsébet



Bálint gazda

Akinek lesik a kertjét is...
Ez év szeptember 24-én inunáron ötö

dik alkalommal rendezte meg a tanács Mű
velődési osztálya a kertbarátkörök és ker
tészeti szakcsoportok területi találkozóját,
valamint termékbemutatóját. A Katona
József Művelődési Központban megren
dezett eseményen részt vett az ecsegfalvi
Művelődési Ház kertbarátköre, a Gyoma
endrőd és vidéke AFÉSZ kertészeti,
gyógynövény- és iparinövény termesztő

szakcsoportja, a hunyai Művelődési Ház
kertbarát szakköre, a kondorosi és a szarvasi
kertbarátkör. A találkozó vendége volt
dr. Bálint György, az Ablak cimű nép
szerű televiziós magazin "Bálint gazdája",
akivel a rendezvény után beszélgettünk.

*
- Kérem, mutatkozzon be a Híradó olva

sóinak.
- Gyöngyösön születtem 1919-ben, s a

gimnázium urán 194I-ben végeztem el a
Kertészeti Akadémiát, majd 1948-ban az
agrártudományi egyetemet, s 1959-ben
doktoráltam a Kertészeti Egyetemen.
1948-ig az apámtól örökölt gazdaságot
vezettem, később Földművelésügyi Mi
nisztériumban dolgoztam, ahonnan k-ulák
származásom miatt kirúgtak. Hat éven át
a Mányi Állami Gazdaságban előbb segéd,
majd főagronómusként, 1956-tól pedig
igazgatóként tettem a dolgornat. Később

főkertésze lettem a Fejér megyei Állami
Gazdaságok Igazgatóságának, 1964-töl
198I-ig pedig a Kertészet Szőlészet című

szakfolyóirat főszerkesztője voltam. Innen
mentem nyugdijba, s azóta a Televizió
"ablakában" igyekszem népszerűsíteni a
kertészkedést.

- Sokféle társadalmi megbízatása mellett
Ön a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Fő

iskolai Karának címzetes tanára . ..
- Nagyon örülök és büszke vagyok erre

az elismetésre, ugyanis rendkívül fontos
feladatnak tartom, hogy a fiatalok körében
is népszerüsítsem a földművelést, a ker
tészkedést. Vallom, hogy a kert a humani
zált természet része, de csak akkor, ha az
adott körülmények között azt termeljük,
termesztjük, ami a leginkább megfelelő.

Nem szabad a természetet átalakítani, ha
nem nekünk földművelőknek kell alkal
mazkodnunk ahhoz.

- H a Jól tudom Bálint gazda nemcsak
tanácsokat osztogat, hanem kertészkedik is.

- Budapesten egy hatlakásos társasház
ban lakunk, de ha csak tehetjük, akkor
Balatonfüreden a 300 négyszögöles ker
tünkben töltjük az időr. Ez a kert egy úgy
nevezett "tudományos próbapálya". Van
benne veteményes, gyümölcsös, szőlő,

és virágkert. Nagyon kell vigyáznom, hogy

minden munkát időben és a megfelelő

módon végezzek el a kertben. Néhány
éve, amikor még Romány Pál volt a mező

gazdasági miniszter, - aki mellesleg jó ba
rátom is - egy reggel a Falurádióban éppen
azt az aktuális tanácsot adtam, hogy ideje
már metszeni a gyümölcsfákat. A minisz
ter hallva jó tanácsomat a rádióban, azon
nal elküldte egyik beosztottját Balaton
füredre, mondván, nézzen szét a Bálint
féle kertben, hogy csak bes21él ez az ember,
a rádióban, vagy teszi is a dolgát ... Szere
tem a kertet, a munkát, s csak olyan taná
csokat ajánlok az embereknek, amelyeket
már magam is közvetve, vagy közvetlenül
kipróbáltam.

- Jár-e piacra?
- Jobbára csak nézelődni, hiszen a leg-

szükségesebb dolgok megterernnek a fü
redi kertben.

- S elégedett-e az árakkal?
- Nem mondhamám. Ideje lenne már

egy ésszerű kereskedelempolitikával - ami
nálunk még igencsak gyerekcipőben jár 
megszüotemi a felvásárlási árak és a fo
gyasztói árak közötti óriási különbségeket.
A termék sok kézen megy át mire eljut a
fogyasztóhoz, s mindenki ráteszi a maga
nem kevés hasznát. így fordulhat elő,

hogy a 3 forintos salátából 12 forintos áru
lesz a piacon ...

H.E.

Tataroznak
Tatarozzák a gyógyszertárat, szépül a

volt OTP, illetve az Apolló mozi épülete.
Szükségszerűek-eezek a felújítások és va
jon kinek a zsebére történnek?

Csizmadia klihály a gyógyszertár veze
tője kérdésemre a következőket mondta.

- 1974 óta nem volt komoly tatarozás
ezen az épületen. Egy alkalonunal felújí
tották már a homlokzatot, de a gyógyszer
tár épülete fokozottabb karbantartást igé
nyel. Egyébként a gyógyszertátaknál elő

írás a kétévenkénti belső higiéniai felújí
tás. Az idén vezettük be a gázt, szigetel
tünk, vilIám- és érintésvédelemmel láttuk
el az épületet. Ésszerű tehát, hogy ezután
egy általános homlokzatfelújítást is végez
zünk.

- Mennyibe fog kerülni ez a beruhá2lás?
- Pontos összeget jelenleg nem tudok

mondani, de körülbelül 300 OOO-400 ooo
forim. Ezt az összeget a Békés megyei
Tanács Gyógyszertári Központja bizto
sítja számunkra ...

Az OTP volt helyisége már régóta át
alakulóban van. Tudjuk, hogy itt totózÓ
lesz. - Vajon megéri-e az OTP-nek egy
ilyen totózó kialakítása Gyomaendrődön

- kérdeztem Rácz Bélát, az OTP fiókve
zetőjét.

- Természetesen, hiszen tavaly I mil
lió 250 ezer totó- és lottószelvényt, vala
mint 86 ezer borítékos sorsjegyet adtunk
el. Ez megyei össiehasonlításban a ha
sonló nagyságrendű települések között a
második helyet jelenti, tehát mindenképpen
érdemes megnyitnunk a totózó1.

- A totózó megnyitásának határideje ez
év május I-je volt. Miért húzódott el a
beruházás?

- Valóban, az első határidő május 1.,

a második augusztus 20., a harmadik szep
tember 1., s a legutolsó november 7.
Ezek az időpont-módosítások mind a Dé
vaványai Költségvetési Üzem számlájára
írhatók.

- Mennyibe kerül a totózó kialakítása?
- A totózó I millió 500 ezer forintba

fog kerülni a berendezéssel együtt. Ezt
az összeget természetesen az Országos Ta
karékpénztár fizeti.

- A totózó és a könyvesbolt között az
ÁFÉSZ szeretné bővíteni szolgáltatásait
és az újonnan kialakitandó helyiségben egy
videokölcsönzőt kivánunk létrehomi 
mondja Török Sándor az ÁFÉSZ elnöke.

- Mit lehet maj d kölcsönözni?
Úgy gondoljuk, hogy kölcsönözni lehet

majd videokészüléket, kamerát és kazettát.
- Várhatóan mikor nyílik meg a köl-

csönző?

- Ebben az évben szeretnénk megnyitni.
- Ki fedezi a költségeket ?
- Mivel az épületet a Tanácstól bérel-

jük, a külső tatarozás a Tanács költsége,
a belső kialakitás pedig az ÁFÉSZ-é.

A takarékossági világnap alkalmából a Takarékszövetkezet dolgozói október 29-p-én
7 órától 19 óráig várják ügyfeleiket. Abetétet elhelyezők különböző ajándékokban része
sülnek, egyes betétfajtáknál pedig nyereménysorsjegy kerül kibocsátásra.

Az OTP helyi fiókja a takarékossági világnapon szimén ajándékkal várja a betétel
helyezőket, de külön ünnepi nyitvatartást nem tartunk.

Az "Apolló" névre változtatott mozi is
megújul, megszépül. Tekintve, hogy a
Békés megyei Moziüzemi Vállalat átvette
a moú épületét, a felújitás is az ő költsé-
gükre történik. ______

Beinschróth Károly
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FELÜLJÁRÓ NEM LESZ ...

Marad a " Gyoma állomás"

PIROS ÉS FEHÉR
A gyomaendrődi Tanács ez év július 5-én, 6-án és 7-én naponta reggel 5 óra és

este 20 óra között ellenöriztette a 46-os főközlekedési út és a vasútvonal keresz
tc:;.ődésében lévő fénysorompó működését. A naponként ellenőrzött időtartam

900 perc volt.
Július 5-én a fénysorompó 70 alkalommal váltott pirosra, s az áthaladási tila

lom összesen 350 perc volt. Tíz esetben fordult elő, hogy tilosat jelzett a fény
sorompó, vagy egyáltalán nem működött a lámpa. Ezekben az esetekben nem
közlekedett semmilyen vonat.

Július 6-án a fénysorompó 58 alkalommal mutatott piros jelzést, összesen 309
percen át. Ezen a napon sem műszaki hiba, sem téves jelzés nem volt.

Július 7-én a lámpák 52-szer jeleztek tilosat, összesen 275 percig. Ez alkalom
mal sem volt indokolatlan jelzés.

Egy-egy tilos jelzés időtartama 2-13 perc volt. A fenti adatok figyelembevételé
vel, becslés alapján, feltételezve a gépjárművek és a kerékpárosok várakozási ide
jét, éves viszonylatban a tilos jelzés miatti késlekedés mértéke forintban kifejezve
elérheti a 35-40 millió forintot. Mivel a jövőben nagyobb vasúti közúti forga
lomra számíthatunk, ezért a Tanács műszakiosztálya kérte az illetékes szerveknél
a csomópont felülvizsgálatát.

Régi-új nevek Öregszőlőn!

Móra Ferenc helyett Kós Károly

Úgy gondolom, minden olvasónk egyet
ért azzal, hogy a MAV-ra igencsak "ráfér"
a korszerűsítés. Bár a pontosan, menetrend
szerint közlekedő, tiszta vonatokra, az ud
varias kalauzokra, vasutasokra még - gya
nítom - egy ideig várni kell.

*
A gyomaendrődi vasútállomás épületé

ből ideiglenesen egy konténerbe költözött
a forgalmi iroda. A régi, elavult berende
zést a legmodernebbre cserélik. Az állo
mással szemben Nagylapos, Gyoma
endrőd és Csárdaszállás közötti vasút
biztosítás épülete készül. A berendezés a
jövő év másodík felében kezd működni.

A vágányok beállításához - amelyhez eddig
7-8 perc szükségeltetett - elegendő lesz
1 perc. A váltókezelők munkájat is a be
rendezés végzi majd. Ezzel biztonságo
sabbá és gyorsabbá válik a vasúti forgalom.

Farkas Miklós állomásfőnöktől meg
tudtuk, hogy pl. Gyomaendrőd és Csárda
szállás között ívkorrekcíót kellett végezni,
ugyanís az új két vágányú pályát 160
km/órás sebességre tervezték, ehhez pe
dig 1800 méter sugarú ívre van szükség.

- Ez év végén a Dévaványára közlekedő

vonatot áttereljük a fővonalra. A hidá
szok megerősítik a "ványai hídat", s ezzel
fővasútvonallá teszik alkalmassá. A vá
nyai vonat pedig a hid után a fővonalból
fog leágazni - tájékoztatott az állomásfő

nök.

GyomaendrődVárosi Jogú Nagyközségi
Tanács Végrehajtó Bizottsága szeptember
28-i ülésén döntött az utcanevek kérdésé
ben. A változással érintett utca lakói sza
vazólapon nyilatkoztak arról, hogy a java
solt változtatással egyetértenek-e? A vég
rehajtó bizottság megállapította, hogy
egyes utcákból csak kevés szavazólap érke
zett vissza, ami azt jelenti, hogy a többség
helyeslő véleményének hiányában nem
kerül sor változtatásra. Új utcaneveink a
következőek:

Öregszőlő településrészen:
- Kondorosi út, a Kondorosra vezető köz

út zártkcrti szakasza,
- Páskumi út, a Kondorosi út bal oldalán

nyíló első utca,
- Diófa utca, a Kondorosi út bal oldalán

nyíló második utE:a,
- Almosdomb utca, a Kondorosi út bal

oldalán nyíló harmadik utca,
- S:<.őlőskert utca, a Kondorosi út bal olda

lán nyíló negyedik utca,
- Határ út, a Páskumi és a Szőlőskert

utcákat összekötő út,
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Településünk vasútállomásának vágány
hálózatát teljes egészében lecserélik, sőt

egy vágánnyal még bővítik is, így 7 vo
natfogadó vágány várja a szerelvényeket.
Az állomáson két 6 méter széles és 350
méter hosszú magasperon épül. A peron
magasságával lesz egy szintben a személy
és gyorsvonatok középső lépcsőfoka. Ez
zel egyidőben elkészül majd az új moder
nebb utastájékoztató berendezés is. A tel-

- Iskola utca, a Kondorosi és a Szarvasi
út közötti út,

- Kis utca, a Kondoro~i út jobb oldalán
nyíló második utca,

- Kör utca, a Kondorosi út jobb oldalán
nyíló harmadik utca,

- Ugari út, a Kondorosi út jobb oldalán
nyíló negyedik utca,

- Szarvasi út, a 443. sz. közút zártkerti
szakasza,

- Polyákhalmi út, a Szarvasi útról nyíló
utca,

- Bacsalaposi út, a Polyákhalmi útból
jobb oldalra nyíló utca.

Belterületen:
- Magtárlaposi utca, a 3542/I3 hrsz. út,
- Nyárszegi utca, a 5542/3. hrsz. út,
- Keresztúri utca, a 3542/8. hrsz. út,

amelyek a közművesített Újkerti telek
tömb utcáit jelentik,

- Besenyszegi út, a besenyszegi körgáton
vezető út,

- Németzugi sor, a Hármas-Körös védtöl
tése mentén vezető, az Ady Endre utcá
val párhuzamos út.

jes beruházás elsősorban az utazóközön
ség kényelmét szolgálja, másodsorban pe
dig a vasút dolgozóinak munkáját köny
nyíti meg.

Farkas Miklós elmondta még, hogy
egyelőre nem terveznek felüljárót az autó
sok, motorosok és kerékpárosok által is
sokat szidott vasúti átjárónál. Marad te
hát a gyakran "megbolonduló" fényso
rompó ... MegkérdeMük azt is, hogy vál
tozik-e a "Gyoma állomás" neve? Az ál
lomásfőnök úgy tudja, hogy a Gyoma
endrőd névtáblát a MAV nem fogadta el,
a változás esetén ugyanís az egész világon
módosítaní kellene az állomás ncvét ...

H.E.

Meg-változtatott utcanevek:
- Selyem utca elnevezést kapott a Selyem

út folytatását képező Munkás utca, va
lamint Babits Mihály utca ezen része,

- Kató József utca lett a Szántó Kovács
János utca,

- Kántorkert-sor lett a 6766 hrsz. út,
amely a November 7-ltp. bevezető útja,

- Kós Károly utca lett a Móra Ferenc
utca Lenín útra forduló szakasza.

- Hantoskerti út elnevezést kapta a Zrinyi
Ilona üdülőtelep.

A további javasolt névváltoztatást a lakos
ság véleménye alapján a végrehajtó bizott
ság nem hagyta jóvá. Az utcanév, illetve
házszámváltozásokról valamennyí érin
tett ingatlan tulajdonosa értesítést kap ok
tóber végéig, melyben szerepelnek a vál
tozással kapcsolatos teendők is.

Közlemény
- Gyermekorvosi rendelőt alakított ki a ta

nács a Szabadság tér 4. szám alatti épü
letben, a volt fogorvosi lakás helyén.
A 370 ezer forintos beruházás után a
Fürst Sándor utcainál tágasabb, az elő

írásoknak megfelelő rendelő várja a bete
geket.



Orvos kerestetik!
Szeptember 5-én a gyomai gyermekor

vosi rendelőben a következő felirat foga
dott. ,,1988. augusztus 25-től a délutáni
rendelés elmarad. Rendelés: minden nap
reggel Ih8-tól V11o-ig lesz megtartva."
Ezek szerint településünk mintegy három
ezer gyemekét újra csak egy gyermekorvos
látja el, annak ellenére, hogy három gyer
mekorvosi álláshely van. Mi várható gyer
mekorvosi ellátás területén? Erről kérdez
tük Jánovszky Gyó'rgyöt, a Tanács osztály
vezetőjét.

*
- A körzeti orvosi, valamint fogorvosi

álláshelyek be vannak töltve, a szakorvosi
álláshelyeknél pedig a sebész szakorvosunk
hiányzik. Gyermekorvosi területen ked
vezőtlenebb a helyzet. A három gyermek
orvosi helyet évek óta nem tudruk betöl
teni. Csipkés doktornő szeptember elsejé
től családi okok miatt távozott települé
sünkről. Távozása után a betöltetlen két
gyermekorvosi álláshelyre, valamint a se
bészi állásra is a pályázatot meghirdettük.
Hozzá kell tennem, hogy pályázati felté
teleink nem voltak túl kedvezőek, hisz
csak egy orvosnak tudtunk megfelelőorvosi
lakást (Hősök útja 66. sz. alattit) ígérni,
a másik kettőnek csak lakótelepi lakást.
Több pályázó keresett meg bennünket, de
a lakásgond miatt csak egy gyermekovossal

tudtunk egyezségre jutni. Megállapodá
sunk szerint Dr. Epres József gyermekorvos
várhatóan október Is-én jön településünk
re. A többi betöltetlen állás megoldására
nézetem szerint csak akkor lesz reális lehe
tőség, ha lakást is tudunk adni.

- Van ennek valami akadálya?

- Mint mondottam az igényeknek csak
a Hősök út 66. szám alatti orvosi ikerlaká
sok felelnek meg. Több orvosi lakásunk
nincs. Orvosaink többsége az elmúlt évek
ben vagy megvásárolta a lakását, vagy épí
tett magának. Azt hiszem letelepedésüket
támogamunk kellett, amit bizonyít az is,
hogy többségük jó néhány évtizede végzi
településünkön gyógyító tevékenységét
mindannyiunk érdekében. Ez jó, hisz kö
tődnek a településünkhöz, ismernek ben
nünket.

- Ez mind igaz és elfogadható, de ezzel
nem oldódik meg településünk mintegy három
ezer 14 éven aluli polgárának a szakszerű

orvosi ellátása. Milyen megoldás lehet?

- Legjobb megoldás új orvosi lakások
építése lenne, de ebben a tervidőszakban

ezt nem terveztük. Többször is sz6ba ke
rültek lehetőségként a tanácsi bérlakások,
de ezek közül is csak egy-kettő tűnik alkal
masnak e célra. Ha gyors megoldást aka
runk, akkor vagy vásárolni kell lakást,

amely legalább másfél millióba kerül, vagy
a megfelelőnek tűnő tanácsi bérlakást kell
felszabadítani. Ez utóbbi is nehéz, hisz a
benne lakó bérlőt vagy másik ugyanolyan
minőségű lakáshoz kell juttami, amire
nincs lehetőség, vagy arra kell ösztönözni,
hogy saját maga oldja meg lakáshelyzetét.
Lakásügyi tanácsrendeletünk hatszoros le
lépési díj fizetését teszi lehetővé, de ennek
ellenére nemigen mozdulnak a bérlők.

- Az elmondottak szerint tehát nem
számíthatunk gyors megoldásra?

-. Úgy tűnik. Keressük a megoldást,
de lehetőségeink behatároltak. Én lennék
a legboldogabb, ha ez minél előbb sike
rülne gyermekeínk érdekében is.

H.M.

TÜDŐSZŰRÉS

Lakosságunk kötelező tüdőszűrő vizs
gálatára október 14. és november 16. kö
zött kerül sor. Az érintett állampolgárok
az elmúlt év gyakorlatához hasonlóan
névre szóló értesitést kapnak a szűrés pon
tos idejéről és helyéről. Az a 14. évét be
töltött személy, aki értesítést valamilyen
ok folytán nem kap, szintén vegyen rés21t
a szűrővizsgálaton. A tüdőszűrés október
14. és 28. között az endrődi tanácsháza,
október 24. és november 16. között pedig
az MHSZ székház épületében lesz.

Eladó a zöld gyep!

Szabad a pálya?

zők ajtajai feltörve, az ablakok betörve, a
berendezés szétverve. Pedig igazán ideális
környezet leheme a gát menti pálya a spor
tot kedvelők számára.

*
Ma, amikor annyit beszélünk - sajnos

gyakrabban csak beszélünk - az egészség
megőrzés fontosságáról, a betegségek meg
előzéséről, a testedzés, a sport népszerűsí-

téséről, igencsak lehangoló látvány! nyúj~

az endrődi sportpálya és környéke. A va
lamikor még jobb napokat megért létesít
mény ma amolyan "senkiföldje". Az öltö-

Az említett létesítmény fenntartója a
Gyomaendrődi Spartacus Testnevelési
Kör, a tulajdonos pedig a Gyomaendrődi

Tanács. Hornok Péter, a kör ügyvezető

elnöke elmondta, hogy rendszeres mér
kőzést már 2-3 éve nem rendeznek ezen
a pályán. Néha-néha, amennyiben a nagy
község túloldalán fekvő sportpálya az idő

járás miatt rossz állapotban van, akkor az
endrődi gyepen rúgják a bőrt a focisták.
A feltört öltözők, a szétvert berendezések
ügyében az ez év április 7-én kelt rendőr

ségi jegyzőkönyvtanúsága szerint a garázda
tettet fiatalkorúak követték el.

- Korábban a 6II. sz. Ipari Szakmun
kásképző Intézettel folytak tárgyalások,
miszerint sportcentrumként átvennék a
pályát az épületekkel együtt. Ebből az üz
letből azonban nem lett semmi. Jelenleg
szó van arról, hogy az egyik helybéli cég
átvenné a sportpályát. Egyébként pedig
igen nagy öss;;.egre lenne szükség, hogy
rendbehozhassuk a lerobbant létesítmény!.
- mondta Homok Péter.

Ezek szerint tehát még mindig szabad

a pálya. Még meddig?

Ez a helyiség valaha ó'ltöző volt H.E·
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Tíz millióval drágább lesz a tornacsarnok
Szeptemberben két tanácsi testületi

ülésre is sor került. A Művelődési Köz
pontban a Városi Jogú Nagyközségi Ta
nács és a Nagyközségi KISZ-bizottság
együttes ülése zajlott le 14-én. A Tanács
és a KISZ-bizottság ülésének első napi
rendjén az ifjúsági törvény hatályosulásá
nak helyzetét tekintették át az 1987/88.
évi ifjúsági parlamentek tapasztalatai alap
ján. Az írásos jelentés, valamint a hozzá
szólások alapján a testület azt a következ
tetést vonta le, hogy ma az ifjúsági parla
mentek nem töltik be teljesen azt a felada
tot, mint amire hivatottak. Több helyen
a munkahelyi vezető és az ifjúsági vezető

kapcsolata határozta meg a fórumok ered
ményességét. Tapasztalat az, hogy a par
lamentek nem tudtak teljes képet adni az
ifjúsági törvény végrehajtásáról, mivel az
ifjúság helyzetének elemzése nem volt át
fogó, hanem elsősorban a munkahelyi kö
rülményeket, s részben a települési viszo
nyokat tárták fel.

A második napirend az előző témának
folytatása volt, mivel a középfokú oktatás
személyi és tárgyi feltételeinek, fejleszté
sének feladatait vitatta meg a tanácsülés.
A témához kiadott irásos előterjesztés a
testületi tagok részére hű keresztmetszetet
és kellő információt nyújtott a jelenlegi
helyzetről és a szükségessé váló fejleszté
sekről. A hozzászólók valamennyien ki
emelték a középfokú oktatás kérdésének
időszerűségét hangsúlyozva a71, hogy an
nak minősége meghatározó hatással lehet
a népgazdaságra, s nem utolsósorban a te
lepülés fejlődésére is. Ezért jelentős előre

lépés a helyi szakmunkásképzésben végbe
menő és tervezett folyamatok, mint az
ipari szakmunkásképző iskola önállóvá
válása, a cipőipari szakközépiskolai kép
zés átvétele a gimnáziumtól, ahol 1989.
szeptember I-től kereskedelmi szakközép
iskolai képzés indul be. A tárgyi feltételek
szűkösségét később a tervezett új 10 tan7
termes ipari szakközépiskola felépítése oldja
meg.

A harmadik napirendi pontban a Mű

velődési, Ifjúsági és Sport Bizottság adott
számot megválasztása óta végzett munká
járól, majd ezt követően tanácsrendelet
alkotására és módositására került sor. A ta
nács a településfejlődéséért huzamosabb ideje
kiemelkedő tevékenységet folytató személyek
elismerésére "Díszpolgári" címet, valamint
"Gyomaendrődért" kitüntető emlékérmet
alapított. (E tanácsrendelet teljes szövegét
egy későbbi számunkban közzétesszük.)
A tanácsi szervek ügyfélfogadásának általá
nos rendjét szabályozó minisztertanácsi
rendelet értelmében módosult tanácsunk
ügyfélfogadási rendje és ideje. Ennek meg
felelően 1988. október I-től: a tanácsházán
hétfőn 8-tól 17 óráig, kedden 8-tól IZ

óráig, szerdán 7-től 16 óráig, csütörtökön
ügyfélfogadás nincs, pénteken 8-tól 12
óráig. A kirendeltségen pedig hétfőn 8-tól
17 óráig, kedden 8-tól 12 óráig, szerdán
8-tól 16 óráig, csütörtökön 8-tól 12 óráig,
pénteken 8-tól 12 óráig.

A bejelentések között a tanács megvitatta
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a tornacsarnok beruházásának helyzetét és
döntött a befejezéséhez szükséges pénz
ügyi fedezet biztositásáról. A Tanács elé
terjesztett jelentés szerint a tornacsarnok
eredeti tervének pontatlansága, az árak idő

közi emelkedése és az AFA bevezetése kö
vetkeztében az eredeti 20-22 millió forintos
beruházás várható költsége 11 millió forint
lesz, ezért 1988-ban nem áll rendelkezésre
a befejezéséhez szükséges anyagi fedezet.
Az 1988-ban elvégzendő munkák 9-10
millió forintos fedezete a fejlesztési alap
ban megvan. Az 1989.évre áthúzódó 11-12
millió forint értékű munka fedezetének
megteremtése érdekében a testület meg
bizta a tanácselnököt, hogy a beruházás
1989. évi befeje2lésének érdekében a me
gyei tanács illetékeseinél az előzetesen

egyeztetett céltámogatás megszerzését szor
galmazza.

*
A Tanács végrehajtó bizottsága szeptem

ber 28-án tartott soros ülést. Az első napi
rendi pontban tájékoztatót hallgatott meg
a Békés megyei Moziüzemi Vállalat helyi
filmszínházainak munkájáról. A tájékoz
tató alapján a testület egyetértett abban,
hogy a nehezedő gazdasági körülmények
ellenére a jó együttműködésés a filmszín
házak vezetőinek tevékenysége, mind a tár
gyi feltételekben, mind a tartalmi munká
ban javulást eredményezett. A műsorpoli

tika kialakitásánál figyelembe veszik a lá
togatók igényeit, de emellett törekednek
valamennyi réteg számára biztosítani a
megfelelő filmeket. A hagyományos szol
gáltatások mellett keresik az újszerű for
mákat is. A tárgyi feltételek javitását jól
szolgálta a Kossuth mozi külső felújitása
tanácsi forrásból, valamint az Apolló mozi
fűtéskorszerusitéseés külső felújitása vál
lalati eszkőzökből.

A második napirendi pont témája a ta
nácsi pénzügyi terv féléves mérlegének
elemzése volt. Az erről készült írásos be
számoló bevezető gondolatai utaltak arra,
hogy a tervezés időszakában a már ismert
központi elvonások mellett, a bevezetett
adók terhei, az emelkedő árak a gazdálko
dás minden területét érzékenyen érintet
ték. Az eltelt időszak gazdasági folyamatai
bebizonyították, hogy az intézmények mii
ködését biztosító források csak a fennmara
dásra elegendők. Fejlesztési feladatainkat
döntő részben csak a lakosság és a gazdál
kodó szervek erőforrásainak bevonásával
tudjuk végrehajtaní. Az egységes pénz
alap bevételei az első félévben időarányo

san teljesültek (11,4S millió forint). Taná
csunk ebben az időszakban nem volt fize
tésképtelen, ami az 1987. évi víszonylag
magas pénzmaradványnak, a bevételek idő

arányos teljesülésének, valamint a fejlesz
tési kiadások második félévi teljesitésének
az eredménye. Az egységes pénzalap ki
adásai összességében 43,4 %-ban teljesül
tek (87,4 millió forint). Mind a működési,

fenntartási kiadások (6S,S millió forint),
mind a fejlesztési kiadások (21,8 millió
forint) teljesítése nem éri el az éves terv

so%-át. Az előzőekből levonható az a kö
vetkeztetés, hogy intézményeink első fél
évi gazdálkodását a visszafogottság jelle
mezte, illetve a fejlesztések döntő hányada
a második félévben valósul meg.

A bejelentések között a végrehajtó bi
zottság lakásvásárlási és támogatási kér
désekben dÖ:J.tőtt. Gyomaendrőd,Ady E.
út 42. sz. alatt lévő belterületi üresen álló
családi ház vevőjéül Fekécs Attila és neje
Bogár Anikó Gyomaendrőd, Nagy S. út
12. sz. alatti lakosokat jelölte ki. Vékony
Lajos és neje Farkas Piroska Gyomaend
rőd, Pósa L. út I. sz. alatti lakosok részére
So ezer forint vissza nem térítendő támo
gatást és 30 ezer forint 3 százalékos kamatú
hitelt, Gritta Mihály és neje Balogh Mária
Gyomaendrőd,Gyóní G. út S, szám alatti
lakosok részére 30 ezer forint támogatást
és 20 ezer forint 3 százalékos kamatú hitelt,
valamint Fekécs Anila és neje Bogár Anikó
Gyomaendrőd,Nagy S. út 12. szám alatti
lakosok részére 20 ezer forint támogatást
és 60 ezer forint 3 százalékos kamatú hitelt
biztosított a testület.

Befejezésül állást foglalt a végrehajtó bi
zottság arról, bogy egyes kültemleteket tar
tósan fennmaradó úgynevezett tanyás tér
ségekké jelölt ki. Amennyiben a Békés me
gyei Tanács Végrehajtó Bizottsága ezzel
egyetért, akkor Öregszőlő, és Kocsorhegy
sűrűn lakott területén, valamint a Dévavá
nyai út melleni térségben lehetőség lesz
tanyák építésére, amelyek lakóépülemek
minősülnek.

Megyeri Lászl6

Anyakönyvi hírek

Szerkesztőségünkúj rovatot indit, amely
ben tájékoztatást szereménk nyújtaní lako
sainknak születésekről, házasságkötésekről

és a halálesetekről is. Közzétételre csak
akkor kerül sor, ha ehhez az érintettek,
illetve hozzátartozók· hozzájárulnak.

Születések
Adamik Tibor és Somogyi Klára szülők

nek Tibor nevű gyertnekük szeptember
II-én.

Hajdu Etelka szülőnekNorbert nevű gyer
meke szeptember I 4-én.

Balogh József és Boda Emilia szülőknek

Csilla nevű gyermekük szeptember
IS-én.

Házasságkötések
Hovelda János és Gellai Agnes szeptember

Io-én.

Halálesetek
Móricz István (1919)
Zelenák András (196S)
Timár Lajos (1919)
Oláh Gergely (1898)
S2Iujó Vincéné sz. Farkasinszki Anna

(1912)
Nótári Mihály (1936)
Braun Sándor (1902)
Homok Vince (1930)



Gyuriczákról nem csak Gyuriczáknak
Mi kényszeríti az embereket arra, hogy

időnkéntvisszatekintsenek ? A kapáló em
ber is egy idő után hátranéz, jóleső érzéssel
fölméri mit végzett, mennyire van a dűlő

vége, ahonnan indult, s mekkora a távolság
ami még előtte áll. Aztán újult erővel fog
a munkához. Mindez az élet minden terü
letén általános jelenség.

Egy alföldi parasztcsalád háromszáz
éves történetét dolgozta fel Gyuricza Antal,
akinek szerzőtársa is akadt, nem véletlenül
egy másik Gyuricza. Gyomaendrődönköz
ismert a minden fórumon megszólaló, agya
fúrt kérdéseket feltevő, tabukat nem tisz
telő Gyuricza László.

Az endrődi Gyuricza család cimű munka
három részből áll. Az első fejezetet Gyu
ricza László irta. Címe: Vallomás és tör
téneti vázlat szülőföldemről. Foglalkozik
Endrőd eredetével, áttekinti a török időket,

az újratelepülést, majd 1848. helyi vonat
kozásai után eljut az L világháborúhoz.
Gyuricza László mint amatőr történetíró
becsületesen összegyűjtötte, s felhasználta
a korábbi monográfiák gyakran egymástól
átvett, nemegyszer hibás adalékait, meg
állapitásait. Az eredeti levéltári kutatás és
megfelelő forráselemzés még differenciál
tabb képet adhat erről a korról, s pontosit
hatja az egyes vonatkozásokat. Adatai pon
tosak, noha szubjektivek, hiszen ő maga
élte át mindazt amit leirt, apja, testvérei,
munkatársai szolgáltatják forrásként életük
egy-egy darabját.

Ezt tartom munkája legértékesebb ré-

szének, hiszen egy néhány évtizede meg
szűnt gazdasági, - társadalmi formáció
rendkivül hiteles, pontos képét kapjuk.
Olvasmányossá teszi ezeket a részeket a
személyes megnyilatkozás. Hogy lehet bár
milyen nehéz is az ember élete, kilátástalan
a közeli jövője, azért az előző generációk
nemcsak harcoltak, szenvedtek, éheztek, de
közben nevettek, szerettek és olykor boldo
gok is voltak. Különösen figyelmébe aján
lom az azóta született, s az élemek szeren
csére csak a naposabb oldalát ismerő gene
rációknak ezeket a részeket.

A fő részben Gyuricza Antal nyomozá
sát lapozhatjuk, melynek során a Gyuricza
család eredetével, az országos nagy migrá
ciók kereteiben történő helyváltoztatásával
ismerkedhet meg az olvasó. A szerző min
dig jelzi, hogy problematikus területre jut
munkája során. Ha a források nem bizonyitó
erejűek, ha az intuíciónak is szerep jut,
akkor mindig korrekt parmere az olvasó
nak, nem akar félrevezetni, adatok híján
belemagyarázni a történetbe. Munkája va
lójában forrásfeltárás, ezért aki regényes
olvasmányt vár, az csalódni fog. Éppen
ebben rejlik legfőbb értéke. A sok száz
születési-, házassági-, halotti anyakönyvek
ezerszámra menő adataiból kigyűjteni,ösz
szerendezni a Gyuriczákra vonatkozó adat
halmazt nem volt csekély feladat, emellett
rengeteg időt igényelt. Amit ebbőlleszűrt,
az kerül most elénk: az összes Gyuricza,
aki az elmúlt 300 évben élt, és akinek
adatait a szerző elérhette. Az egyes csalá-

dok leszármazási rendje mellett helyet ka
pott a születések, halálozások arányainak
számbavétele, házasodási szokásrendje.
A közelmúltban elhalt illetve ma is élő

17 személy életútjának a felvá2.olásával az
ún. krónikaírás módszerét és eszköztárát
is igénybe vette. A demográfiával foglal
kozó szakemberek is bátran merithemek
gazdag adatsoraiból. Településünk lakói,
valamint az innen elszármazottak számára
pedig bizonyára számos őst, ismerőst, s
gazdag honismereti ismereteket jelent ez
a munka.

A könyv harmadik részében a mai Gyo
maendrődről találunk adattárat Gyuricza
László összeállításában. A nyitott szemmel
járó, magát tájékozottnak gondoló ember
számára is számos fontos tájékoztató adato
kat tartalmaz.

A genealógiával foglalkozók, Gyoma
endrőddelkapcsolatba kerülők számára út
mutató, összehasonlitásra, elemzésre ki
válóan megfelelőanyagok tárhá:lla ez a most
megjelenő könyv, melyet Rácz István a
történelemtudomány doktora, egyetemi ta
nár lektorált, dr. Szabó Ferenc megyei
múzeumigazgató szerkesztette, s a Kner
Nyomda gyomaendrődi üzemének dolgo
zói késútettek el.

Dr. Kovács Béla

Szász Imrétől, a Kner Nyomda gyoma
endrődi üzemének vezetőjétől megtudtuk,
hogy Gyuricza Antal könyve októberben
kerül az Ü2Jletekbe.

NEGYVENÉVES A LENIN TSZ
Endrődön 1948. szeptember 26-án meg

alakult a Kishaszonbérlők Szövetkezete.

Az ezen a napon felvett jegyzőkönyvszerint

a FÉKOSZ Sztálin út 49. sz. helyiségében

,,25 önként szövetkezni akaró bérlethez

jutott személy jelent meg. Név szerint:

Gyebnár Józse/, Harnos Mátyás, Hanyecz

Imre, Hunya Menyhért, Hunya Miklós,

Giricz János, Kurilla Tamás, Róza Antal,

Fülöp Imre, Vaszkó Imre, Gyuricza Imre,

Dávid Lajos, Gonda József, Szurovecz

Máté, Nehéz Imre, Kovács István, Kovács

Lajos, Farkasinszki Vince, Gyebnár Mihály,

Gyuricza Mihály, Látkóczki Antal, Sipos

Imre, Benkó Pál, Kenyeres Imre, és Tőgyi

Imre endrődi lakosok." A szövetkezeti ta

gok felelős gazdaságvezetőnek Gyebnár

József tagcársat választották. A Kishaszon

bérlő Szövetkezet .néhány hónap múlva

felvette a Petőfi nevet.

A Petőfi vezetőségválasztó közgyűlésén

- 1949. június 1o-én - 26 tag vett részt,
s elnöknek Farkasinszki Vincét választot
ták. A zárszámadást 1949. december 23-án
rendezték. Az 54 tag és a 25 családtag

együttes munkaegysége összesen 8305,7.
A csoport vagyona 542997 forint, évi jö
vedelme 168 550 forint. A munkaegység
értéke pedig 12,09 forint volt.

Az 1952-ben végrehajtott tagositással a
Petőfi Tsz területe 1559 kat. holdra nőtt.

1955. augusztus 20-án a Petőfi egyesült az
1951. március lo-én alakult helybéli Rákó
czi Tsz-el, s az egyesült tsz felvette a Búza
kalász nevet. Ezzel 2192 holdra nőtt a szö
vetkezet területe. A tagság létszáma pedig
250-re gyarapodott. A Búzakalász 1958.
augusztusában ünnepelte 10 éves jubileu
mát. A Békés megyei Népújság 1958.
augusztus 24-i száma a következőket irja:
,,Az endrődi Búzakalász Tsz-ben 10 éves
jubileumi ünnepséget rendeztek szomba
ton ... A határszemle után Balázs István
tsz-elnök mondott ünnepi besl')édet, s 14
alapitó tag kapta meg a 10 éves tsz-tagság
ról szóló emlékiratot. Gonda József a tsz
egyik fő szervezője elmondta, hogy az ak
kori 250 hold föld helyett ma már 2700
holdat mondhatnak magukénak, s a néhány
ezer forint értékű közös vagyon 3 millió
és hétszázezer forint értékre emelkedett ..."

A Búzakalász 1968. január I-én egyesiil
az 1950. március 15-én alakult Dózsa
Termelőszövetkezettel, s az egyesült tsz

felvette a Lenin nevet. Ily módon a Lenin
Tsz 6692 holddal, 707 taggal és mintegy
31 millió forintos közös vagyonnal a kö"zség
legnagyobb termelőszövetkezete lett.

1973. őszén az endrődi határban dolgozó
négy termelőszövetkezet vezetősége és a
tagság úgy határozott, hogy a négy szövet
kezetet kettővé vonják össze. Ily módon
a Béke Tsz az Újbarázdával, a Lenin pedig
a varjasi területen gazdálkod6 Szabadföld
Tsz-szel egyesült 1974. január I-én. Ezzel
a Lenin Tsz területe 4867 hektárra, a tag
létszám pedig 728-ra nőtt. A Lenin Tsz
1977-ben kiváló szövetkezet lett.

- Az elmúlt években fiatal szakember
gárda jÖtt össze a tsz-ben, s a szaktudással,
az akarattal nincs is baj. Bár a termelés
eredményei - elsősorban az aszály miatt 
néha nem a tervezettnek megfelelően ala
kulnak, ennek ellenére örülök annak, hogy
a tsz-tagok és a dolgozók szövetkezetből
származó jövedelmét a háztájival együtt
sikerült növelni. Azt vallom, hogy a szö
vetkezet elsődleges feladata, hogy dolgo
zóinak tisztes megélhetést nyújtson, persze
a népgazdasági elvárásokka! összhangban.
- mondta dr. Iványi Lajos a Lenin Tsz
elnöke az október I-én megrendezett ün
nepi közgyűlésen.
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Egyéb sportesemények

Nov. 5· 9 órától
"November 7. Kupa" kispályás labda
rúgótorna mérkőzései.

Nov. 6. 8 óra
Olimpiai Ötpróba - gyaloglás. Indulás
Erzsébet-ligeti sportteleptől.

NB JI-es női ropiabda mérk5zések

Okt. 15. 10 óra
GyomaendrődiSTK-Miskolcí VSC

Okt. 29. II óra 30 perc
GyomaendrődiSTK-Tiszavasvári

Nov. 18. 17 óra
GyomaendrődiSTK-Debreceni Sr.

Rövidítések: oák. = országos állat és
kirakó vásár

oá. = országos állatvásár

av. = autóvásár

Megyei serdülő labdarúgó-bajnokság
mérkőzései

Okt. 22. 10 óra
GyomaendrődiSTK-Oh. Honvéd
Dózsa SE.

SPORTESEMÉNYEK

Megyei J. osztályú labdarúgá-bajnokság
itthoni mérközései

Okt. 22. 13 óra 30 perc
GyomaendrődiSTK-Gádoros

Nov. 5. 13 óra
GyomaendrődiSTK-Békésszentandrás

Nov. 19. 13 óra
Gyomaendrődi STK-Mezőberény

Az ifjúsági csapatok mérkőzése 2 órával
előbb kezdődik.

Megyei J. osztályú férfi kézilabda
mérközések

Okt. 22. 10 Óra
Gyomaendrődi STK-Szeghalom

Nov. I. 19 óra Molnár Ferenc: Ovegcipö
c. darabja a Szolnoki
Szigligeti Színház elő

adásában

Okt. 15. Dévaványa oák.
Mezőberény oák.

Okt. 22. Kondoros oák.

Okt. 23. Békéscsaba av.

Okt. 28. Dévaványa oá.

Okt. 30. Szarvas av.

Nov. 3. Vésztő oák.

Nov. 5. Békéscsaba oák.

Nov. 9. Mezőberény av.

Nov. 13. Békéscsaba av.

Minden szombaton 19 órától 24 óráig

videodiszkó a Katona József Művelődési

Központban

VASÁROK

Mikor?

Nov. 14.

Nov. 19.

Katona József Mllvelödési Kijzpont

Okt. 19. 10 és 14 óra Magyar Állami
Bábszínhaz gyermek
műsora KCl(;salaki rejtély
cimen

Okt. 23. 17 óra 30 perc Nemzetközi csa
pattáncverseny, amelyen
részt vesz az NDK-beli
Blau-Silber és a helyi
Rumba társastáncklub

Okt. 24. 18 Óra 30 perc Irodalmi est
gyenyafénynéJ. Kiss Péter
Emő előadóművészestje
Nem sirunk, nem nevetünk
címmel

Okt. 26. 12 óra. Ifjúsági bérletes hangver
seny "Rézfúvós muzsika"
eimmel

Okt. 28. 18 óra Konz Zsuzsa és a Fonog
ráf együttes műsora

Nov. 7. 17 és 19 óra Sólyomasszony
(amerikai)

Nov. 10-11. 17 óra Hid a Kwai folyón
(angol)

Nov. 12-13. 17 óra A házibuli folytatódik
(francia)

19 óra Mad Max (ausztrál)
17 óra Soha, sehol, senkinek

(magyar)
19 óra Madárka (amerikai)

Nov. 17-18. 17 óra Nyitott ablak
(magyar)

19 Óra Filmklub
15 óra Aranyásók (román

N SZK-francia)
19 óra Vágyrajárók (francia)
17 Óra Leszámolás Hong

kongban (amerikai)
19 óra Vágyrajárók (francia)

RENDEZVÉNYEK

Nov. 17.
Nov. 18.

Kossuth mozi

Okt. 16. 17 óra Rövidzárlat (amerikai)
Okt. 17. 19 óra Egy bolond százat csinál

(magyar)
Okt. 22. 19 óra Nyolcadik utas il halál

(angol)
Okt. 23. 17 óra A kicsi kocsi legújabb

kalandjai (amerikai)
Okt. 24. 19 óra Smaragderdő (angol)
Okt. 29. 19 óra Nagy zűr kis Kínában

(amerikai)
Okt. 30. 17 óra A csitri (francia)
Okt. 31. 19 óra Úgy érezte, hogy szaba

don él (magyar)
Nov. 5. 19 óra Szárnyas fejvadász

(amerikai)
Nov. 6. 17 óra Asterix és Cézár ajándéka

(francia)
Nov. 7. 19 óra Szerelem második vérig

(magyar)
Nov. 12. 19 óra Rio fürdőház (angol)
Nov. 13. 17 óra Sárga haj és az arany

erőd (amerikai)
Nov. 14. 19 óra Éden boldog-boldogra

lannak (francia)

Hol?

17 óra Tuti dolog
(amerikai)

19 óra Filmklub
19 óra Tuti dolog

(amerikai)
17 óra A dzsungel könyve

(amerikai)
19 óra Aranyeső Yuccában

(olasz)

Mit?

Nov 3.
Nov. 4.

Nov. 5-6.

Okt. 31.

Okt. 28.

Okt. 27.

Okt. 23.

Okt. 22.

Okt. 20.
Ok. 21.

Okt. 17.

Okt. 16.

Apolló mozi

Okt. 16-17. 17 óra K. u.K. szökevények
(magyar-lengyel)

19 óra K. u. K. szökevények
(magyar-lengyel)

19 óra Áldozathozatal
(svéd-francia)

Okt. 20-21. 14 óra Hupikék törpikék
(belga)

17 óra Hannah és nővérei

(amerikai)
19 óra Filmklub
19 óra Hannah és nővérei

(amerikai)
Okt. 22-23. 19 óra A Nilus gyöngye

(amerikai)
17 óra A Nilus gyöngye

(amerikai)
17 óra Hamupipőke

(amerikai)
Okt. 24. 10.30 óra Szállástkérő róka

(magyar)
17 és 19 óra Mágnás Miska

(magyar)
Okt. 27-28. 17 óra Tron, avagy a számító

gép lázadása
(amerikai)

19 óra Tron, avagy a számító
gép lázadása (am.)

15 óra Száguldó falka
(kanadai)

Okt. 28. 19 óra Montreáli bankrablás
(francia)

Okt. 29-30. 17 és 19 óra Szárnyas fej
vadász (amerikai)

17 óra Hajsza szárazon és
vízen (szovjet)

19 óra Brazil (angol)
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Jog helyett rang ...

Város lesz-e Gyomaendrőd?
A gyomaendrődi tanács először 1983

ban kérte a település várossá nyilvánitását.
Akkoriban - 1984. január elsej ével - egye
dül Szeghalom kapta meg a városi rangot
Békés megyében. Gyomaendrőd 1985-ben
csatolva a megyei tanács egyetértő javasla
tát, újra pályázatot nyújtott be az Építés
ügyi és Városfejlesztési Minisztériumhoz.
A városi rangot ez alkalommal sem sikerült
megszerezni. Az illetékesek Mezőkovács

házának adományozták a városi rangot,
mondván hogy e település környéke a leg
inkább "városhiányos térség". A jólérte
sültek tudni vélik, hogy az elmúlt hóna
pokban megyénk több települése - köz
tük Gyomaendrőd - is megpályázta a vá
rosi cimet. Hogy 1989. január I-től város
lesz-e Gyomaendrőd, arról már megosz
lanak a vélemények. Egyesek szerint erre
még nincsenek meg a feltételek, mások azt
mondják, hogy településünk már korábban
is megérdemelte volna a városi címet.
A várossá válás lehetőségeiről Jenei Bálint
tanácselnököt kérdeztük.

- Idén, tudomásom szerint, Gyomaend
rőddeI együtt öt település nyújtotta be pá
lyázatát. A megyei tanács végrehajtó bi
zottsága Sarkad, Mezőberény,Mezőhegyes
és Battonya előtt Gyomaendrődöt rangso
roIta az első helyre. Egyébként úgy tudjuk,
hogy öt pályázó közül január elsej ével négy
település kap városi rangot megyénkben.

- Öt évvel ezelőtt Gyomaendrőd városi
jogot kapott ...

- Igen, az 1984. január I -ével életbe lé
pett új közigazgatási rend Gyomaendrődöt

ismét központi szereppel ruházta fel.
1966-ban ugyanis a közigazgatás átszerve
zése folytán az akkori "erőviszonyok"alap
ján két járást - a gyomait és a sarkadit 
megszüntették. Ezzel egyidőben nyilváni
tották Szarvast várossá. Szarvas és Mezőtúr
városok közelsége miatt Gyomaendrőd jó
ideig nem szerepelt a városhiányos térségek
listáján. Ha járási székhely marad Gyoma,
akkor már korábban is nagyobb lehetősé

günk lett volna a városi raI].g megszerzé
sére ...

- Miért szorgalmazzák ennyire Gyoma
endrőd városoá válását?

- Elsősorban azért, mert az itt élő mint
egy tizenhétezer embemek szeretnénk ma
gasabb szintü ellátást, jobb életkörülmé
nyeket teremteni. Ezeken kívül persze a
városi forma nagyobb lehetőségeket nyújt
az infrastruktúra javítására, fejlesztésére.

- Mindez szép és nemes cél. De ehhez a jó
szándékon kívül leginkább pénz szükségelte
tik ...

- Ma még nem lehet megjósolni, hogy
az 1990-199I-gyel kezdődő új tanácsi gaz-

dálkodási rend miképpen szabályozza majd
Gyomaendrődpénzügyi rendjét. Reméljük
azonban, hogy a városok, így településünk
is a feladataik ellátásához megkapják a
szükséges anyagi eszközöket. Hadd tegyem
mindehhez hozzá, hogy a magam részéről

történelmi jelentőségünek tartom a kö
zelgő várossá nyilvánitást. Az 1966-ban
méltánytalanul megszüntetett gyomai járás
után a várható várossá nyilvánitás némi
kárpótlást nyújthat.

- Változik-e a település arcIllata az elkd
vetkezendő években?

- A település szerkezetében a következő

10-15 évben a lassú átalakítás lesz a jel
lemző. Anyagi viszonyaink ugyanis nem
teszik lehetővé a gyors fejlődést. Az emli
tett időszakban elsősorban a hagyományos
településrészek infrastruktúrájának fejlesz
tésére kell a legnagyobb figyelmet fordí
tani. A két község közötti részen az igé
nyeknek megfelelően kivánjuk folytatni a
CSOpOrtos lakásépitést, s emellett jövőre

szeretnénk hozzákezdeni a tervezett 10
tantermes ipari szakmunkásképző iskola
építéséhez.

- A felsoroltakon kivül a várossá válással
milyen kdzvetlen előnyei származnak a la
kosságnak?

- Mint mondtam, látványos fejlődésre

senki ne számitson. Egyelőre nem épülnek
új lakótelepek, s a városi rang új munkale
hetőségeket sem teremt. Az előnyök közül
csak egyet emlitek, a különböző intézmé
nyek nyitva tartása a városokban megszokott
rendhez igazodik majd. így például a posta
várhatóan hétközr..ap este hat óráig, szom
baton pedig déli 12 óráig tartana nyitva.
Nem azonnal jelentkező, hanem folyama
tosan megvalósuló előnyei ezek.!1él sokkal
jelentősebbek lesznek a várossá nyilváni
tásnak. Ide sorolhatók a lakosságot szolgáló
olyan intézmények létesítése, melyek jelen
leg Gyomaendrődön nincsenek. Például
földhivatal, szakorvosi rendelőintézet és
mindazon intézmények, melyek egy kö
zépfokú szerepet ellátó városban szüksé
gesek.

H. E.
Fotó: Fazekas Ferenc



Beszámoltak a tűzoltók is
A tanács végrehajtó bizottságának 1988.

október I9-i ülésén került a testület elé a
három általános iskola, valamint a könyv
tár működési feltételeiről szóló jelentés.
Megállapitották, hogy az iskolák igen el
térő feltételek mellett gazdálkodnak, igy nem
lehet egységesen, valamely mutatóra ve
títve meghatározni a működéshez szüksé
ges költségeket. A részletes elemzés alapján
a bizottság nem tartotta szükségesnek, hogy
az iskolák között a pénzeszközöket átcso
portositsák. Erre a jövőben is csak akkor ke
rülhet sor, ha feladatcsökkenés következik
be valamelyik iskolánál. A szűkülő anyagi
lehetőségek miatt az iskoláknál keresni kell
a takarékos gazdálkodás lehetőségeit.

A kijnyvtári munka pénzügyi feltételei
romlottak, a költségvetési támogatása az el
múlt években nem emelkedett. A bizottság
a könyvtár működési feltételeinek bizto
sítására a jövő évtől a tanácsi támogatást

140 ezer forinttal növeli, ugyanakkor a
könyvtárat felhívta működési bevételeinek
növelésére, igy tagdíj bevezetésére is sor ke
rül.

A végrehajtó bizottság ülésén ezt köve
tően a Mezötúri Allami Gazdaság gyoma
endrődijaüzeme adott tájékoztatást munká
járól. A faüzem eredményes tevékenységet
végez, amit igazol az a tény, hogy az elmúlt
évben az állami gazdaság árbevételéből

20,4 százalékos részesedése mellett az ál
lami gazdaság eredményének 53,4 százalé
kát produkálták. Az idei év kilátásai is ked
vezőek, bá!- problémát okoz az alapanyag
ellátás, amely sem mennyiségben, sem mi
nőségben nem felel meg az igényeknek.
A faanyag hiánya gátat szab a lakossági ér
tékesitésnek is. Az itt dolgozó kollektiva
jó hírnevet szerzett az ország különböző te
rületein végzett szinházi felújitások belső

épitészeti munkájával, s nevükhöz fűződik

a helyi művelődési ház belső burkolati
munkái, s a tornacsarnok tetőtartó faszer
kezetének elkészítése.

Ezután a helyi~Önkéntes Tűzoltó Egye
sület elnöke, Farkasinszki György számolt
be az egyesület munkájáról. Az önkéntes
tűzoltóságunkmunkája az elmúlt években
dinamikusan fejlődött, amelyet igazol az is,
hogy az önkéntes tűzoltók minden helyi
tfuesethez kivonultak. A gyors riasztást
CB-rádióhálózat segíti. A tűzesetek száma
jelentősen nem csökkent, de a tűz okozta kár
összege az 1985. évi 2,] millió jorintról az
elmúlt évben 400 ezer forintra csökkent.
A 65 tagú egyesület a tüzmegelőzés és a
tűzoltási tevékenység mellett nagy hang
súlyt fektet a különböző tűzoltó versenye
ken való eredményes szereplésre is, ame
lyeken különösen az ifjúsági rajaink értek
el kiemelkedő eredményeket.

Hunya Miklós

IZI LESZ AZ ELSŐ DÍ ZPOLGÁR?
Gyomaendrőd Városi Jogú Nagyközség

Tanácsának 7/I988. (XI. L) sz. rendelete
a "Diszpolgári" eim, valamint a "Gyoma
endrődéIt" kitüntető emlékplakett alapi
tásáról és adományozásáról.

***
GyomaendrődVárosi Jogú Nagyközség

Tanácsa az Io06/1974. (II. 22.) Mt. sz. ha
tározat L pontjában, valamint az 1033/
1977. (VIII. 17.) Mt. sz. határozat L pont
jában kapott felhatalmazás alapján a követ
kező rendeletet alkotja.

L §. Gyomaendrőd Városi Jogú Nagy
község Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)
aj "Gyomaendrőd Város Díszpolgára" ci
met, bJ "Gyomaendrődért" kitüntető em
lékplakettet alapir.

2. §. A diszpolgári cím és emlékplakett
alapitásának célja: Gyomaendrőd fejlesz
tésében, politikai, gazdasági, közéleti tevé
kenységgel huzamosabb ideje kiemelkedő

eredményt elért, továbbá a település társa
dalmi életében, művészeti, kulturális, kőz
művelődési, egészségügyi és sportfejlesz
tési tevékenységében, természeti értékei és
haladó hagyományai ápolásában és gazda
gitásában szerzett kimagasló szakmai és hi
vatásbeli érdemek elismerése, megbecsülé
sük kifejezése és megörökítése.

***
"Gyomaendrőd Város Díszpolgára" cím

adományozása
3. §. A díszpolgári cim adományozható:

magyar vagy külföldi állampolgárságú sze
mélynek.

L A díszpolgári eimet Gyomaendrőd

történelmének kiemelkedően jelentős ese
ménye és évfordulója kapcsán kell átadni.

2. A tanács a diszpolgári eim adományo
zasáról szóló határozatában az alapul szol
gáló munkasságot is megörökíti.

5. §. (I) A diszpolgári eimben részesített
személynek a Tanács elnöke ünnepi ülés
keretében diszoklevelet nyújt át.
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(2) A diszoklevél tartalmazza: az ado
mányozó megjelölését, a tanácsrendelet
megjelölését, az adományozott nevét, az
adományozó pecsétjét.

6. §. A település díszpolgara a Tanács és
a lakosság megbecsülését élvezi, ezért:
- a Tanács által rendezett hivatalos ünnep

ségekre, tanácsülésekre - fenntartott hely
biztositásával - meghivást kap,

- a települést vagy a tanácsot képviselő de
legáció résztvevőjekéntfelkérhető,

- a tanács által kiadott - a település életé
vel, történetével foglalkozó kiadványok
ból tiszteletpéldányban részesül,

- dijtalanul látogathat ja a tanács által
fenntartott művészeti és közművelődési

létesítményeket,
- elhalálozásakor (családja kivánságára) a

tanács által adományozott diszsirhelyben
helyezhető nyugalomra.

* * *
"Gyomaendrődért" emlékplakett adomá

nyozása
7. §. (I) Az emlékplakettből évente kettő

adományozható. (2) Az emlékplakett ado
mányozásara első alkalommal a település
várossá nyilvánitásának ünnepi ülésén ke
rül sor.
(3) Az első alkalommal, továbbá ezt köve
tően csak kivételes alkalmakkor lehet az
(I) bekezdésben foglalt mértéket túllépni.
(4) A kitüntető emlékplakett ismételten is
adományozható. A két adományozás kö
zött legalább 5 évnek kell eltelnie.

8. §. A Tanács az emlékplakettel együtt
személyeknek 7000 forint, kollektiváknak
9000 forintot adományoz.

9. §. (I) A tanács az emlékplakett adomá
nyozásáról szóló határozatában megjelöli
az alapul szolgáló munkásságot és az ado
mányozás időpontját.

(2) Az emlékplakettet az adományozásról
szóló oklevéllel és a pénzjutalom összegével
együtt a tanácselnök nyújtja át.

A díszpolgári eim s "Gyomaendrődért"

emlékplakett adományozásának és megvonci
sának közös szabályai.

10. §. (I) A díszpolgári eimre és az em
lékplakett adományozására - az átadás ter
vezett időpontja előtt legalább 6 hónappal 
a Végrehajtó Bizottsághoz tehetnek javas
latot: a tanács bizottságai és tagjai, az
MSZMP városi jogú nagyközségi bizott
sága, a település társadalmi és tömegszer
vezetei, valamint egyesületei, a helyi gaz
dasági szervek és intézmények vezetői.

(2) A javaslatoknak részletes érdemi índo
kolást kell taitalmaznia.
(3) A javaslatokat döntésre az adományo
zást megelőző soros tanácsülés elé a vb
terjeszti be.

I L §. (r) A díszpolgári címet és emlék
plakettet meg kell vonni attól, aki arra ér
demtelenné vált.
(2) A javaslattevő értes iti a végrehajtó bi
zottságot a visszavonásra okot adó körül
ményről, különösen a jogerős büntetőjogi

felelősségrevonásról, és az olyan közösség
ellenes magatartásról, vagy más cselek
ményről, amellyel súlyosan vétettek a szo
cialista társadalom erkölcsi normái ellen.
(3) A diszpolgári eim és emlékplakett meg
vonásáról - az érdemtelenné válás alapjául
szolgáló ok bekövetkeztétől,illetőleg rudo
másszerzéséről sz:'lrnított egy éven belül a
Tanács dönt.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
12. §. (I) E tanácsrendeletben alapitott

diszpolgári cim és emlékplakett adományo
zásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a
Tanács V. B. titkársága látja el.
(2) Az adományozott diszpolgári cimekről

és emlékplakettekről nyilvántartó albumot
vezet.

13. §. E tanácsrendelet 1988. november
! -én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 1988. augusztus 25.
Jenei Bálint Hunya Miklós
tanácselnök vb-titkár



"Kövesút" a Körösben Húsbolt hús nélküL ..

Ünnepeltek a vadászok

Mint arról lapunk októberí számában
már olvashattak, Gyomaendrődönés kör
nyékén folytatódik a MAV korszerűsítési

munkája. Ennek egyik látványos része a
Hármas-Körös felett átívelő ványai híd
megerősítése.

Az elmúlt hetekben bizonyára többen
felfigyeltek arra, hogya vasúti hid környé
kén az ártér növényzetének egy részét le
tarolva mázsás kőtömbökkel terítették be a
partszakaszt. Mielőtt még valaki folyósza
bályozási munkálatokra gyanakodna - a
MAV Szegedi Igazgatóságától kapott in
formáció alapján - tájékoztathatjuk az 01
vasót, miszerint a kövek a híd pillérjeinek

A gyomaendrődi Béke Vadásztársaság a
közelmúltban ünnepelte megalakulásának
40. évfordulóját. E négy évtized rövid átte
kintésére kértem a társaság elnökét, dr.
Koleszár Józsefet.
- Negyven évvel ezelőtt a Béke Tsz helyi
ségében Endrődi Béke néven vadásztársa
ságot alapított 16 lelkes, természetet szere
tő ember. A 60-as évek elejére alakult ki az
a gárda, amelyamai tagságunk magját al
kotja. Jelenleg 56 tagja és 20 alkalmazottja
van a társaságnak.

- Mennyiben változott a vadászat e negy
ven évalatt?

- Kezdetben csak sajá: szükségletre,
konyhára vadásztunk, s akkori zsákmá
nyunk többnyire mezei nyúl volt, ritkáb
ban fácán, vagy fogoly. Időközben jelentő

sen változott a természet, a vad élőhelye.

Eltűnt területünkről a fogoly, de a többi
vadfajunkból is lényegesen kevesebb len.!1e,
ha nem védenénk, tenyésztenénk. Ezeket a
folyamatokat ismerte fel a hetvenes évek
elején társaságunk, S ma már újra a régi
idők vadállományával rendelkezünk. Az
eltelt évtizedek alatt gazdaságilag megerő

södtünk, korszerű vadászházzal, gépkocsi
parkkal, hűtőkonténerrel rendelkezünk.
Tiz évvel ezelőtt bevételünk közel másfél
millió forint volt, ez az elmúlt évben már
küzel tiz millió forint lett, aminek közel
50 százaléka nyugati valuta. A gyér termé-

megerősítéséhez szükségesek. A pillérek
köré ugyanis cölöpöket helyeznek, s a 10
tonnás cölöpfúróberendezés részére épite
nek "kövesutat" a folyó medrében. Meg
tudtuk, hogya pillérek megerősítése után
új hídszerkezet is épül. A munkálatokat
több alvállalkozóval a Ganz Mávag Acél
szerkezeti Vállalat végzi. A híderősítésnek

1990. végéig kell befejeződnie. A kőtöm

bök nagy részét ezután elszállítják, néhány
tonnányit pedig a megerősitett pillérek
köré szórnak. Hogy e munkálatok láttán
mit mondhatnak a környezetvédők, a
Köröst és árterét féltők, azt csak sejthet
jük ...

szetes fácánszaporulatot folyamatosan pó
tolni kell. Fácánból több mint húszezer da
rabot, vadkacsából tízezret bocsátottunk ki
területünkre. Intenziv vadkacsatenyészté
sünkkel közel 4 millió forint bevételhez ju
tottunk az elmúlt évben. tvente ezer-ezer
ötszáz nyulat exportálunk, s öt-hétezer vad
gerlét lövetünk. Az őz bérvadásztatása csök
kent, bevételünkben negyedrangúvá vált.
Próbálkozunk a szürkefogoly tenyésztésével
is, mellyel főleg környezetvédő feladatot lá
tunk el. Eredményeink eléréséhez maximá
lis támogatást kapunk a mezőgazdasági

nagyüzemektől. Jó a kapcsolatunk a szom
szédos vadásztársaságokkal is. 1983-ban
megalakult a Hármas-Körös Vadgazdálko
dás i Társaság, a szomszédos társaságok és
a MAVAD részvételével. Partnerre talál
tunk a Magyar Vadkereskedelmi Vállalat
ban, mely vadgazdálkodási, vadtenyésztési
berendezésekkel segitett.

- Kérem árulja el mi a titka a látványos
!ejlödésüknek?

- Tagságunk és vezetőségünk mindig
igyekezett eltanulni a jÓt, kezdeményezni
az új dolgok bevezetését.

- Mi a legnagyobb gondjuk napjainkban?
- trdekJődve és türelmetlenül várjuk a

már régen készülő új vadászati törvény
megjelenését, meJy valószinűleg változást
hoz a vadászati jog gyakorlásában.

Giriczné Mercz Ilona

A "Kolmann" telepen felépült új lakások
alatt terveztünk húsboltot is nyitni. Vajon
mikor vásárolhatunk a várva várt húsbolt
ban? Gellai Imre a Győzelem Tsz elnöke
a következő tájékoztatást adta:

- Amikor az építkezés beindult, alakítot
tunk egy gazdasági társulást a húsbolt létre
hozására, s e társulásnak a GyőzeleI;Tl Tsz a
gesztora. A Jókai út felőli épületrészen 71
négyzetméter. alapterületű helyiséget vásá
roltunk. Tudni kell, hogy egy húsbolt meg
nyitásának sok feltétele van. Az egyik, hogy
kövesút mellett legyen. Ez most készül.

Az üzemeléshez szükséges engedélyeket
még ebben az évben beszerezzük. Így a
húsbolt megnyitására csak 1989 első ne
gyedévében kerülhet sor. Az ellátásról a
társulás három tagja, a Győzelem, a Lenin
és a Béke Mezőgazdasági Termelőszönt

kezetek gondoskodnak. Szeretnénk a hús
boltot rendszeresen bő választékkal ellátni.
Ennek érdekében a saját vágóhídjainkon
kívül árusítani kívánjuk a Gyulai Húskom
binát és az Orosházi Baromlifeldolgozó
Vállalat újdonságait is.

Beinsclzrórlz Károly

Eltűn t a síremlék
Papp Zsigmond egyik legkorábbi alko

tása volt a gyomai Kisréti református te
metőben - most már nem látható - öntött
bronz relief siremlék. "A magvető és a
nagy arató". c. művészi munka, Papp
Zsigmond nagyszüleinek - Csapó Jánosnak
és Kiss Lidiának - sirj ára készült. A vesz
teség bizonyos értelemben nem csak a csa
ládé, hanem a gyomaendrődieké is. A szo
bor egyik alakja élő személyröl, néhai Imre
Péter gazdáról van mintázva. Imre Péter
bácsi életet vet, életet, mert hajdan volt
eleink a kenyérgabonát életnek mondták.
Vajon ki, kik és miért vitték el onnan, ahol
hatvan esztendeig funkcióját ellátta? Tud
niillik emléket állított a szeretett nagyszü
lőknek és győnyörködtette az arra járókat,
míg a temetőt a buja növényzet végül is
ellepte. Aki bölcs paraszt elődeink irásait,
tetteit, munkálkodását tanulmányozzák, is
merik az eltűnt művön ábrázolt két alak, a
magvető és a nagy arató mondandóját.
"Egész életedben munkálkodjál! Vess,
arass, de jusson eszedbe, hogy életed vé
ges! Ott ballag mögötted a nagy arató.
Igyekezz úgy élni, hogy ne teljen időd

"üresjáratban'•. Aki teljes életet élt, nem
fél a haláltól, a nagyaratótól, mert nincs
mitől félnie."

Cs. Szabó Isrván
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Új munkamódszerek ...

))Korábban kinyilatkoztató politikát folytattunk"

CSÖKKENT A TAGSÁG

Ötven köbcenti

A gyomaendrődi pártbizottság október 24-én tartott ülésén elhangzott, hogy a gazdasági
kibontakozási program településünkiin késik. A politikai és ideológiai kérdésekben információ
áradat jelentkezik, melynek feldolgozásához nincs biztos támpont. Nagyfokú elbizonytala
nodás és az ideológiai kérdésektől való eltávolodás tapasztalható. Megindult a politikai in
tézményrendszer reformja, változik a gazdasági, ideológiai élet. Az új gondolkodásmód, az
új magatartás, a létrejiivő új szervezetek, egyesületek megjelenése megkiiveteli a megszokott
módszerek felülvizsgálatát, megújítását. Niivelni kell a választott testületek felelősségét az
előkészítésben, a diintésben, a végrehajtásban és az ellenörzésben. A pártbizottság úgy fog
lalt állást, hogy pártértekezlet iisszehívása nélkül hajtják végre a megújitási programba fog
laltakat. Az MSZMP gyomaendrődibizottságának az országos pártértekezlet feladataiból
adódó helyi munkaprogramját a pártbizottság egyhangúlag elfogadta.

Az országos pártértekezlet óta eltelt hónapok tapasztalatairól, a kiizeljiivő feladatairól
kérdeztük Kóris Gyiirgyót, a gyomaendrődi pártbizottság első titkárát.

- Milyen tapasztalatokat szereztek a tag
kiinyvcserét megelőző elbeszélgetések során?

- A beszélgetések után három csoportba
lehet osztani a párttagság véleményét. Vol
tak akik az elért eredményekért aggódva
féltették a jövőt, mások a változást, a vál
toztatást kívánták. A harmadik CSOport
ugyancsak változást akart, ám az irányt is
megszabták. Elmondták, hogy a pártnak
sokkal közvetlenebbül kell kifejteni tevé
kenységét és többen hangsúlyozták a
nagyobb nyitottságot is. A körzethez tar
tozó z160 párttagból egyébként los-en nyi
latkoztak úgy, hogy nem kívánnak tovább
a párt tagjai lenni. Tehát a tagság 4,9 szá
zaléka mondott nemet, ezzel szemben a
megyei átlag 4,6 százalék.

- A kilépők mivel indokolták elhatározá
sukat?

- Többségük nem indokolta a kilépést.
Néhányan családi okokra, mások beteg
ségre hivatkoztak, s csak ketten voltak,
akik nem értettek egyet a párt politikáiá
val.

- T iibb fórumon is elhangzott, hogy a párt
veszitett tekintélyéből. Ön szerint mi ennek
az oka?

- Az egyik ok véleményem szerint, hogy
hiába voltak jó ha tározataink, a végrehajtá
suk lassú volt. Közben romlottak a megél
hetési körülmények, csökkent az életszín
vonal. A másik ok, hogy korábban a helyi
pártbizottság nem függetleníthette magát
az országos folyamatoktól. Rosszul politi
záltunk, kinyilatkoztató politikát folytat
tunk. Emellett a hatalom gyakorlása sem
volt demokratikus. Persze korábban is
mondhatott bárki véleményt, más kérdés
azonban, hogy ezt a döntéseknél mennyire
vették figyelembe.

- A kiizeljiivőben várhatóan megalakul a
Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete.
Milyen a pártbizottság viszonya a mostaná
ban létrejövő új szervezetekhez?

- Tudomásul vesszük a korábban vita
tott társadalmi sokszínűséget, s ehhez
igyekszünk igazítani politikai munkánk
módszereit is. Viszonyról ma még nem tu
dok beszámolni, hiszen előttem még nem
ismert az, hogy például az említett fórum
miben kíván itt Gyomaendrődöntevékeny
kedni. Mindaddig azonban, amig az alkot
mányos rendet tiszteletben tartva, a job
bítás szándékával kíválli"1ak működni, addig
úgy vélem együtt tudunk munkálkodni.

- Mi a véleménye egy esetlegesen kiala
kuló tiibbpártrendszerről?

- Várható volt, hogy az élet ezt a kérdést
előbb-utóbba felszínre hozza. Ma azonban
- úgy vélem - a többpártrendszer kíalaku
lásának még nincs itt az ideje. Ma a legsür
gősebb feladat a gazdasági helyzet javítá
sán túl, az anarchisztikus folyamatok meg
állítása. Ehhez azonban ismernünk kell a

"Az 1976-os tagkönyvcseréhez képest lé
nyeges változás, hogya mostani politikai ak
ció a létszám jelentősebb csökkenésével járt
együtt, mivel a pártból önként vagy a veze
tőség kezdeményezésére távozók helyére vi
szonylag kevés új rag lépett. Ebben az idő

szakban a párt taglétszáma összesen 620]6
fővel - 7,1 százalékkal - csiikkent, mig
1976-ban mindössze ]81 fő - 0,05 százalé
kos volt a tényleges csökkenés. Az egyéni be
szélgetések során több mint 46 ezer párttag
nál vetődiitt fel a kikerülés (többségük 88,]
százalék) saját maga kezdeményezte a kilé
pését. T ény az is, hogya beszélgetések befe
jezésével tovább folytatódtak a kilépések,
amelyek a pártértekezlet időszakában lelas-

A rendőrség tájékoztatja az olvasókat,
hogya Magyar Közlöny 1986. december
3-i 50. számában megjelent a közlekedési
miniszter 10/1986. (XII. 3.) KM számú
rendelete, a közúti járművekműszakimeg
vizsgálásáról szóló 8/1977. (XII. 20.) KPM
számú rendelet módosításáról.

A módositott rendelet a l l. paragrafus
(3) bekezdése a következőket tartalmazza:
"Gépjármű lassú járművé, illetőleg lassú

jármű gépjárművé, motorkerékpár segéd
motoros kerékpárrá, illetőleg segédmotoros
kerékpár motorkerékpárrá nem alakítható
át."

Fenti paragrafusból az következik, hogy
az 1986. december 3-ig vásárolt 50 köb
centis - elsősorban Simson - tipusokról
van szó. Ha ezek el lettek látva CM 50

jó értelemben vett másként gondolkodók
véleményét is.

- Ezek szerint Ön részt venne mondjuk a
Magyar Demokrata Fórum rendezvényein?

- Ha meghívnak, elmegyek. Nem zárkó
zom el a velük való vitától, párbeszédtől.

- A pártbizottságon jelenleg 9-en dolgoz
nak. A várossá válással növ~kszik-e ez a
létszám?

- Gyarapodni semmiképpen nem fog.
A várossá válást követően a kétszintű irá
nyítási rendszerre való áttéréssel inkább
csökken a létszám.

- Az íróasztalán lévő - nem látok, nem
hallok, nem beszélek - három majom közis
mertfigurájajelképez Ön számára valamit?

- Ez egyszerűencsak levélnehezék. Szá
momra műszaki szempontból érdekes ez a
szobrocska. Ugyanis bronz csapágyönt
vénybőJ készült, s ezt az anyagot e célra
ritkán használják, mert rosszul veszi fej az
alakot.

H.E.

SIlltak. A tagkiinyvcsere időszakában össze
sen a kikerülők száma - az elhaltakkal
együtt - meghaladta a 7] ezer főt, amely a
párttagság 8,] százaléka (az előző tag
könyvcserénél mindössze 20 760-an vesztet
ték el párttagságukat) . A statisztikát ele
mezve kiderül: a pártból kikerültek 48 szá
zaléka munkás és paraszt, kiizel egyötiidük
1980 után, 19 százalékuk 1957 előtt lett a
párt tagja,· s 28,8 százalékuk nyugdíjas.
A kilépők több mint tiz százaléka politikai
okokkal indokolta elhatározását, s mintegy
harmaduk betegségre, családi okokra hivat
kozott" - írja a Népszabadság szeptember
28-i száma.

hatósági jelzéssel, akkor a továbbiakban is
segédmotor-kerékpárként üzemeltethetőés
vezetéséhez elég a vezetői igazolvány is.

Aki 1986. december 3. után vásárolt
Simson és más típusú 50 köbcentis kismo
tort, annak azt le kell vizsgáztatnia és csak
rendszámmal ellátva üzemeltetheti. Veze
téséhez "A" kategóriás jogositvány kell!

1986. december 3. óta a hatóság - CM
50 - jelzéssel nem láthat el 50 köbcentis
motorkerékpárokat !

A rendőrség a fenti feltételek meglétét
ellenőrzi és hiányosság észlelése esetén
megteszi a szükséges intézkedést. Felhívja
az állampolgárok figyelmét, hogy fentiek
alapján akismotorokat vizsgáztassák és
csak az vezesse, aki "A" kategóriás jogo
sítvánnyal rendelkezik!
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Kenyér az alagútból

Befejeződött a Körösi Sütő- és. Édes
ipari Vállalatnál az a 13 millió forintos kor
szerűsítés, melynek során az épületet át
alakítva új dagasztógépeket és modern
alagút-kemencét szereltek be. Augusztus
közepétőlmár az új berendezéseken készül
a kenyér és a péksÜtemény.

A fogyasztók egy részének azonban nem
igazán ízlik az új kemencében "gyártott"
kenyér és nosztalgiával gondolnak az el
múlt évtizedekben megszokott barnahéjú,
foszlós három kilós cserekenyerekre.

Farkasinszki Gybrgy, a vállalat igazga
tója elmondta, hogy az esetleges minőség

beli "hibák" abból adódnak, hogy az új
alagút-kemencében az állandó gőzadagolás

folytán nem a régi, megszokott cserepes
sötétbarna kenyérhéj alakul ki. Persze a
panaszoknak az igazgató szerint az is oka
lehet, hogy az új berendezések új techno
lógiát igényelnek, s ezt az üzem dolgozói
nak is meg kellett szokniuk, bele kellett
jönniük a munkába. A receptek egyébként
nem változtak.

- Tény, hogy a szép formájú három ki
lós kenyerek ízére, formájára még ma is

Idegenforgalmi célú
tevékenységre ís alkalmas

150 négyzetméteres épületJ

2-3 hektár területtel

a Templom-zugi holtág partján

eladóJ vagy bérbe vehető

Érdeklődni lehet:

Gyomaendrőd, Lenin Tsz

Donnák János, ügyintéző

Telefon: (67) 31-499

nosztalgiával gondolnak az emberek. Ám
azt is tudomásul kell venni, hogy manap
ság a két kilogrammos, illetve az egy kilo
grammos vekni felel meg leginkább a fo
gyasztók, a családok igényeinek. Az alagút
kemence beállitásával egyébként állandóan
friss kenyeret tudunk szállitani az üzle
tekbe, nem úgy, mint korábban, amikor
előre kellett do!gozniuk a pékeknek 
mondta Farkasinszki György, majd hozzá
tette, hogy az üzletekbe kerülő friss kenye
rek tárolására az eddiginél nagyobb gondot
kell fordítani.

A vállalat jelenleg két kilogrammos és I
kilós házi jellegű kenyeret, egy kilogrammos
erdélyi margarinos cipót és fél kilós kenyér
kiftit gyárt. A közeljövőben jelenik meg az
üzletekben a gyár új terméke, a rozsos
barna kenyér.

Az igazgatótól azt is megtudjuk, hogya
közeljövőben IS-20 százalékos termelői ár
változás várható az alapanyagárak, az ener
giaárak és a járulékos anyagok árának emel
kedése miatt. Ez mindenképp a fogyasztói
ár növekedését okozza majd.

H.E.

HIRDESSE

A GYOMAEN DRŐDI

HfRADÓBAN !

*
Hirdetésfelvétel :

GYOMAENDRÖDI

TANÁCS

Megyeri László

Telefon: 31-320

Miért pusztulnak a fák?
Ez a kérdés az Erzsébet-liget szépségéért

és kellemes környezetéért aggódó tanácsi
vezetőket és a lakosságot is egyaránt ag
gasztja és foglalkoztatja. E kérdés megvá
laszolására a városi jogú Nagyközségi Ta
nács V. B. Műszaki Osztálya fölkérte a
Szarvasi Arborétum szakemberét. A hely
színi bejárás során kialakult szakvélemény
alapján a fák pusztulásának elsődleges oka
az elöregedés, valamint a holtág szennye
zettsége által okozott környezeti hatások.

A holtág a befogadója a Liget-fürdő csa
padék- és szennyvizének, melyek tisztítás
nélkül jutnak a mederbe. A KÖVfZIG
VízminőségFelügyelete által rendszeresen
elvégzett vízminőségi vizsgálatok azt bizo
nyitják, hogya kibocsátott szennyvíz nem
tartalmaz a környezetre káros anyagot.
A medencék fertőtlenítésére használt
96°~-os hypo oly mértékben felhigulva ke
rül a holtág medrébe, hogy még nyomok
ban sem található meg aszennyvízben.
A szennyvíz káros hatása ott jelentkezik,
hogya rendkivüli módon feliszapolódott
medret csak mintegy 80-100 cm-es viz bo
rítja, így a befolyó 23-25 oC-os szennyvíz
megemeli a holtág vizének hőfokát, mely
lyel állandó algásodást idéz elő. Látvány
nak rendkivül csúnya, de a kocsányos től

gyek puszrulásában nem játszik közvetlen
szerepet. A szakvéleményben leírtak sze
rint ezek a fák megértek a cserére. Helyet
tük az arborétum szakembere a talajhoz és
a környezethez jobban alkalmazkodó mo
csári diófa ültetését javasolja.

* * *
A tölgy egyébként a biológiakönyvek

szerint az egyik legellenállóbb fafa;. Tiz
egynéhány évvel ezelőtt azonban ez az
életerős fa pusztulni kezdett. A kérge be
vörösödik, leválik, a lombozat megritkul,
s a kiszáradó fákon a cincérekkel együtt
más rovarok is megjelennek. A kipusztulás
okát még ma sem tudják pontosan. Egye
sek szerint a savas eső, vagyis a szennye
zett levegő az ok, mások atalajok elsava
nyosodásában vélik megtalálni a magyará
zatot. Valószinűleg tehát többféle ok is lé
tezik... V. r.
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N:agyar Demokrata Fórum

Megalakult a szervezőbizottság
Október 22-én, szombaton délután az

endrődi könyvtár olvasótermében 18 hely
béli lakos részvételével megalakult a Ma
gyar Demokrata Fórum (MDF) szervező

bizottsági csoportja. Vörös Sándor (40
éves), nyomdász, az MDF tagja aktívan
munkálkodik a fórum helyi csoportjainak
megszervezésében. Vörös Sándorral a meg
alakult szervezőbizottság feladatairól, cél
jairól beszélgettünk.

* * *
- Ön 1974 óta párttag. Miért lépett be az

MDF tagjainak sorába?

- A cselekvéshez, a munkához úgy ér
zem hit és meggyőződés szükséges. S mind
ezt én a fórum céljai és munkamódszerei
közt megtaláltam.

- Október 22-i első összejövetelünkön há
rom munkacsoportot - környezetvédelmi, mú
vészeti és szövegszerkesztői - alakítottak.
Mi ezen csoportok feladata?

- A környezetvédelmi csoport a kör
nyező holtágak vizének szennyezertségére,

s azok okaira igyekszik felhivni a figyel
met. A művészeti munkacsoport fiatal
amatőr alkotásait, valamint a népművé

szeti értékeket kívánja összegyűjteni.

A szövegszerkesztői csoport a plakátjainkat,
állásfoglalásainkat és egyéb irásos anya
gainkat készíti el, s ellenőrzi, hogy azok
tartalma az MDF alapítólevelében és ideig
lenes alapszabályában foglaltaknak minden
szempontból megfeleljenek, az alkotmá
nyosság és a törvényesség rendjének figye
lembevételével.

- A Magyar Demokmta Fórum független
szellemi, politikai mozgalom. Gondolom
nemcsak vízmintákat kívánnak ellenőrizni. ..

- Természetesen nem, hiszen elsődleges

celunk, hogy nyilvánosságot adjunk a kü
lönféle nézeteknek és gondolatoknak, s
emellett támogassuk a társadalom önszer
veződését. Igyekszünk kialakítani a de
mokratikus vitakészséget, hogy ezáltal is
aktivizáljuk az embereket. Ennek érdeké
ben fórumokat szervezünk az aktuális he
lyi és országos kérdésekben. Például no
vember 19-én a választójogi törvényterve-

zet vitájára hívtuk a lakosságot. Persze a
következő hetek legfontosabb feladata az
MDF programjának megismertetése. Fon
tosnak tartjuk, hogy az emberek minél szé
lesebb körben megismerjék mozgalmun
kat, hogy bizalommal tekintsenek ránk.

- Mikorra várható az MDF gyomaend
rődi területi szervezetenek megalakulása?

- Valószínűleg november vegen, az
ideiglenes elnökség egyik tagjának jelen
létében tartjuk alakuló gyűlésünket.

- A Magyar Demokrata Fórum koráb
ban úgy került be a köztudatba, mint ellen
zéki csoportosulás.

- Ezt a vádat elutasítjuk, ugyanis tevé
kenységünk nem a fennálló politikai rend
szer ellen irányul, hanem annak hiányos
ságai, módszerei ellen igyekszik tenni, s
segíteni kivánja a korszerű jogállamiság
megteremtését. Az MDF nem fogadja el a
kormánypártiságot és az ellenzékíséget,
mert harmadik utat keres a demokratikus
Magyarország megteremtéséhez.

- Ker-

Alapszabály és alapítólevél
Alig egy esztendővel az 1987. szeptember Z7-i lakiteleki talál

kozó után ez év szeptember elején szellemi-politikai mozgalom
ként, független társadalmi szervezetként megalakult Lakiteleken a
Magyar Demokrata Fórum. A tanácskozás mintegy 370 résztve
vője elfogadta az MDF alapszabályát és alapitólevelét. Íme né
hány részlet az alapszabályból és az alapítólevélből :

" ... Az MDF független szellemi-politikai mozgalom, mely ki
terjed az ország, illetve a magyarság egészére; az MDF azoknak a
magyar történelmi hagyományoknak és mozgalmaknak (elsősor

ban reformkori eszméknek) a követőjeként kíván tevékenykedni,
amelyek a szellem és a politikai gondolat erejével a nemzeti és a
népi érdeket igyekeztek mindig a korkövetelmények szerint ötvöz
ni, a magyarság elé tárni és egybekapcsoIni a társadalmi haladás,
az abszolutizmus elleni küzdelem, a nemzeti függetlenség és az
európai humanizmus gondolatával:

A mozgalomnak a saját útján kell kibontakoznia, nem fogadja el
sem a kormánypártiság, sem az ellenzékiség cimkéit és választási
kényszereit; bár a többpártrendszer kialakulását szükségesnek és
elkerülhetetlennek tartja a demokratizálás folyamatában, a jelen
körülmények között nincs szándékában párttá szerveződni, meg
akarja őrizni minden tisztességes, magyar érdekű gondolat és kez
deményezés számára nyitott koaüciós mozgalmi jellegét.

Az MDF feladata: - adjon fórumot és nyilvánosságot a gyűlöl

ködéstől, a politikai szélsőségektől mentes különféle nézeteknek,
gondolatoknak: '" segítse az európai és nemzetközi hagyományo
kon nyugvó korszerű jogállamiság megteremtését;

- tegyen meg mindent az ország határain kívül élő magyar
nemzetiség létérdekeinek, jogvédelmének a lehető legszélesebb
nyilvánosságáért, vegyen részt a megmaradásukért, önrendelke
zésükért és fejlődési lehetőségeikért folytatott küzdelemben; ...

- támogassa a társadalom önszerveződését, autonóm erőinek

kibontakozását, különös figyelemmel a "vidéki Magyarország", a
helyi társadalmak önállóságát, öntudatát és önszerveződését szol
gáló törekvésekre: ...

.... A mozgalom elutasit minden abszolutizmusra való törek-
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vést, a magyarság sorsára, a humánumra vagy a demokratizálás
folyamatára veszélyes agresszivitást, bármely oldalról induljon is
ki. Elutasít minden olyan társadalmi formát vagy szerveződést,
amelynek léte a monopóliumokra, az állampolgárok, a nép függő

ségére, kiszolgáltatottságára és kizsákmányolására épül, jelentkez
zék az akár a magántőke, akár a totális állam képében ..."

" .... Az MDF a Magyar Népköztársaság alkotmányos rendjé
nek tiszteletben tartásával működik.

A parlamenti választásokon jelölteket állit, és bekapcsolódik a
helyi választásokba.

.. .. Napilap és egyéb kiadványok megjelenését készíti elő.

Az MDF alapító szervezői (a továbbíakban: Elnökség) azok a
személyek, akík az MDF szervezetté történő átalakítását kezdemé
nyezték, és ezért erkölcsi, a büntetőjogi felelősséget vállalják. Név
szerint: Bíró Zoltán, Csengey Dénes, Csoóri Sándor, Csurka Ist
ván, Fekete Gyula, Für Lajos, Joó Rudolf, Kiss Gy. Csaba, Le
zsák Sándor.

Ha valakit az MDF-tagsága és tevékenysége miatt jogsérelem,
hátrányos erkölcsi, politikai vagy anyagí megkülönböztetés ér, azt
az Elnökség kivizsgálja és megszervezi erkölcsi, jogi védeImét.

Amikor az MDF taglétszáma eléri a tízezret, de legkésőbb egy
éven belül az elnökség előkészíti és összehivja az MDF első kong
resszusát ...

Az MDF-be való felvételről kezdetben az Elnökség, később az
MDF r. kongresszusáig az elnökség által felkért Tagfelvételi Bi
zottság kétharmados szavazati többséggel dönt. A belépni szán
dékozó felvételét egy MDF-tagnak kell javasolni ...

Az MDF tagjai helyi szervezetet alakíthatnak.
Munkahelyi vagy lakóhely szerinti szervezetek taglétszáma lega

lább 9 fő.

Az MDF-tagok kötelezettsége: tagfelvételkor belépési tagdijat
fizetnek. Ennek egyszeri összege: aktiv keresőknek 200 forint, el
tartottaknak, tanulóknak, nyugdíjasoknak, sorkatonáknak, gyeden,
gyesen lévők.,:1ek 100 forint. A rendszeres tagdíj összegét az MDF
L kongresszusa állapítja meg."



Ta~:"J.lmány a vízellátásré:

MEGIZEZDŐDÖTT A CSŐCSERE
Településünk vezetékes vízellátásának

megvalósitása közel 30 évvel ezelőtt kez
dődött, amikor Gyoma és Endrőd tanácsai
összefogtak és közös erővellétrchozták az
első vízműtclepct és 22,5 km hosszú cl
osztóhálózatot. Az első 196z-ben befl':je
zett beruháúsI a rohamosan növekvő igé
nyek hamar túlhaladták, ezért 1973 szep
temberében a lakosság, a tanács és a közü
letek társulatot alakitottak a vízbázis növe
lésére és az elosztóhálózat teljes kiépíté
sére. A program 3000 m' napi vizbázís
biztosítását tűzte ki célul, melyet meg is
valósitott. A program megvalósulása elle
nére 1980-ban a tapasztalható vizellátási
gondok miatt megvizsgáltuk a vizellátás
helyzetét. Az elkészült tanulmányterv rá
mutatott, hogy az addig fel tárt 4230 m'
vizbázis 2797 m'-re csökkent a kutak le
romlása miatt. A tanulmány a probléma
megoldására elsődlegesen egy felszini viz
kivételi művet javasolt, de megvizsgálandó
nak tartotta további felszin alatti vizbázis
megteremtését, új vizműtelep létesitését.

Sajnos a stabilabb és könnyebben bő

vithető felszini vizkivételi mű anyagi for
rás hiányában nem jöhetett létre, ezén
döntés született egy új vizműtelep és a kap
csolódó technológiai beruházás megvaló
sitásáról. (A feszitö vizhiány enyhitésére
1985-től napi 400-600 m' viz átvételére
kötött megállapodást a Viz- és Csatornamű

Vállalat a Győzelem Tsz-szel.) Az 1983
ban indult és 1988-ban befejezett új tár
sulati beruházásban megvalósuló vizmű

telep telepitésénél a kedvezö vizföldtani
adottságok mellett meghatározó volt a me
gyei regionális program, melyhez távlatban
Mezőberénynélcsatlakozhatunk.

A gyomaendrődi tanács 1988. májusi
ülésén tájékoztatót kért az üzemeltető Viz
és Csatornamű Vállalattól a vízmű helyze
téről, a rendelkezésre álló vizbázisról.
Mcgállapitották, hogy az eddig összesen
feltárt 5460 m' napi vizbáz;sból jelenleg
46 15m' áll rendelkezésre. Az üzemdtctő

Mi lenne, ha ...
...Gyomaendrődön egyszer csak feIvi

rágozna a férfi kézilabdasport (mivel a női

már két éve megszűnt). A kézilabdások is
munkaidő-kedvezményben és "egyéb" jut
tatásban részesülnének. Pályájukat rend
szeresen gondoznák, karbamartanák. Ál
landó öltözőt biztositanának számukra.
Prominens személyek törődnének és ag
gódnának a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt

csapatért. Meggyőznék, majd visszacsalo
garnák Sipos Dezső tesmevelő tanárt a
szakosztály soraiba. Részére 3000 forintot
(bruttósitva) adnának·a felnőtt csapat ed
zésének vezetéséért, Cs. Nagy Lajos irá
ny·itaná a serdülő és az ih csapatot, Hajdú
László pedig a szakosztály technikai veze
tője lenne)

képviselője a tanácsülésen kijelentette,
hogy véleményük szerint a jelenlegi viz
bázis és tározó kapacitás elegendő a csúcs
igények kielégitésére is. A nyári napi
csúcsokban jelenkező vizhiány fő okozó
jának az 1960 és 1973 között épült gerinc
vezeték és elosztó hálózat egy részének
szűk keresztmetszetéből eredő alacsony
szállitóképességet jelölte meg.

A tanácsülés a vizmű jelenlegi helyzeté
nek alapos elemzése és a település vizellá
tásának folyamatos, hosszú távú biztosi
tása céljából tanulmány készítésére kérte
fel a Körös vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságot. Az elkészült ta
nulmányterv főbb megállapításai: az
1100 m' tároló kapacitás jelenleg elegendő.

A lakosság átlagos napi vizfelhasználása
nem haladja meg az indokolt mértéket
(160 r/nap/fő). A csúcsnapi vizfogyasztás
az átlagostól c1térően indokolatlanul ma
gas - pnarló. Megközelitöen stagnáló Ja
kosságszám esetén a napi csúcsigény t995
ben 6000 m" 2000-ben 6500 m' lesz.

A tanulmány a gyomaendrődi vizszük
séglctekkel összhangban lévő vízellátáshoz
az alább; teendőket jelölte meg: tavábbi
vízbázis feltárással az ígények növekedésé
vei összhangba kell hozni a vizbázist.
Legcélszerűbb megoldás tovább haladni
Mezőberény felé. Halaszthatatlanul és fo
lyamatosan végre kell hajtani a hálózaton
szükséges keresztmetszet-növeléseket.

t 990-ig a vízműtclepről a Lenin útig
400 mm átmérőjű vezeték építése (100 m)
l. ág. A Lenin úton a Pásztor J. utcán a
Petöh S. útig 300 mm-es vezeték épitése.
Enélkül a Mező Imre lakórelepen állandó
csúcsidejű vizhiányok lepnek fel. Ú jkert
út: a Lenin utcától a Munkásör utcáig
300 mm-cs vezeték építése (240 ml. Pe
tőfi ut 300 mm-es vezeték és t 50 mm-es
főkörcsszekötés 200 mm-es vezetékkel.
Az Újkert utcától a Bartók Béla útig 2 db
150 mm-es vezeték 200 mm-esre való fe)
váltása (1500 ml. Sugár utca Bartók Béla

· ..egyrc több gyerekkel szerettemék meg
az iskolákban ezt a változatos, látványos
sportot. Beindítanák az "illetékesek" a
nagyközségi iskolai (általános, középisko
lai) őszi-tavaszi fordulós bajnokságot fiúk
nak - lányoknak egyaránt.

.. .újra bekapcsoJódnának a régi kézi
labdások a szakosztály életébe, köztük Si
pos Töhötömme! az élen?

· ..a három szakosztály (röplabda, a fut
ball és a kézilabda) egyeztemé a bajnoki
találkozók idejét, hogyasportszeretők a
hazai mérkőzéseket torlódás nélkül meg
tudják tekinteni)

· .. a nézők a bajnoki kézilabda-mérkő

zésekre is megváltanák a belépőjegyeker,

· .. rövid időn belül készen lenne a sport
csarnok, ahol a kézilabdások végre saját
otthonukra találnának, hiszen ma már ez a
sportág klasszikus értelemben terem-sport.

utca és Szabadság utca között 200 mm-es
vezeték építése (1280 ml, a Szabadság
utca és Blaha L. utca között 150 mm-es
vezeték épitése. Út alatti átvezetés a No
vember 7. lakótelep ellátására 150 mm-cs
összeköttetés. Ezen rekonstrukciók bárme
lyikének elhagyása esetén csúcsidöben nagy
területek vízellátása nem biztosítható.

Rekonstrukciók 199 5-ig:
Gyoma: Munkásőrutca-Ipartelep utca

Lenin utca (Pásztor János utcáig) 300 mm
es vezeték építése az üzembiztollság, vala
mint a gyomai terület általános nyomás
emelése miatt (1300 ml.

Endrőd: A Blaha Lujza utcán 150 mil
liméteres átmérőjű vezeték építése (850 m),
a főkör zárása.

- Az egyenletes és bizronságos vizter
melés és vízellátás érdekében épiteni kell
egy 10000 m 3 -es mélytározót.

- A vizbázis növekedéséve! párhuzamo
san bőviteni kell a vizkezelést végző tech
nológiai berendezéseket.

A megjelölt teendők elvégzése esetén a
gyomaeildrődi vizmű 2000-ig biztanságo
san kíelégíti az igényeket. A 2000 év utáni
időben és hosszú távon a megyei regionális
rendszerhez való csatlakozással lehet meg
oldani a település vizellátását.

A tanulmány alapján két kérdésre még
válasz kivánkozik, melyre az nem adott
választ. Az egyik, hogya hálózat problé
máiért felelős-e valaki) Véleményem sze
rint nem, mert a 30 évvel ezelőtt készült
gerincvezetékeket az akkori vizkapacitás
és egyéb adottságok alapján helyesen ter
vezték. Ezt mostanra "kiilőtte" a telepü
lés. A másik, hogy ki viseli az elvégezendő

munkák költségeit) Erre nehezebb a vá
laszt megadni. Úgy vélem ezen rekonstruk
ciós feladataI< döntő részben az üzemeltető

feladatát képezik. A feladat nagyságrendje
miatt azonban szükséges egyeztemi a me
gyei tanáccsal. A tanulmányt részletesen a
tanács decemberi ülésén vitat juk me g.

Jenei Bálinc

Ha a fentiekből egyszerre lenne való
ság, akkor a férfi kézilabdacsapat jobb
eredményt érne el a jelenlegi 8. helyezés
nél. ..

Egy elfogult kézilabda-rajongó

KARÓSUBORKA

TERMESZTÉSÉHEZ

VÁLLALKOZÓKAT

KERESüNK I

Érdeklődni lehet:

Gyomaendrőd,Lenin Tsz

Várn András, főagronómus

Telefon: (67) 31-499

7



Hol?

Dec. 12.

Dec. 16.

Nov. zo.

Orosháza av.
Dévaványa oá.
Békéscsaba av.
Szarvas av.
Vésztő oák.
Békéscsaba oák.
Orosháza oá.
Békés oák.
Békéscsaba av.

vAsAROK

Nov. 20.
Nov. 25.
Nov. 27.
Nov. 27.
Dec. I.

Dec. 3.
Dec.8.
Dec. 10.

Dec. I I.

Gyomaendrőd autóbuszforgalma az
utóbbi időben változásokon ment át.
Igyekszik megközelíteni a vátosi szintet,
bár ezen természetesen csak szigorúan a
helyi viszonyok és lehetőségek értendők.

Akad azonban egy igen érzékeny POnt, ahol
a lakosság és a Volán érdekei nem talál
koznak, igy régóta feszültség mutatkozik.
Níncs megoldva megnyugtatóan a Z2 órai
járat, amelyikre adélutános dolgozóknak
lenne szükségük. Mint megtudtam, nyá
ron olyan kicsi az utasforgalom ezen a já
raton, hogy működtetése egyáltalán nem
kifizetődő. A hideg idő beálltával azonban
fokozottabb igény jelentkezik a nevezett
járatra. Kérdésemre a szarvasi Autóbusz
pályaudvar vezetője megnyugtató választ
adott. November 8-tól ismét beindul a 22
óra utáni járat is. Úgy tűnik a téli idö
szakra ezzel megoldódik ez a probléma.
Mire az újság az olvasó kezébe kerül, a
délutáni műszakosok tehát ismét autóbusz
szal járhatnak haza. B. K.

Au tóbusz 22 óra után

Házasságkötések

Forgács Lajos István és Dombrádi Mária
október 22-én.
Zdusek Lajos és Imri Ildikó Glória októ
ber 8-án

Halálesetek

Hegedüs János (1907)
Gubuznai Ernő (1932)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Röviditések:

oák. országos állat és kirakodó vásár
oá. országos állatvásár
av. autóvásár

Születések

Varga Lajos és Szabó Erika szülők Lajos
Zoltán nevű gyermeke szeptember z6-án
Giricz Miklós és Salánki Erzsébet szülők

A1iklós Adám nevű gyermeke október

3-án .
Fülöp Elek László és Kővári Agnes szülők

Brigitra nevű gyermeke október 3-án
Czinczár István József és Dinya Klára Irén
szülők Kitri Klára nevű gyermeke októ
ber 8-án
Gellai István Béla és Huszár Ibolya Teré
zia szülők István nevű gyermeke október
I4-én .
Zsilinszky György és Szigetvári Eva Vero
nika szülők György Péter nevű gyermeke
október I8-án
Kovács Lajos és Kósa Judit szülők Jl/dic
nevű gyermeke október 25-én

Mikor?

11.30 óra
GyomaendrődiSTK
Nyírbátor

19 óra Diplomás örömlány
(angol)

17 óra Akly Miklós (magyar)
19 óra Leopard kommandó

(olasz)
19 óra Az ördög jobb és bal

keze (olasz)
17 óra Kék villám (am.)
19 óra Cápa II. (amerikai)
19 óra A zsaru és a szex

(francia)
17 óra Fantasztikus

labirintus (amerikai)
19 óra Kémek a sasfészekben

(angol)
19 óra Szökevényvonat

(amerikai)
17 óra Asterix 12 próbája

(francia)
19 óra Vágyrajárók (francia)
19 óra
17 óra A zsaru nem tágít

(francia)
19 óra Híd a Kwai folyón

(angol)

Dec. 3.

Dec. 4.

Kossuth mozi

Dec. I I.

Nov. 19.

Nov. 26.

Nov. 20.
Nov. 21.

Nov. 19.

Katona József A1/lvelődési Központ

Nov. 17. 19'30 óra Irodalmi est
Hegedüs D. Géza
közreműködésével

Nov. 21. 17.30 és 20 óra Nagy Bandó
András estje

Nov. 27. 16.30 óra Fennállásának 15.
évfordulóját ünneplő

gyomaendrődi

Népdalkör jubileumi
műsora

Dec. 6. 19 óra Bérletes színházi elő-

adás
Timár Gy.: Pártfogol
lak c. tragiszatirája
a Népszínház
előadásában

A Gycmaendrődi Hiradó
következő, decemberi száma

dupla terjedelemben,
változatlan áron jelenik meg.

RENDEZVÉNYEK

Dec. 5.

Dec. 12.
Dec. 17·
Dec. 18.

Dec. 19·

I I óra GyomaendrődSTK
Mezőberény (ifjúsági)

13 óra GyomaendrődiSTK
Mezőberény (felnŐtt)

NB. JI-es női röplabdamérkőzések

Nov. 18. 17 óra GyomaendrődiSTK-
Debreceni SI.

Dec. 10.

Nov. 27.
Nov. 28.
Dec. 3.

A1egyei J.osztályúlabdarúgó-bajnokságut
honi mérkőzései

SPORTESEMÉNYEK

Mit?

Dec. 15.

Nov. 19.

A MOZIK MŰSORA

GyomaendrődiHiradó
A Gyomaendrőd Városi Jogú
Nagyközségi Tanács lapja

Felelős szerkesztő: Homok Ernő

Kiadja: a Gyomaendrőd Városi Jogú
Nagykőzségi Tanács
Gyomaendrőd, Szabadság tér I.

Telefon: 31-320
Felelős kiadó: Jenei Bálint

Készült a Kner Nyomda
GyomaendrődiÜzemében,
Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12.
Vezérigazgató: Háromszéki Pál
Terjesztik a gyomaendrődi

postahivatalok és hirlapárusok

Engedély szám: III / PHF / !O8 / BE
iSSN 0238-8391

Dec. 3.
Dec. 3.
Dec. 4.
Dec. 8-9.

Nov. 17-18. 17 óra Nyitott ablak (magyar)
Nov. 17. 19 óra Filmklub
Nov. 18. 15 óra Aranyás6k (román-

NSZK-francia)
19 óra Vágyrajárók (francia)
17 óra Leszámolás Hong

kongban (amerikai)
19 óra Vágyrajárók (francia)
17 és 19 óra Leszámolás Hong

kongban (amerikai)
10.30 óra Nőnek akiskecske

szarvai (szovjet)
Nov. ZI. 17 és 19 óra Filmklub
Nov. 24-25. 14 óra Asterix a gall (francia)

17 óra Halálraítéltek utcája
(ausztrál)

19 óra Az én szép kis
mosodám (angol)

17 és 19 óra A három Amigó
(amerikai)

Nov. z7-28. 17 óra Miss Arizona (magyar)
Nov. Z7· 19 óra Miss Arizona (magyar)
Nov. z8. 19 Óra A zöld sugár (francia)
Dec. I-2. 17 óra Légy bátor és erős

(kanadai)
19 óra Filmklub
19 Óra Légy bátor és erős

(kanadai)
17 óra VUK (magyar)
!9 óra Kamorra (olasz)
17-19 óra Kamorra (olasz)
17 és 19 óra. A kis szemtanú

(amerikai)
Dec. IQ-I I. 17 és 19 óra A pokol katonái

(amerikai)
17 Óra Piedone Egyiptomban

(olasz)
19 óra Keserű eper

(jugoszláv)
17 óra Rendőr sztori

(hongkongi)
19 Óra Filmklub
17 és 19 óra Rendőr sztori

(hongkongi)
Dec. 17-18. 17 óra Utolsó csillagharcos

19 óra Hálószoba ablak
(amerikai)

Nov. 26.

Apolló mozi

Nov. 21.

Dec. I.

Dec. 2.



GYOMAENDRŐD VÁROSI JOGÚ
NAGYKÖZSÉG TANÁCSÁNAK

LAPJA

1/

GYOMAENDRODI
~ ~

HRADü
VII. ÉVFOLYAM 31. SZÁM 1988. DECEMBER MEGJELENIK HAVONTA ÁRA 6 FORINT

[(arácsonyi üzenet
Amikor a hegyoldalakról útrakelnek a

növendék fenyőcskék az emberek többsé
gének szívébe ünnepi érzés költözik, ami
nek talán felötlése percében az okát sem
sejtik. Azt, hogya velük szülerett békesség
és szeretet vágya moccan meg bennük,
aminek csak jelképe az örökzöld kicsi fe
nyőfa, mig az alája való ajándékok az öröm
adás és örömvárás kifejezői, a jobb jövőre

meg"áltódás 3zi"'::~·:ányá·.'alkc~oüázva.

Nemzedékek végtelen sorának rendjén
igy vál t a békesség és szeretet bensőséges

ünnepévé a karácsony, s szimbólumává
a karácsonyfa, meJy - talán elhinnünk is
nehéz -, nem is olyan régi kelléke ennek
hazánkban.

Az ünnep adni és kapni szertartásánál
is markolósabb velejárója az, hogy ilyen
kor rendszerint összejön a család, atyafiak
ölelkeznek, gyermekeiben, unokáibao ör
vendezhet a szülő, a nagyszülő, az ajtón
kivül maradnak a mindennapi gondok, s
csak az lengi körül a csillagszórós fenyőcs

két, ami összeköt, ami örömet, belsö bé
kességet okoz.

Emlékek éledeznek ilyenkor a szép sza
vakra nyiladozó szájakon, ifjúságról, régi
karácsonyokról, s ábrándok a holnapi na
pokról, de csakis a békesség és szeretet
jegyében. Büntetés az, ha kimaradunk eb
ből a körbő!.

Jól érzem én ezt, hiszen gondolatban
a szivemnek morzejeleivel én is hazame
gyek ilyenkor a Körös partjára, s legszive
sebben bekopognék jó néhány házba, kér
désbe mondani: Földifeleim, adtok-e ma
éjszakára szállást) S felidézem tanyai gyer
mekkoromat, amikor a betlehemjárók kö-

ZÖtt én voltam az angya!. Csakhogy hama
rost ősz magányomhoz döbbent a gond:
illan.a káprázat, de mit hoz a holnap)

Mert amit a hátunk mögé éltünk, az bi
zonyosan ott is marad, hanem ami felé
tiporjuk a havat, az igencsak több gondot
batyuz, mint amekkora kilátásokkal nö
vesztené reménységünk szárnyait.

Bizony gondokkal terhelt az idei kará
csonyunk. A személyünké is, a hazánké is,
s a nagyvilágé is. Derekasan össze kell
fogóznunk ahhoz, hogy talpon maradjunk,
s letehessük a nehezét. Egyetértésben, ba
rátságban, közakarattal, s az összetartozás

olyan valóságos érzületével, mely közössé
teszi a jót és a rosszat, a szépet és a ke
vésbé azt, a jobbítás ösvényén haladva
egyazon irányban.

Szülőföldünk, az egyesült "két szom
szédvár", Gyomaendrőd ís magas grádícs
fok előtt karácsonyo!. Küszöbön a várossá
válás, melynek nemcsak a csillagszórói szi
porkáznak, hanem a kötelezettsége is só
nehéz. Meg kell felelni néki, hiszen nem
zedékekre előre vizsgázunk véle, az utá
nunkjövők, s az ezután születendők előtt.

S ezt sem rolhatjuk félre a karácsonyfák
aló!.

Az országgyűlés a képernyőkön át is eli
bünk vetítette, nem csak azokat a kőzgon

dokat, melyek jelenünket mezsgyézik, ha
nem azt a heroikus erőfeszítést is, amivel
az országfelelősök túl akarnak segíteni raj
tuk, ha igyekezetükben odasorakozunk a
hátuk mögé. Felvállalásunkkal, s olykor
építő birálatainkkal ís. Ezt is oda kell látni
a karácsonyfák alá. Félretenni a személyes
sérelmeket, elválasztó másképpenlátást,
mindent, ami elválaszt. Gyomaendrődön

IS ...

Szivemben a hazatartozás parányi gyer
tyácskája ég. Szeretném, ha odáig világí
tana, s odáig hallatszódnának a szélbe sú
gott szavaím is: Boldog karácsonyi ünne
peket és reménybeváltó újesztendőt Bará
taim! Hogy az az elvetett magocska, mely
odalenn pihen a hótakaró alatt, szép, omlós
kenyérré aratódjon jövőre, s a békesség,
szeretet jegyében állandósulhasson hol
napjainkban az a felemelő hangulat, mely
eltölt a fenyőfácskák alatt ...

Timár Máté

*******************~******************

~ *
~ Lapunk mz'nden kedves olvasójának ~

1boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt kíván ~

~ a Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége ~

* $**************************************



Szociálpolitikai gondok
Gyomaendrőd Városi Jogú Nagyközségi

Tanács Végrehajtó Bizottsága november
16-án ülésezett. Bevezetőben a település
középtávú szociálpolitikai tervére vonat
kozó javaslatot tekintette át a testület.
A vb-tagok egybehangzó véleménye szerint
a terv - már csak a tanács korlátozott
anyagi lehetőségei miatt is - nem vállal
kozhat a szociálpolitikai gondok komplex
kezelésére s különösen nem tudja megol
dani a7 alapproblémákat. A célkitűzések

azonban egyértelműekabban, hogy a ren
delkezésre álló pénzügyi, szervezeti és tár
sadalmi erők mozgósításával elősegithető

a problémák enyhitése. A terv külön fog
lalkozik az időskorúak helyzetének javi
tásával, a családalapitó és pályakezdő fia
talok, valamint a nagycsaládosok segítését
célzó tennivalókkal, a szerkezetváltásból
adódó foglalkoztatási feszüleségek feloldá
sával kapcsolatos feladatokkal, valamint a
megváltozott munkaképességűek foglal
koztatásával. Az idősek szociális helyzeté
nek a soron következő időszakban a szo
ciális segélykeret növelése mellett a kül
területi gondozás feltételeinek megterem
tésével, az idősek klubja hálózatának bővi

tésével, és ezek hetes részlegei kialakitásá
val, az átmeneti gondozás létrehozásával és
kedvezőbb szociális étkeztetési formák bő

vítésével érhető el.
A családalapitó és pályakezdő fiatalok

segítése terén az állami lakásépítés SZÜlle
telése miatt megnövekszik a tanácsi támo
gatások jelentősége a saját lakásh07jutás
elősegítésében. Ennek eredményessége
függ azonban attól, hogy e támogatási for-

mák (vissza nem térítendő, kedvezményes
kamatozású kölcsön) reálértékét hogyan si
kerül megőrizni.A nagycsaládok gyermek
neveléssel járó anyagi terheinek enyhité
séhez kiemelten kezelendő a rendszeres
nevelési segélyezési forma. Annak ellenére,
hogy e keret évről évre dinamikusan emel
kedett (I 988-ban erre II I 5 ezer forintot
fordithacunk) az inflációs hatások miatt
növekszik a létminimum határán élő csa
ládok száma és anyagi leterheltsége.

A szerkezetváleásból adódó foglalkoz
tatási feszültségek területÜllkön még nem
jelentkeznek, a szerkezetvá1tás lassú folya
mata miatt. A felmérések szerint jelenleg
35-40 szakmunkás (közöttük nem helyi
képzésű szakmában is) elhelyezésére van
kilátás. A munkából átmenetileg kimaradó
személyek helyzetét rövid távon a köz
hasznú munkával, segélyezéssel, mig hosz
szabb távon a megfelelő átképzés feltételei
nek biztositásával lehet megoldani. A té
mához annak lezárásaként döntött a testü
let arról, hogy 1988. december I-től enge
délyezi az átmeneti gondozás beindítását.
Ennek lényege, hogy azon személyek (jelen
leg maximum 6 fő), akik szociális otthoni
elhelyezésre várnak, de helyzetük már most
szükségessé teszi a benclakásos gondozást,
három hónapig a gondozási központban
részesülnek átmeneti szociális ellátásban.

A következőkben rövid tájékoztatást
hallgatott meg a közel két éve önállóvá
vált zeneiskola munkájáról. A testület egy
behangzó véleménye, hogy a mintegy 30
évig fiókintézményként mostoha körül
mények között működött iskolában eddig

is, de különösen az elmúlt két évben szin
vonalas munka folyt. Az önálló iskolában
az elért eredményekhez nagymértékben
hozzájárult a tárgyi és személyi feleételek
javulása. Ezt tükrözi az a tény, hogy a
megnövekedett érdeklődést hely hiányá
ban nem tudják már teljesen kielégiteni.
Mai anyagi viszonyaink mellett sem mond
hatunk le azonban a szellemi kulturális
szolgáltatások lehetőség szerinti fejleszté
séről. Egy városiasodó település nivóját
ezek az intézmények is meghatározzák.

A bejelentések között Vaszkó Ildikó
Gyomaendrőd, Gábor Áron út la. szám
alatti lakos lakásvásárlásának elősegítésé

hez húszezer forint vissza nem téritendő

támogatást és húszezer forint három száza
lékos kamatozású kölcsönt nyújtott. Az új
kert-sori lakásépítési akcióhoz csatlakozó
Nagy Zoltán Gyomaendrőd, Kossuth út
8/r. szám alatti, valamint Szűcs Lajos
Gyomaendrőd, II. ker. 327. szám alatti
lakosok részére a telek megvásárolásához
100-100 ezer forint, a lakás felépitéséhez
további 100-100 ezer forint vissza nem
téritendő támogatást és 50-50 ezer forint
három százalékos kamatozású kölcsönt biz
tosított.

Befejezésül döntött arról, hogy Urbán
Vincét - saját kérésére, nyugdijazására te
kintettel - a Mezőgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképző Iskola igazgatói megbi
zatása alól 1988. december I-ével felmenti.
Egyidejűleg az iskola igazgatójának 1988.
december I-től 1989. július 31-ig Hankó
Faragó Mihályt bizta meg.

M.L.

EMLÉKTÁBLA KÖZADAKOZÁSBÓL
TelepülésÜllk központjaiban az 1848

49-es szabadságharc, valamint az I. világ
háború elesett katonáinak emlékét megörö
kitő emlékművek állnak.

A 2. világháborúban elesettekről ritkán
szokcunk megemlékezni, pedig a doni ka
tasztrófa - de általában a 2. világháború 
emberben és hadianyagban mérve, nem
zeti történelmÜllk legnagyobb tragédiája
volt. A katonák mellett szólni kell azokról,
akik munkaszolgálatban, koncentrációs tá
borokban, a bombázás nyomán és a hábo
rúból adódó egyéb körülmények miatt hal
tak el. S szólni kell azokról, akik felemelték
szavukat az esztelen háború ellen, s emiatt
kellett meghalniuk. Mindannyian áldo
zatok voltak. Tudjuk, hogy nem is olyan
egyszerű eldönteni több évtized távlatából,
hogy ki vole áldozat, ki vole hóhér, kit illet
meg az emlékezés, kit meg a feledés. Az utó
kornak egyszer válaszolni kell, s Nemes
kürty István szavaival élve" ...ezt a száze
zernyi férfit egyszer el kell siratni ..." nem
csak a hozzátartozóknak, de a nemzemek is.

Vajon domborul-e. sirhant azok felett,
akik nem jöttek haza, vagy csak az emlé
kekben élnek jeltelenül, a szivek mélyén,
mint ftrjek, mint apák, mint gyermekek.
Mindegyiküknek nem állithatunk sírhan
tot, de kell egy hely, ahol nevük megöröki-
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tődik, ahol el lehet helyezni az emlékezés
virágait. E célból alakult meg november
ben Jenei Bálint tanácselnök vezetésével
egy la tagú emlékbizottság, melynek fel
adata, hogya 2. világháború áldozatai em-

lékének megörökitéséről településünkön
gondoskodjon. Az emlékbizottság úgy ter
vezi, hogy az endrődi és gyomai részen
külön-külön örökitik meg az elhaleak em
lékét. Nem valami monumentális emlék
művet terveznek, egy egyszerű emlékkő,

emléktábla megadhatja a hiányzó sírhan
tot, lehet az emlékezés mementója, ha
mindannyian így akarjuk. Tartalmazza az
emléktábla a 2. világháborúban elesett ka
tonák, polgári személyek, gyermekek és
asszonyok nevét, azokét is, akiket innen
hurcoltak el, s soha vissza nem térhettek.

Az emlékbizottság kéri alakosságot,
hogy ezen személyek nevét a Tanács tit
kárságán vagy a kirendeltségen jelentsék
be. A bejelentés lehetőleg tartalmazza az
elhalt nevén kivül születési évét, anyja
nevét, továbbá az elhalálozás helyét és ide
jét.

A tervezett emlékkő, emléktábla 
melyre vonatkozóan szintén várják a javas
latokat - megvalósítása döntően közada
kozásból összegyűlő pénzekből történne.
A felajánlott pénzek összegyűjtéséreaz em
lékbizottság a helyi takarékszövetkezetnél
nyit számlát, külön a gyomaiaknak, külön
az endrődieknek.Az emlékbizottság mind
ezek megvalósítása érdekében várja lako
saink segítő közreműködését.



Adófizetők figyelem!

Vallomás a jövedelemről
Közeledünk az év végéhez. A személyi

jövedelemadóval kapcsolatos dolgainkról
kérdeztük meg az APEH Békés megyei
Igazgatóság Lakosságadóztatási és Felü
gyeleti Osztályának vezetőjét, dr. Kovács
Arpádot.

- A személyi jó"vedelemadó előleget a
munkáltatók folyamatosan vonják. Van-e
a munkavállalónak ezzel kapcsolatban
teendője?

- Ha a dolgozó nyilatkozott a munkál
tatónak, hogyamunkaviszonyból szár
mazó jövedelmén kivül más jövedelme
nincs, úgy nem kell külön adóbevallást
adnia. Ebben az esetben a munkáltató fog
a dolgozóval elszámolni. A nyilatkozatnak
persze van egy olyan jogkövetkezménye,
hogy ha az abban foglaltak nem felelnek
meg a valóságnak, a dolgozót felelősségre

vonhatják. Ha a dolgozónak más helyről,

más forrásból származó jövedelme is van,
akkor bevallást kell adnia az adófelügyelő

séghez március zo-ig. Ez nem vonatkozik
azokra, akiknek csak az ún. kis összegű

kifizetésekből származó más jövedelme
van. Ezen zooo Ft-ot meg nem haladó
összegekből ugyanis már a kifizetéskor le
vonják a zo százalékos jővedelemadót, s
ezek az összjövedelembe sem számítanak
be.

- A személyi jó"vedelemadó törvény külön
böző kedvezményeket ad az adóból. Telepü
lésünk lakosságának jelentős része anyagilag
járult hozzá a különböző közműfejlesztések

megvalósításához. A rendelet szerint a kifi
zetett út- és közműfejlesztési hozzájárulás,
a közmüfejlesztési társulási hozzájárulás
30 százaléka levonható az adóból. Kinek
mi a tennivalója az adókedvezmény ügyé
ben?

- Akinek csak munkaviszonyból szár
mazó jövedelme van, annak nem kell be
vallást adni, ezért a munkáltatójának adja
be az úgynevezett adót csökkentő igazolá
sokat, s a munkáltató számolja el a ked
vezményt. Akinek bevallást kell adni, az a
bevallási nyomtatvány megfelelő rovatában
számolhatja el a kedvezményt. S termé
szetesen az igazolást csatolni kell a beval
láshoz. Az igazolásokat az illetékes szerv
nek az adózó kérelmére január 3 I -ig ki
kell adni.

- Ki adja ki az igazolásokat?
- A tanács által kivetett és beszedett út-

és közműfejlesztési hozzájárulásokról a ta
nács szakigazgatási szetve. Csak arról az
összegről lehet kiadni igazolást, amelyet a
tárgyévben tehát I988-ban fizettek be.
Önkéntes hozzájárulás esetén - ha azt
szintén a tanácshoz fizették be - ugyancsak
a tanács ad igazolást.

- Településünkön utcatársulatok formá
jában is folyik közművesítés, a társulat kü
hin számlával rendelkezik, a társulat szer
vezi ésfinanszírozza az építkezést a társulat
tagjai által befizetett pénzekböl. Ez esetben
mi a helyzet?

- A társulati lebonyolitásra figyelemmel
a társulat ügyintéző szervének (képviselő

jének) kell az emlitett igazolásokat kiadni.
Természetesen a társulat ezen igazolások
kiadásáért felelősséggel tartozik. Megjegy
zem, hogy csak arról az összegről lehet
kiadni igazolást, amelyet a társulati célra
használtak fel. Ha például a társulat tagjai
az alakuláskor befizettek tízezer forintot,
de a felmerült tényleges költség ennél ke
vesebb lett, csak az utóbbi összeg számol
ható el. Szerintem célszerű lenne, ha a
tanács megfelelő nyomtatvány elkészíté
sével segitené a társulatokat, hisz végső

soron a közművesítés tanácsi feladat.

- A lakásépítés, és vásárlás költségei már
az elmúlt években is magasak voltak, ezért
sokan a kedvezményes kamatozású kölcsejn
mellett egyéb kó"lcsó"nó"ket is felvettek maga
sabb kamatra. A tó"rvény 20 § (l) bekezdés
b. pontja szerint a lakásvásárlásra, építésre,
bövítésre felvett jogszabályban meghatáro
zott pénzintézeti kölcsó"n évi 3 százalékot
meghaladó kamatának 20 százaléka elszá
molható adókedvezményként. Gondolom e
kó"rbe mindenekelőtt az e célra felvett bank
kó?csó"nök tartoznak?

- E kedvezményt azokra a kö!csönökre
kell alkalmazni, amelyekre ezt külön jog
szabály kimondja. Jelenleg azonban ilyen
rendelkezés nincs.

- Ezt ezek szerint úgy kell érteni, hogy
a tŐ'rvényben írt kedvezmény a valóságban
nem létezik?

- Igen.
- Az adóbevalláshoz szükséges nyomtat-

ványokat hol és mikor lehet beszerezni?
- A szükséges nyomtatványokat külön

egységcsomagban, ingyen kaphatják meg
az adózók. Elsősorban a postahivatalok ter
jesztik, de a tanácsoknál is be lehet majd
szerezni. A bevallás kitöltéséhez tájékoz
tatót tartalmaz az egységesomag. A nyom
tatványok most készülnek. Reméljük kellő

időben hozzájutnak az adózók.

- Ogy hírlik, hogy Gyomaendró"dön is
ügyfélszolgálati irodát nyit az APEH.

- Ez nem egyszerű dolog, tekintve, hogy
az igazgatóság Iétszárnkerete is behatárolt.
A közeljövőben tehát ezt nem ígérhetjük.
Tudjuk azonban, hogy különösen az első

évben az állampolgároknak sok gondot fog
jelenteni az adóbevallás, s ebben szeret
nénk segiteni. Amennyiben a gyomaend
rődi tanács megfelelő munkafeltételeket
tud biztositani a tanácsházán, úgy vállal
juk, hogy január zo-tól két dolgozónk két
hónapon keresztül kihelyezett ügyfélszol
gálatot tart.

- Bár még a bevalláson nem vagyunk
túl, szeretném megkirdezni, hogy az adó
különbó'zet visszafizetése mi módon tö,·téník
majd?

- Akinek a levont, illetve befizetett adó
előlege nem fedezi az éves adóját, annak
természetesen a különbözetet be kell
fizetni. Ha az adózó jövedelemadóját a már

emlitett nyilatkozat alapján a munkáltató
számolja el, úgy az adó és a levont adóelő

leg különbözetét a munkáltató legkésőbb

április zo-ig levonja, illetve túlfizetés ese
tén visszafizeti. A levonás nem haladhat ja
meg a havi munkabér ötven százalékát.
Ez azt jelenti, hogy ha ennél több a hátra
lék, úgy a munkáltató felszólítást ad ki,
mely azt tartalmazza, hogy az adózó a hát
ralékot 15 napon belül fizesse be. Ha nem
fizeti meg, jelenti az APEH-nek. Az adó
bevallásra kötelezettnek a különbözetet leg
később március zo-ig be kell fizetni.
Amennyiben adótúlflzetésük van, úgy azt
az adóbevallási ív megfelelő rovatának ki
töltésével kérhetik vissza, s e kérésnek az
APEH soron kivül fog eleget tenni.

- Tizenegy hónapja dolgozik ezen a posz
ton, gondolom sok érdekes története van,
mondana egyet?

- Számomra legkedvesebb eset az volt,
amikor az év elején egy kis faluban adtam
tájékoztatást az új adózási rendszerről.

Abban az időben rengeteg rémhir kerin
gett. Ilyenre kérdezett rá egy idős nénike
is, mert úgy hallotta, hogy a disznóvágás
után forgalmi adót kell fizetni. Nem volt
elég, hogy megcáfoltam ezt a hirt, meg kel
lett esküdnöm az Istenre is. Megnyugta
tására megtettem ...

H. M.

"A miénk a világ legegyszerűbb sze

mélyi jó"vedelemadó-bevallási íve" - állí

totta Sütő Dezső, az Adó- és Pénzügyi

Ellenőrzési Hivata! (APEH; elnó"ke,

aki a kó"zelmúlcban rendezett sajtótájé

koztatón bemucatta az 1988. évi jó"ve

delmek bevallására szolgáló ívet és a ki

töltését segítő harminc oldalas útmutatót.

Mindamellett megnyugtató, hogy a

nyomtatványok szemet, s idegeket nyug

tató zőld színben készültek.

Az APEH számításai szerint mint

egy másfél millió bevallási ívre lesz

szükség. Am az íveket gyártó nyomda

kapacitása is véges, ezért valószínűleg

december végére, vagy január elejére

minden érdekelt hozzájut az "adózási

egységcsomaghoz" .

A bevallás és az adó befizetésének ha

tárideje magánszemélyek számára már

cius 20-a, de nem érdemes az utolsó pil

lanatra várni, mert várnatóan hosszú

sorok állnak majd a poscahivacalok ab

lakai előtt.
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"Terméskőre állva prédikáltam a tyúkoknak"

IZállai Ferenc gyermekkori emlékei
"Kállai Ferenc színész, 1925. október 4.,

Gyoma. 1944-ben három hónapot tanult
a Sziníakadémián, 1945-ben a Szabad
Szinház tagja volt, majd folytatta tanul
mányait. lV1.ár növendék korában feltűnt

nem mindennapi színjátszó képessége, igy
1946-ban Bárdos Artúr a Belvárosi Szín
házhoz hívta, és rábizta Rómeó szerepét
Fényes Alice parmereként, Shakespeare
drámájában. Ezután már nem tén: vissza
a Főiskolára. 1948-ban a Nemzeti Szin
ház szerződtette, ahol klasszikus és mai
drámák fiatal hőseinek alakításával foly
tatta pályafutását. Később egyre inkább
akarakterszerepek vonzották. A klasszikus
és mai világirodalom és a magyar dráma
irodalom számos főszerepét játszotta el
kiemelkedő jellemábrázoló erővel, az
Othello Cassiusától kezdve a Falstaff cím
szerepéig. Az ügynök halála fiúalakjától
a mai magyar irók írta figurákig. Jellem
festő eszközei igen sokrétűek, alakitásainak
érzelmi töltését, szenvedélyességét gyak
ran szövi át humor és irónia. Szép orgá
numát mértéktartóan, mindig az ábrázolt
alak megvalósításáIlak szolgálatában hasz
nálja. 1943-ban lépett először felvevőgép

elé, de filmszinészi pályája is természetesen
csak a felszabadulás után bontakozott ki,
1952-től kezdve ..." (Kí kicsoda a mai ma
gyar filmművészetben)

* * *

"Ha jól emlékszem, hat évvel ezelőtt

voltam utoljára Gyomán. Gyulán, a Vár
szinházban vendégszerepeltem, és csak úgy
hazamentem nosztalgiázni. A házunk ott

volt a Holler mellett a Dögkörös partján.
A gyomai gyermekkori emlékeim a Körös
ről, a főutcáról, az iskoláról ma már felna
gyitva jelentkeznek.

Nagyapám vasúti restis volt Gyomán,
apám fodrászként dolgozott egy ideig, de

az üzlet tönkre ment és édesanyámmal
Pestre utaztak szerencsét próbálni. Én a
nagyanyámmal maradtam Gyomán. A pol
gári iskola első osztályát együtt végeztem
Kner Izidor unokájával, Kner Jucival, aki

a falu legszebb lánya volt: és Pál Lénárd
dal, akihez ma is jóbarátság fűz. Elevenen
él előttem Mohácsi tanítóm emléke, aki
megtanított írni, olvasni ...

Gyomán kapott el a nagy szerelem is.
Akántisz Évába, a harangozó lányába vol
tam belebolondulva. Hogy él-e még, nem
tudom ... )

Akkoriban még nem sejtettem mi leszek:
politikus, pap, vagy színész. Tény, hogy
nagy hatással volt rám a templomi szónok.
Ennek köszönhetően - négy-öt éves lehet
tem - egy alkalommal, amikor édesanyám
a piacra ment, a baromfiudvarban lévő

terméskőre állva prédikáltam a tyúkoknak.
A szomszédasszony szólt anyámnak: "Jöj
jön már, nézze, mit csinál ez a gyerek!?"
Anyám nem ezen lepődőtt meg túlságosan,
hanem azon, hogy az ágyteritőt tekertem
magamra jelmez gyanánt.

Tizenhárom évesen kerültem a fővá

rosba, ahol a Felsőkereskedelmi Iskolában
érettségiztem, már ekkor éreztem, hogy
nekem tulajdonképpen semmi közőm az
ügyvitelhez, a matematikához, a kereske
delemhez. Az iskola önképző kőrében tuda
tosult bennem, hogy számomra a színészet
lenne a leginkább megfelelő szakma.

A sok-sok meghivás ellenére sem sike
rült ellátogamom Gyomára, illetve Gyo
maendrődre.A színház, a főiskolai tanítás,
a televízió, a rádió nem sok szabadidőt

enged számomra. Az a helyzet, hogy níncs
is olyan igazi önálló műsorom, emivel fel
léphemék akár otthon Gyomaendrődönis.
Azért bízom benne, hogy előbb-utóbbelju
tok a szülőfalumba ... "

Lejegyezte: H. E.

Megkérdeztük Nagy Sándort, a SZOT főtitkárát...
Sztrájk volt-e a nyomdászok sztrájkja?

- Ha jól értesültem az esetről, akkor azt mondhatom, hogya gyomaendrődinyom
dászok tiltakozása nem klasszikus értelemben vett sztrájk volt. A sztrájk ugyanis a SZOT
véleménye szerint is gazdasági célok elérésére a legvégső esetben igénybe vehető munka
vállalói eszköz. A sztrájk tehát nem a vezetők, igazgatók kiválasztásának eszköze. Ami
Gyomaendrődöntörtént, az inkább kollektiv demonstráció volt. Persze ezek az esemé
nyek a munkahelyi gondokra, a demokrácia hiányára mindenképpen rávilágitottak 
mondta Nagy Sándor, a SZOT főtitkára. H. E.

SZTRÁJKJOG. "
A második világháborút követő évtizedekben kiépitett magyar jogrendszer 1976. ja

nuár 3-a óta biztositja a sztrájkjogot. E napon léptette ugyanis életbe az Elnöki Tanács
Magyarországon a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogak Nemzetközi Egyezségokmá
nyát, amelyet az ENSZ közgyűlése egy évtizeddel korábban, 1966. december 16-án foga
dott el. A nemzetközi megállapodás, amely kihirdetése révén a magyar jogrendszer
integráns részévé vált, 8. cikkelyében kimondja: "Az Egyezségokmányban részes álla
mok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztositják ... az adott ország törvényeivel össz
hangban gyakorolt sztrájkjogot". A megállapodás ugyancsak rögzíti azt is, hogy az alá
íIó államok minden eszközzel- ideértve különösen a jogszabályi intézkedéseket - "foko
zatosan biztosit ják az Egyezségokmányban elismert jogok teljes gyakorlását".

Az Egyezségokmány kihirdetése óta eltelt II év alatt azonban nem jelent meg Magyar
országon olyan rendelkezés, amely megkezdte volna a sztrájkjog részletes szabályozását.

A legutóbbi hónapokban a sztrájkjog megitélését illetően a változás jelei mutatkoz
nak. A hazai szakszervezetek az új társasági törvény előkészületekapcsán úgy tűnik elérke
zettnek látják az időt, hogy lépéseket tegyenek a munkavállalói érdekvédelem e hagyo
mányos eszközének kodifikálására. - Írta a Heti Világgazdaság 1988. május 21-i száma.
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Nagy Bandó András: Papírhiány VICCEK

Hiány varI papírból. .. És vannak szo
rult helyzetek, amikor igenis komoly
problémát jelent az ember számára a pa
pir hiánya ...

Szóval papirhiány van. A szocializmus
első 50 évére kapott papírt 43 év alatt fel
használtuk ... Nincs tovább! Vége a do
kumentálásnak!

Úgy festünk, mint az egyszeri hajóskapi
tány. Kapitányahajónaplónak : a naplót
nem tudjuk folytatni, minden lap betelt.
De tulajdonképpen édesmindegy, mert
egyébként is süllyed a hajó!

Nem csak bennünket sújt apapírhiány!
A Szovjetunióban - mindaddig, amig Sztá
Iint és Brezsnyevet még életben is nyom
ták - Leninre nem jutott papír! Néhány
újságunk az árát tartva elkopik. Ott van
például a Rádió és tévé-újság! Az oldal
számok csökkentek, a betűk összementek.
Ez már nem is újság, egyszerűen csak LAP!
Már azt is sejtem, hogyan végzik. Első ol
dal: NÉZZEN TÉVÉT! Második oldal:
HALLGASSON RÁDIÓT! Slussz!

Nem vagyok egy Verne Gyula, de meg
próbálom megfesteni a papírhiányos jövőt.

Minél kevesebb lesz a papír, annál rövi
debben jelennek majd meg a hírek. Íme
- rövidített szavakkal - az MSZMP KB
üléséről kiadott KÖZLEMÉNY: "A
Magy. Szoc. Munk. Pá. Közp. Biz. Kád.
Ján. EIn. ül. tar. A Köz. Biz. megvit. és
elfog. Szűr. Máty. előt. az idősz. kül. pol.
és nemz. kérd. szól. tájék. Luk. Ján. előt.

a Pá. helyz. és bel-pol. néhá. idősz.

kérd. kapcs. tájék. A Köz. Biz. megvit és
elfog. Gró. Kár. és Nic. Ceau. ara. meg
besz. ka. tájék. A Köz. Biz. hangs. : a
megáll. tényl. ért. va. vál. ad. meg. A köz
hang. erőt. befoly. a társ. fesz. a roml.
életkör. A Köz. Biz. ösztön. és kezdem.
a pol. int. rendsz. a gazd. ref., a szoc. plu
ral. megter. folyam. Az MSZM. aprobI.
megold. érd. párbesz., az egy. mill<. fel
kut. törek. Célj. a nemz. közmeg. új te
rem."

És ez még csak a papirhiány kezdete!
Később, amikor már egyáltalán nem lesz
papirunk, tehát a szocializmus fejlettebb
szakaszában hallatlanul izgalmas lesz a pa
pir nélküli élet! Például: Ha egy kérelmet
kellene írnom a tanácsnak, akkor azt meg
fogalmazom a fej"emben és ott is tartom.
Fejemben a kérelemmel bemegyek a pos
tára, S ott elmondom a kérelmemet egy pos
tásnak, aki ezt szóról szóra megtanulja.
Ezután a postást megbélyegzem és ottha
gyom. Ö beül a tanács postafiókjába és
megvárja amíg érte jönnek. Kérelmemet
elmondja a tanács ügyintézőjének, s attól
kezdve már csak ő köteles azt fejbentartani.
Akkor lesz nehéz dolga, amikor a választ
is meg kell fogalmaznia és fejben is kell
tartania! Én meg - ahogy magamat isme
rem - küldök még ráadásként egy felleb
bezést is. Később persze megszüntetik
ezt a fölösleges fejbenpostázást és ügyin
tézést! Én pedig megfogalmazom majd a
kérelmemet, fejben beviszem a tanácshoz,
ott leülök egy asztalhoz, kigondolom a vá
laszt, majd azzal együtt hazamegyek, meg-

fogalmazok egy köszönőlevelet,amivel be
megyek a tanácshoz, hogy átadjam magam
nak, tudatva velem, hogy ilyen gyorsan
még soha nem jártak el az ügyemben.
Miután pedig hazaérkeztem - fejemben a
tanács válaszával -, örömmel tudatom ma
gammal, hogy "Mi itt a tanácsban úgy in
tézzük el az ügyfelek kéreimeit, mintha
az a sajátunk lenne!"

Vagy nézzünk egy másik területet. Ha
közlekedési kihágást követek el, nyugodtan
kiröhöghetem a rendőrt, ha azzal fenyeget,
hogy fölír! És mivel a papírhiány miatt
személyi igazolványom sem lesz, aligha
föltételezhetem róla, hogy abemondott
adataimat képes lesz fejbentartani ! Iga
zából akkor lesznek bajban a rendőrök, ha
fejben megfogalmaznak egy házkutatási
parancsot, de a lakáshoz érve azt nem tud
ják majd fölmutatni! A regényírók is fej
ben gondolják ki a könyveiket, azt meg
tanitják egy könyvterjesztővel, aki addig
ül a könyvesboltban, míg el nem kel a fejé
ben tartott regény. Képzeljék el, milyen
isteni lesz, ha mondjuk a szomszédom
csinos felesége a Káma szutrát tartja a fejé
ben, s kölcsönkérem elolvasni egy éjsza
kára! Ezek a könyvterjesztők csak akkor
kerülhetnek bajba, ha odafent úgy dönte
nek, hogy a könyvet be kell zúzni!

A politikusoknak is nehezebb lesz a dol
guk! Mert eddig ugye könnyen voltak.
Fogalmazóik megirták a beszédeiket, ők

pedig fölolvasták azokat ... Papír hiányá
ban úgy lesz, hogya fogalmaz6k fejben ki
találnak egy beszédet, s azt megtanitják
a szónokkal. Nem lesz könnyű dolga!
Ugyanis úgy kell megtanulnia, hogy jól
hangsúlyozzon, érthetően és tagoltan
mondja el, miközben azt a hatást kell kel
tenie a hallgatóságban, mintha a saját
gondolatait mondaná.

Szóval lesz gond elég. Szerencsére a sok
hátrány mellett lesz egy nagy előnye is a pa
pírhiánynak . " soha többé nem gyártanak
Trabantot!

SKÓT
A skót elmegy a városházára :
- Meg akarom változtatni a nevemet.
- És miért?

. - Mert találtam egy csomag névjegyet !

SULI
A kis Pistike hazajön az iskolából.
- No, milyen az új tanitó néni? - kíván

csiskodik az apja.
- Klassz - feleli a lurkó - csak ne volna

az a nagy korkülönbség!

SZIGORÚSÁG
- Az én anyám szörnyen szigorú

jegyzi meg sóhajtva Micike.
- De hát elmehetsz hazulról, amikor

csak kedved tartja.
- Én igen, de az apám nem!

KÉPMUTATÓ
- Az én feleségem közönséges képmu

tató.
- Hogy érted ezt?
- Hát amikor becsapom, mindig úgy

tesz - mintha hinne nekem!

ADÓHIVATAL
Az iskolában szülői értekezletet tartanak.
- Nem értek valamit, kedves Braho

vácné: hol tanulja a maga Petikéje azokat
a csúf kárornkodásokat?

- Tudja, kedves tanár úr - mi az adó
hivatal mellett lakunk!

SERIFF
Egy szálloda bejárata előtt két seriff egy

közveszélyes gengszter elfogására készül.
Az egyik így szól:

- Menj előre! Ne félj - megbosszullak !

VADPECSENYE
- Mondja pincér, mi ez? Szarvas vagy

őzpecsenye?

- Ha a kedves vendég nem tudja meg
különböztetni, akkor úgyis mindegy!

*

A férj az ágyban találja a feleségét a ré
giségkereskedővel.

- Nem szégyelled magad? - hördül fel. 
Mit keres itt ez az ember?

- üzletet kötöttünk. Azt mondta, jó
árat fizet mindenért, amit a férjem már
nem használ ...

A nászéjszakán az asszonyka vallomást
tesz:

- Tudod, nekem már volt dolgom férfi
val. ..

- Semmi vész. Nekem is ...

A horgász mögött megszólal egy férfi:
- Van kapás? Na van kapás?
- Igen - morogja a horgász. - Épp az

előbb fogtam egyet, és bedobtam a fo
lyóba.

- Miért? Méreten aluli volt)
- Ugyan! Akkora volt, mint maga. Csak

folyton azt kérdezte: van kapás, van kapás?
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Bolti lopások

"A kosárba nem fért, hát betettem a zsebembe"
A tanácshoz évente 250-300 szabálysér

tési feljelentés érkezik tulajdon elleni cse
lekmények miatt. Amennyiben a lopott
dolog értéke a kétezer forintot nem ha
ladja meg, - feltéve, hogy minősítő körül
mény (bűnszövetség, üzletszerüség, zseb
tolvajlás, stb.) nem áll fenn - az elkövető

szabálysértési felelőséggel tartozik, mely
nek értelmében maximum húszezer forin
tig terjedő pénzbírsággal sújtható. A lopá
sok döntő része a különböző, de főképpen

élelmiszerüzletekben történik, ezek az úgy
nevezett bolti lopások. Az eljárások alap
ján ezek körülményeiről, a motiváló té
nyezőkről adunk ismertetést, a cselek
ményt elkövetők vallomása alapján:

- 75 éves özvegyi nyugdíjas nő, aki 4 db
csokoládét 27 forint értékben lopott:
"A kis nyugdíjat, amit kapok azt kell be
osztani, s néha egy kis csokít is szoktam
venni magamnak. Nem tudom, hogy miért
csináltam."

- 59 éves nyugdíjas férfi, aki egy cso
mag Omnia kávét 135 forint értékben pró
bált elvinni: "A kávét valóban el akartam
vinni fizetés nélkül, mert már nem volt
nálam elegendő pénz. Azon a napon na
gyon sokat ittam, s amikor az ABC-be
bementem már nagyon ittas voltam."

- 8 I éves nyugdíjas férfi, aki szintén
Omnia kávét akart elvinni: "Úgy történt,
hogy bementem az italboltba, s megittam
egy féldecit, s utána bementem a boltba.
Nem tudom, hogy miért csináltam, mert
igaz, hogy kevés a nyugdíj, de abból min
dig ki szoktunk jönni, s azt a napi egy

kávét meg szoktuk inni. Nem tudok mást
mondani, csak azt, hogy az ital hatása
lehetett, s szégyellem is magam miatta."

- 76 éves nyugdíjas nő, aki kávét, csokit
és cigarettát próbált 146 forint értékben
elvinni: "A kosárba nem fért, hát belerak
tam a zsebembe, de nem olyan szándék
kal, hogy azokat nem fizetem ki. Mikor oda
mentem a pénztárhoz, leblokkolták, ami
a kosárban volt, s megkérdezték, hogy vá
sároltam-e mást. fo nem emlékszem,
hogy mit válaszoltam rá, de azt mondják,
hogy azt mondtam, hogy semmit, s a zse
bemben pedig benne voltak."

- 39 éves nő, aki lisztet, italt, szalámit,
kolbászt, cigarettát, stb. 1909 forint érték
ben próbált kicsempészni a boltból : "Most
annyira összegyűlt a fizetnivalóm, hogy
úgy gondoltam, megpróbálom, mert kü
lönben nem lesz elég a fizetésem egész
hónapra."

- IZ éves fiú, aki két szelet Viola csokit
- 8,30 forint értékben - akart elvinni:

"Iskolából mentem haza az egyik osztály
társammal és bementünk az ABC-be.
Mondta nekem, hogy ő már csinált olyat,
hogy elvitt a boltból árut és próbáljam
meg vele. Én az az igazság, hogy benne
voltam a dologban, így odamentünk a pult
hoz és levettünk egy-egy csokoládét.
Anyukámnak decemberben mondtam el
(az eset szeptemberben történt), hogy mi
történt. Akkor azt mondta, hogy ne csi
náljak többé ilyet. Nem mondtuk el apu
nak, mert féltünk, hogy mérges lesz és
esetleg kikapok."

- I 5 éves fiú, aki egy narancsnektárt 
I 5 forint értékben - akart fizetés nélkül el
vinni: "jöttem haza osztálytársammal.
Ö mondta, hogy nagy bátorság kell a lopás
hoz. Én azt mondtam, hogy ennek ellenére
én meg merem tenni és fogadjunk tíz fo
rintba. Bementem az ABC-be és elhoz
tam onnan a narancsnektárt. Ezt megelő

zően elloptunk 3 doboz cigarettát és mivel
az én esetem kiderült, ezt is bevallottuk ..."

- 17 éves fiú, aki l üveg likőrt próbált
- I 16 forint értékben - elhozni: "Ez azért
történt, mert a kollégiumban pótszilvesz
tert tartottunk. Akkor ott csak üdítő volt,
és az osztálytársaim mondták, hogy kéne
valami szeszes ital. Én magamra vállaltam,
hogy szerzek italt. Ök mondták, hogy lop
jak egy üveg italt, én meg beleegyeztem ...

- 13 éves fiú, aki két cukorkát - 3,20 fo
rint értékben - akart elvinni: Az apa véle
ménye: "Én azt hiszem, hogy a fiam ezt,
hogy úgy mondjam vagányságból csi
nálta. Persze ez is elítélendő és meg kell
előzni a problémát."

- 15 éves lány, aki 471 forint értékű

blúzt akart magának: "Azon a napon
anyukámmal mentünk el az áruházba ne
kem vásárolni cipőt és harisnyanadrágot.
Fölpróbáltam 3 blúzt apróbafülkében, anyu
pedig elment a harisnyákhoz. Én bevit
tem a táskát is. Tudtam, hogy anyu nem
fog nekem egy blúz sem megvenni, nekem
pedíg nagyon tetszett az egyik blúz, és nem
tudom milyen meggondolásból, de betet
tem a táskába. Anyu nem tudott róla."

H.M.

*************************************** ** ** ** ** ** ** Kellemes karácsonyi ünnepeket) *
* ** eredményekben gazdag boldog új évet *
: kíván ~
~ minden tagjának) ~
~ valamint Gyomaendrődlakosságának ~

* ** ** A GYOMAENDRŐDI ALKOTMÁNY MGTSZ *
~ PÁRT- ÉS GAZDASÁGVEZETÉSE ~

* ** ***************************************
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kíván

minden dolgozójának
és valamennyi kedves vásárlójának

az Endrődi Cipész Szövetkezet

ENDROOl CIPfsz SZÖVETKEZET
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I ~ GYOM
;#

HIRA
JANUÁR FEBRUÁR

HÉTFÖ 2 9 162330 HÉTFÖ 6 132027

KEDD 3 10 172431 KEDD 7 1421 28

SZERDA 4 11 18 25 SZERDA 1 8 15 22

CSÜTÖRTÖK 5 12 1926 CSÜTÖRTÖK 2 9 16 23

PÉNTEK 6 132027 PÉ TEK 3 10 1724

SZOMBAT 7 1421 28 SZOMBAT 4 11 18 25

VASÁRNAP 1 8 152229 VASÁRNAP 5 12 1926

MÁJUS JÚNIUS

HÉTFÖ 1 8 152229 HÉTFÖ 5 12 1926

KEDD 2 9 162330 KEDD 6 132027

SZERDA 310172431 SZERDA 7 1421 28

CSÜTÖRTÖK 4 11 18 25 CSÜTÖRTÖK 1 8 152229

PÉNTEK 5 12 19 26 PÉNTEK 2 9 162330

SZOMBAT 6 132027 SZOMBAT 3 10 1724

VASÁRNAP 7 1421 28 VASÁRNAP 4 11 1825

SZEPTEMBER OKTÓBER

HÉTFÖ 4 "'1 18 25 HÉTFÖ 2 9 162330

KEDD 5 12 19 26 KEDD 310172431

SZERDA 6 132027 SZERDA 4 11 18 25

CSÜTÖRTÖK 7 1421 28 CSÜTÖRTÖK 5 12 19 26

PÉNTEK 1 8 152229 PÉNTEK 6 132027

SZOMBAT 2 9 162330 SZOMBAT 7 1421 28

VASÁRNAP 3 10 1724 VASÁRNAP 1 8 152229



'/

LENDRODI
~

) O GYOMAENDRŐD VÁROSI JOGÚ
NAGYKŐZSÉG TANÁCSÁNAK

LAPJA

MÁRCIUS
HÉTFÖ 6 1320 27

KEDD 7 1421 28

SZERDA 1 8 152229

CSÜTÖRTÖK 2 9 162330

PÉNTEK 310172431

SZOMBAT 4 11 1825

VASÁRNAP 5 12 1926

19 9
ÁPRILIS
HÉTFÖ 3 10 1724

KEDD 411 18 25

SZERDA 5 12 1926

CSÜTÖRTÖK 6 132027

PÉNTEK 7 1421 28

SZOMBAT 1 8 152229

VASÁRNAP 2 9 162330

JÚLIUS AUGUSZTUS
HÉTFÖ 310172431 HÉTFÖ 7 1421 28

KEDD 4 11 1825 KEDD 1 8 152229

SZERDA 5 12 1926 SZERDA 2 9 162330

CSÜTÖRTÖK 6 13 20 27 CSÜTÖRTÖK 310172431

PÉNTEK 7 1421 28 PÉNTEK 4 11 18 25

SZOMBAT 1 8 15 2229 SZOMBAT 5 12 1926

VASÁRNAP 2 9 162330 VASÁRNAP 6 132027

NOVEMBER DECEMBER
HÉTFÖ 6 132027 HÉTFÖ 4 11 18 25

KEDD 71421 28 KEDD 5 12 19 26

SZERDA 1 8 152229 SZERDA 6 132027

CSÜTÖRTÖK 2 9 162330 CSÜTÖRTÖK 7 1421 28

PÉNTEK 3 10 17 24 PÉNTEK 1 8 152229

SZOMBAT 4 11 18 25 SZOMBAT 2 9 162330

VASÁRNAP 5 12 1926 VASÁRNAP 3 10 172431



GYOMAENDRŐD ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ

Megragadjuk az alkalmat és minden
kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi
ünnepeket, eredményekben és sikerekben
gazdag boldog új esztendőt kivánnak az

AFÉSZ dolgozói

Szövetkezetünknél a szakmai képzés, a
szakember-utánpótlás biztositása folyama
tosan, tervszerűen történik. Ezt a munkát
jól segíti a helyi iskolákkal kialakított jó
kapcsolatunk. Az együttműködés kereté
ben szövetkezetünk ebben az évben 3I 1000

Ft összegű támogatást nyújtott az iskolák,
gyermekimézmenyek részére.

Az együttműködésben további lehetőség

lesz 1989. szeptemberétől a Kiss Lajos
Gimnázium keretében induló kereskedelmi
tagozat is.

Az ifjúság képzésének támogatása mel
lett nem felejtkezünk el nyugdíjas tagjaink
rói sem.

Megvizsgáltuk a szövetkezet alapító tag
jainak és az idős szövetkezeti tagok szociá
lis helyzetét és ezeket figyelembe véve az
igazgatóság 119 fő szövetkezeti tagot 1000

1000 Ft szociális segélyben részesít.
A kifizetés december közepén a kará

csonyi ünnepeket megelőzően fog meg
történni. Ezeken kívül 350 idős tagnak
- szociális helyzetüket figyelembevéve 
7100 Ft szociális támogatást ad a rész
jegyük kiegészítése céljára.

Vendéglátó üzleteink
ünnepi programja

A Körös Étteremben, a Fészek Presszó
ban és a Hídfő Vendéglőben szilveszteri
mulatságot rendezünk ünnepi menüaján
lattal, finom pezsgővel, tombolával, han
gulatos zenével várjuk vendégeinket.

A vendéglátó üzletek ünnepi külsővel és
ünnepi választékkal várják decemberben a
vendégeket.

Előrendelést veszünk föl diós, mákos
bejglire, szilveszteri marcipán tortára, ap
rósüteményekre.

Hidegtálak, hidegkonyhai termékek ké
szítését is vállaljuk a Körös Étteremben és
a Hídfő Vendéglőben, előrendelés alapján.

A vendég kérésére a hidegtálakat 500,
Ft-on felüli rendelés esetén házhoz szállit
juk.

Háztartási bolt
Vetőmagbolt

Gyomavégi élelmiszer
bolt

Endrődön:

A júliusban megnyított korszerű Lakás
felszerelési bolt is széles választékkal várja
vásárlóinkat.

A besenyszegi üzletház korszerűsítése

folyamatban van. A tető elkészültével az
élelmiszerbolt belső átrendezése is meg
tőrténik,amely így 100 m'-rel fog bővülni.

A tél folyamán a vendéglátó rész belső

felújítása is befejeződik. Ez a felújítás nem
zavarja a megnagyobbodott, felújított
élelmiszerbolt üzemelését.

Az első félévben bővítetrük néhány egy
ségünk tevékenységi körét. A Ruházati
Szaküzletben, a gyomai Műszaki boltban
és a Lakberendezési boltban beinditottuk
a használt és a magánimport útján beszer
zett külföldi áruk bízományi felvásár1ását
és értékesítését.

Az év kőzepétől a Műszaki boltban tehát
kaphatók külföldi műszaki cikkek, a Lak
berendezési boltban használt bútorok és
szőnyegek.

December I-től ugyanitt lehet vásárolni
és értékesíteni használt ruházatí cikkeket is.

A Ruházatí szaküzletben használt bébi
és gyermekruházati termékekkel bővült a
választék.

Szövetkezetünk az ünnepi áruellátás
szervezése mellett, a vásárlást segítő akció
kat is indít december hónapban.

Engedményes ruházati és bútorvásár lesz
a szaküzletekben. Kapható lesz még enged
ményes áron játék, kozmetikai cikk, könyv,
magnókazetta és egyéb ajándéktárgyak.

A vásár ezüstvasárnap indul és arany
vasárnap fejeződik be. A vásár alkalmával
összesen 400 ezer Ft engedményt nyúj
tunk vásárlóink részére. (1988. évben ren
dezett vásárok alkalmával összesen 1200

ezer Ft-tal járultunk hozzá a lakossági
megtakaritásokhoz.)

Az egységek nyitvatartását december
hónapra vonatkozóan módositorruk, hoz
záigazítottuk az ilyenkor megnyilvánuló
vásárlói szokásokhoz.

Karácsonyig minden nap - hétvégén
is - nyitva lesz a Játékbolt, az OFOTÉRT
bolt és az endrődi Kultúrcikk bolt. Ezüst
és aranyvasárnap is várják vásárlóinkat a

ruházati boltok, a
műszaki boltok, a
Lakásfelszerelési és a
Háztartási bolt, valamint a
Könyvesbolt és a
Lakberendezési szaküzlet.

A Skála nyereményakció keretében a
Hősök utcai ABC-áruházban és a Ruhá
zati Szaküzletben 500 Ft feletti vásárlás
után nyereményjegyet kapnak vevőink.

A helyi nyeremények az egységek kira
kataiban megrekinthetők.Az országos sor
soláson a főnyeremény 100 ooo Ft.

Sorsolás: december végén

A karácsonyi ünnepek egyik legfonto
sabb kellékéből - a karácsonyi fenyőből

- bővül a választék. Kapható lesz az üzle
tekben ezüstfenyő is.

Karácsonyfát árusitó egységeink:
Gyomán: Mezőgazdaságibolt

Facsemete lerakat
Bajcsy úti táp-takar
mánybolt
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salátalevelekkel, egy-két szelet csikokra
vágott hallal díszítjük.

KÖRÖS ÉTTEREM,
TÍMÁR ANDRÁS szakács ajánlata:

Hideg td/tőrt tojás sajtkrémmel

Hozzávalók (5 személyre): 5 db tojás,
7 dkg vaj, mustár, só, őrölt bors, I csomag
petrezselyemzöld, kevés vöröshagyma,
I db camping sajt, 40 dkg francíasaláta,
20 dkg tartármártás, 15 dkg aszpik.

Elkészítés módja: A főtt tojásokat hosz
szában kettévágjuk, sárgáját kiszedjük és
áttörjük, majd a camping sajttal simára ke
verjük, sóval, őrölt fehérborssal, mustárral,
reszelt vöröshagymával ízesítjük és a ket
tévágott tojásfehérjéket egyenlő -arányban
betöltjük. A töltött tojásokat franciasaláta
talapzatra helyezzük, majd sűrű tartárral
bevonjuk és vágott aszpikkal,petrezselyem
zölddel díszítjük.

Pethes leves
Hozzávalók (5 személyre): 30 dkg mar

hahús, fél tyúk, sárgarépa, petrezselyem,
zeller, I db vöröshagyma, I gerezd fok
hagyma, kevés kelkáposzta és csiperke
gomba, valamint 20 dkg csigatészta, sze
mesbors, gyömbér és só.

Elkészítés módja: A fél tyúkot a marha
hússal együtt feltesszük főni. Amikor fel
forrt, lehabozzuk és sózzuk. A zöldségeket
és a gombát cikkekre vágjuk, majd bele
rakjuk a levesbe, füszerezzük és egyenletes
forrással készre főzzük. Amikor a húsok
megfőttek, a levest leszűrjük, amarhahúst
és a tyúkhúst felszeleteljük, illetve feldara
boljuk és a tálakban egyenletesen eloszt
juk. A zöldségeket és a főtt csigát rátesz
szük, majd rászedjük a leszűrt levest.

Pulykamell erdészlány módra

Hozzávalók (5 személyre): 1,5 kg pulyka
mell, 7 dkg zsír, 15 dkg csiperkegomba,
15 dkg vegyes zöldség, 15 dkg gépsonka,
ugyanannyi zöldborsó és szárnyasmáj, I

csom. petrezselyem zöldje, 7 dkg trappista
9 sajt, 3 dl tej, vöröshagyma, 5 dkg liszt,
J) 2 tojás, őrölt bors és só.

Elkészítés módja: A pulykamellet ki
csontozzuk, szeletekre vágjuk. Sózzuk,
lisztbe forgatjuk és forró zsírban mindkét
oldalát megsütjük. Zsírjában a finomra vá
gott vöröshagymát megfonnyasztjuk, hoz
záadjuk a kis kockára vágott gombát, son
kát, szárnyasmájat, zöldborsót, vegyes zöld
séget. Az egészet átpirítjuk, sóval, borssal
ízesítjük, vágott petrezselymet szórunk
bele. Liszttel meghintjük, elkeverjük, majd
tejjel felengedjük. Átforraljuk, utánaíze
sítjük. A tűzről levesszük és a tojást egyen-
ként elkeverjük benne. Kenhető állagú
nak kell lennie. A mellszeleteket tűzálló

tálba sorba rakjuk, a ragut egyenletesen
elosztjuk. Reszelt sajttal megszórjuk és
forró sütőben addig sütjük, amig a sajt a
tetején megpírul. Forrón tálaljuk, vegyes
körettel.

sót és felengedjük 2 dl vízzel, majd másfél
órán át főzzük. Ezután átpaszírozzuk és
belefőzzük az I kg belsőséget. Tálaláskor
tejföllel és citromkarikával ízesítjilk.

Ha/sze/etek fehérbormártássa/

Houávalók (5 személyre): 1,5 kg ponty,
2 dkg só, 3 dkg vaj, 10 dkg gomba, I dl
fehérbor, 5 adag bormártás.

Az elkészítés módja: a halat tisztítás
után felszeleteljük, majd kifilézzük. A sze
leteket kivajazott tepsibe helyezzük. Meg
sózzuk, rátesszük a gombát, ezután bort
és 3 dl vizet öntünk rá. Lefedjük alufóliá
val és kis tűzön vagy sütőben puhára pá
roljuk. Amikor elkészült, ahalszeleteket
a gombával együtt a tálaló tálra helyezzük.
A levet edénybe öntjük, majd a bormártás
sal együtt felforraljuk. A tálra helyezett
halszeleteket petrezselymes-, vagy vajas
burgonyával és citromkarikákkal tálaljuk.

A bormártás elkészítési módja:

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 5 dkg liszt,
1,5 dl fehérbor, só, 3 dl halalaplé, 0,5 dl
tejszín, 2 tojássárgája, fél citrom leve, kevés
fehér bors.

Halsaláta

Hozzávalók (5 főre): 25 dkg főtt süllő,

15 dkg burgonya, 50 dkg majonéz, 50 dkg
csemegeuborka, 7,5 dkg alma, 1,5 dkg mus
tár, I dkg porcukor, I dkg s6, '/z dl cit
romlé vagy ecet, 'I. fej saláta.

Az elkészités módja: a főtt halat dara
bokra szeleteljük, a burgonyát, az almát és
az uborkát metéltre vágjuk. Az igy előké

szített anyaghoz mustárt, porcukrot, sót
adunk, majd óvatosan összekeverjük a cit
romlével, vagy ecettel ízesitett majonézzel.
Tálalásig a hűtőben tároljuk. Tálaláskor

Hét dkg vaj ból és a lisztből világos rán
tást készítünk, majd felengedjük a tepsi
ből a kiöntött halalaplével. Simára kever
jük, megsózzuk, majd lassú tűzön felfor
raljuk. Ezután hozzáadjuk a fehérbort és
a tejszínnel elkevert s tojássárgáját, s cit
romlével ízesítjük, a maradék vajjal pedig
feljavítjuk.

(Az ajánlott ételek bármilyen halból el
készíthetők.)

Korhe/y halleves be/sőségge/

Hozzávalók (5 személyre): I kg belső

ség, 'Iz kg apróhal az alapléhez, 10 dkg
vöröshagyma, babérlevél, fehérbors, só,
2 dl tejfel, I citrom, 5 dkg zsír, 2 dkg cse
megepapríka, 20 dkg zöldség.

Az elkészítés módja: A hagymát üve
gesre sütjük, hozzáadjuk az apróhalat, a
zöldséget, babérlevelet, paprikát, borsot,

HALÁSZKERT,
VASZKÓ PÉTERNÉ főszakács ajánlata:

Csoko/ádés lángoló palacsinta
Hozzávalók (5 főre): 18 dkg liszt, 2 db

tojás, 3 dl tej, 0,5 dkg só, 3 dkg cukor,
3 dkg zsir, 2 dkg porcukor, 20 dkg kimag
vazott meggybefőtt, 3 cent rum, fahéj,
5 dkg csokoládé, 2 cent tiszta szesz.

A töltelék elkészítése: A kimagvazott
meggyet rummal, cukorral, fahéjjal össze
keverjük, s néhány órát állní hagyjuk.
A kész palacsintákba töltjük, majd a pala
csinták végeit behajtjuk. Az így előkészí

tett palacsintákat jénai tálra tesszük, s az
előre felolvasztott csokoládéval leöntjük,
vaniliás porcukorral megszórjuk. Tálalás
kor tíszta szesszel leöntjük és meggyújtjuk.

Endrődi jérce/eves csigatésztáva/
Hozzávalók (5 főre): 50 dkg csirkeapró

lék, 20 dkg vegyeszöldség, 2 dkg zeller,
2 dkg kelkáposzta, 5 dkg karalábé, só, bors,
delikát, 2 fej vöröshagyma, köménymag,
15 dkg csigatészta .

Az elkészítés módja: A kockára vágott
csirkeaprólékot sós, delikátos vízben főz

zük, majd a félig főtt anyaghoz hozzáadjuk
a zöldségféléket. Amikor megfőtt, a zöld
ségeket és az aprólékot kiszedjük, s a levest
átszűrjük. A leves zsírját leszedjük, s eb
ben főzzük meg a csigatésztát. Tálaláskor
a kockára vágott csirkeapr6lékot és a csiga
tésztát együtt tesszük az asztalra.

Ünnepi étlap
Három szakács) kilenc receptajánlata a karácsonyi asztalra

HÍDFÖ ÉTTEREM,
TÍMÁR IMRE főszakács ajánlata:

Paprikás jércehúsgombóc tejfe/esen, bur
gonyapüréve/

Hozzávalók (5 főre): 50 dkg kicsonto
zott csirkehús 3 dkg só, 'Iz dkg bors,
I dkg csemegepaprika, 2 dl tejföl, 10 dkg
liszt, I dkg delikát, 5 dkg zsír, 10 dkg
vöröshagyma, 2 db tojás, 3 dkg búzadara.

Az elkészítés módja: húsgombóchoz a
mellehúsát és a combját kicsontozzuk. Le
daráljuk, sóval, borssal, paprikával izesít
jük, tojást és búzadarát teszünk hozzá,
majd gombócokat formázunlc A levet a
következőképpen készitjük : megpiritott,
kockára vágott vöröshagymát vízzel felen
gedjük, majd sóval és delikáttal ízesítjük.
Ebbe tesszük az elkészített gombócokat,
melyeket a Iében készre főzünk. Ezután a
gombócokat kiszedjük és a levet tejfeles
lisztes habarással besűrítjük. Tálaláskor
a gombócokat e lével leönt jük. Köretnek
burgonyapürét készítünk.
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Nyári kép

A lehetőségek korlátlanok . ..

A tervek szerint...

... épül a két falu kőzött az új, impozáns városközpont

12

Borban az igazság ...

. .. avagy a mezőgazdasági miniszter is megszomjazik néha

(Képeink a gyöngyösi Vinotéka, a Mátraalji Borok Háza
megnyitóján készültek)

A PRAKTIK IPARI SZOLGÁLTATÓ

ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KISSZÖVETKEZET

Személygépkocsik javítása, rövid határidővel

- autodiagnosztika minden típusnál,

- Trabant gépkocsik teljes körű gyors javítása,

- vizsgára va/ó felkészítés, vizsgáztatás

Gyomaendrőd,Sugár út 60. sz.

(Szabó Lajos lakás)

A PRAKTIK Kisszövetkezet autójavító műhelye



Gondolatok GYOMAENDRŐDITERÜLETEK
Aki jó emlékező tehetségében nem bizik,

ne fogjon az a hazugs'igba. (Montaigne)

A titkolt szép cselekedetek a legbecse
sebbek. (Pascal)

Rossz cselekedeteink nem vonnak magukra
annyi üldözést és gyülöletet, mim jó tulaj
donságaink. (La Rochefoucauld)

Az emberek cselekedeteinek csakis a
szándék szabja meg az érdemét, s az ön
zetlenség teszi tökéletessé. (La 8ruyére)

Semmiben sem vagyunk tökéletesek, még
a rosszban sem. (Fontanelle)

Minden ember egyenlőnek születik.
( Momesquieu)

Ahi nő számára ir, szivárványba mártsa
IO/[át, és lepheszárny hamvával porozzon.
(Diderot)

Nincs ridegebb ember annál, aki érdek
ből kedves. (Vauvenargues)

A rendkivüli elmék nagym becsülih a k6'
z6'nséges és hétköznapi dolgokat: a h6'zó'n
séges elmék csakis a rendkivüli dolgokat ked
velik és keresik (Rivarol)
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A helyes megfejtők között 4 db könyvjutalmat, valamint 4 db Gyomaendrődi

Híradóra szóló féléves előfizetést sorsolunk ki.

)) Tortatúra))
Tortát ugyebár az ember valamiféle jeles, általában családi ünnep alkalmából készittet,

vásárol. Azaz, hogy elősz6'r rendel mondjuk a gyomaendró'di ABC üvegvisszaváltásra és
kávéf6'zésre "szakosodott" helyiségében ténykedó', - ritkán szívélyes, gyakrabbal/ morcos 
hölgytől, aki az e célra rendszeresítet c füzetbe kegyesen bejegyzi a torcára vágyó polgár nE
vét és az édességgel szemben támasztott igényeit. Mindezt lehetó'leg a jeles ünnep előtt egy
héttel. Nem előbb és nem is később. Ez a szabály.

Ezután afeltehetó'en születésnapra készülődő polgár hazamegy és várakozó álláspont
ra helyezkedik, majd egy hét elteltével, a megjelölt időpontban a rendelés helyszínére, az
ABC-be siet. De hiába a rohanás, mert a kávéfó'zó'gép mögül közlik vele, hogya torta bi
zony nem érkezett meg, s ma már - lévén szombat - nem is fog. Holnap pedzi?· vasárnap,
talán majd hétfőn, de lehet, hogy kedden ...

H ol vagytok ti régi, megbizh.o.tó, kedves, maszek cukrászok? !

(mi-)

FÜGGÓLEGES

1. Gyomaendró'di terület neve 2. Meghü
léses betegségek egyik gyógyszere 3. Étel
ízesítőt tartanak benne 4. Idegen női név
5. Gyomaendró'di vendéglátó egység 6. Y.R.
7. Gyomaendr6'di harárl'ész ne;;e 8. A szó
lehet ilyen is. 9. Hunor anyja 10. Gyoma
endrődi határrész neve IS. Gyógynövény
2I. Nigériai város. 22. Békéscsabához tar
tozó község 23. Védelmezé 28. Nyugta
lanító kérdés, lelkiállapot 32. Kevert tan
34. Adta régiesen 36. Minisztertanács 38.
Francia arany 38. Ez is "C"

VíZSZINTES

I. Gyomaendrődi terUlec neve I I. Ágyú
öntŐ mester keresztneve 12. Mondabeli
hős "a delfin lovasa" 13. Nitrogén rész!
14. Egyik szülőm 16. Udvarias formában
fejezi ki óhaját 17. Oxigén, gallium IS. Ide
gen király 19. Fizikai fogalom. 20. Dunán
túli város 2I. Olajozza 22. '" és Magóg
24. Kalauz nélküli 25. Női név 26. Köszö
nés a régi Rómában, vissza. 27. Ritka férfi
név 29. Spanyol autójel30. Gyógyít 3I. Af
rikai hosszútávfutó 33. Részletesen kifejt
35· Robbanóanyag 36. Mely időponttól

kezdve 39. Kettőzve, fenyítő szócska 40.
Gárdonyi regényalak 4I. Gyomaendrödi
holtág.

Kérjük, hogy a vízszintes I, 41-es, valamint a függőleges 1., 5., 7. és Io-es sorok
megfejtését legkésőbb 1988. december 31-ig küldjék be szerkesztőségünkbe. (Gyoma
endröd, Szabadság tér I.)

a

Gyomaendrődi

Híradóban

Közületek és magánsze

mélyek hirdetéseiket

leadhatják minden héten

kedden és csütörtökön

13-15 óráig

a gyomaendrődi Tanács

7. sz. irodájában

személyesen v. telefonon

Ügyintéző: Braun Mihály

~

31-122 22-es me1lék

IHirdessen

-okila-
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KI MIT TUDOTT?

))A különdíjat nem fogadtam el)'
Az olvasó bizonyára emlékszik még az

ősszel lezajlott Ki mit tud? cimű tehetség

kutató versenyre. A televízió jóvoltából

a képernyőn át sok tehetséges és kevésbé

tehetséges fiatalnak drukkolhanunk. A gyo

maendrődiSzabó Csaba - gondolom, egyet

értenek velem az olvasók - az előbbiek közé

tartozott. Szabó Csaba (25 éves), textil

ipari üzemmérnök néptánc kategóriában

az előkelő második helyezést szerezte meg.

Persze sokan az első helyre várták a gyo

maendrődi táncost.

A Ki mit tud) versenyéről és a néptánc

rói kérdeztük Szabó Csabát.

* * *

- Hogyan került kapcsolatba a néptánc
cal?

- Azt hiszem, édesanyámnak köszön
hetem, hogy hatodik osztályos koromban
a fociról átnyergelrem a néptáncra. Ö ajánl
gatta mindig a néptáncot. A gyomai nagy
együttes endrődi "tagozatánál" kezdtem,
s másfél hónapot itthon a Körösmentiben
táncoltam, majd az iskoláimat Szegeden
folytatva kerültem a Szegedi ÉDOSZ
hoz, - ma Szeged Táncegyüttes - ahol
négy éven át "döngöltem a deszkát".
Szeged után jött a főváros. Két hónapig a
könnyűipari főiskola tánccsoportjánál, majd
hat éven át a Bartók Táncegyüttesnél tán
coltam, ezt követően egy évet táncoltam és
tanítottam a Csepel Táncegyüttesben.
Közben a néptáncnak köszönhetőenbejár
tam a fél világot, voltam Franciaországban,
Luxemburgban, Belgiumban, az NSZK
ban, Görögországban, Egyiptomban.

- Bizonyára egy néptáncosnak is van pél
daképe ...

- Tulajdonképpen igazi táncos példaké
pem soha nem volt. De mindig akadt egy
két olyan ember, akiktől igyekeztem ellesni,
megtanuini valamit.

- Ss a szakma nagy iiregje, a Ki mit
tud? zsiiritagja, Vásárhelyi László?

- Vele kapcsolatban a k0vetkező törté
net jut eszembe. Tiz év táncolás után,
néhány éve Békéscsabán részt vettem a
kétévenként megrendezendő "Aranysar
kantyús-versenyen", ami tulajdonképpen
a szólisták erőmérője. Nevezhettem volna
már korábban is, de nem akartam csak
résztvevő lenni. Mintegy hetvenen verse
nyeztünk. Hét zsűritag - köztük Vásárhelyi
László zsűrielnök- bírálta a produkciókat.
A zsűritagok közül - ezt bizton mondha
tom - többeknek tanítványuk volt a ver
senyzők között, vagy esetleg a zsűri vala
melyik tagja koreografált abban azegyünes
ben, ahonnan a versenyző jött. Ennek kö
vetkeztében olyanok is kaptak díjat, - a tiz
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fődíjból -, akík ezt véleményem szerínt
nem érdemelték volna meg s így nem jutOtt
díj azoknak, akik rászolgáltak volna.

- Gyanítom, hogy ez utóbbiak kiizé tarto
zott Ön is.

- Igen, de hozzáteszem, hogy kaptam
ugyan egy különdíjat, amit - lehet hogy
nagyképűen hangzik - nem fogadtam el,
sőt a gálaműsorban sem léptem fel, holott
felkértek rá.

- Tehát a békéscsabai nagy csalódás után
kiivetkezett az újabb erőpróba, a K i mit
tud?

- Annak idején azt mondtam magam
nak, hogy soha semmilyen versenyen nem
szerepelek többé. Azután eltelt három év,
túlrettem magam a dolgokon, s úgy voltam
vele: lesz, ami lesz. Mindenesetre nyerni
szeretnék, de ha kibukok az elődöntők

során, az sem lesLJ baj. Amíkor a Ki mit
tud? selejtezői elkezdődtek, még a kato
naságnál szolgáltam, így volt elég időm

a gyakorlásra. Bíztam abban, hogy egy ko
molyabb eredmény hozzásegít majd ahhoz,
hogy a néptáncból megélhessek. Ezek után
síkeresen túljutottam a selejtezőkön, s jöt
tek az elődöntők...

- Az első tánc, amit a televízióban lát
tunk, a Széki ritka volt.

- Ezt a kétperces táncot hónapokon át
gyakorolram. Azt tudni kell, hogy minél
könnyedebbnek, természetesebbnek tűnik

egy tánc, annál több benne a munka.
Ismerve a néptáncmozgalmat, tudtam, hogy
nem feltétlenül az mérettetik meg, amit
tudok ... Ezzel együtt mégis azt akartam,
hogy a lehető legtökéletesebben táncoljak,
s érezzem azt, hogy a maximumot nyúj
tottam az ügy érdekében. A Széki ritkát
- tudtommal - kevesen táncolják, s olyan

tánc ez, amit régóta csinálok, amelyben az
adottságaimat jól ki tudom domborítani.

- A Széki ritkát végül is jól értékelte a
zsűri ...

- Én lepődtem meg leginkább, amikor
Szinetár Miklós - aki talán életében most
látott először - a produkciómat látva az
egekbe emelt. Eközben - visszanézve vi
deón a műsort - Vásárhelyí arcán a meg
döbbenést láttam. Talán emlékezett még
a békéscsabai afférra.

- A második tánc a Haidau volt, s ez
után kiivetkezett a diintó'ben a Kalotaszegi
legényes.

- Úgy léptem a színpadra, hogy nem
szívom mellre, ki mit mond a produk
ciómra, döntse el a néző, akár otthon a te
levízió előtt, mit tud Szabó Csaba. Vásár
helyi az értékelésnél azt mondta, hogy kissé
erőteljesebben kellett volna táncolnom ...

- Az első helyen végül is egy háromtagú
nyíregyházi csoport végzett. Miért verse
nyeztek együtt a szólisták a csoportokkal?

- Nem tudom. Tény viszont, hogya leg
komolyabb zsűri sem biztos, hogy össze
tud hasonlítani egy szólistát egy háromtagú
csoporttal ...

- Változott-e az élete a Ki mit tud? óta?

- Hivtak egy-két helyre fellépni, de ed-
dig senki sem keresett meg azzal, hogy jöj
jek el néptánccsoportjukhoz tanitani. Arra

azért nem számítottam, hogy az erkölcsi
sikeren kivül semmit nem hoz számomra
a Ki mit tud? Tulajdonképpen nem is a
második helynek örülök, hanem annak,
hogy a nagy nyilvánosság előtt megmutat
hattam; mire vagyok képes. A Ki mit
tud? egy jó buli volt, de még egyszer ilyen
versenyen nem indulnék.

- Miért?

- Egyrészt ma már nincs módom és le-
hetőségem, hogy többet tanuljak és tudjak,
másrészt ezzel a 2. helyezéssel tulajdon
képpen elismerték a munkámat.

- Véleménye szerint igazságos verseny
volt a Ki mit tud?

- Több esetben nem egyezett a véle
ményem a zsűri értékelésével. De hát ez
szubjektív dolog ...

- Hogyan értékelí tehát az első helyen
végzett nyíregyházi csoport tánetudását?

Ha a véleményemre kíváncsi, úgy azt
mondhatom, hogy ügyes táncosok nyerték
meg a döntőt. Persze fordított helyzetben

valószínűlegők is hasonlóképpen véleked
nének rólam és a tudásomról ...

H.E.



Bunda nélkül ...

Telelnek a foeisták

Vass Ignác

Serdülők:

8. Gyomaendrőd
9 I I 7 9 - 283 pont

Felnőtt hazai mérkőzések:

8 8 - - - 19 - 3 24 pont
Felnőtt idegenbeli mérkó'zések:

7 2 - 2 3 8-9 8 pont
Nézőszám: hazai 2650 néző,

mérkőzésenként 331 fő

idegenben 2050,
mérkőzésenkém 292 fő

A hazai góllövőlista állása:
7 gólos Tóth Zsolt
6 gólos Győrfi László
4 gólos Gonda István
3 gólos Máté Sándor
2 gólos Bán István
I gólos Bukva Imre, Kéki Elek, Mester

házi Jenő, Erőss Imre.
Piros lap: egy esetben Bán István kapta.
Sárga lap: 17 alkalommal. A legtöbb

ször figyelmeztetett játékosok öt-öt esetben
Kéki Elek és Máté Sándor.

November 20-án véget ért az 1988/89.
megyei r. o. labdarúgó-bajnokság őszi

idénye. A sportkőr vezetése a bajnokság
kezdetén az alábbi feladatok teljesítését
tűzte ki célul a szakosztály elé: a felnőtt

csapat a bajnoki táblázat I-5. helyének
valamelyikén végezzen, a csapatépítés, a
tehetséges ifjúsági koru játékosok beépítése
a felnőtt csapatba, a nézőszám növelése
érdekében sikeresebb szereplés a hazai
bajnoki mérkőzéseken, az ifjúsági csapat
az elmúlt évi bajnoki cim urán ismét dobo
gós helyen végezzen, a serdülőcsapatból

"kiöregedett" tehetséges játékosok beépi
tése az ifjúsági csapatba, a serdülőcsapat

nál a csapatépítés volt a cél.
Az őszi idény befejezésével elmondhat

juk, hogy valamennyi célkitűzést sikerült
a szakosztálynak teljesíteni. A felnőtt csa
pat a harmadik helyen várja a tavaszi foly
tatást. A csapatépités során négy ífjúsági
játékos került be a felnőtt csapatba: Tóth
Zsolt, Balázs Zsolt, Karácsony József,
Forgács Tamás. Ezek a fiatalok !evetkőzve

kezdeti lámpalázukat hétről hétre jól
játszva járultak hozzá a csapat sikeres sze
repléséhez. Amire évek óta nem volt
példa, a felnőtt csapat mind a nyolc hazai
bajnoki mérkőzését megnyerte.

Az ifjúsági csapat első helyen várja a to
vábbi folytatást a bajnokságban. Ez az
eredmény minden várakozást felülmúlt, hi-

szen az első csapathoz felkerült játékoso
kat serdülő korú játékosokkal kellett pó
tolni. Az országos ifjúsági kupában is jól
szerepeltek fiataljaink, a legjobb 32 közé
jutottak.

A serdülőcsapatnál voltak gondjaink.
Új edzővel egy teljesen új 13-14 évesek
bői álló csapatot kellett kialakítani. Termé
szetesen ez nem könnyű feladat, ehhez idő

kell. Bajnokság vége felé már éreztette hatá
sát az elvégzett munka mennyisége, s végül
a 8. helyen zárta az ősz idényt a serdülő

csapat.

A téli szünetet "átmozogva" 1989. ja
nuár Io-én kezdődik meg a szakosztály
csapatainak felkészítése a tavaszi idényre.

Végezetül egy kis statisztika. A bajnok
ság állása az őszi idény végén:

** *
Felnőttek:

r. OH. H. Dózsa
15 13 I - I 42 - 8 4 I pont
2. Nagyszénás
15 13 I - I 35 - 9 41 pont

3, Gyomaendrőd
15 10 - 2 3 27 - 12 32 pont

4. Békésszentandrás
15 8 I 2 4 28 - 18 28 pont

Ifjúságiak:
r. Gyomaendrőd

14 II I 2 53 - 10
2. Füzesgyarmat

14 I I I 2 43 - 14
3. Nagyszénás

14 10 - 4 54 - 21

23 pom

23 pom

18 pont

"FIATALÍTÁS" Levél a Népsportnak
A Magyar Labdarúgó Szövetség ez

év november 28-án keltezett levelében a
következőkről értesíti a Gyomaendrődi

Városi Jogú Nagyközségi Tanács V. B.
müvelődési-, ifjúsági és sportosztály ve
zetőjét:

"Kedves OsztályvezetőElvtárs!
Tájékoztatom, hogya Gyomaendrőd

Spartacus T K Ifjúsági csapatában sze
replő Bukva Csaba (17005290918) lab
darúgó tagsági kőnyvében valótlan szüle
tési adatok szerepelnek. Ezért a Gyoma
endrőd ifjúsági csapatát ttirtiltük az Or
szágos Ifjúsági Kupa továbbifordulóiból.
Kérem a tagsági ktinyv, illetve az "A,
B, C" nyilvántartási karton hitelessége
ügyében intézkedni szíveskedjen.

Sporttársi üdvtizlettel: T iirtik Péter sk.
főtitkár"

Homok Péter, a Spartacus Testneve
lési Kör ügyvezetőelnöke az üggyel kap
csolatban elmondta, hogy természete
sen nem szándékos hibáról van szó.
Mint kiderült, a levélben említett játé
kos túlkorosként játszott az ifjúsági csa
patban.

- Levonjuk a megfelelő következte
tést és egyeztetni fogjuk az összes iga
zolást az eredeti kartonokkal - tájékoz
tatott Homok Péter.

Vass Ignác, a labdarúgó szakosztály ve

zetője az alábbi levélben válaszolt a Nép

sportban november 27-én megjelent "Fia

talok fegyelmi előtt" című cikkre. "Tisz

telt Varga Béla! Az Ön által írt, és a Nép

sport november 27-i számában megjelent

"Fiatalok fegyelmi előtt" címü cikkben leír

takkal teljes mértékben egyetértek és elszo

morítónak találom. Egy dologban azonban

korrigálnom kell az tin által leírtakat.

A Gyomaendrőd-Szolnok Országos Ifjúsági

Kupa mérkőzésen, mi gyomaendrődivezetők

nem hamisítottuk meg a Bukva Csaba szüle

tési adatait. Bukva Csabát 1981-ben iga

zolta le a Gyomaendrődi Spartacus Testne

velési Ktir. Az igazolásban és az ehhez tar

rozó A B C kartonon 1971. május 29-i dá

tum szerepel. A hibát ott kővette el az akkori

sportvezetés, hogy nem ellenőrizte le a szüle

tési adatok helyességét. Ennek a mulasztás

nak a most kitünően szerepelt ifjúsági csapa

tunk itta meg a levét. Nagy tanulság szá

munkra, s azóta már az ősszes igazolt játé

kos adatait ellenőriztük,nehogy még egyszer

ilyen kellemetlen helyzetbe kerüljtin a labda

rúgó szakosztály vezetése.

Ha szomorúan is, de tudomásul vették

játékosaink a jogos dtintést a 1úzárásbÓI.

A szomorúságor tetézte, hogy nagyszerr'i

mérkőzésen reljesen megérdemelren nyert

csapatunk. Nagyon reherséges járékosaink

vannak. Tavaly bajnok volr az ifjúsági csa

patunk, most is az első helyen áll a megyei

bajnokságban. A szolnoki csapar nagyon

nehezen tudta elviselni a vereséget. }áréko

saik igen risztelerlenül viselkedrek a nézők

kel, a járékvezetőkkel és a mi járékosainkkal

szemben is. Edzőjük a mérkőzés végén egy

jól irányzott rúgással darabokra rúgta a pá

lya szélén lévő egészségügyi dobozr.

Amiérr mindezt leírram az a ktivetkezó':

Ha lehetőségvan rá, kérem ktiztilje az újság

olvasókkal , hogy nem szándékos hamisirás

tőrrénr. Svek óta folyó tudatos nevelő mun

kánkar ez a baki nem tőri meg. Mindent

megreszünk annak érdekében, hogy a mi

egyesületünkkel ne legyen gondja a fegyelmi

bizottságnak.

Gyomaendrőd, 1988. december 5.

Vass Ignác

sk. szakoszrályvezerő."
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Mit? Hol? Mikor?
Kossuth mozi

Jan. 2. 19 óra
Jan. 7· 19 óra
Jan. 8. 17 óra

Jan. 8.

Jan. 14·

Jan. IS.

Jan. 22.

A MOZIK MŰSORA

Apolló mozi

Dec. 22. 17-19 óra Az istenek fegyvere
(hongkongi)

Dec. 25-26. 17-19 óra Kobra (amerikai)
Dec. 29-30. 17 óra Az elveszett frigyláda

foszrogatói (amerikai)
Dec. 29-30. 19 óra Rocky horror pichure

show (amerikai zenés)
Jan. 5-6. 17 óra Mici mackó (amerikai)
Jan. 5-6. 19 óra Birodalom védelme

(amerikai)
Jan. 7-8. 17 óra Tűz háborúja (kanadai)
Jan. 7-8. 19 óra Átjáró det és halál

közön (francia)
Jan. 9· 17 óra Liliomfi (magyar)
Jan. 9· 19 óra Őrizet (lengyel)
Jan. 12-13. 17 óra Támadás a Krull

bolygó ellen (amerikai)
19 óra Júdás hadművelet

(angol)
Jan. 14· 17 és 19 óra Szenvedély hatalma

(holland)
Jan. 15-16. 17 óra K. (magyar)

19 óra Halálosztó (amerikai)
Jan. 19· 17 óra Rocktérítő (magyar)
Jan. 19-20. 19 óra Kilencfarkú macska

(olasz)
Jan. 21. 17 óra Vámpirok Havannában

(kubai)
19 óra Kilencfarkú macska

(olasz)
Jan. 22-23. 17 óra Rázós futam (svéd)

19 óra Marie (amerikai)
Jan. 26-27· 17 óra Nyomás utána (olasz)
Jan. 26. 19 óra Filmklub
Jan. 27· 19 óra Break L (amerikai)
Jan. 28-29· 17 óra Hupikék törpikék és

törpicur (belga)
Jan. 28. 19 óra Break II. (amerikai)
Jan. 29-30. 19 óra Cukorfalat (NSZK)
Jan. 30. 17 óra Filmklub
Jan. 19-20. 14 óra iskola mozi Donald

kacsa (amerikai)
Január 23. fél I l óra ovimozi / Meséről

mesére (magyar)
Jan. 27. IS óra iskolamozi / Szeleburdi

vakáció (magyar)
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Dec. 24. 14 óra Süsü a sárkány (magyar)
Dec. zS, 17 óra Az istenek fegyvere

(hongkongi)
Dec. 26. 17 óra Kíméletlen (francia)
Dec. 31. 19 óra Bombajó bokszoló (olasz)
Jan. 1. 17 óra Szerelem első vérig

(magyar)
Silverádó (amerikai)
Szakasz (amerikai)
Kellemes húsvéti
ünnepeket (francia)

Jan. 9. 19 óra fn szép kis mosodám
(amerikai)

Jan. 14· 19 óra Leszámolás Hongkongban
(amerikai)

Jan. IS. 17 óra Asterix Britanniában
(francia).

Jan. 16. 19 óra Tron, avagy
a számítógép lázadása
(amerikai)

RENDEZvfNYEK

Kalona József MűvelődésiKözponl

Dec. z8. 17 óra videomozi Halálos
játszma c. (hongkongi
karate film)

Jan. IL 17 óra videomozi Istenek a fejiikre
estek c. botswanai vig
játék

Déryné MűvelődésiHáz

Dec. 17-18. Galamb- és kisállatkiállitás

meglekinlhel6':

17-én 8 órától 18 óráig
18-án 8 órától 14 óráig

Jan. 14. 17 óra videomozi Halálos játszma
(hongkongi karate film)

Jan. 18 17 óra videomozi Istenek a fejükre
estek (botswanai
vigjáték)

Diszkó rendezvények:

dec. 17., 25·, 26., 31.

jan. 1., 7., 14·

VÁSÁROK

Dec. 18. Orosháza av.

Dec. 25. Békés av.

Békéscsaba av.

Szarvas av.

Dec. 30. Dévaványa oá.

Jan. 5. Vésztő oák.

Jan. 6. Gyula oák.

Jan. 7. Gyula av.

Békéscsaba oák.

Békéscsaba av.

Dévaványa oák.

Orosháza av.

Békéscsaba av.

Rövidílések:

oák. = országos állat- és kirakodó vásár
oá. = országos állatvásár
av. = autóvásár

ANYAKÖNYVI HíREK

Születések

Mándi Imre és Timár Terézia szülők

Vivien nevű gyermeke október 31-én

Szűcs János és Oltyán Mária szülők

Szabolcs nevű gyermeke október 31-én

Gera Zoltán és Bacher Ágnes szülők

Nikolett Ágnes nevű gyermeke november
9-én

Csapó Béla és Kovács Ildikó Ilona szü
lők Noémi nevű gyermeke november 8-án

H ázassár:hölések

Szilágyi László és Tóth Andrea novem
ber 26-án

Tari Lajos József és Fekécs Ágnes no
vember l z-én

Haláleselek

Bódi István (1907)
Tóth Mihály
Varga Lajosné Hirt Erzsébet

H ol fizessük
a gázszámlát?

- Az Endröd és Vidéke Takarékszövet

kezet új lakossági, pénzügyí szolgáltatást

vezetett be ez év november I -től.

A DfGÁz szegedi igazgatósága megbízá

sából Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya

Murony és Köröstarcsa településeken a

takarékszövetkezet kirendeltségei hivatalos

munkaidőben szedik a gázszámla összegét.

Ez is vicc!

ÖNBIZALOM

- Csak ha már meghaltam, akkor jönnek
rá az emberek, hogy valójában mi mindent
tenem - jegyzi meg sóhajtva a népszerű

politikus ...
- Örülj neki - nyugtatja meg a barátja

hiszen akkor már biztonságban leszel!

SZORGALOM

- Ez a remek kis készülék az ön munká
jának 50 százalékát végzi el - magyarázza
az eladó.

- Fantasztikus! - feleli a vevő. - Akkor
adjon belőle kettőt.
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Március tizenötödike
A magyar nép számára 1848. március 15-e a ma nemzeIÍ lörlé

nelmi nagyságával jelképpé magasodolI élelünkben.
TÖr/énelmiénk olyan korszakára emlékezlel bennünkel, amikor

a magyar nép fölemelLe a fejél, s összefogol/ az országban élő

nemzelÍségekkel. hogy megválISa helyél és jövőjél Európában.
A lél és nemlél, a haza és haladlÍS legJolllosabb kérdései dőilek el
141 évvel ezelőlI. A Iéi akkor nem voll kisebb, milU felszámolni
a feudalizmusI, kivivni a nemzeIÍ függellenségel.

Az ,.örÖkre áldoII, szép nap" a mának is üzen. Üzen még akkor
is, ha IUdjuk, hogya IÖr/énelemben minden időnek és helyzemek
más és más a parancsa. De aZI is IUdnunk kell, hogy csak a felve
lődő kérdések mások, a velük való szembenézés bálOrsága egy
forma kell hogy legyen.

Napjaink legfon/osabb vágyainak, lörekvéseinek valóra vállása
elsősorban a mai középnemzedék és az ifjúság elŐl/ áll. Melyek
ezek? Közös megegyezésen alapuló rend, /Íllekinlhelő közéleli
viszonyok, igazságosabb eiosZIlÍS, leljesebb szociális bizlOnság,
lUda/osabb, erkölcsileg megalapozol/abb köznevelés, sokszínű .
lársadalmi éleI. Ez a koránISem befejezell felsorollÍS is érzékelIeli,
hogy ha a legjobbakban, s magában a népben nem lesz meg
a bálorság a cselekvésre. országunk polilikai, lársadalmi és gazda
sági érlelemben hosszú időre a perifériára sodródik.

Ma is érvényesek Vörösmarry szavai - ..elől/Ünk egy nemzeInek
sorsa ál!". Ism él sorsfordulóhoz érkezlünk. Vi/alhalallan eredmé
nyeink ellenére is kihullhalUnk az időből. ha nem fejleszljük
magunkban a vállozás és a váilozlalás képességél.

Tudni és merni kell, meghaladni a jelen/. Képes-e ma erre
mindenki? Nem! Annak aki vállozlalni akar, lörvényszení vilája
van a meglévő állapOlOkkaI, örökös összeülközése a visszahúzó
erőkkel. A közösségnek rudnia kell a középpon/ba állÍ/ani azokal,
akik vállalják a felelősségel és a szükséges álalakÍ/ás gondjál.

A cselekvés vállalása egyéni és közösségi megrendülésekkel,
álmeneli veszleségekkel járhal, de a jövől nem lehel a jelenbe való
közömbös belesimulással megvállOzlalni.
"Csak akkor szülenek nagy dolgok,
Ha bálrak vollak akik mer/ek . .. "
Igen; bálrak vollak Pelőjiék, a "márcÍLlSi ifjak" akik visszafordÍ/
halallanul elindÍ/ol/ák a polgári fejlődésI hazánkban. .

A Iéi ma sem kisebb, ill az idő, hogy a sodródásI, akivárásl,
agörcsökel megszünlessük. Persze ma a IÖr/énelem nem kér lőlünk'.

végleges önfeláldozásl. ,A Irombila hangja s az ágyúdörej" kísérle .
véres csalamezőn való helylállás helyeI/ másra van szükség: energi- ..
kus és eredményes kezdeményezésre, a halalommal való okos
élésre, a bizalom újrakivivásáérl indÍ/andó szivós küzdelemre.

A lavasz és március 15-e évfordulójának egybefonódlÍSa szép
szimbólum, sok lehelőségelnyújl a hazához larlozás kifejezésére.
Az igazi fisZIeIgés az elődök emléke előlt nem korlálOZódhal
külsőségekre. A kokárdák. a zászlóerdők és a virágok csak a lel
lekkel, az aikOló energiával együII jelemenek valamil. El'O és
tetrvágy, lelkesedés és nagy szándék éppúgy szükség ma, min/ a régi
március halhalallanjainál, meri hirdeljük, az ő á/maikatformáljuk
tovább országunk boldogullÍSára.

Szabó Béla

Babos kontra Jenei

Ki lője magát főbe?
Az alábbiakban a Déryné MűvelődésiHázban február 27

én megrendezett városkörzeti tanácskozáson elhangzottakból
idézünk:

Babos József: "Hát itt ugye a Jenei úr azt mondja, hogy
a várossá nyilvánítás örömteli pillanat. Hát nézzenek végig
ezen az utcán, álljanak meg Endrődön a mozinál amikor eső
van, ott a nagycsomó tócsa! A földművesszövetkezet irodájá
nál a járdán nem lehet elmenni, mert olyan nagy a sár. Hát
Gyomán pedig minden nagyon szép. Biztos, hogy nekik ez
örömteli pillanat."

Jenei Bálinl: " ... Én magam sem érzem ezt a települést
városnak, amikor olyan sár van, mint amilyen szokott lenni.
Dehát ez döntően a település adottsága, amihez a közművesí

tettség még egy kicsit hozzá is tett. Ha homokos talajunk
lenne, nem volna gond. Ám azért tettünk is valamit, hogy ne
így legyen. Ma 13,7 km-rel több burkolt utunk van, mint az
egyesüléskor volt. Például a befejezett útépítés Gyomán 5,7
km, Endrődön 2,7 km. Ez tényleg nem egyforma, de ne felejt
sük el, hogya gyomai településrész és az endrődi között,
nagyságát tekintve van némi különbség. Kereken 50 százalék.
Jelenleg 58 km a gyomai belterületi út, 40 km az endrődi.

Jelen pillanatban Endrődön az utaknak 40 százaléka, Gyo
mán pedig 45 százaléka burkolt, hát 5 százalék a különbség.

(Folytatás a 2. oldalon)

"DÖNTSENEK AZ ENDRÖDIEK!"

A február 27-i Déryné Művelődési Házban. majd március 6-án a Katona
József Művelődési Házban megrendezett városkörzeti tanácskozások
tapasztalatairól kérdeztük Hunya Elekel, a Hazafias Népfront elnökét,
a tanácskozások levezető elnökét.

- A Déryné Művelödési Házban megjelent gyomaendrődi polgárok két
harmada Babos József és csapata által felkészítve ülte és tapsolta végig
a városkörzeti tanácskozás néhány arrogáns felszóJalójának kijelentéseit.
Úgy vélem, hogy senki sincs arra feljogosítva, hogy nyilvánosság elón más
emberek magánéletében vájkáJjon. Az ,.endrödi ellenzék" koholmányok
alapján állitja össze becsmérlő szövegét, melyet leginkább a sztálinista
demagóg politikához tudok hasonlítani. Megnyilvánulásaikkal a becsületes
endródiekre hoznak szégyent.

- Ön szerint milyen megoldás lehelSéges ebben az ügyben?
- Minél előbb pontot kell tenni e téma végére. Ha másképp nem megy,

akkor akár népszavazás útján meg kell kérdezni az endrődi népet, hogy
együtt, vagy külön ... Döntsék el ők, hogy mit szeretnének. A március 6-i
falugyülésen lényegében reális, kritikus felszólalások és kérdések hangzot
tak el. Várható volt, hogy a Babos-féle csoport törekvése a gyomai részen
éJőkbő! is vált ki valamiféle reagálást. Örülök annak azonban. hogy ez itt
kulturált formában jelent meg. Hallhattuk, hogy az endrődiek közül is eJítél
ték a február végi falugyűlésen tapasztalt agresszív felszÓJalásokat. A pártbi
zottság március 6-án hozott és avároskörzeti tanácskozáson felolvasott állás
foglalása is időszerű volt már.



Az1989. március 6·ipár/bizottsági ülés állásfoglalása

Ki lője magát főbe?
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Babos kontra Jenei

Ha ez égbekiáltó és ha ezt mi okoztuk, ak
kor felvállalom .. "

Babos József: " ... Hunya István emlék
szoba? Én nagyon jól ösmertem személye
sen is, apám dolgozott is vele kubikon, jó
barátok is voltak ... De azért mégis azt
mondom, Endrődnek semmit nem tett.
Én nem azt mondom, hogy ne emlékez
zünk meg róla tisztelettel, de azért emlék
szobára ne költsünk, mikor úgy is szegé
nyek vagyunk. Úgy gondolom nekünk er
re nincs szükségünk."

Jenei Bálint: ..... Hunya Istvánnal kap
csolatban annyit, hogy én nem tudom
Endrődért mit tett Ő. Ezt nem tudom, de
azért már bocsássanak meg, nem én va
gyok endrődi. Én mégis tisztelem a már el
hunyt Hunya Istvánt, aki mégis csak köz
megbecsülést vívott ki magának. Valami
csak lehetett abban, amiért Őt országszerte
olyan nagy tisztelet övezte ... Tudom,
mondják, hogy ő olyan típusú ember volt,
aki sohasem vállalta fel azt, hogy befolyá
sát felhasználva egy településnek "nyom
janak oda" mindent, amit lehet."

Babos József: "Azt kérdem én, ha külön
volna a két község, akkor is Gyomára kel
lene járni még pertliért is? Hiszen mindent
áthordtak a vasúton túlra. az itteni lako
soknak meg nincs semmi, mert ez a politi
ka. Gyomára mindent, ide meg semmit.
Hát nesze semmi, fogd megjól. "

Jenei Bálint: " ...Ebben a pertli ügyben
annyit, hogy két éve utánanéztünk a keres
kedelmi ügyeknek. Hiteles adatokat kér
tünk és kaptunk arról, hogy hol mennyi az
alapterület, mekkora az árukészlet, mind
a gyomai, mind az endrődi részen egy la
kosra vetítve. Utánajártunk annak is. hogy
milyen fejlesztés volt az elmúlt időszakban
a két településrészen. Kérem szépen, az
adatok közel egyformák voltak az endrödi
részen és a gyomai részen is, végül is úgy
gondolom, hogy senki sem veheti komo
lyan, hogy azért nem lehet pertlit kapni,
mert Endrődön vagyunk. A múltkorában
hosszasan elbeszélgettünk Gergely Ágnes
sel, és tájékoztatott, hogy elmond ták neki
az endrődiek, miszerint nem lehet marga
rint kapni. Hát kérem sehol nem lehet, én
magam Békéscsabán sem tudtam vásárolni
abban az időszakban. így beállítani a dol
got nem tisztességes."

Babos József: ., ... A lakosságat csak
eszköznek nézik. Ebben a demokráciában
nem öt ember van húszezerért , hanem for
dítva, mi vagyunk őértük. Én meg szeret
ném kérni a gyűlés vezetőjét, ha már az
összeházasításnál nem kérték ki a véle
ményt, miért nem kérdezik meg egyszer
a lakosságat egy szavazással, hogy valóban
akarunk-e mi önökke[ élni? Mert ha úgy
épülne Endrőd,mint Gyoma, én azt mon-

danám, hogy ez jó ... "

Jenei Bálint: " ... A napokban megnéz
tem a statisztikát, miszerint a lakosság
74% -át - ezt az endrődi vezetők mutatták
ki - kérdezték meg annak idején az egye-

sülésről, és akkor az elsöprő többség ezzel
egyetértett. Nem hiszem, hogy bármiben
is lett volna fondorlat. És ha volt is, az
valakik politikai gyengesége lehetett itt
Endrődön, akik nem merték nyiltan el
mondani, hogy körülbelül mire lehet szá
mítani."

Babos József: " ... Befejezésül ... még
annyit szeretnék elmondani, hogy én az
olyan tanácselnököt tisztelem, becsülöm,
mint a tiszakécskei, akinek volt önkritiká
ja és tudta, hogy mit kell tennie."

Jenei Bálint: .... .Tegyük rendbe a ma
szek problémákat. Szeretnék először arra
reagálni, hogy Babos József javaslatát
több okból sem tudom magamévá tenni.
Nem vagyok hajlandó magam főbelőoi,

először is azért nem, mert bár igaz, hogy
két gyermeket már felneveltem, de még
kettő van akiket most nevelek ... Nem va
gyok hajlandó azért sem - a sokak által
szimpatikus javaslatnak eleget tenni -,
mert mély meggyőződésem, hogy amit
Gyomaendrődértés ezen belül Endrődért
tettem az elmúlt 15 évben, azért nekem
nem kell szégyenkezni ... Ebben a kérdés
ben saját magam lelkűsmereteelőtt is tisz
tán állok, és ha önök nem ezen a vélemé
nyen vannak, arról én nem tehetek, sajná
lom. Ha önök úgy minősítik a következő

választáson, hogy Jenei Bálint tanácsel
nök Endrőd ellensége volt, tönkretette ezt
a települést, akkor önöknek joga lesz más
tanácselnököt választani. S később majd
mérlegelni fogják, hogy az mennyivel volt
jobb, mint én ... "

1989. február 27-én a Déryné Művelődési Házbao
megtartolt részfalugyűléseo Gyomaendrőd település
fejlesztését. valamint az állami és politikai vezetést is
mételt bírálat érte. Avezetésl bírálták azért, hogy az
endrődi terület .,Gyoma" gyarmata, az endrődi tele·
pülésrész fejlődése elmaradt az önálló községi fejlesz·
tési időszak hoz képest. Felvetették továbbá,hogyakét
településegyesülésébőlGyomának csak az endrődi ta
nács pénze kellett.

Mint ismeretes Gyoma és Endrőd egyesülését
a 1211981-es számú Elnöki Tanács határozata ügy fog
lalta törvénybe, hogy előtte alakosság véleménye szé·
les körben megkérdezésre kerűlt. 1981. év elején afa·
lugyűléseken, valamint a szövetkezetek beszámoló
közgyülésein endrődi részen a választásra jogosult ál
lampolgárok 66.2%-a, a gyomai részen 82,1 %-a, így
Gyomaendrőd szinten 75.9% az egyesülés mellett
foglalt állást. Az egyesülést követően több községi
szintű rendezvényen, minden évben a tanácstagi be·
számolókon és különböző kiscsoportos kerekasztal·
beszélgetéseken a település fejlesztéséről, a VI. és
VII. ötéves terv célkitűzéseiről és megvalósításáról
részletesen szóltunk. Külön kiscsoportos konzultáci·
ón négy alkalommal azokkal folytattunk párbeszédet,
akik a fejlesztéspolitikát a legélesebbeo bírálták.
Ezeknek a koozultációknak az összegzéseként látszó·
lag miodig megegyezésre került sor, valójában avéle·
ményük oem változott.

GYOMAEN:)RÓDI HÍRADÓ

Rádióinterjú
Bozó Beatrix a Déryné Művelődési

Házban megtartott városkörzeti tanács
kozás után kért interjút Jenei Bálint ta
nácselnőktől. A beszélgetés 1989. márci
us 4-én reggel a Szegedi Rádió műsorá

ban bangzott el. Ebből közlünk részle
teket.

- Viharos hangulatú ,jalugyiílés"
után kértük mikrofonhoz a Gyomaend
rődiV árasi Jogú Nagyközségi Tanács eL
nökét.

- Az endrődi állampolgárok közül
néhányan, négyen-öten minden fóru
mot arra használnak ki, hogy azt próbál
ják beletáplálni az emberekbe, hogy az
egyesülés óta az endrődi településrész
nem előre, hanem visszafelé fejlődik,

hogy az ő szóhasználatukkal éljek
"gyarmatosítj uk" az endrődi település
részt. Endrőd falu és falusiasodik, Gyo
ma város és városiasodik. Ezek az em
berek igyekeznek a népet ebbe az irány
ba terelni. Szerintem nem teljesen ért
hetők az indítékok, de mást nem tudok
elképzelni, mint azt, szerepelni vágyva
akarnak feltűnni, hogy ők az igazi end
rődi érdekeket szolgálj ák. Nem tett
ezek közül senki soha a büdös életben
- elnézést aszóhasználatért - Endrődért

semmit. Csak most úgy gondolják, hogy
ha azt a zászlót !obogtatják, mi el va
gyunk nyomva, harcolnunk kell, és mi
cak külön tudnánk tovább fejlődni, ak
kor ezzel ott népszerűségetérnek el, si
kerélményre vágyva csinálják ezt.

(Folytatás a 4. oldalon)

Az 1985-ös tanácstagi és képviselő-választás óta
afejlesztéspolitikával egyet nem értök csoportja aktí
vabb lett. Ajogos felvetéseik mellett egyre tó bb alka
lommal a taoácstestület állásfoglalásától dtérően sa
ját elképzeléseikel, mint igazságot feltüntetve, a la
kosság félrevezetésére törekszenek. 1987. óta minden
községi rendezvényen az endrődiek nevében Babos
József, Kiszely István a ranácsi fejlesztést eltorzítva,
a tényleges, valóságos helyzetet tudomásul nem vevő

módon mutatják be.
Aközelmúltban, afiatalok körében megtartOlt ren

dezvényeken, a hozzászólók a hozzászólásaikban
nem érintették és így nem is bírálták Gyomaendrőd

egyesüIesi tényét. Ez azt is jelenti, hogy a fiatalok kö
rében a település egységében egyetértés van. A fej
lesztéssel összefüggően az elhúzódó helyreállítási
mWJkákat kifogásolták.

Ezek figyelembe vételével aPártbizorrság eUtéli azt
a magatartást, amelyik oagy többség nevében tünteti
fel az egyéni véleményt,

Kéri apárttagságot, hogy nyilvános íórumon hozzá
szólásával az egységet erősítve, támogassa teJepÜJé·
sünk fejlődését a oehezebb gazdasági körülmények
ellenére. a városiasodási folyamat [Qvábbvitelében.
Utasítsa vissza mindazt amegnyilvánulást, amelyik az
egyetértéseo alapuló fejlődést akadályozza.
Gyomaendrőd, 1989. március 6.

MSZMP Városi Bizo/csága
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Itt a KISZ-tagok panaszkodnak
A városi jogú Nagyközségi KISZ-bi

zottságfebruár25-én a Tanács tanácster
mében rendezte meg küldöttértekezle
tét, melyen a KISZ-bizottság és a Pénz
ügyi Ellenőrző Bizottság számolt be az
1986-os küldöttgyűlés óta végzett mun
káról, maj d az országos KISZ-értekezle
ten elfogadott, a KISZ jövőjétmeghatá
rozó dokumentumok területi vitáját ösz
szegezték, s ezt követően kialakították a
területi KISZ-bizottság programját. Ez
után a küldöttgyűlés személyi kérdések
ben is döntött. Az immáron városi KISZ
bizottság titkára Koloh Béla maradt.

Nem érdektelen a vitában elhangzott
felszólalások néhány részletét idézni.
Gácsi László, a Körös Sütő-ésÉdesipari
Vállalatalapszervezeti titkára kifejtette,
hogy a jelenlegi politikai helyzetben
a legnagyobb gondot a hovatartozás kér
dése jelenti. Elmondta, hogya KISZ
továbbra is az MSZMP ifj úsági szerveze
te kíván maradni, de mindegy az, hogy
milyen szervezetként működik tovább.
Azt tapasztalják ugyanis, hogyapártban
nincs egység, nincs programjuk és sa
ját bajaikkal vannak elfoglalva. Gácsi
László javasolta, hogy a párt, s ezáltal a
KISZ is minél előbb tisztuljon meg.

Farkas Erika, a Kiss Lajos Gimnázi
um tanulója a kollégiumi versenyekkel
kapcsolatosan kért szót. Elmondta,
hogy kollégiumuk az idén is arany okle
velet nyert, ám az ezzel járó pénzjutal
mat a mai napig még nem kapták meg.
Felhívta a figyelmet többek között arra,
hogyaszervezőkneknem árt odafigyelni
mullkájuk minőségére,még akkor is, ha
látszólag ilyen apró dolgokról van is szó.

Dinyáné Csonka Mária hozzászólásá
ban kifejtette, hogy munkahelyét. a sü
tőipari vállalatot is utolérte az elbocsáj
tások szele. A bértömeggazdálkodás
eredményeként sok ember kerül majd
kapun kívülre, ám azt is meg kell érteni,
hogy a vállalat nem tehet mást. Szólt ar
ról is, hogya KISZ-esek már nagyon vár
ják azokat a változásokat, amelyek az
előremozdulást, a reformot jelentik.
Mint mondta, el kell érni, hogya mun
kahelyi beosztásoknál a tudás legyen
a meghatározó, és ne a politikai végzett
ség, s hogy a bérek ne az életkorral függ
jenek össze.

Homok Lászlóné, úttörőelnök hoz
zászólásában többek között úgy ítélte
meg, hogy az utóbbi időszakban meg
csappant az úttörőmunkát támogató
alapszervezetek száma, ám ez a tény
mai rohanó világunkban érthető, hiszen
egyre kevesebben vállalkoznak ilyen
jellegű munkára.

Földesi Ferenc a fiatalok munkábaál
lásával kapcsolatosan elmondta, hogy

Gyomaendrődönés környékén rendkí
vül kevés a munkahely. A bérezés igen
csak lemarad a városi munkahelyekkel
szemben. Reméliazonban ,hogyGyoma
endrődöt elkerüli a munkanélküliség.

Oláh Gizella a pedagógusok nevében
szólalt feJ. Véleménye szerint a 2.sz. Ál
talános Iskola helyzete nem kielégítő,

sőt inkább tarthatatlan. A várossá nyil
vánítással kapcsolatban kifejtette, hogy
nagyon falusias jellege maradt a telepü
lésnek. Kérdésként vetette fel, hogy
vissza kellene hozni Gyomaendrődre

a nyomda székhelyét, hiszen Békéscsa
ba soha nem volt a Kner család otthona.
Úgy véli, olyan ez, mint mikor a gyerek
lesz szülő és a szülő - mondjuk - az apa
válik gyermekké.

Lestyán Erzsébet a KISZ Békés me
gyei Bizottságának nevében Farkas Eri
kának válaszként elmondta, hogya me
gyei KISZ-bizottság hibája volt az okle
véllel járó 5000 Ft elmaradása. Az ösz
szeget ugyanis tévedésbőla Mezőgazda
sági Szakmunkásképző Iskola számlájá
ra utal ták át.

A küldöttértekezleten a 88 küldöttből

64-en voltak jelen. A küldöttek közül
egyébként 49 nő, a többi férfi. Tizenné
gyen felsőfokú, negyvenhatan középfo
kú végzettséggel rendelkeznek. Hu
szonnyolcan középiskolát, tízen peda
gógus alapszervezetet, huszonheten az
ipari ágazatot és huszonhárman a mező
gazdasági alapszervezeteket képviseljk.
A küldöttek közül tizenkilencen tagjai
az MSZMP-nek és mozgalmi iskolai
végzettséggel tizenketten büszkélked
hetnek.

Lakások gázellátásának
és központi fütésének tervezését

utcai csatlakozóvezetékkel együtt is

vállaljuk.
Megrendelés, érdeklődés telefonon:

67/13-678 számon,
vagy személyesen hétfón és pénteken

délelőtt 8--12 óra között.
5540 Szarvas, Hunyadi út 31/1.

Sonkolyné Szekercés Margit és Sonkoly Gábor

Agyomaendrődi

Katona József Művelődési Központ
8ARKAS 8-1 OOO-es típusú

gépkocsijával7 főig

személy·,
valamint teherfuvarozást

vállal.
Érdeklődni: Lukács Mihályné ügyintézőnél.

Telefon: 67/31-777

DinyaMáté

Dolgozni,
snem uralkodni jöttem
Jenei Lászlóné a Gyoma Kötőipari

Szövetkezet műszaki vezetője meggon
dolta magát és január 27-én a vezetőségi

ülésen bejelentett szándékától eltérően

mégiscsak indult az elnökválasztáson.
Ily módon március 2-án a Gyomaendrő
dön megrendezett utolsó részközgyűlé
sen is két pályázó - Jenei Lászlóné és
Dinya Máté - neve került a szavazólap
ra. A kettős választás levezetése ugyan
okozott gondot, de végül is a választás
eredménye a lényeges. A tagság nagy
többséggel Dinya Mátét választotta
a szövetkezet elnökévé.

Dinya Máté székfoglaló beszédében
hangsúlyozta: "Dolgozni, s nem ural
kodni jöttem!" Az új elnöktől a közgyű

lés utáni percekben kértünk rövid in
terjút.

- Lesznek-e személyi változások
a szövetkezet vezetésében?

- Mindaddig nem tervezek változást,
amíg meg nem ismerem közvetlen mun
katársaimat. Mindenkinek időt adok ar
ra, hogy bizonyíthasson. Persze lét
számcsökkenés előfordulhata szövetke
zetnél, ha a helyzet erre rákényszerít
bennünket.

- Mit tart legfontosabb teendőjének?

- Első és legfontosabb, hogy olyan
munkahelyi alkotó légkört teremtsek,
melyben az emberek nyugodtan dolgoz
hatnak és magukénak érzik a szövetke
zetet. Megjegyzem, én csak abban sze
retnék okos lenni, hogy munkatársaim
nak olyan helyzetet teremthessek,
amelyben ők okosabbak lehetnek
nálam.

- Mi a jelenlegi legnagyobb gondja
a szövetkezemek?

- Talán az, hogy a gazdálkodása pen
geélen táncol. A szövetkezet február
közepén tíz millió forintos készletfinan
szírozási hitelt vett fel. Ezt még az első

félévben vissza kell fizetni. Biztatónak
tartom, hogy erre az évre van elegendő

munkája a szövetkezetnek. Ugyanak
kor azonban kétségeim is vannak, hi
szen a 25 millió forintos tőkés exportra
még nem kötötték meg a szerződést.

Hasonló problémának érzem azt is,
hogya kettős jelölés kapcsán két részre
szakadt a szövetkezet tagsága, s ez el
lentéteket is szűl. A hangulatot helyre
hozni sem kis feladat lesz. Emellett nagy
hiány van jó szakemberekben, vezetők
ben és varrónőkben egyaránt.

- Új munkahelyén mennyi lesz a fize
tése?

- Ezt ma még nem tudom, de nem kí
vánok több pénzt annál, amennyi Ki
szely Lajos fizetése volt.
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Nem csak rúd kellett.
Rádióinterjú

(Folytatás a 2. oldalró!.)
- Az elégedetlenség valahol n'lindig

a fejlődés mozgatórugója, tehát lehet,
hogy ezek az emberek nem is tesznek ez
zel rosszat.

- Ha ez egy olyan jellegű elégedetlen
ség lenne, amelyik igaz, konkrét, reális,
valós problémákat hozna föl, akkor ez
zel egyet lehetne érteni. De amikor ez
durva, arrogáns, félrevezető,a közvéle
ményt becsapó hazugságokban nyilvá
nul meg, mint a tegnapi falugyűlésen,az
egyik otromba illetö részéről, aki azt
ajánlotta nekem, hogy kövesse~ a tisza
kécskei tanácselnök példáját. En gon
dolom ez úgy jellemzi is ezeknek az em
bereknek a színvonalát, meg a gondol
kodásmódját. Endrődi emberek részé
ről is egy-egy ilyen falugyűlés után min
dig sokan meg szoktak keresni, és a leg
messzebbmenőkig elhatárolják magu
kat ezektől az emberektől. Én nem hin
ném azt egyébként, hogy ha most nép
szavazás lenne és megkérdeznénk a la
kosságot Endrődön, hogy el akar-e vál
ni, akkor a többség azt mondja, hogy el.

- Ez a viharos hangulat pont a várossá
avatás előtt azért nem hiányzott.

- Sohasem hiányoztak az elmúlt
években sem. Ilyenkor egy aktív rászer
vezéssel és hangulatkeltéssel tényleg
feldúlják a kedélyeket. Szembeállítják
egy kicsit a két településrész lakosságát.
Akik pedig nem állnak szembe évtize
dek óta, hisz együtt dolgoznak. Körül
belűl háromezer ember beköltözött
Gyomára az elmúlt évtizedekben, közös
házasságokkal családok fonódnak ösz
sze, mindenütt békességben megva
gyunk és ez szerintem azt bizonyítja,
hogy az endrődi és a gyomai ember ösz
szefér ...

MDF

Megalakult ahelyiszervezet
Február 25-én a Hazafias Népfront

Gyomaendrődi Bizottságának székhá
zában 17 taggal megalakult a Magyar
Demokrata Fórum (MDF) helyi szerve
zete. A szervezet öt ügyvivőjénekegyi
ke Kóra István elmondta, hogy távlati
terveik között szerepel a helyi hatalom
ellenőrzése, minden ember jogos sérel
mének nyilvánosságra hozása. Megve
tik a korrupciót, s ez ellen harcolnak is.
Emellett szeretnék felszámolni a kö
zönyt, megtanítani az embereket politi
zálni.

Az MDF helyi szervezetének összejö
vetelei nyitottak, s minden hónap utolsó
hétfőjén 18 órától a Hazafias Népfront
Sallai úti székházában rendezik meg.

Kóra Istvántól megtudtuk, hogy
a Magyar Demokrata Fórum Országos
Gyűlésén,melyet március ll-ll-én ren
deztek Budapesten, az öt ügyvivő közül
Márton Gábor vett részt küldöttként.
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Felavatták az országzásziót

Lapunk februári számában "Csak egy
rúd kellene ... " címmel igyekeztünk fel
hívni a figyelmet arra, hogy az 1936-ban
elkészült - a Fészek presszó előtt az idő

járással és a feledéssel dacoló - néhai or
szágzászló kőtalapzata lassan az enyé
szet áldozata lesz. A cikk már a nyom
dában volt, amikor értesültünk Halász
né dr. Balogh Erzsébet napközis tanár
nő és a 2. sz. iskola huszonnyolc 6-7.
osztályos napközis tanulójának szándé-

A tanács do!"ozói díszburkolattal v<::tt~k kör
be a lalapzal~t Fotó: Kovács Erzsébet

káról, miszerint újjávarázsolják az em
lékművet.

E nemes vállalásuk egyébként szere
pel a napközis munkatervben is, s már
az elmúlt év őszén "kinézték maguk
nak" a szürke kőtömböt. Miután a ta
nács is áldását adta az ügyre, január ele
jén elkezdődött a munka. Felkeresték
Papp Zsigmond lányát, aki eredeti,
1937-ben készült fényképekkel nyújtott
segítséget a restauráláshoz. (A zászló
kőtalapzatának díszei ugyanis Papp
Zsigmond kőfaragómunkáját dicsérik.)

Halász István közbenjárására kisebb
mozgalom kezdődött el. A gyerekek se
gítségére siettek a fatelep dolgozói, az
eredeti méretben vörösfenyőből Kéri
Béla és Kéri István elkészítették a zász
lórudat. Palicska István szobafestő Ro
sza Pál dekoratőr segítségével csigavo
nalban nemzeti színűre festette a rudat.
Uhrin Sándor kőfaragó vegyszerrel le
mosta, majd lecsiszolta a kőtömböt.

A tanács vállalkozott arra, hogy az or
szágzászló környékét kikövezik és a fá
kat legallyazzák. Ez utóbbi munkához
a gyerekek szülei is segítséget nyúj
tottak.

• •
Szakálas Máté és Máté Sándor a zász

lórúd réz, illetve bronz hüvelyét tak.arí
totta meg. A bronz talapzat egyébként
- mint azt a belevésett felirat is tudtul
adja - a Református Egyház adománya.
A zászlófelvonó csigarendszerét Dinya
Máté készítette el, a Gyomaendrőd és
Vidéke ÁFÉSZ pedig megvásároita
a nemzeti színű zászlót.

A munkák március 14-ére fejeződtek

be, s aznap este Sipos Tas Töhötöm, re
formátus lelkész mondott beszédet
nemzeti ünnepünk alkalmából az or
szágzászló újjászületett talapzatáról.

S végezetül említsük meg annak a 28
tanulónak a nevét, akik pénzükkel és
munkájukkal is hozzájárultak ahhoz,
hogya nemzet zászlaját a régi helyén új
szelek lobogtathassák: Paróczai Tibor,
Darvas Roland, Fülöp Gábor, Timár
Krisztián, Babos János, Oláh Ferenc,
Hainfarth Lilla, Farkas Márta, Lizák
István, Szmolnik Zoltán, Fodor Lajos,
Domokos Attila, Szabó Árpád. Nagy
Zoltán, Szántai Endre, Paróczai József,
Poharalecz Mariann, Iványi Edit, Czin
czár Márta, Hajdú Renáta, Karbiner La
jos, Albert Zsolt, Pólya Zsolt, Gaál Ká
roly, Kakati. Zsolt, Kurucz László, Gál
Benedek, Szabó Mária.

(Sipos Tas Töhötöm református lel
kész március 14-én a felújított ország
zászló avatása és március 15-e alkalmá
ból elhangzott beszédét következő- áp
rilisi -számunkban közöljük.) - csa-

SZOLGÁLTATÁS!

A gyomaendrődi

Győzelem Mgtsz központi
gépműhelyében

diagnosztikai mérést
és beállítást,

dízel- és Otto-motorok
füstölésmérését is

vállaljuk
Telefon: 67/31-868

Ügyintéző:

Molnár Endre műhelyvezető

SZOLGÁLTATÁS!
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Az elnököl ú,Íravá/aszlQtták

1989. MÁRCIUS

Csúcstechnológia az ENCI-ben
Húsz hónappal ezelőtt - 1987. június 27-én - dr. Hanyecz Károly

személyében új elnök vette át az akkoriban igencsak .. lerobbant"
Endrődi Cipész Szövetkezet (ENCI) irányítását. A megbízatás két
évre szólt. Február 24-én közgyűlésen számolt be a szövetkezet elmúlt
öt évének, valamint elnöki tevékenysége húsz hónapjának eredmé
nyeirőL Ezt követően került sor az elnökválasztásra, melynek ered
ményeként egyedüli jelöltként dr. Hanyecz Károlynak szavazott
bizalmat a tagság. Az elnökkel az újraválasztása előtti hónapok ered
ményeirőlbeszélgettünk.

- Kérem sorolja fel mi az, amir húsz havi ténykedése alau sikerként
könyvelheteu el?

- Állíthatom, azon túl, hogy a szövetkezet régi kapcsolatait és hír
nevét visszaszereztük, sikerült az itt dolgozó embereknek a cégbe
vetett bizalmát, szakmai büszkeségét is megújítanunk. Sikerült bebi
zonyítani, hogy tudunk olyan lábbeJiket - akár nagy sorozatban is
- gyártani, amelyek a nyugati partnerek szigorú minőségi követelmé
nyeinek, s a mindenkori divatnak is megfelelnek. Sikerült megerősí
teni piaci kapcsolatainkat. Ezt bizonyítandó. hogy míg 1986-ban
mindössze egy miJJió forint. addig tavaly már 42 millió forint értékű

tőkés exporttal büszkélkedhet az ENCI. Az 1986-os háromszáz mil
liós szocialista exportunk értéke ugyan 1988-ra 228 millió forintra
csőkkent, ám sikerült elérni, hogya hazai kereslet csökkenése elle
nére az ENCI növelte belföldi értékesítését. Ezt a számok is bizonyít
ják: három évvel ezelőtt 164 millió forint, az elmúlt esztendőben

pedig már 280 millió forint értékben adtunk el cipőket a hazai piacon.
Az elmúlt két év alatt mintegy 30-40 százalékkal csökkent a fogyasz
tói reklamációk száma, ami egyértelműen a minőség javulására utal.
A sikerek között kell még megemlítenem, hogy elkészült a szövetke
zet 1992-ig, illetve az azt követő évekre vonatkozó stratégiai céljait

tartalmazó terv. Ekkor lép ugyanis életbe a Közös Piac és a Magyaror
szág közötti szabadkereskedelmi egyezmény, ami új helyzetet teremt
majd számunkra is. Stratégiánk lényege, hogy a szövetkezet termékei
divatosak, esztétikusak, jó minőségűek, s a nyugati cégek termékei
mellett árban is versenyképesek legyenek.

- Nemes, előrelátó cél, de ehhez kevés a dolgozók szakmai büszke
sége.

- Egyetértek, s éppen a cél érdekében első komoly lépésként feb
ruár közepén vezetőségünk elfogadta a szövetkezet hosszú távú
műszaki fejlesztési progJamját, melynek keretében június végéig
ötven millió forint értékű gépi beruházást valósítunk meg. A berende
zések a legmodernebb csúcstechnológiát képviselik. A robotizált gép
sort az elmúlt év nyarán fejlesztette ki egy amerikai cég NSZK-beli
leányvállalata. A beruházás várhatóan mintegy 25 százalékos terme
lésnövekedést, jelentős energiamegtakarítást és minőségjavulást

eredményez. A beruházást részben saját forrásból, részben pedig köl
csönből finanszírozzuk .

- Gondolom a felsorolt sikerek a szövetkezet nyereségére is hatással
voltak.

- Természetesen, hiszen 1987-hez képest 65 százalékkal, 55 millió
forintra nőtt - 1988-ra - a szövetkezet nyeresége. A bérek pedig
- a bruttósított bázis hoz képest - 20 százalékkal emelkedtek. Mindezt
úgy sikerült elérni, hogy időközben a létszámot mintegy hetven dol
gozóval csökkentettük.

- A sikerek mellett bizonyára vollak kudarcok is.
- Sikertelenségről tulajdonképpen nem tudok beszámolni. Amit

akartunk, azt megvalósítottuk. Talán lehetett v~lna még nagyobb vál
tozásokat is végrehajtanunk, de ne legyünk telhetetlenek ...

H. E.

A nyugat-német Alfredo Moden divat
tervező cég és magyar partnerei - az
ENCI. a Győri Rábatext, a pécsi Hunor bőr

gyár, a budapesti Pannónia szőrmegyár 
február l7-én este rendezték meg együtt
működésük első magyarországi premierjét
Budapesten a Béke Radisson Szálloda Or
feumában.

Az együttműködéselső eredményeként 50
millió márka értékű termék készült el ma
gyar alapanyagból, Alfredo-tervek alapján.
A ruhák és a cipők mindegyike piacra kerül

"Most sikerülni fog . .. "

a hazai üzletekben is. Vélhetően nem túl ol
csó áron.

- A divatbemutató meghívott vendégei
között volt Medgyessy Péter, a Miniszterta
nács elnökhelyettese és felesége, dr. Med
gyessy ildikó, az Ez a divat című lap főszer

kesztője is. A divatbemutató után dr. Med
gyessy Ildikót kértük meg, hogy nyilatkoz
zon lapunk olvasóinak.

- Melyik cég kollekciója tetszett Önnek leg
inkább?

- Számomra küJönösen érdekes volt

a négy külőnböző profilú magyar vállalat
együttműködésétreprezentáló divatbemuta
tó. Leginkább a Hunor és a Pannónia világ
színvonalú bőr és szőrme kollekció i tetszet
tek. Tény, hogy ezek a ruhák igen drágák.
ám az örök divatot képvíselik. Például egy
bőr kosztüm 5-6 éven át hordható, s ennek
tudatában már nem is olyan drága holmi.

- S a másik két magyar cég?
- A Rábatext és az ENC! az úgynevezett

hordható divatot képviselik termékeikkeL
S mindezt elérhető áron ..

OnálIó kazángyár csabai központ nélkül?
,A Körös Kazángyártó és Gépipari Vállalat gyomaendrődi 2. számá gyáregysé
gének kollektivája 1989. március 9-én a gyáregység telephelyén rendezell mun
kásgyűlésenakövetkező határozati javaslGlOl fogadta el. A gyáregységi szakszer
vezet kezdeményezésére összehivolI munkásgyűlésen 163 fő kinyilvánitolla
egyöntetű akaratát. hogy a gyáregység váljon le és ez év június l-vel mint önálló
vállalat működjön tovább. Felkéri a gyáregység jelenlegi vezetőjét, küldöll- és
bizalmi teslületeit. hogy az önállóvá válás érdekében járjanak el. A határozati
javaslatot jUllassák el a vállalat igazgatójlihoz. a megyei tanács íIIetékes felügye.
leti szervéhez. valamint az orszliggyűlési képviselő részére.

Egyben felkéri a vállalat igazgatóját, hogy az 1989. mlircius lO're összehivolI
küldÖlIgyűlést halassza el. és a következő küldölIértekezlet időpontját határozza
meg. Tovlibbá kéri, hogy ezen első napirendi pontkénJ a gyáregység önlil/óvá
válásának témáját jelölje meg . .. "

A gyomaendrődi küldöttek bojkottja miatt végül is - határozatképtelenség
miatt - elmaradt a március !O-re Békéscsabára. a vállalati központba összehí·
vott küldöttértekezlet. A gyomaendrődiek ily módon akadályozhatták meg.
hogy a 19 békéscsabai küldött leszavazhassa a 16 gyomaendrődi által képviselt
önállósodási szándékot. A vállalat vezetése egy':bként nem ért egyet a gyoma
endrődiek áUáspontjávaL A gyáregység 1985-ben már próbálkozott az önálló
sulássaL de ez akkor nem sikerült.

Az alábbiakban három helybéli véleményt olvashatnak az ügy kapcsán:
Kóra fSlVán. a gyomaendrődi gyáregység marósa. a vállalati tanács küldötte:

- A határozati javaslat megfogalmazása előtt a munkásgyülésen kifejtettük
már. hogy az önállóság a gyáregység fejlesztésében és a dolgozók fizetését
tekintve sokat jelenthetne. A vállalat jelenlegi igazgatójának vezetése ala l! az
úgynevezel! több lábon állás nem valósult meg. annak ellenére sem, hogy az
1986-ban megválasztott dr. Moskovits Sándor pályázatában ez annak idején
szerepelt. Mi kitartunk álláspontunk mellett, úgy gondoljuk, most sikerüln i
fog.

Dr. Iványi Lajos, országgyűlési képviselő: - A magam részéről, mint ország
gyúlési képviselő támogatom a gyáregység dolgozóinak szándékát. annál is
inkább, mert évek óta jogtalan hátrányok érik a gyomaendrödi üzemet. A gyár
egységnek csak önállóan múködve lehel jövöje. Választópolgáraim érdekét is
figyelembe véve, mindemellett kötelességem is kiállni ügyük mellett.

Dr. Hanyecl Károly, az ENCI elnöke, aki 1971-tö11986 öszéig termelést és
áruforgaImat irányító szakemberként dolgozott a gyomaendrödi gyáregység
ben: - Hogya problémákat nem lehet csak úgy a szönyeg alá söpörni, azt bizo
nyítja az is. hogyagyáregységben 1985-ben meglévö problémák ma is léteznek.
Az 1985-ben benyújtott úgynevezett önállósodás; pályázat megírásának én is
tevékeny részese voltam. Hogy '85-ben miért nem sikerült valóra váltani az
önálIósulási szándékot" Úgy vélem, hogy az erös békéscsabai városi és a válla
lati központi érdek miatt nem sikerülhetett. Ha a gyomaendrődi dolgozók egy
ségesek tudnak maradni. s ha igazukat következetesen képviselik. akkor min
denképpen elérhetik céljukat ...
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MIT AKAR A KISGAZDAPÁRT?

Nemzeti gazdatudat

Február 2S-én a Hazafias Népfront szék
házában megalakult a Független Kisgazda,
Földmunkás és Polgári Párt gyomaendrődi

szervezete, melynek elnökét, Béres Józsefet
(S6 éves) a megalakulás körülményeiről és
a párt programjáról kérdeztük.

- Már tavaly nyár végén felvetődött né
hány helybéli. volt kisgazdapárti között,
hogy újjá kellene szervezni a pártot. Nem
volt könnyü dolog, hiszen még ma is gyakran
tapasztalom. hogy az emberekből valami tar·
tózkodó félsz sugárzik, ha párt alapításáról,
vagy újjászervezésről hall. Persze volt né
hány olyan ember is, aki e kérdésekben szél
sőségesen nyilvánított véleményt, ám ők sze
rencsére lemorzsolódtak.

- Ki lehetlagja a kisgazdapármak?
- Tulajdonképpen egyetlen kitétel van,

a tag kellős tagsággaJ nem rendelkezhet. Vá
runk minden józanul gondolkozó magyar
embert. aki jó gazdája kíván lenni az ország
nak. Gyomaendrődönegyébként február 2S
én mintegy SO-en gyültünk össze.

- Milyen programmal kívánnak fe{{épni
a településen?

- Nem akarunk új főldosztást, hiszen en
nek sem lehetősége, sem értelme nincs a mai
világban. A kisgazdapárt a gazdasági megú
julás alapfeltételének tekinti a tulajdonfor
mák garantált piaci esélyegyenlőségét. az ál
lami tulajdon mesterséges túlsúlyának meg
szüntetését, valódi szövetkezeti és önkor-

Hungarohelix Kft.

mányzati tulajdonná alakulásának lehetővé

tételét. A termelőeszközök és a föld piaci
forgaimán alapuló széles körű vállalkozási
szabadságot, a szövetkezés szabadságának
garantálását, a szövetkezeti tulajdon osztha
tatlanságának megszüntetését. a hatékony
ságot középpontba állító piacgazdálkodást.
Képviseljük többek között azt a gondolatot
is, hogy az új gazdaságpolitika fokozatosan
szüntesse meg az agrárollót, az árfelhaj tó
monopolhelyzeteket és forgalmi korlátokat,
és szabadítsa fel a mezőgazdasági árakat.
A tsz-tag pedig nem bámunkás. hanem tu-

Hunya Elek a Béke Tsz elnöke, a Hazafias Nép
(ront Gyomaendrődi Bizottságának elnöke is részt
vett a kisgazdapárt helyi csoportjának alakuló
ülé'én.

- Milyen minőségben vetI részt az összejövetelen?
- Elsősorban mint tsz-elnök vettem rész! az ülé-

sen. ahol egy olyan pártprogram irányelveit ismertet
ték a résztvevőkkel, melyeknek döntó része szimpa
tikus lehet a mezőgazdaságban és amezőgazdaságból
élő embereknek. Az irányelvek lényege tulajdon
képpen az úgynevezett nemzeti gazdatudat kialakítá
sa, magyarán, hogy mindennek - így a földnek is -le
cryen icrazi aazdája
o _ Ao kisgazdapdrt helyi szervezete szeremé, ha
anégy gyomaendrődi (sz közül az egyikben kipróbál
hall1ák elképzeléseiket . ..

lajdonos és gazda legyen. Szeretnénk egyéb
ként. hogya négy gyomaendrődi tsz közül az
egyikben kipróbálhassuk elképzeléseinket.
s így bizonyíthassuk azok életrevalóságát.

- Mikor és hol rendezik összejöveteleiket?
- Minden hétfőn 18 és 20 óra között a ME-

DOSZ székházba várjuk az érdeklődőket.

Nem gyűléseket rendezünk, hanem a régi ba
ráti és rokoni kapcsolatokat kívánjuk felé
leszteni, s emellett persze politizálunk is.
A tagdíj egyébként aktív dolgozóknak 100
forint, nyugdíjasoknak és diákoknak tíz fo
rint.

- A négy tsz közül annak lesz esélye ezzel próbál
kozni. amelyik előbb tönkremegy. En is támogatom
azt az elképzelést. hogy ez esetben legyen lehetöség
átadni a földet azoknak, akik azt eredményesen mü
velhelik, s nem kérnek ehhez állami túmogatás[

- Mit gondol, a gyomaendrődiek köréb"en népsze
rúek lehemek-e akisgazdapúrri törekvések?

- A volt kisgazdapárti lagok, ajelenleg a mezőgaz

daságban dolgozók és a kislermelők körében minden
bizonnyal. A kisgazdapárt érdekvédelmi szerepéból
adódóan remélhetőleg csökkenieni fogja a kisterme
lők kiszolgáltatottságát a felvásárlókkal és más intéz
ményekkel szemben. Amai kialakulóban lévő vállal
kozó szellemű lársadalomban, halékony érdekképvi
seleti és politikai munkát tud kifejteni a kisgazdapárt
településünkön is.

Csigafeldolgozó épül Gyomaendrődön
E sorok írója talán nem téved nagyot,

ha úgy véli, hogy az éti csiga belátható
időn belül- bármily drága is lesz a sertés
hús - nem válik nemzeti eledelünkké.
Pedig az éti csigát étrendünkbe illeszteni
nem lenne túl nehéz, hiszen a puhatestű

állatból- különösen eső után - az árok
parton és a mezőn igen sokat lelhet még
a gyomaendrődi polgár is. Hiába, a ma
gyar ember már csak ilyen válogatós faj
ta, nem úgy a nyugati, sőt a dél-európai
háliasszonyok, akik az ottani piacokon
úgy veszik az éti csigát, mint itthon a cuk
rot. Az éti csiga az elmúlt években divat
lett az Egyesült Államokban, sőt Japán
ban is. S az ilyen méretű piacokhoz pedig
már nem elég az árokparton gyűjtögetni

a csigát. Nagyüzemi módon tenyészteni
kell, s a gyomaendrődi Alkotmány Tsz,
a !ertődszentmiklósi Új Élet Tsz, a Ka
posvár melletti Surjánvölgye Tsz, vala
mint az olaszországi székhelyű- csigate
nyésztésre és feldolgozásra szakosodott
- Eurohelix ez év január elején Hungaro
helix néven kft.-t alapított.

A három tsz feladata, bogy az olasz
Eurohelix segítségével Magyarországon
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is meghonosítsák az éti csiga nagyüzemi
tenyésztését, s később országszerte ki
terjesszék a "termelést". Ehhez a kft.
olasz tagja adja a nagyüzemi technológi
át, s azokat a tenyésztéshez szükséges
eszközöket - csigaháJÓk. speciális fer
tőtlenítőszerek - amelyek hazánkban
nem szerezhetők be. A tenyésztés tech
nológiája látszólag egyszerű: a lényeg
tulajdonképpen egy kert, melyben spe
ciális csigahálóval körülvett ágyásokban
szaporodnak és növekednek a csigák.
A táplálékot az ágyásokba vetett 10-12
féle növény biztosítja. A csigák két év
alatt érik el az úgynevezett piaci minősé
get. A számítások szerint egy hektárnyi
területrőlhúsz tonna házas csiga "szüre
telhető" le.

Mint dr. Tóth Lajos, az Alkotmány
Tsz elnöke elmondta, már régóta keres
tek olyan periférikus területeket a me
zőgazdaságban, amely ma még kihasz
nálatlan, ugyanakkor a tevékenységnek
jó piaca is van. A Biohumusz Közös
Vállalat égisze alatt már egy éve gilisztát
tenyésztenek. E tevékenység keretében
olyan szerves anyagokat - vágóhídi hul
ladékot, kommunális szennyvíziszapot

- tudnak .Jeldolgoztatni" agilisztával,
amelyek egyébként környezetszennye
ző anyagok is egyben. Ezekből a giliszta
értékes humuszt .,állít'· elő, s az anyagot
vissza lehet hozni a termelés körforgá
sába.

- A gilisztázással egyidőben született
meg a csigatenyésztés gondolata IS. Sze
rencsés alkalmak és találkozások soro
zatán keresztül jutottunk el a kft. mega
Japításáig, amely olasz javasiatra jött
létre - tájékoztatott az Alkotmány Tsz
elnöke. - Idén 2,5 hektáron kezdjük el
a tenyésztést, de Gyomaendrődön és vi
déken is nagy igény mutatkozik a te
nyésztésre. Termelőszövetkezetünkfel
adata, hogy az Alföldön meghonosítsa
a·tenyésztést. Számításaink szerint költ
ségeink az első két évben megterülnek,
s a harmadik, negyedik évben pedig már
jövedelmező lesz a tenyésztés. Ha min
den a tervek szerint alakul, akkor a kft.
olasz tagja csigafejdolgozó üzemet tele
pít Gyomaendrődre. Ily módon feldol
gozott csigát, azaz készterméket szállít
hatunk a nyugat-európai piacokra 
mondta végül dr. Tóth Lajos.

- csejtí -
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AKörös Kazángyártó és Gépipari Vállalat 2. sz. Gyáregysége,

Gyomaendrőd, Kossuth út 64. sz. felvételre keres:

Háromévesek a Czeglédi ikrek

Jelentkezés

agyáregység termelési csoportvezetőjénél.

és a sütőipari vállalattól is. A szülői se
gítség sem maradt el. Nagyon sok mun
kába került, míg elkészült a belső tata
rozás, a központi fűtés, de most már
úgy, ahogy rendben van.

A gyerekekről inkább az anyuka be
szél: - A Gyuszika erőszakos, céltuda
tos, de érzékeny és ragaszkodó. Szabina
segítőkész, ravasz és olyan kihívó jel
lem. Zsolti nagyon ragaszkodó és szere
tetre éhes. Nagyon szépen fejlődnek,

igaz a hús, a kolbász, a tészta .,jöhet" vá
logatás nélkü!. Gond az természetesen
van velük. Szerencsére a szüleim itt lak
nak és nagyon sokat segítenek nekünk.
Legnehezebb kérdés talán az anyagi
rész. A férjem keresete és az én gyesem
mellé '88 áprilisa óta kapunk 1500 Ft se
gélyt. Most vettem 3 pár cipőt, 410 Ft
volt egy pár, nadrágot 500 ft-ért darab
ját. Szóval van kiadás bőven.

Lassan közeledik az ünnepi ebéd.
A vendégek gyülekeznek. A halászlé és
a marhapörkölt már készen várja őket.

Előkerül a három díszes torta is a gyere
kek legnagyobb örömére, és együtt ün
nepel a család, a rokonság.

Beinschróth Károly

1fő lánghegesztő, 1fő ívhegesztő, 1fő festő

5fő géplakatos, vagy betanított munkás
1fő szakácsnő, vagy konyhai dolgozó munkaerőt.

Február 25-én ünnepelték a Czeglédi
hármas ikrek a harmadik születésnapju
kat. A Dózsa György út 23-as számú há
zat ezen a napon még nagyobb gyer
mekzsivaly verte fel, hiszen eljöttek
a rokonok is erre a kedves ünnepségre.
A vendégeket tágas. szépen berende
zett lakás fogadta. A gyerekeknek kü
lön szoba, a szülőknek külön hálószoba
és nappali biztosítja a nyugalmat.
A nagyszülők is ott laknak, de külön he
lyiségeik vannak.

Míg a konyhában a szorgos háziasz
szony készíti az ebédet, a kis ünnepeltek
"szorgalmasan" játszanak. Szabina,
Zsolti és Gyuri jó étvágyú, ez meg is lát
szik rajtuk. Amíg készül az ebéd, a szü
lőkkel beszélgetünk.

- Hogyan alakult a család sorsa
a gyermekáldás óta?

- A három poronty bizony sok válto
zást hozott az életünkbe - mondja az
apuka. Mindjárt szűknekbizonyult a ré
gi lakás. Ezt a házat, amiben most la
kunk 730 ezer forintért sikerült megvá
sárolni. Ebből lejön 236 ezer forint szoc.
pol. kedvezmény. Kaptunk támogatást
a tanácstól. az építőipari szövetkezettól

A Gyomaendrőd Városi Tanács V. B.

Műszaki és Termelés-ellátásfelügyeleti

Osztálya

ipar-kereskedelmi
ügyintézőt keres
1989. július 1-jei belépéssel.

Alkalmazás feltétele: szakirányú

felsőfokú végzettség, 5 éves
gyakorlati idő.

Jelentkezni lehet a Műszaki és

Termelés-ellátásfelügyeleti Osztály

vezetőjénél.

Vegye igénybe a

Praktik Kisszövetkezet!
szolgáltatásait.

festés, mázolás, tapétázás most
kedvezményes áron, rövid határidővel!

Gépkocsi javítás - vizsg áztatá s,
autódiagnosztika

(Szabó Lajos műhely,

Gyomaendrőd, Sugár út 60. sz.)
Viz és fűtésszerelés üvegezés

- képkeretezés ács és asztalosipari
munkák lakásépítés -

felújítás, villanyszerelés

Ezerjó Vendéglőnk

házias ételekkel, tájjellegű (homoki és egri)
termelői borokkal várja kedves vendégeit.

családi és vállalati rendezvények
megtartását vállaljuk, kedvezményes áron,

igényesetén kitelepűlűnk

összes befogadó képesség 100 fő

+ a pince 30 fő

hangulatos zene, (hétfő-kedd kivételével)

Legyen a munkatársunk!
Megbízható munkaerőket alkalmazunk l

szakképzett kőműveseket-faipari (ács-
asztalasi szakmunkásokat, lakatosokat,

bolti és vendéglátóipari eladókat, konyhai
dolgozókat veszünk fel.

Felveszű nk továbbá betanított férfi és női

mu nkásokat - fa- fém ipari - szerelőipari

üzemünkbe,
egy- ill. kétműszakos munkarend,

40 órás munkahét,
üzemi étkeztetési lehetőség,

kedvezményes áron,
teljesitménybérezés

Érdeklődni személyesen vagy telefonon:
Központi iroda:

Gyomaendrőd, Kossuth út 21/1.
telefon: 31-591

Termelési központ:
Gyomaendrőd, Lévai u. 4. (piros malom)

Telefon: 31-906
Praktikus megoldás =
Praktik Kisszövetkezet

7



1989. MÁRCIUS GYOMAENDRÓDI HÍRADÓ

---.eMil? 1:Iö1? Mikör~?==========

MOZIK MŰSORA RENDEZVÉNYEK

.APOLLO Katona .József" lVIíiveJődésiKözpont

MÁRCIUS

26. VO 11
31. 15 óra

Gyerekeknek:

23-24. 15 óra

19-20.
19-20.
23.
23.
24-25.
26.
26-27.
27.
30-01.

17 óra
19 óra
17 óra
19 óra
19 óra
17 óra
19 óra
17 óra
17-19

Életben maradni (zenés amerikai)
Barabás (olasz-amerikai)
Hegylakó (angol)
Filmklub (bérletes előadás)

Hegylakók (angol)
A hercegnő és a robot (brazil rajzfilm)
Túsztörténet (magyar)
,Filmklub (bérletes)
"X" program (amerikai sci-fi)

Asterix és Cézár ajándéka
(francia rajzfilm)
Az álmatlan fülesbagoly (magyar)
Apacsok (NDK kalandfilm)

20. 19 óra Színházi előadás
Presser-Horváth-Sztevanovity: Padlás

21-23. Természetgyógyászati nap
Vendég: SchirilIa György

28. 10 és 14 Magyar Cirkusz és Varieté
gyermekműsora

Címe: Puszi és Ernesto

ÁPRtLIS

7. 19 óra Napoleon BLD koncert
9. 9-13 Bolhapiac
11-20. Rock-történeti kiállítás
14. 18 óra Duna Művészegyüttesműsora

15. 9óra Vers- és prózamondó verseny

Déryné lVIíivelődésiHáz

Sportrendezvény -labdarúgás
március 25.15 óra GyomaendrődiSTK-Nagyszénás
április 8.15.30 GyomaendrődiSTK-Vésztő

Békéscsaba oák.
Gyula av.
Vésztő oák.
Gyula oá.
Békéscsaba av.
Gyomaendrőd oák.
Dévaványa oák.

Ápr. l.
Ápr. l.
Ápr. 6.
Ápr. 7.
Ápr. 9.
Ápr. 9.
Ápr. 15.

Locsolóbál
Magyar Cirkusz és Varieté műsora

Címe: Puszi és Ernesto

VÁSÁROK

19 óra
10 és 14

25.
29.

Márc. 18. Békés oák.
Márc. 19. Orosháza av.
Márc. 19. Szeghalom av.
Márc. 26. Békéscsaba av.
Márc. 26. Békés av.
Márc. 26. Szarvas av.
Márc. 31. Dévaványa oá.
Rövidítések:
oák. = országos állat- és kirakodó vásár
oá. = országos állatvásár
av. = autóvásár

Kalózok (francia)
Átjáró élet és halál között (francia)
Marie (amerikai)
Ifjú Sherloch Holmes
és a félelem piramisa (angol)
Ifjú Sherloch Holmes
és a félelem piramisa

Az embervadász (amerikai krimi)
Az évszázad csütörtökig tart (magyar)
Filmklub
Az évszázad csütörtökig tart (magyar)
Aladdin (olasz mesefilm)
Nyolcadik utas: a Halál (amerikai horror)
Rendőrakadémia(amerikai filmvígjáték)
Esőember (amerikai)

o s s U T IIK

19 óra

18 óra
19 óra
19 óra
18 óra

18-20
18 óra
20 óra
18-20
18 óra
20 óra
18-20
18-20

MÁRCIUS

APRLLIS

ÁPRlLlS

27.

19.
20.
25.
26.

2-3.
6.
6.
7.
8-10.
8-10.
13-15.
16-17.

l.
2.
3.
8.
9.

ll.
15.
16.
17.

19 óra
18 óra
19 óra
19 óra
18 óra

19 óra
19 óra
18 óra
19 óra

Zsaroló zsaruk (francia)
"X" program (amerikai)
Vaskos tréfa (olasz)
Cukor bébi (NSZK)
Kicsi kocsi Monte Carlóba megy
(amerikai)
Vissza a jövöbe (amerikai)
Macskafogó (magyar)
Ördögűző (amerikai)
Ördögűző (amerikai)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötések:
Rácz Ida és Kovács Tibor február ll-én
Születések
Babecz János és Gellai Ella leánya Alexandra február 6.
Halálesetek
Nagy Sándor január 29-én
Bula Andrásné Dávid Terézia február 21-én
Martinák Imréné Pintér Ilona február 28-án

Városavató
A Katona József Művelődési Központban március 30-án délelőtt 10 órakor ünnepi tanácsülésen
Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter adja át a várossá nyilvánítást dokumen

táló oklevelet.

GyomaendrődiHíradó.
A Gyomaendrődi Városi Tanács lapja. Felelős szerkesztő: Homok Ernő. Kiadja: a Gyomaendrődi Városi Tanács. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomda Gyomaendrődi Üzemében. Gyomaendrőd, Kossuth u. 1(}-12.
Vezérigazgató: Háromszéki Pál. Terjesztik a gyomaendrődi poslahivatalok és hírlapárusok.

Engedélyszám: IIl/PHF/I08/BE ISSN 0238-8391
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Ufót látott a körzeti orvos?
Narancssárga svájcisapka az égen

VÁROSAVATÓ l.
~--- --I

"Számomra, aki e megyében szület
tem, s nőttem fel, gyökereim ide köt
nek, nagy megtiszteltetés, hogy ezen
ünnepi alkalomból önöket, sönökön
keresztül a várossá érett Gyomaendrőd
polgárait köszönthetem. Én még Gyo
mának és Endrődnek ismertem e he
lyet. A gimnáziumban egy sorban ültem
"vacer" tanulótársaimmal, s Gyoma
volt az a pont, ahol a szülőföldemről ér
kező vasúti melIékvágányról a fővágá

nyú vonatra szálltam át. Nekem élő em
lék, századunk jeles személyének Hu
nya Istvánnak alakja. A Gyuricza csa
ládról szóló könyv olyan közeli hozzám,
mintha rokonaimról szólna az írás.
A Kner Nyomdát mindig is büszkén em
legetem. A csendőrsortúz pedig, ami
paraszt eleinkre dördült el, máig mélyen
vési emlékezetembe, hogy milyen sor
ból indultunk, milyen sorsból emelked
tünk ki." - mondta többek között Ma
róthy László környezetvédelmi és víz
gazdálkodási miniszter március 30-án
délelőtt a Katona József Művelődési

Központban rendezett ünnepi tanács
ülésen, melyen átadta Jenei Bálint ta
nácselnöknek a várossá nyilvánítást do
kumentáló oklevelet.

Az ünnepi tanácsülésen - melyen
részt vett többek között dr. Becsei Jó
zsef, a Békés Megyei Tanács általános
elnökhelyettese, Nagy Jenő az MSZMP
Békés Megyei Bizottságának titkára,
Szabó Béla, Gyomaendrőd megyei ta
nácstagja, valamint Gyoma és Endrőd

elszármazottjai - Gyomaendrőd város
sá nyilvánítása alkalmából a település
szülöttei kimagasló tudományos és köz
életi munkásságának elismeréseként
a város lakossága és tanácsa tiszteleté
nek jeiéül Gyomaendrőddíszpolgárává

fogadták Pál Lénárd akadémikust, az
MSZMP KB nyugalmazott titkárát, és
Sztanyik B. László főigazgatófőorvost,

az Országos Béketanács elnökét.
Gyomaendrőd várossá fejlődésében,

egészségügyi és kulturális értékeinek
gyarapításában huzamosabb ideje kifej
tett kimagasló szakmai és hivatásbeli ér
demei elismeréseként Gyomaendrődért
emlékplakett kitüntetésben részesítették
Darvas Tibor nyugalmazott általános
iskolai igazgatóhelyettest, Honti Antal
grafikust, dr. Jánosik Bertalan vezető

körzeti orvost, dr. Pikó Béla nyugalma
zott főorvost, Varga Zsigmond nyugal
mazott általános iskolai igazgatót, vala
mint Jenei Bálint tanácselnököt.

(Az ünnepségről szóló tudósításain
kat a lap 5-8. oldalán olvashatják.)

Húsvét hétfőn...

Március 27-én este öt perccel nyolc óra
előtt dr. Frankó Károly éppen ügyeletes
körzeti orvos és sofőrje személygépko
csival a Körösi Állami Gazdaság körös
ladányi út melletti telepe mellett elhalad
va, különös, sőt fantasztikus égi jelen
ségre lett figyelmes. Mintegy tíz kilomé
ternyire tőlük Dévaványán túl, attól kissé

ztrájk ...
Mint arról lapunk márciusi számában

hírt adtunk, a Körös Kazángyártó és
Gépipari Vállalat Gyáregysége előbb

a vállalati küldöttgyűlés bojkottálásá-
(Folytatás a 9. oldalon).

12 OLDAL
VÁLTOZATLAN ÁRON!

Pártértekezlet előtt

Megfogyva bár, de ...
Az április 22-i városi pártértekezlet

előkészületeiről Kóris Györgyöt az

MSZMP Városi bizottságának első tit

kárát kérdeztük, aki elmondta, hogy az

alapszervezeteknél március 20-ig lezaj

lottak a küldöttválasztó taggyűlések. Az

alapszervezetek a 159 küldött közül 33

at választottak a jelölést előkészítő bi

zottságba. Március 28-án volt a jelölést

(Folytatás a 11. oldalon).

északra egy narancssárga, pulzáló - ki
világított, lefelé fordított fúrótoronyra
emlékeztető - valamit láttak, amely las
san ereszkedett lefelé, majd földközelbe
érve átalakult egy körülbelül száz méter
átmérőjű svájcisapkához hasonlatos
"tárggyá".

(Folytatás a 3. oldalon.)

A hosszú élet titka

Nyolcvan évesen
még fára mászott ...

Jakab Józsefné levelei
Az egyesülésben tehát nincs hiba. A helyi párttevékenységben igen. Legnagyobb

hiba: nem látják, nem akarják belátni azt, hogy hibáztak, ezért hamisítják meg
a tényeket, hiszen minden kiscsoportos konzultáción a tanácstagi beszámolók nagy
részén elhangzanak azok, amik a lakosságot nyugtalanítják, s ezek nem az egyesülés
ténye, hanem az azóta végzett tevékenység ellen irányulnak.

(Cikkünk a 4. oldalon).

Március 22-én töltötte be 101. életé
vét Uhrin Vendelné, született Galambos
Terézia. Jelenleg ő Gyomaendrőd legi
dősebb polgára.

Terka néni 5 gyermeke közü! három
él még. Egyik lánya Budapesten, a má
sik Marosvásárhelyen lakik. Az idős

(Folytatás a 3. oldalon)
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ATYÁMFIAI, MAGYAROK!
Kettős alkalomra gyűltünk egybe.

S e két alkalom egybefonódik. Ország
zászlót avatunk és 1848. március 15-ére
is tekintünk. Ötvenöt éve - 1934-ben
- született meg a gondolat országzászló
állítására. 1936-ban el is készült ez az
emlékhely. Akkor Bay József reformá
tus lelkipásztor avatta fel. 1945-ben
a feliratot, majd az 50-es évek elején az
akkori gyomai címert is a talapzatrólle
verették. A személyi kultusz szégyenle
tes tettei között - amikor a hazafias ér
zületet (azt nacionalizmusnak minősít

ve) elfojtották az emberekben - az or
szágzászló is eltűnt innen. És most
- amikor a nemzet újraéled, amikorfor
rongva, olykor tanácstalanul, de az el
rontott helyett mást, újat, jót akarva.
különféle pártokba, szervezetekbe
egyesülve - amikor utat keresünk, ak
kor újrafogant és újraéledt a nagyszerű

gondolat: az országzászlót állítsuk fel
újra. A nemzeti színű zászlót - a piros.
fehér, zöld lobogót, amelyik nekünk
magyaroknak legszebb a világon! Olyan
ez a mi világunk - amelyben élünk -,
hogy a láthatatlan dolgokat látható je
gyekben, szimbólumokban ábrázolj uk
ki. Eszméket tárgyakkal fejezünk ki.
- Országzászlónk is ilyen szimbólum.
Egy nemzet szellemiségét és becsületét
hirdeti. Itt lenn összehajtva olyan, mint
egy alvó madár. De fölemelve szinte
szárnya kel és magával ragad, fölrepít és
lelkesít. Hirdesse hát e zászló itt azt
a szellemiséget és becsületet, amellyel
élve emelt fővel járhat minden ember.
Történelmi sorsfordulónkon - amikor
egy nép egy nemzet az útvesztőben utat
keres, akkor - minden egyéni és társa
dalmi gondolat is háttérbe kell, hogy
szoruljon s a nemzeti együvétartozás ér
zése és gondolata kell, hogy uralkodjon.
Ezt kell hogy munkálja, ezt kell hogy
hirdesse itt - és ez a zászló. Bár igaz,
hogy nem a zászló tesz embereket nem
zetté. De ha ugyanazt a nemzeti öntuda
tot erősíti, ha a közös utat, a közös sor
sot idézi, akkor hiszem, hogy ez össze
fog és közös cél felé is visz. A nemzeti
öntudat erkölcsi erő, értékfogalom!

Hazaszeretet, emberszeretet, Isten
szeretet igazságot és becsületet hordoz.
Ha a nemzeti öntudat gyengül, akkor
sorvadni kezd a nemzet. Népességben
is, erőben is és erkölcsben is, ahogy lát
tuk ezt az elmúlt évtizedekben. Mert
egy nemzet nyomorúsága, úttévesztése
akkor jelentkezik, ha a nemzeti öntudat
nem elég erős, vagy ha az hazug. A tör
ténelem során egy nép vagy egy ország
nemzeti öntudatát mindig meghatároz
za annak vezetője; a fejedelem, a király
vagy más. Általuk megerősödött vagy
hullott szét egy ország. Így volt ez né
pünkkel is a honfoglalás idején, vagy
utána, a későbbi évszázadok során.
A mohácsi vész után minden nagy ma
gyar a nemzeti öntudat hanyatlását pa
naszolja. Zrínyi, Bessenyei, Kazinczy,

2

Széchenyi, Kossuth és Petőfi. Mind
a magyar öntudat ébresztését is célul tű

zi ki. Széchenyi talán a legnagyobb pró
fétája ennek, aki felrázza és ébreszti
a népet. Aki nem csak szól, de cselek
szik is. Most is szükség van rá, hogy éb
resszük, erősítsük népünk nemzeti ön
tudatát.

A másik veszedelem a hazugság,
amellyel önmagát is áltatja s félrevezeti.
Amikor nem akar szembenézni a való
sággal, amikor nem ismeri fel hibáit.

nem ismeri be tévedéseit. Amikor a
rosszat is jónak minősíti, s az erkölcs
telent és tisztátalant letagadja selfedezi,
amikor nem a köz érdeke, hanem egyé
ni önzése áll tettei s szavai mögött. Ami
kor egy népet a hazugság így altat és rin
gat, akkor elvész becsülete, s öntudata.

Milyen hát az igazi nemzeti öntudat?
O!yan, amit mindenekelőtt az IGAZ
SAG jellemez! Az öntudat a legmaga
sabb rendű ismeret ezen a világon. Az
ismeret lényege pedig az igazság. Az
igazság megismerése ad szilárd alapot
a jövőnek. Amit hazugságra épít valaki,
az előbb vagy utóbb összeomlik. S elve
széssel fenyeget. Egy nemzet számára is
ez végzetes lehet. De az igazi nemzeti
öntudat szükséges, hogy mindenkié, az
egész népé is legyen. Mert nem él senki
a másik helyett ezzel. Ott kell, hogy le
gyen a szívben, s ki kell, hogy terjedjen
a művelődés és értelem egész területé
re. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha
gyermekeinket kicsiny kortól fogva erre
neveljük. Az igazsággal megismertet
jük, a hazugságot meggyűlöltetjük,pél
daképeket állítunk és magunk is példát
adunk. Ha kezüket fogva érzik - mellet
tünk -, hogy a haza szent, s ezt a hazát
szeretni kell. Mert a nemzet, s haza rám
nézve adottság, amelyet vállalni életünk
árán is büszkén kelL Úgy példát adni,
hogy Petőfi legmegrázóbb verssorait ők
is tudják mondani:

"Ha nem születtem volna is magyarnak
E néphez állanék azonnal én
Mert elhagyott, legelhagyottabb
Minden népek között a föld kerekén. ,.

Ez a nemzeti öntudat vitte, adott szár
nyakat Kossuthnak és a márciusi ifjak
nak 1848-ban. S így lett március 15-e né
pünk s történelmünk legnagyobb, legdi
csőbb napja. Olyan ünnep, melyre em
lékezve szívemet egy csodálatos érzés
s az öröm áthatja. Büszke és felemelő

érzés, amelyben most is - a sok baj és
nehézség mellett is - boldog szívvel val
lom: hálát adok Istennek, hogy én ma
gyar vagyok. Mert ez a sok vészben té
pett és sok bajban sebzett, elnyomott
nép 1848. március 15-én úgy tudott ösz
szefogni - Petőfi, Jókai és Vasvári mellé
állni, hogy valóra vált amit együtt zeng
tek a Nemzeti Múzeum előtti népgyűlé

sen: " ... esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk!"

Március 15-e a vér nélküli forradalom
győzelmes napja, amelyen megvalósult
egy nemzet szabadságvágya. Legyünk
eleink méltó utódai, akiket e szent cél
e városban is összefogásra késztet és lel
kesít! Legyűnk egy szabad, független
ország boldog építői, akiknek tetteit és
életét az utókor áldja és büszkén hir
deti! Sipos Tas Töhötöm

(Elhangzott 1989. március 14-én az or
szágzászló avatásán.)

Képünk a március 15-i koszorúzáson ké
szült

Agyomai piactéren 13 m2-es
elárusítóhely bérbe vehető.

~ves bérleti díj összege 12 480forint.
Erdeklődni lehet aVárosi Tanács V. B.

Igazgatási Osztályán.

AFa- és Építőipar; Szövetkezet
Gyomaendrőd, Kossuth út 61-63.

felvesz BOSCH-vizsgával rendelkező

hűtőgépszerelőt

átalánydíjas munkahelyre.
Jelentkezés: munkaügyi osztály.

Telefon: 67/31-833

AGyomaendrődi Katona József
Művelődési Központ

saját üzemeltetésű büféjébe
jó megjelenésű,

szakképzett eladót
keres.

Személyes jelentkezést várja az
intézmény igazgatója.
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"Akikért a harang szól . .. "

Nyolcvanévesen még fára mászott.

- mint az a személyi igazolványból kide
rül- négyessel kezdődik.

Az ünnepeltet Szabó Incéné, a Haza
fias Népfront GyomaendrődiBizottsá
gának titkára és Giriczné Mercz Ilona,
a családi iroda vezetője köszöntötte vá
rosunk lakossága nevében.

Fotó: Kovács Erzsébet

Választás előtt
Felhívás az intézmények, szervezetek és

gazdaságok vezetői részére.
Kedves Barátunk! A Hazafias Népfront

Városi Bizottságának megválasztása ez év
május 19-én a Katona József Művelődési

Központban délután 14 órakor kezdődik.

A korábbi gyakorlattó] eltérően a választó
polgárok 1,5 százalékát kérjük delegálni a sa
ját irányítása alatt áIJó szervezettől. Kérjük,
hogy nevesített javaslatát szóban közölje,
vagy írásban szíveskedjen eljuttatni a Hazafi
as Népfront Bizottságához április végéig.

Egyben kérjük arra is, hogy a saját környe
zetében szíveskedjen megismertetni a kü]
dötteket a szervezett dolgozókkal. A küldöt
tekkel a jelölőbizottság fog elbeszélgetni.
A megválasztásra kerülő vezetésre a jelölő

bizottság vezetőjénél, dr. Kolbusz Juditnál,
a gyomaendrődi ügyvédi munkaközösségben
tehet javaslatot.

Hazafias Népfront Városi Elnöksége

Ufót látott... ?
(Folytatás az l. oldalról.)

Az izé, amit talán legegyszerűbb ufó
nak, nem azonosílOtI repülő rárgynak,
avagy repülő csészealjnak nevezni, há
rom-négy perc alatt érc földet, illelve eny
nyi ideig vole láthaló. A furcsa jelenség
még kél alkalommal isméllődötlmeg. Az
orvos és sofőrje megrökönyödve szem
lélee az égi csodát.

A harmadik ufó megjelenésél köve
lően húsz óra tíz perc körül - mint
dr. Frankó Károly elmondta - egy Gyo
maendrőd felöl érkező kék 1500-as La
dát is megállílOllak, hogy azok ucasai is
bizonYÍlhassák. miszerint az orvos és so
főrje szeme nem káprázik. Az autóból
négy fialalember szálll ki, s bizony ők is
igencsak elcsodálkozlak a narancsszinű

rünemény lállán.
- Semmiféle repülőgép, vagy helikop

rer zúgására emlékezterő zaj nem hallat
szolI. Én éleremben mosllállam először

ilyet, pedig estérőlesrére kémlelem az ég
bollOt, hiszen a csillagászal a hobbim.

- Nem gondolja, hogy gömbvillámot
látlak?

- Nem, ebben bizros vagyok. A gömb
villámról ugyanis minden eddig megje
leni írást, és könyver elolvasiain. s bizton
állírharom, hogya 27-én esre rapaszraleak
egyáltalán nem hasonlírollak a gömb vil
lámhoz. Ezekben a napokban egyébként
például húsvél előllÍpénteken Ecsegfalva
és Dévaványa közöli az egyik gyoma
endrődi orvoskollégám is lároll hasonló
fényjelenségekel az égbolIOn, sől az álta
lam elmondOIlakai egy dévaványai orvos
is megerősÍlhelÍ. Kérném azokar a szem
lanúkal, akik ezekben a napokban, vagy
máskor hasonló megmagyarázhalatlan
jelenségekel rapaJ'ztaltak, azok jeleni
kezzenek. - mondta végül d~. Frankó
Károly. H. E

• •

Hunyed Simon Péter
szervező titkár

Tímár Máté
e1nők

sen önkéntes, nem kötelező! Ugyanis
a kisnyugdíjasok és gyenge anyagi hely
zetű hozzátartozók helyett a költségtérí
tést vállalják a közületek, a vállalatok,
a szövetkezetek és a Baráti Kör.

Városunk második világháborús ál
dozatai, mintegy 752 ember (620 ka
tona, 78 zsidó, 54 front alatt elhunyt
személy).

Mi úgy gondoltuk, hogy több mint
negyven év elteltével épp itt az ideje,
hogy tisztességesen emlékezzünk meg
azokról- akikért a harang szól- a II. vi
lágháború áldozatairól. Nekünk, az
életbenmaradottaknak kötelességünk
ez a tiszteletadás és ezzel együtt példát
mutatunk az utánunk jövőknek is.

Mi teljes mértékben tisztában va
gyunk azzal, bogy milyen nagy fába vág
juk a fejszénket, de azt is tudjuk, hogy
ilyen nemes cél érdekében, közös össze
fogással nagy tettekre is képesek le
szünk. Tudjuk, hogy milyen nehéz ma
gyar történelmet írni, kőbe vésni még
nehezebb. Éppen ezért kérünk minden
falunkbélit - endrődit és gyomait 
a most született városunkban, hogy
mindenki lehetősége szerint segítsen
a nagy és közös cél érdekében, őértük,
akik mindenüket odaadták, mert az éle
tüket adták.

(Folytatás az 1. oldalról.)
asszonyt 66 éves fia gondozza. A 101.
éves asszony semmiféle gyógyszert nem
szed, s nem is szedett soha. Egészséges,
jó étvágyú, leginkább a tejet és a sült
szalonnát kedveli. Fia elmondja, édes
anyja az orvost is csak hírből ismeri, sőt

még 20 évvel ezelőtt Terka néni 80 évesen
a ligetben és a templomkertben a fákra
mászott, s úgy szedte a hársfavirágot.

- Néhány évvel ezelőtt - meséli a
fia -, vásároltam édesanyámnak egy kis
rumot; megkóstolta, nem ízlett neki, azt
mondta, "ez bundalé, fiam!" Vettem
neki azután vegyespálinkát. Ez sem íz
lett anyámnak, így aztán hoztam egy
üveg 50 fokos kékszilva pálinkát. Ez
már ízlett. Azóta a kis laposüvegébe töl
tök mindig fél decit, s ezt "elszopogatja"
k.ét hónap alatt. Terka néni szemüveg
nélkül olvas, varr, s néz tévét, csak
a hallásával van gond.

A 101 éves asszony személyi igazolvá
nyát 1955. április 7-én állították ki,
s 1960. áprilisában újították meg. Az
igazolvány 1965. áprilisában járt le. Az
1888. március 22-én született asszony
személyi száma nem kettessel, hanem

A Budapesten működő "Endrődiek

Baráti Köre" klub vezetősége és tagsága
tavaly, a tavaszelői közgyűlésen úgy
döntött, hogya szülőfalunkban kezde
ményezzűk a második világháborús ál
dozatok tiszteletére egy emlékmű felál
lítását. Ezt a döntésünket a Hazafias
Népfront október 20-i ülésén előterjesz

tettük, amit a gyűlés résztvevői kedve
zően fogadtak. Ott nyomban megalakí
tottuk az emlékbizottságot tíz taggal,
aminek elnökévé választottuk Jenei Bá
lint tanácselnököt.

Az első ülést november 18-án tartot
tuk meg. Döntöttünk arról, hogy mind
két városrészben a meglévő első világ
háborús emlékmű talapzata fölötti rész
re márvány borítást helyezünk, és arra
vésetjük fel a neveket. Előrelátható

an egy-egy név fölvésésének költsége
(anyag + munkabér) 1000 forint körüli
összegbe kerül.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy senki
ne maradjon le az emlékműről, ezért
kérünk mindenkit, hogy hozzátartozóit,
ismerőseit közvetlenül mindkét város
részben a tanácsházán, illetve a kiren
deltségen jelentsék be. Továbbá arra
kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy
lehetőségeik szerint a költségtérítést,
vagyis személyenként 500-1000 forint
összeget a takarékszövetkezetben a 269
98370 számú egyszámlára fizessék be.
Természetesen ez a hozzájárulás telje-

A hosszú élet titka
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"Döntsenek az endrődiek!"
Fenti című cikkben Hunya Eleknek, a Ha

zafias Népfront elnökének nyilatkozata je
lent meg a Gyomaendrődi Híradó 1989 már
ciusi számában. A nyilatkozat Hunya Elek
Úr nagyfokú tájékozatlanságát bizonyítja.
Nem kellően tájékozott, ugyanis a Tanács és
szervei lakossági kapcsolatairól alkotott
511988 számú tanácsrendeletben foglaltak
ról, melynek 12.§-a a városkörzeti tanácsko
zásokkal foglalkozik. A 3. bekezdés kimond
ja, hogy:

"a városkörzeti tanácskozásokon a lakossá
got tájékoztatni, illetőleg véleményét kell kérni
különösen:" a tanács éves munkájáról, a tele
pülés általános rendezési tervéről, a tanács kö
zéptávú tervéről, területszervezési kérdések
ről, a közszolgáltatást és kommW1ális ellátást
alapvetően érintő fejlesztésekről, stb.

Én úgy emlékszem, hogy akik hozzászól
tak, természetes és törvényes jogaikat gya
korolták azokon a tanácskozásokon, ame
lyen részt vettek. (Már akik egyáltalán szót

kaptak.) Úgy tünt, egyes vezetöi megnyilvá
nulásokból, hogy célszerű csak a dicsérő hű

ségnyilatkozatokra szoritkozni, különben
"oda a becsület", arrogáns hozzászólásokra
nincs szükség. Ha mégis van ilyen, a jelenle
vők nehogy megtapsolják, mert akkor szin
tén "oda a becsület". Pedig ez a tanácsrende
let nem ezt sugallja. Ugyan kérem! Tegye
meg, hogy tanulmányozza át!

Figyelmébe ajánlom továbbá a történel
met. Ezen belül is a sztálinízmust, annak kri
tériumait, a sztálinista demagógiát! Sajná
lom, de úgy érzem, hiányzott az óráról, mi
kor ezt tanították az iskolában. FigyeJjen!
- A sztálinizmus kritériumai többek között:
a kisebbség diktatúrája többség felett; a ha
talom gyakorlásának biztosítása akár fegyve
res testületek bevonásával is; a szabad véle
ményalkotás és véleménynyilvánítás mega
kadályozása; demagógia (nagyhangú hazug
ígérgetés, népcsalás, népámítás) demokrati
kus jelszavakkal megtűzdelve.

Úgy gondolom a fentiek alapján meg fogja
gondolni, mikor milyen dologra, megnyilvá
nulásra használja ezután a sztálinista jelzőt.

Tanulja meg milyen az, mielőtt valamit ah
hoz hasonlít.

A becsületes jelzőt illetően: relatív, hogy ki
kit tart becsületesnek, s egyáltalán mikor, mi
a becsület. Véleményeink ebben is eltérőek.

Én nem becsülöm semmire azt a kutyát, ame
lyik csak a védelmet nyújtó kerítésen belül
mer ugatni. Ha az, hogy én szemtől szemben
egyenesen mondom meg valakinek valamiről

a véleményemet, nem becsületes, akkor én
azt vállalom. Erről ennyit! Egy dologban
egyetértünk. "Minél előbb pontot kell tenni
a téma végére". Tegye meg azt amit ilyenkor
a Hazafias Népfront Elnökének - aki ilyen
világosan látja a dolgokat - tennie kell:
.,DÖNTSENEK AZ ENDRÓDIEK"

Jakab Józsefné
GyomaendrÖd. Napkeleti u. 21.

Hunya Elek válaszol
Tisztelt Jakab Józsefné! A Híradóban közölt észrevételeihez a következő a vála

szom:
1. Az ember életét írott és íratlan törvények, előírások tömege szabályozza. Az ön

által emJítell tanácsrendeletet a Hazafias Népfront figyelembe veheti, de nem köte
lezö érvényű. A népfrontmunka lényege, hogy a lakossági többségi véleményeket
képviselje, de figyelembe kell venni a kisebbség véleményét is. Nem ugyanaz a hely
zet, mint amikor ön aktív dolgozója volt az endrődi tanácsnak, amikor is a népfront
nak a hatalom kiszolgálása volt afeladata.

2. Az Endrődi Cipész Szövetkezetben és az ezt követően megtartott falugyúlések
óta igen sok ember szabadon mondta el véleményét, s ezeket a véleményeket tár
gyalta meg a népfront bizottsága, amely 45 föből áll. Atestület döntése alapján a min
denkori városkörzeti tanácskozás vezetőjét kérik, hogy kérdezze meg ajelenlevőket,

miszerint akarják-e hallani a már többször, több helyütt szinte azonosképpen és
ugyanazon emberek által elmondottakat? A Hazafias Népfront székházában jegyző

könyvek őrzik ennek tényét, s ezt Kiszely, aki a gyomai tanácskozáson a résztvevők

állásfoglalása szerint nem kapott sZÓt, bármikor megtekintheti.
Az őslakos gyomaiak kértek meg a gyűlés előtt arra, hogy szavazzanak a jelenle

vők, ha az ön által képviselt emberek kérnének szót. (A gyomai kérések előadói közül
egy sem volt vezető beosztású.) A várost építő, szépítő, társadalmi munkát végző

embereknek elege van ebből a huzavonából, civakodásból. Elismerem, hogy mindezt
a szavazás elött el kellett volna mondanom. Az említett polgáron kívül mindenki, aki
jelentkezett, korlátozás nélkül elmondhatta véleményét.

3. A levél többi részéhez annyit, hogy amikor a felszólalók elmondták beszédeiket
az endrődi tanácskozáson, ezt követően ajelenlevők többsége nem azt várta önöktől,

hogy egymás után- mint máskor- kiosonjanak a teremből, hanem talán úgy lettvolna
tisztességes, ha a válaszadást is megvárják.

4. Szerencsére a becsület kérdése, mint általános emberi érték elbírálása, nem
önökre van bízVa.

5. Ha ön annyira egyenes embernek vallja magát, mint ahogyan írja, akkor akár
amunkahelyemen, akkor akár időnként aHNF értekezletein is megkereshetett volna
és egyenesnek tartott véleményét elmondhatta volna. Nem pedig üzengetve társaival,
hogy mikor és hogyan rúgják ki alólam a széket. (Csak megjegyzem, hogy az év feb
ruár 17-én megrendezett közgyúlésünkön titkos szavazás eredményeként a szavaza
tok 86%-át kaptam meg, s ennek alapján újabb öt évre választottak aszövetkezet el
nökévé.)

6. Végezetül úgy emlékszünk jó néhányan, hogy ön oszlopos tagja volt az endrődi

önálló tanácsnak, amikor is jóval többet tehetett volna Endrődért, mint amennyit
tett. Sok értelmes embert sikerúlt távol tartaniuk ahatalomtól és Endrődtől ahatalom
gyakorlása közben. Ajelen helyzetben is sok értelmes feladat van Endrődön, amihez
inkább szerveznék meg a teoni akaró embereket.

Összefoglalás helyett kérem a szerkesztőséget, hogy biztosítson helyet az olvasók
levelei számára is, skérem az endrődi fiatalokat, dolgozó embereket, értelmiségieket,
hogy írják meg véleményeiket avároskörzeti tanácskozáson elhangzottakkal kapcso
latban. Huny. Etek

a Hazafias Nép(ronl Gyomaendrödi Bizottságának elnöke
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Egy állásfoglalás margój ára
Az MSZMP Városi Bizottsága 1989. március 6-án állásfoglalást

fogadott el, amelyet a gyomai március 6-i városkörzeti tanácskozáson
közzé is tettek. Én párton kívüli vagyok, nem tartozom e közösség
fennhatósága alá. ÁlIásfogJalásuk számomra nem domináns. Mégis,
úgy érzem, az igazságnak tartozom azzal, ha néhány pontatlanságra
felhívom a T. figyelmüket. Endrőd lakosságának nem az egyesülés
ténye ellen volt és van kifogása. Amikor szerveztük a közös utat, volt
közös cél. Ehhez közös volt az akarat is. A közös útról azonban
a vezetők félretérítették a közös "szekeret'·. Ez nem vitatható tény.
Az endrődi és gyomai emberek ezért elégedetlenkednek. Ez nem
néhány endrődi személyes ügye, egyéni véleménye, nincs endrődi és
gyomai ellentét, legfeljebb az, amit a vezetők éleznek íróasztaluk
védelmében az "oszd meg és uralkodj" elve alapján.

Olyan nehéz ezt elfogadni, a híbát elismerni? Nem volna már itt az
ideje felébredni? Új szelek fújnak. Az MSZMP is megújul mind poli
tikai irányvonalában, mind intézményrendszerének működtetésé

ben. Nem kellene már ehhez az újhoz alkalmazkodni? Gondolják,
hogy Gyomaendrőd felett megáll az idő') NEM! Néhány személy
kigoly6zása megoldja a helyi elhibázott politikai és gazdasági dőnté

seket? NEM! Esetleg nem tudnak új programot hozni? Ezért kapasz
kodnak a régibe? IGENI

Az egyesülésben tehát nincs hiba. A helyi párttevékenységben
igen. Legnagyobb hiba: nem látják, nem akarják belátni azt, hogy
hibáztak, ezért hamisítják meg a tényeket, hiszen minden kiscsopor
tos konzultáción a tanácstagi beszámolók nagy részén elhangzanak
azok, amik a lakosságot nyugtalanítják, s ezek nem az egyesülés
ténye, hanem az azóta végzett tevékenység ellen irányulnak.

Ezek nem ENDRŐDI-GYOMA! ellentétek, hanem településfejlesztési
egyensúlyi zavarok következményei. Hangoztatásuk nem szereplés
vágy, hanem keserű igazság, mindegy ki, hol, hogyan mondja el.

Az MSZMP Városi Bizottsága üljön össze újra, gondolkodjon ej az
elmúlt időszakon, különben az állásfoglalásuk utolsó bekezdésében
nyíló szóvirágo k immortelle koszorúnak lesznek jók a fejükre, mert
azok csak jól öntözött szóvirágok, melyek már senkit sem lelkesí·
tenek. Jakab Józsefné

AKOMMUNISTÁK MÉG TANÁCSKOZNAK, .,
A Gyomaendrődi Híradó márciusi számában a pártbizott

ság állásfoglalása a párttagok felé szólt. A pártbizottság állás
foglalásában szereplő kérdésekről a város kommunistái az
április 22-i pártértekezleten még tanácskoznak.

Kóris György első titkár
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VÁR S.A.V.A.TÓ I
~- - __I
Egy irányba folyik a Körös
ezer meg ezer évek óta, -
bár mielőtt szabá!yozták
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

akárfejfa, 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 nagyobbat 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,

TÍMÁR MÁTÉ:

VÁROS-KÖSZÖNTŐ

- bár gond nélkül nem éltünk soha-,
s félrerakva azt, ami elválaszt
bontani a lelki körgátakat,
kopogtat a ránkköszöntö század,
fogadni a jövő polgárokat,
közös kenyérrel, hozzá közös sóval-,
az sem baj, ha verejtékünk s6zza-,
íveljen már remény-szivárvánnyá
nemzedékek robot-sorsad6ja!
így köszöntsük frissen-városunkat,

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
Keselyűsön és 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!

Gyoma +Endrőd = Gyomaendrőd város
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
mezőtúriak és gyomaendrődiek. Össze
köt bennünket a Körösök és Beretryó 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, mi sze
rettük és szeretjük Gyomaendrődöt.

Az együttműködéseink, kapcsolódá-

saink köre szinte határtalan, de elég ha
csak azt tudjuk, hogy az Á. G. Gyoma
endrődifaüzemevégzi 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 Peresi
holtágat a Viharsarok Halászati Szövet
kezet kezeli és a helyi halboltot is üze
melteti, hogya 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)

A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa 16/1989. számú határozatával
16 megyében 41 nagyközségei 1989.
március l-jei hatállyal várossá nyilvá
nított. Békés megyében Gyomaend
rőd és Sarkad városi jogú nagyközsé
gek, valamint Battonya, Mezőberény
és Mezőhegyes közvetlen megyei irá
nyítású nagyközségek kaptak városi
rangot. Az újonnan várossá szervezett
településekkel együtt a városok száma
U-re nőtt, a városi népesség száma
254400 főre, aránya 48,6%-ról
61,2%-ra emelkedett.
Gyomaendrőd Békés megye észak

nyugati részén, a Hármas-Körös part
ján 84-90 méter tengerszint feletti ma
gasságban fekszik. Felszíne sík, terüle
tileg az alföldi nagytájhoz, belvízrend·
szere alapján a Körösvidék rendszeré
hez tartozik. Közigazgatási területe
304 km2

, a megye U városa közül a leg
nagyobb határú; népessége alapján
sorrendben a 6., négyzetkilométeren
kénti 54 fős népsűrűségével a 9. helyen
áll. Az országos vasúthálózatba egy fő

és egy mellékvonallal kapcsolódik.
A Budapest.Lökösháza nemzetközi
fővonal Békéscsabával közvetlenül
összeköti. A városon halad keresztül
a 46-os főközlekedési út, amely Szol
nok megye és - Mezőberényen át
- a megyeszékhely felé biztosít közle
kedési kapcsolatot. Területét még bá
rom alsóbbrendűközút is átszeli.

A városavató ünnepségről készült videofe vételt igényesetén a Tanács Titkársága gazdál

kodó- és társadalmi szervek, valamint intézmények részére térítésmentesen kölcsönzi.
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Tisztelet aszülőföldnek

ztanyik B. László

Dr. Farkas OllÓ, belügyminisztériumi
főosztályvezető:

- Engedjék meg, hogy az elszárma
zottak nevében is kőszöntsem 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, amig 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 gyennekkori 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
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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 tanszékvezetőtanár:
- Az ifjúságom köt ehhez a tájhoz.

Endrődönszülettem 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 ösztöndíjával-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 döntőttem el,
bogy 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 elsősorbana munkásságomat
értékelték. Gondolom az életpályám
alapján, talán a szakmai tudományos és
közéleti tevékenységem elismeréseként
kaptam e címet. Hozzá kell tennem: ter-

sának szolgálatába állítanák, akkor úgy
ítélem meg, hasznosabb munkát végez
nének.

Most a köszöntés íratlan szabályai
szerint azt kellene mondanom, hogy 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
endrődvárosi 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 pedigjó 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, ba 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. J:.n öröm
mel üdvözlöm ezeket a változásokat.

- Bizonyára hallott róla, hogya Kö
rös Kazángyártó és Gépipari Vállalat
gyomaendrődi gyáregysége le kíván vál
ni a békéscsabai közponuól. Ön - ha jól
tudom - annak idején szerepet játszo{[
abban a bizonyos energiaracionalizálási
program pénzügyifedezetének előterem

tésében, amelyet a kazángyártás fejlesz
téséhez pályázo[{ meg - agyomaiaknak
köszönhetően - a vállalat. 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-

Díszpolgáraink

Pál Lénárd, akadémikus, az MSZMP
KB nyugalmazott titkára:

- Mindenekelőtt nagyon örülök
a megtisztelő kitüntetésnek. A szülő

földhöz való kötődést egész életemben
fontosnak tartottam. J:.letemnek egy je
lentős részét, fiatalságomat itt, ezen
a vidéken Gyomán, Gyomaendrődön,

Békés megyében töltöttem. Gyomán
jártam polgári iskoiába, ezt követően

bejáró diákként Békéscsabán a Felső

Kereskedelmi Iskolában tanultam
tovább, s érettségiztem 1943-ban. J:.r
deklödésem már korán a fizika, a kémia
és a matematika felé fordult, s minden
vágyam az volt, hogy tudományos kuta
tással foglalkozzam. Szülőföldemről

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 mun.kám 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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Darvas Tibor: - Budapesten születtem
1920. február 12-én. Számomra ez az 1989
es év jubileumi esztendő. Hetvenedik
évemben járok, 1939-ben kaptam Nagy
kőrösön a tanítói oklevelem, s idén szeret
ném átvenni az aranydiplomát is. 1949
ben - negyven éve - kötöttem házasságot
gyomai lánnyal, s ez adta ama biztos hátte
ret, hogy maradék néikül élhettem válasz
tott hivatásomnak. 1949-ben jelentkeztem
a Pedagógiai Főiskolára, ahol 1952-ben
szereztem tanári oklevelet. Mint magyar
történelem szakos tanár dolgoztam az
övónőképzőben, majd a helyi "kisgimná
ziumban". 1959-ben a 2. sz. Általános Is
kola nevelője lettem. Tíz évig az ipari ta
nulókat is oktattam és a dolgozók iskolájá
ban is igyekeztem eredményesen dolgoz
ni. Nevelői pályám csúcsát jelentette,
hogy tanítványom az országos magyar
nyelvi versenyben először országos har
madik, majd egy év múlva országos első

helyezett lett. Legjobban az óvónőképzö

ben éreztem magam, mert tudtam, hogy
kollégákat kell nevelni. Nyugdijazásom
előtt tíz éven át az iskola helyettes igazga
tója voltam. Nem szakadtam el volt isko
lámtól, s núg bírom, ma is szívesen foglal
kozom ismereteim gyarapításával. Azt
tartom, hogy a tudás holt anyag, ha nem
szolgálja az emberi közösséget. Hivatáso
mat folytatja lányom, aki a 3. sz. Általános
Iskola nevelője, fiam pedig Szegeden él
családjával, ö a Szeged nagyállomás főnö

ke. Két unokánk jelenti az igazi "arany
diplomát" ...

Honti Antal, grafikus: - Gyomán szü
lettem 1921. szeptember 17-én régi keres
kedő családban. A békéscsabai Felső Ke
reskedelmi Iskolában 194I-ben érettsé
giztem. 1944-től 1946 áprilisáig katona,
majd hadifogoly voltam. Ez idő alatt Mei
!inger Dezső és Homokai József festőmű
vészek tanítványaként gyarapíthattam tu
dásomat. A belkereskedelmi minisztéri
um kétéves kirakatrendezői és dekoratőri

iskolájának bizonyítványát 1962-ben sze
reztem meg, a művészeti ágakban pedig
autodidakta módon képeztem magam.
1948-tól 53-ig saját kerámiaműhelyem

ben, 1953-tól Békéscsabán egy reklám
grafikai műhelyben, később az endrődi,

a gyomai és a mezőtúri ÁFÉSZ-nál, a me
zőtúri gépészeti főiskolánál do19oztam,
mindenütt mint tervezőgrafikus. Étter
mek, üzletek, csárdák, pénzintézetek bel
ső és külső tereinek dekoratív kialakítása
it, faliképeit, rézdomborításait készítet
tem, melyek megtalálhatók az ország leg
különbözőbb részein. Több önálló kiálli
Uíson és számos kollektív tárlaton vettem
részt. A galériát 1980-ban nyitottuk meg,
s ebben Gyomaendrődrőlfestett képeimet
láthatják az érdeklődők. A galéria évente
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több alkalommal ad otthont különböző

művészeti programoknak. A Művelődési

Minisztérium Szocialista Kultúráért kitün
tető jelvényét 1986-ban kaptam meg. Ars
poetikám: néptanítói szinten világító lám
pásként szolgálni a humán kultúrát, a köz
ízlés nevelése terén.

Dr. Jánosik Bertalan: -1933-ban szület
tem Battonyán. A szülőföldön töltött
gyermekévek után gimnáziumba részben
otthon, majd ~~ódmezővásárhelyen és
Szegeden jártam. A gimnáziumot követő
en a Szegedi Orvostudományi Egyetemen
folytattam tanulmányaimat, ahol 1957
ben szereztem meg az orvosi diplomát. Az
egyetemet követően mintegy hét évig
a szegedi dr. Petri Gábor vezette 1. sz. Se
bészeti Klinikán dolgoztam. Tekintve,
hogy Szegeden ezen idő alatt nem tudtam
lakáshelyzetemet megoldani 1964-ben el
vállaltam Endrődöna körzeti orvosi állást,
amelyben itt a köz javára megszakítás nél
kül folytattam orvosi hivatásomat. 1984
ben nagy megtiszteltetésként megbíztak
a vezető körzeti orvosi feladatokkal is.
Endrődön történt letelepedésemhez hoz
zájárult a közéleti kérdésekkel való kap
csolatom. 1969 óta vagyok folyamatosan
tanácstag, illetve a testület egészség
ügyi és szociális kérdésekkel foglalkozó bi
zottságának vezetője és ez év februárjától
a végrehajtó bizottság tagja. Ezen időszak

alatt igyekeztem e társadalmi tevékeny
ségben a magam és segítőtársaim szakmai,
hivatásbeli tudását lehető legjobban a köz
javára kamatoztatni. Hitvallásom: soha
sem ártani, és lehetőség szerint mindenütt
segíteni a rászorultakon. Ezt a hivatásom
területén túl a társadalmi életre is értem,
ahol véleményem szerint egyetlen járható
út, a közös megoldások békés úton törté
nő keresése.

Dr. Pikó Béla: - Hetvenkettedik életé
vemben vagyok. Öseim sok generációra
visszamenőleg mind gyomaiak voltak és
kisgyermek korom óta - közép- és felsőfo

kú iskolai tanulmányaimat, valamint kór
házi működésem idejét leszámítva - én is
állandóan itt élek és dolgozom. A Debre
ceni Orvostudományi Egyetemen végzett
tanulmányaim befejezése után Csongrád
megyébe a szentesi kórházba kerültem,
ahol belgyógyász alorvos lettem. Rövid
ideig tartó magánorvosi tevékenységemet
leszánútva 1949. október l-jétől folyama
tosan Gyomán dolgozom, előbb mint
OTr. majd az átszervezésekkel VBCS kör
zeti és végül belszakrendelést vezető, iliet
ve csoportvezető főorvos. Jelenleg nap
mint nap nyugdíjas magánorvosként tevé
kenykedem. A sok lemondást is igénylő

pályámat mindig szépnek találtam.

Varga Zsigmond: - Vésztőn születtem
1923-ban. A szeghalmi gimnáziumban
1942-ben érettségiztem, majd elvégeztem
a községi közigazgatási főiskolát. Előbb

Vésztőn, majd Endrődön, s ezt követően
Gyomán a Járási Tanácsnál dolgoztam.
1951 óta lakunk Gyomán. A szegedi taní
tóképző főiskolán 1958-ban szereztem ta
nítói oklevelet, s ezt követően a gyomai 2.
sz. Általános Iskolánál kezdtem dolgozni.
1965-ben igazgatóhelyettes, majd 1970-től

az iskola igazgatója lettem. Aktívan be
kapcso!ódtam községünk politikai és tár
sadalmi életébe. 1960-tól hat éven át
a népfront titkára voltam, 1963-tól lettem
tagja a járási tanács végrehajtó bizottságá
nak, 1967-ben országgyűlési képviselővé

választottak. I971-től 1985-ig a megyei
képviselőcsoport vezetője voltam. Taná
csi vonalon 1955-ben megkaptam a Kiváló
Dolgozó kitüntetést, pedagóguspályám
elismeréseként 1970-ben az Oktatásügy
Kiváló Dolgozója, 1975-ben Kiváló Úttö
rővezető, majd 1981-ben a Gyermekekért
emlékérem kitüntetéseket kaptam. Közé
leti munkám elismeréseként 1975-ben pe
dig a Településfejlesztésért megyei emlék
plakettet. Korán felismertem, hogy Gyo
ma és Endrőd települések jövőjét csak
együtt célszerűépíteni. Egyesülni, s együtt
várossá nőni - ezt a településfejlesztési
célt, s ennek szolgálatát őszinte szívvel,
lelkes cselekvéssel szolgáltam.

Jenei Bálint: 1936-ban Gyomán szület
tem - tősgyökeres gyomai vagyok. Min
den bizonnyal ez és a számomra csodálato
san szép Hármas-Körös mindig elszakítha
tatlan köteléket képezett aszülőföldhöz.

Sajnos iskoláim elvégzése után öt évig
mégis távol kellett dolgoznom, de 1960
márciusától folyamatosan itthon dolgo
zom. Hazatértemkor 3 évig a járási tanács
műszaki ellenőre voltam, majd több mint
II évig az Építőipari Szövetkezetben vé
geztem irányító munkát. 1974. május l-jé
vel választottak a gyomai pártbizottság tit
kárává, majd 1982. január l-jével a gyo
maendrődi tanács elnökének. Mindkét te
rületen elsődleges, legfontosabb felada
tomnak szülőföldem,majd Gyomaendrőd

fejlesztését tartottam. Úgy érzem, elkép
zeléseim döntő többsége megvalósult.
A városi cím elérése ezt a hitem erősíti,

bár még sok a megoldandó feladat. Eddigi
munkámért sok elismerést kaptam, me
lyek közül kiemelkedik a "Munka Érdem
rend" ezüst, a "Haza Szolgálatáért" arany
fokozata, az Ifjúságért Érdemérem, és
a "Szocialista Kultúráért" kitüntetések.
A "Gyomaendrődért" emlékplakett azon
ban mindig a legkedvesebb lesz számom
ra, mert ez fejezi ki igazán eddigi munká
mat és azért is, mert ezt az itt élő emberek
véleménye alapján kaptam.
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PRAKTIKUS MEGOLDÁS = "PRAKTIK" KISSZÖVETKEZET

ztrájk a kazángyárban!

Vegye igénybe a Praktik Kisszövetkezet szolgáltatásait.
Festés, mázolás, tapétázás most kedvezményes áron! Rövid határidővel. Gépkocsijavítás
- vizsgáztatás, autódiagnosztika (Szabó Lajos műhely, Gyomaendrőd, Sugár út. 60. sz.)

Víz- és fűtésszerelés - üvegezés, képkeretezés (áplilis 1Q-től a Piros malom nál üzemelő műhelyben).

Ács és asztalosipari munkák, lakásépítés, felújítás, szennyvíz-elvezető rendszerektervezése, kiépítése,
bekapcsolása, egyéb gépi földmunkák vállalása -villanyszelelés

Ezerjó Vendéglönk házias ételekkel, tájjellegű (homoki és eglil termelői borokkal válja kedves
vendégeit. Családi és vállalati rendezvények megtartását vállaljuk, kedvezményes áron- igény

esetén kitelepülünk- összes befogadó képesség 100 fő +a pince 30 fő- hangulatos zene (hétfó-kedd
kivételével) 12-14 óráig kedvezményes árú menükiszolgálás. Rendszeres menüfogyasztóknak május

Hétől minden 11. menüt ingyen adjuk. Nyugdíjasoknak további kedvezmény
legyen a munkatársunk! Megbízható munkaerőket alkalmazunk!

Szakképzett kőműveseket- faipari [ács-asztalos) szakmunkásokat, lakatosokat,
konyhai dolgozókat veszünk fel

Felveszünk továbbá betanított férfi és női munkásokat fa- fémiparí szerelőipari üzemünkbe,
egy- ill. kétmúszakos munkarend-negyvenórás munkahét-üzemi étkeztetésilehetőség

kedvezményes áron - teljesítménybérezés
Érdeklődni személyesen vagy telefonon:

Központi íroda: Gyomaendrőd, Kossuth út 21/1. Telefon: 31-591
Termelési központ: Gyomaendrőd, Lévai u. 4. (Piros malom) Telefon: 31-906

Figyelje új boltjaink megnyitását!
(várhatóan április 15-30 között folyamatosan nyílnak)

Élelmiszer-Csemege bolt- Lenin út 214. szám (Kötőípari bolt mellett)
Élelmiszer és csemegeárukárusítása mellett gyorsétkezési lehetőség

(tej, tejtelmék, főtt és sült töltelékáruk, hideg-meleg szendvicsek, cukrászsütemények,
presszókávé stb.)

Palackozott italok üzlete és üvegvisszaváltó: Bajcsy Zs. út 71. sz. (Ezerjó Vendéglő mellett)
Borsodi SÖI állandóan kapható a legalacsonyabb áron válasunkban

Üdítő és egyéb italok bő választékban
Divatáru - sport - horgászcikk üzlet
Lenin út 190. sz. (volt Családi lloda)

Farkasinszki Attila verseslemeze

"Hogy melegednének

az emberek ..."
Bizonyára sokan emlékeznek az end

rődi Farkasinszki Atti/ára, az amatőr

versmondóra, aki a legutóbbi "Ki, mit
tud?" versenyein vált országosan is
mertté. A Magyar Mozi- és Videofilm
gyár alkotógárdája Böjte Józse!, szer
kesztő-rendező irányításával "Hogy
melegednének az emberek ... " címmel
Farkasinszki Attilával verses nagyle
mezt készítettek. Farkasinszki Attila
-első, s reméljük nem utolsó-önálló le
meze a Honvédelmi Minisztérium tá
mogatásával készült el, s a Költészet
Napjára került az üzletekbe.

*
Részletek a lemezborítóról: " ... Lát

tam egy rendkívüli fiatalembert az Új
hullám című műsor legutóbbi adásában.
Farkasinszki Attilának hívják, nevét és
arcát a "Ki, mit tud?"-on ismerte meg
a nagyközönség, a vers- és prózamondó
kategóriában indult. GyönyöfŰen sza
valt, tehetséggel. Díjat nyert, nagy taps
sal, szakértő elmék azt mondták, hogy
fantázia van benne.

Ez a fiatalember suszter. Betanított
munkásként dolgozik a kisváros
cipőipari üzemében. Egy gimnáziumi
osztályt végzett csak el, ingén, zakóján
megannyi zseb, de ezek állandóan teli
vannak könyvvel, irodalmi folyóirattal.
Van négy-öt barátja a kisvárosban, kü
lönös szerzetek, az egyik fest, a másik
zongorázik, azokkal jár össze hosszú es
tékre, megbeszélik a világ dolgait. Cso
dabogárnak tartják őket a városban, ki
vált a "Ki, mit tud?" óta, de ő ezt telje
sen megérti: nem minden suszternek
hobbija az irodalom, van, aki sokkal
okosabbat csinál ... " (Medgyesi Gusz
táv: Az utolsó suszter. Élet és Irodalom,
1988. októbe~ 21.)

" ... FaJkasinszki Attilát nem a Bleri
ot-típusú Ikarusz-embernek tartom, de
olyannak, aki - mint ama komiszhitű

kölyök - talán nehezebbre vállalkozott:
a földön próbált szállni, felszállás nél
kül. A földön, magával megbéklyózva,
hiszen ha nem esik egybe a sok véletlen:
a sorkatonai szolgálat, az 1988-as Ki,
mit tud?, egy jóhiszemű és figyelmes pa
rancsnok (szolgálati parancsa), misze
rint Farkasinszki honvéd tehetsége sze
rint köteles elindulni a szavalóverse
nyen, akkor a gyomaendrődi szakmun
kás, a Vácott szolgáló közlegény sza
vakból, több száz versből szőtt szárnyai
talán örökre rejtve maradnak előttünk.

Legfeljebb a kabátját vette volna néha
le, hogy lássuk az inge alatt rejlő "dudo
rokat", mint amikor egyszer-egyszer ba
rátai unszolására kötélnek állt és kéré
sükre verset mondott. Verset, csak úgy!
Borozás közben e!-eltűnődve. Verset,
verseket a maga és a haverok kedvére.
Igazi örömmel és tiszta szívvel. "
(Bella István: Ajánlás helyett)

(Folytatás az l. oldalról).
val, utóbb munkásgyüJésen elfogadott hatá
rozattal igyekezett nyomatékot adni önálló
sulási szándékának. Április l2-én délelőtt

tíz órától délig kétórás figyelmeztető sztráj
kot szerveztek. Az alábbiakban Cseh Éva tu
dósítását közöljük, amely a sztrájk napján
a rádió Déli Krónika adásában hangzott el:

Ismét sztrájk van Gyomaendrődön, ám
most nem a nyomda, hanem a Körös Kazán
gyártó és Gépipari Vállalat Gyáregységének
kollektivája kíván nyomatékot adni akara
Iának.

Mégpedig annak, hogy különválhasson
a békéscsabai anyavállalattól. Tehát mine
önálló gyár termelhessen. Aztgondolná az em
ber, hogy ez egy természetes dolog, ám 1985
óta ezt nem sikerülc elérni. Aztán ez év márci
us 1O-én a 170 tagú kollektiva munkásgyűlé

sen újból kifejezte eme óhaját. Mivel úgy lát
ják, hogy nem kapják meg ugyanazt az erköl
csi és anyagi megbecsülést, mint a közpone
dolgozói, ugyanakkor jóval többet termel
nek, mint a békéscsabaiak.

Március óta szinte egymást érik a munkás
gyűlések, a küldöttgyűlések, ám az anyaválla
lat, a békéscsabai mindent megtesz azért,
hogy az elszakadást megakadályozza 
mondják a gyomaendrödiek. Az igazgató
leállította a gyáregységi felújításokat, és az
ecsegfálvi üzemrész beruházását is saját ha
táskörbe helyezte. Ilyen előzmények után áp
rilis 12-én 10 órától 12 óráig figyelmeztető

sztrájkot tartol/ak a gyomaendrődiek.

Erről azonnal értesítel/ék a központ igaz-

gatóját, dr. Moskovits Sándort, a Békés me
gyei Tanács illetékesei!, valamine a Szakszer
vezetek Megyei Tanácsát. Ez idáig a helyszín
re csak az újságírók érkeztek. Az érinteuek
közül még nem jelent meg senki Gyomaend
rödön. Néhány perccel dél előu azonban
a vállalat igazgatója Békéscsabáról telexen
üzent, hogy délután két órára munkásgyűlést

hív össze.
A délutáni munkásgyűlésendr. Moskovits

Sándor mellett szót kért az időközben Gyo
maendrődre érkező Murányi Miklós, a me
gyei tanács elnöke is, aki a vállalat vezetésé
vel szemben úgy foglalt állást, hogy mihama
rabb szükséges megoldani a két egység kö
zötti problémát, s ez csak a kettéválással kép
zelhető el.

A munkásgyűlésen a vállalat igazgatója
bejelentette, hogy április l4-ére rendkívüli
küldöttgyűlést hív össze.

A több, mint négy órán át tartó küldött
gyűlésen tulajdonképpen az önállósodás kér
désében nem született döntés. Május 2-re
a gycmaendrődieknek el kell készíteniük az
esetleges leválás esetére a vagyonmegosztás
kérdését taglaló anyagot, a vállalat igazgató
jának pedig ugyanerre az időre az átalakulási
törvény adta lehetőségről kell írásban táj é
koztatnia a küldöttgyűlés tagjait. A követke
ző küldöttgyűléstmájus 5-re hívták össze..

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogyakazángyári
dolgozók április l 7-én, hét/őn reggel 6 órától
folyamatos sztrájkot hirde/lek ...
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Ötös a tanítánéninek

MEGRENDELŐLAP

A megrendelölap bérmentesítés nélkül bánnely helyi postaJádában elhelyezhetö, illetve a gyoma
endrödi postahivatalokban a hírlapárusoknak átadható.

Az OKISZ által meghirdetett Országos
Munkaversenyen megyénk több ipari szövet
kezete közül az ENCI is pályázott. Az érté
kelésnél az 1988-as év gazdasági eredményeit
vették figyelembe, s dolgozták fel számítógé
peken. A rangsorolás után kiderült, hogy
megyénk ipari szövetkezetei közül az Endrő

di Cipész Szövetkezet nyerte el az OKISZ
vándorzászlaját, s ezzel együtt lehetőség

nyílt arra, hogy a szövetkezet három dolgo
zója a Szövetkezeti Ipar Kiváló Dolgozója
kitüntető címet kapja meg. Ez alkalomból
április 24-én délután ünnepi közgyűlést ren
deznek az ENCI-ben, ahol az OKISZ képvi
selője adja át a vándorzászlót s az ezzel járó
kitüntető címet.

Lesz szauna is ...

KITÜNTETETTEK

ELSÖAZENCI

Közeledik a nyár, és ezzel egyűtt

a strandidény is. Az Erzsébet-ligeti
strand kapuit várhatóan május l-jén
nyitják meg a látogatók előtt, a temp
lom-zugi és a Hármas-Körös menti sza
bad strandok nyitása pedig június l-jén
lesz.

A termálfürdő nyitására elkészül az l.
sz. Vízműtelepen az ipari vizet szűrő és
tisztító rendszer. Nyár elejétől - a ter
vek szerint - már a sokak által várt szau
na is fogadja majd a vendégeket. Meg
kezdődött az új kemping építése is.
A fürdő terűletén a Praktik Kisszövet
kezet egy melegkonyhás önkiszolgáló
vendéglőtépít, amely június l-jén nyit.

A templom-zugi szabad strandon
e]űltették a már néhány év múlva lom
bot adó fákat, s a szezonra mintegy 40
méteres partszakasszal bővűl a strand
területe.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa hazánk felszabadulásának 44. évfordu
lója alkalmából a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát adományozta Szabó Bélá·
nak, a KISZ Békés megyei Bizottsága
első titkárának, városunk megyei tanács
tagjának, és Szántai Lászlónak a Mezőtúri

Á. G. gyomaendrődi telepe rakodógép-ke-
zelőjének,alapszervezeti párttitkárnak.

A Munka Érdemrend bronz fokozatát
kapta Smiri Eszter, az ENCI titkámője.

is, hogy az együttes sztárja a koncert kezde
tekor még amolyan napóleonos kosztümben
igyekezett melegíteni a közönséget, késöbb
azonban az idő előrehaladtával már csak egy
mini oadrágszokoyácska, a felsőtestén pedig
egy laza melltartónyi meUényke engedte sej
tetni az idomokat. Nem csoda, hogy két szám
között a rajongók soraiból olykor-olykor fel
harsant, hogy "szép vagy Lilla!"

A másfél órás koncert díszletét tehát Lilla
és némi lila köd nyújtotta. A zenére és a lát
ványra ily módon nem lehetett panasz, ám az
erősítés minősége (vagy a terem akusztiká
ja?) hagyott némi kívánnivalót maga után.

*
Vincze Lilla a koncert előtt adott rövid in

terjút lapunknak:
- Mit jelent számodra ,Az év énekesnöje"

kitünlelö cím?
- Elsősorban felelősséget, azt tudniillik,

hogy évröl évre rászolgáljak a címre.
- Melyek a Napóleon BLD ez évi tervei?
- Lilla címme! most került az üzletekbe az

első szólólemezem, nyáron pedig készítjük
az együttes új LP-jét. S közben természete
sen turnézunk.

- Milyen zenei stílusban játszik a NBLD?
- Igazából ezen még nem töprengtünk, ha

mégis meg kellene fogalmaznom, akkor is
csak olyasféle fantázianevet adhatnék, mint
a sanzonmetál.

- Van-e példaképe a sanzonmetál énekes
nöjének?

- Több is, de csak néhányat mondanék:
Barbra Streisand, Nina Hageo, David Bo
wie, Mike Oldfield.

- Végezetül még két kérdés. Mi az eredeti
foglalkozásod?

- Tanítónő. De tulajdonképpen még nem
tanítottam, mert éppen végzős diákként jöt
tem össze a zenekarral.

- Családi állapotod?
- Hajadon vagyok... H. E.

"Szép vagy Lilla!"

Telt ház volt április 7-én este a Katona Jó
zsef Művelődési Központban, amikor is szín
padra lépett a Napóleon Boulevard. A közel
múltban kettős sikert könyvelhetett el az
együttes: a csapat énekesét, Vincze Lillát az
1988-as év énekesnőjévé, a "Júlia nem akar
a földön járni" című dalukat pedig az év dalá
vá választották. A fiatal közönség nem pa
naszkodhatott, a Napóleon BLD - elsősor

ban Vincze Lilla hangjának, másodsorban
pedig az énekesnő alakjának és mozgásának
köszönhetően - igazán forró hangulatot te
remtett Gyomaendrődőn is. Történt ugyan-

Megrendelem a Gyomaendrődi Híradó című lapot példányban,
kérem az alábbi címre kézbesíteni:

Megrendelőneve: _

Címe: _

Előfizetési díja: fél évre 36,- Ft egész évre n,-Ft
Az előfizetésidíjat a fenti címen nyugtával jelentkezőkézbesítőnekfizetem.

aláírás

Fogyassza Ön is
a kedvező élettani hatású termékünket,

aPUSZTA-KENYERET!
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Két kérdés Maróthy ász/ó
környezetvéde/fT}i fT}iniszterhez

Ünnepi beszédében Ön Cyomaendrő

döt és környékét a Körös-vidék leg
szebb, legromantikusabb vízparti tája
ként emlegette. Szólt a város idegenfor
galmáról, s ezzel kapcsolatosan a 25
holtág mentén található több ezer nyara
lóról. Sajnos holtágaink többségének vi
ze a rendszeres vízcsere ellenére is für
désre, vízi sportra a szennyezettsége
folytán egyáltalán nem alkalmas. A me
der eliszapolódott, kotrásra lenne szük
ség. Ehhez viszont pénz kellene. Tud-e
valamiféle segítséget adni e munkák el
végzéséhez az ön minisztériuma?

- Nem. A minisztérium pénze ugyan
is, éppen a Parlament döntése alapján
az elmúlt évben 15%-kal csökkent. Ezt
az összeget pedig az eléggé megkopott

Pártértekezlet előtt

az vízvédelmi rendszerekre, a hírrend
szerek és a műtárgyak felújítására, mo
dernizálására kell költeni. Egyébként az
ön által említett eliszaposodás nem ma
gától következik be. Ennek az okát fel
kell kutatni, s meg kell szüntetni. Gon
dolom a szervesanyag-szennyezés elég
nagy a holtágak mentén. Én ezt tudom
javasolni, s nem értek egyet azzal az ész
revétellel, hogy ha van pénz, akkor van
megoldás. Sok pénzzel is lehet fölösle
ges munkát végezni.

- A Hármas-Körösön átívelődévavá
nyai híd megerősítésimunkálatai már ja
vában folynak. Több száz tonna követ
raktak a folyómederbe, több kilométeres
szakaszon elcsúfították az árterel a lánc
lalpasokkal, teherautókkal fákat tarol-

tak le, bokrokat irtottak ki. Ezt tapasz
talva a gyomaendrődiek, de a vidékiek
közül is többen adtak hangot felháboro
dásuknak. Mit szól ön mindehhez?

- Az országban több száz ilyen bea
vatkozásról tudok. A medernek az ez
esetben történő áttöltése teljesen kor
rekt művelet és ennek visszahordása is
megoldható. A munkák elvégzésének
lelkiismeretessége, a munkakultúra
persze más dolog. Szerencsére ez a fajta
munkakultúra a mi ágazatunkat kevés
bé jellemzi. Véleményem szerint az ön
által említett környezetrombolást, gon
datlanságot az élő természetbe való
ilyenfajta beavatkozást nem lehet meg
engedni. . . -er-

. Foló: Veress Erzsi

Megfogyva bár de • • •
(Folytatás az 1. oldalról).
előkészítő bizottság alakuló ülése, ahol megválasztották
a bizottság elnökét, aki Fekete László lett, helyettese pedig
Gellai László. Az elfogadott munkamódszer szerint két
menetben beszélgetnek el a 159 küldötte!' Először is javasla
tot, véleményt kérnek 21 pártbizottsági tag személyére, ezen
belül pedig két tisztségviselőre,majd a megyei pártértekezlet
15 küldöttének személyére és a megyei Pártbizottság két tag
jának személyére. A második menetben a jelölőbizottság

a legtöbb javaslatot kapott személyekkel beszélget majd el,
s ha ajelöltek vállalják a megbízatást, úgy ennek alapján aján
lást tesznek.

A pártértekezleten előterjesztett beszámolót április lQ-én
a pártbizottság megvitatta, ám személyi kérdésekben nem
foglaltak állást.

Mint Kóris Györgytőlmegtudtuk az április 22-én - az ENCl
nagytermében - 9 órakor kezdődővárosi pártértekezlet a párt
tagok részére nyilvános lesz.

- A megyei pártbizottság határozata alapján a pártappará
tus 9 főről 5 főre csökken. Kovács Sándor és Király Erzsébet
munkatársak már új munkahelyen dolgoznak, Szakál József
korengedménnyel nyugdíjaztatását kérte, Sóczó Ottó titkárt
pedig korábbi munkahelyére, a Csepel Autógyár Dévaványai
Gyáregység vezetői posztjára hívták vissza. Fülöp István
munkatársat a párt részéről a Hazafias Népfront gyomaend
rődi bizottságának titkári posztjára jelöltük. A létszámcsök
kenés okoz némi gondot a pártértekezlet előkészítésében,de
igyekszünk megoldani az előttünk álló feladatokat - tájékoz
tatott Kóris György. H. E.
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r-------JMi!? MöI? Míkör-IC--?---
MOZIK MŰSORA RENDEZVÉNYEK

.A p o L L o Katona József" lVIűvelődésiKözpont

Vili, a veréb (magyar rajzfilm)

Csalogány (szovjet mesefilm)
Mesevideó
Rajzverseny
No megállj csak nyuszi!
Kaland a szigeten

Fehér feketében (amerikai)
A Ninja színrelép (amerikai)
A leghosszabb nap (I. II. rész, amerikai)
Hegylakó (angol)
Hegylakó (angol)

VÁSÁROK

Városi vers- és prózamondó verseny
Középiskolás filharmóniai előadás

Ifj úsági filharmóniai előadás
"Állati nap" címmel kisállat és díszmadár kiállítás

Bolhapiac

,.'89-es új Hofi kabaré" címmel Hofi Géza estje
Bolhapiac

GyomaendrődSTK-Medgyesegyháza
GyomaendrődSTK-Kamut
Olimpiai ötpróba, futás
Indítás: Erzsébet-liget
Honvédelmi öttusa
középiskolás csoporlVerseny

Gyomaendrőd STK-Füzesgyarmat

Déryné lVIíivelődésiHáz

9--13-ig

19óra
9--13-ig

9óra
9óra
12 óra
9--18-ig

16,30 óra
17 óra
8 óra

16 óra

26.

16.

MÁJUS

6.
20.
22.

22.

ÁPRILIS

15.
17.
19.
22-23.
MÁJUs

8.
14.

Ápr. 16. Orosháza av.
Ápr. 20. Sarkad oák.
Ápr. 22. Kondoros oák.
Ápr. 29. Köröstarcsa oák.
ÁpT. 29. Elek oák.
Ápr. 30. Szarvas av.
Máj. 4. Vésztő oák.
Máj. 6..7. Gyula av.
Máj. ll. Okány oák.
Máj. 13. Mezőberény av.
Máj. 14. Gyomaendrőd oák.

Rövidítések:
oák. = országos állat- és kirakodó vásár
av. = autóvásár

Sportrendezvények: labdarúgás
ÁPRILIS

Olimpiai ötpróba
Aki az áprilisi és a májusi olimpiai ötpróbát teljesíti azok kÖZÖl[ 2 db 500 Ft-os
takarékbetétkönyvet is sorsolunk ki május 21-én a kerékpárpróbán, melyet
a Takarékszövetkezet ajánJol[ fel.

ss

Az istenek a fejükre estek
Kobra (amerikai)
Háborús játékok (amerikai)
Háborús játékok (amerikai)
Volt egyszer egy Amerika I-II. (amerikai)
Túsztörténet (magyar)
Matador (spanyol)

Szuperhekusok (olasz)
Afrikai expressz (olasz)
Rémült rohanás (amerikai krimi)
Vadon (magyar történelmi kaland film)
Kék villám (amerika(akciófilm)
A sárkány útja (hongkongi kalandfilm)
Matador (spanyol film)

Testek csábítása (nyugatnémet)
Filmklub (bérletes előadás)

Testek csábítása (nyugatnémet)
Fantasztikus labirintus (amerikai mesefilm)
D'anounzio (olasz)
Filmklub (bérletes előadás)

Kommandó (amerikai akciófilm)
Tizenötéves kapitány (szovjet ifjúsági)
Szerepcsere (amerikai)

oK

ÁPRILIS

22. 19 óra
23. 18 óra
24. 19 óra
29. 19 óra
30. 18 óra

MÁJUS

l. 19 óra
6. 19 óra
7 18 óra
8. 19 óra
13. 19 óra
14. 18 óra
16. 19 óra

ÁPRILIS

20. 18 óra
20. 20 óra
21. 18-20
22-23. 18 óra
22-24. 20 óra
24. 18 óra
27-29. 18-20
30-1. 18 óra
30-1. 20 óra
gyermekeknek:
20-21. 15 óra
28. 8 óra

10 óra
14 óra
15 óra

MÁJUS

4-6. 18-20
7-8. 18-20
11-13. 18-20
1~15. 18 óra
1~15. 20 óra
18-20. 18 óra
18-20. 20 óra
gyerekeknek:
11-12. 14 óra

ANYAKÖNYVI HÍREK Nem vonulunk ...
Szül.rések: Takács Mátyás és Rojik GízeUa leánya Ágnes

március 20-án

Kolob László is Kulik Éva leánya Nóra március lS-~n

Sztancsik László ~s Farkas Margit fia Zsolt március 22-én

Füzi Gábor András és Bányai Dona leánya Krisztina már

cius 23-án

Timár Lajos László és Gurbán Ildikó Márla fia Alex Igor

március 25-én

Farkas Zoltán és Szász Katalin leánya Viktória április 2-án

Tóth Ferenc és Hegedús Zita Mária fia Viktor

Balogh Béla és Burai Hajnalka leánya Tamara ápritis4-én

Halá/eselek: Kovács Istvá.nné született Püski Róza áp·

rilis6-án

Az MSZMP GyomaendrődiBizottsága 1987
ben hozott állásfoglalása értelmében május
l-je felvonuJássai történő megünneplésére
a jövőben csak kerek évfordulók alkalmából
kerul sor. Ennek megfelelően az elmúlt év
hez hasonlóan ez évben is felvonulás nélkül,
majális formájában kerül sor május l-je meg
ünneplésére. Az endrődi és a gyomai ligeti
sportpályákon délelőtt 10 órai kezdettel
a Művelődési Központ amatőr művészeti

csoportjai, valamint az MHSZ modellezői

adnak színes bemutató műsort.

A Kner Nyomda
gyomaendrődi üzeme
felvesz férfi dolgozókat

segéd és betanított munkára
Feltétel: 8általános iskolai

végzettség, életkor 45 év alatt
Jelentkezni lehet

amunkaügyi osztályon

Gyomaendrödi Híradó
A Gyomaendrőd Város Tanácsának lapja. FelelŐS szerkesztő: Homok Ernő. Kiadja: a Gyomaendrőd Város Tanácsa. Gyomaendrőd,Szabadság tér l.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a KDer Nyomda GyomaendrődiUzemében, Gyomaendrőd,Kossuth u. 10-12.
Vezérigazgató: Háromszéki Pál. Terjesztik a gyomaendrődi postahivatalok és hírlapárusok_

Engedélyszám: lll/PHF/108/BE ISSN 0238-8391
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Kóris György nem gondolta, hogy Dankó kerül a helyére Hét kérdés válasz nélkül ...

Maszek lesz avolt első titkár

Újra ufók!

Mit látott
a pilóta a rizs
földek felett?

Vörös gömb
az égen...

(ll. oldal.)

(4. oldal.)

Városi pártértekezlet

Akűldőtteknek nem tetszett
abeszámoló...

A gyomaendrődi pártbizottság múlt
év október 24-én az országos pártérte
kezlet állásfoglalásából adódóan meg
határozta a helyi feladatokat. Ekkor úgy
foglaltak állást, hogy a megújuláshoz
nincs szükség pártértekezletre. Az ezt
követő hónapokban a párttagság úgy
ítélte meg, hogya változás Gyomaend
rődön is lassú, s a pártbizottság munká
jában érdemi változás nem tapasztalha
tó. Ez év január 23-án döntött úgy a

(folytatás a 3. oldalon.)

Az
ÁFÉ5Zelnöke

nem
nyilatkozik

(12. oldal.)

Elmentek szétnézni asötétben

Ahörcsögvadászok
tragikus
balesete

(9. oldal.)

Jogellenesnek nyilvánították akazángyáriak sztrájkját!

LevélNémeth Miklós miniszterelnöknek!

Gondban van dr. Moskovits Sándor, a válla- A sztrájkolók nevében az igazgatót próbálja
lat igazgatója meggyőzni Kóra István marós
FOI6: Veress Erzsi

Murányi Miklós, a Békés Megyei Tanács el
nöke, mint a vállalatot alapító szerv vezetője

(2. oldal.)
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Szujó Zoltán
gyáregységvezető

Tisztelt Németh Miklós Elvtárs!
KIÁLTVÁNY

az államigazgatáshoz, a gazdálkodói szférához,
aközvéleményhez

A"Körös" Kazángyártó és Gépipari Vállalat Gyoma·
endrödi Gyáregysége 1989. március 10-töl különböző
eszközökhöz folyamodva önálló vállalatalapítási szán·
dékát nyilvánította ki. Aleválás, az önállósodási szán
dék olyan gazdálkodónál robbant ki, amelyik az elmúlt
években bizonyította, hogy szakmájában valós piaci
versenyhelyzetben dinamikusan fejlődik, és rentábili·
san gazdálkodik.

Aleválási szándékot érzelmi töltet oldaláról megért
jük. Annak a gazdasági racionalitás szférájába tartozó
indokai ellenben nincsenek, és agyáregységikollektíva
épp ezért meg se tudta fogalmazni.

Agyomendrödi kollektiva az elmúlt hetekben érzel·
mileg annyíra túlfűtött állapotba került, hogy az utóbbi
napokban a legsúlyosabb eszközhöz, sztrájkhoz folya·
modott.

A jelenlegi helyzet értékelése a következö: harcba
szállt egymással a gazdasági racionalitás, a józan gaz·
dálkodás és a zsarolástól sem visszariadó érzelmek vi·
lága. Népgazdaságunk nagyon sok gonddal küzd. Az
egyik kérdés ebben a helyzetben, hogy mi győzedel·

meskedhet, és milyen példát mutat a népgazdaság
további sorsát befolyásoló gazdasági mozgásokra.
Gyöznek az érzelmek, vagy érvényesül a racionalítás.
Agyáregység viselkedése amellett, hogy zsaroló szán·
dékú a vállalati küldöttgyűlés, az államigazgatás felé,
olyan társadalmilag is veszélyes köntösben jelenik
meg, hogy minden alulról jövő kezdeményezés, igy
agyáregységiszándék az előre mutató, a kibontakozás
oldalán álló jelenség. Figyelmen kivül hagyja azt a nem
elhanyagolható elemet, hogya kibontakozást a haté
konyság, a gazdaságosság szolgálja. A zsarolás és
a megfélemlités eszköze azt a célt is szolgálja a gyár
egység érzelmileg felfűtött kollektívája kezében, hogy
a törvényesség; a jog érvényesítése ne történhessen
meg.

Avállalat békéscsabai küldöttei, akik a megfélemlí
tést a leghatározottabban elutasítják, követelik a tör·
vényességet, a szabályosan működő küldöttgyűlés ha
tározatainak betartását, és élesen elhatárolják magu
kat attól, hogy az államigazgatás engedve a zsarolás
nak, hatalmi eszközökkel "belenyúljon" egy gazdálko
dó hosszútávú stratégián nyugvó, a környezetéhezmil·
lió szállal kapcso lődó belsö szuverén működésébe.

Avállalat gazdasági vezetése és a békéscsabai kül
döttek követeljük atörvényesség érvényesítését.

Követeljük, hogy az illetékesek a megfélemlítésnek,
a zsarolásnak ne engedjenek. Az ügyben illetékesek
a helyzet megítélésénél, és döntések meghozatalánál
megfelelö, tárgyilagos információk alapján agazdasági
racionalítás szempontjait figyelembe véve döntsenek.

Kérjük az államigazgatást, a hatalom birtokosaít,
hogy tisztázzák felénk, gazdálkodók felé, hogya társa
dalmi kibontakozást mível kívánják szolgálni: engedve
az érzelmeknek, zsarolásnak és fenyegetésnek, olyan
mozgásokat indítanak el a gazdaságban, melyek az át
rendezödést a racíonalítások világán kívül helyezi.
A másik út a gazdálkodás, a hatékonyság, a vállalati
szuverenitás alapul- és tiszteletbe vétele.

Álláspontunk: gazdálkodni akarunk, számolni, és
nem leszámolni.

Agazdálkodókszakmai közege tudja: vállalatot épí
teni, műszaki és szakmai kultúrát teremteni, hosszú fo
lyamatot igényel. Ne engedjék ezt lerombolni.

Kiáltványunkat teljes meggyöződésünk és igazunk
tudatában azzal fogalmaztuk meg, hogy végre hangot
kapjon az a kollektíva, amely megőrzi a felhalmozott
értékeket, becsületesen dolgozni és élni akar.

Békéscsaba, 1989. április 18.
Avállalat békéscsabai küldöttei

2

A gyomaendrődi gyáregységi kollektíva tudo
mására jutott, hogy a "Körös" Kazángyártó és
Gépipari Vállalat békéscsabai küldöttei KIÁLT
VANY-ban fordultak az államigazgatáshoz és
a közvéleményhez.

Mi nem tettük ezt, mert munkahelyünkért és
munkánkért aggódó egyszeru emberek vagyunk,
és nem értünk a szócsavaráshoz, nem kiáltozunk
törvényért, hatalmat, zsarolást és jogsértést ak
kor, amikor tudjuk, saját bőrunkön érezzük és
tapasztaljuk nap mint nap, hogy az igazság ilyen
hangzatos szavak mögött kerül meghazudtolásra,
a dolgozói vélemények, a demokrácia kiforgatás
ra, csupán mert a vállalat vezetöinek szűkebb kö
re egyéni érdekei és presztízse ezt indokolja.

A következőkben leírt rövid történetünkből

kérjük, ítélje meg Ön esúlyos szavak és elkesere
désünk jogosságát.

Gyáregységünk 1985. március 15-én önálló vál
lalat alapítási pályázatot nyújtott be a Békés Me
gyei Tanácshoz, mivel erre akkor törvényes lehe
tőségünk volt. A megyei tanácsülés júliustól de
cemberig 3 alkalommal tárgyalta pályázatunkat,
de döntéséről a gyáregységi kollektíva a mai na
pig semmilyen táj ékoztatást, határozatot nem ka
pott. 9 hónapig ment az ügy halogatása - néha
törvénysértő módon -, holott 60 napon belül erre
választ kellett volna kapnunk. Mivel vállalatun
kat 1986. január l-vel önirányító vállalattá szer
vezték, pályázatunkról mindenki megfeledke
zett.

A küldöttgyűlés e belső feszültségektöl terhes
időszakban 3 fordulóban tudta a vállalat igazga
tóját megválasztani, ekkor is igen erőteljes külső

erők ráhatására. Az új választott vállalati fóru
moktól újat nem várhattunk, hiszen a gyáregysé
gi kollektíva mindenütt kisebbségben van, így
a demokrácia fórumai formálissá váltak. A dol
gozókban érdektelenséget, fásultságot eredmé
nyezett. Ezekben az években a vállalat össz ter
melési értékének mintegy 60-70%·át gyáregysé
günk produkálta, közel azonos létszám mellett
úgy, hogy a jövedelmek itt voltak a legalacso
nyabbak.

A két terület, Békéscsaba és GyomaendrŐd

párhuzamos fejlesztése, profilok átcsoportosítá
sa a központba, egyes területek leépítésére az
egyprofilúság erőltetése, a tennékféltés kollektí
vánk belső feszültségét növelte, amely végül is
eredeti kérésünk az önálló vállalat alapításában
fogalmazódott meg 1989. március 9-én.

Ezt követően az elmúlt 2 hónap alatt 3munkás
gyűlés, 3 egyeztető megbeszélés, 2 alkalommal
munkabeszüntetés és 4 küldöttértekezlel volt
e témával kapcsolatban. Amikor önállósági ké
relmünk tárgyában szavazások voltak, e kérdés
19: 16 arányban eldöntésre került, ugyanis 19 bé
késcsabai és 16 gyomaendrődi küldöttből áll
a küldöttértekezJet. A megyei tanács elnöke,
Murányi Miklós 3alkalommal nyilvánította ki vé
leményét, hogy ez a két terület már nem tud
együtt dolgozni, ezért indokoltnak tartja szétvá
lasztását, majd többször ígéretet tett az állam
igazgatási irányítás alá történő helyezés kez-

Gyomaendrőd, 1989. május 5.
A dolgozói kollektíva nevében:

PorubcsánszkiSándor
gyáregységi főbizalmi

Koloh Béla
szb-tag

deményezésére. A mai napig egyik sem történt
meg, csak ígéretek, időhúzás és fenyegetés az,
ami számunkra eddig kijutott.

Miért?
1. Az összefonódás megyei és vállalatvezetői

szinteken minden kezdeményezői készséget le
tört vagy visszautasított.

2. Mert a kibontakozást csak a hatalommal és
joggal mindenáron összetartott vállalat jelenthe
ti, a kisebbségben lévő, de egységes akarattal
szemben.

3. Mert itt még mindig él a város és a falu kö
zötti különbség ki nem mondott, de tudatos fenn
tartása.

4. Mert az antidemokratikus törvények a kis
részlegeket teljesen kiszolgáltatott helyzetben
tartják és érdektelenné teszik a gazdálkodás ha
tékonyságát illetően.

5. Míg a megye harcol a külső központú válla
latok önállóságáért, elnyomja a megyén belüli
hasonló indíttatású kezdeményezéseket.

Mi nem fenyegetni, zsarolni, gyúlésekre járni
akarunk, hanem saját eszközeinkkellehetősége
inket maximálisan kihasználva dolgozni. Szá
munkra érthetetlen, hogy számításokkal alátá
masztva bizonyított, hogy kisebb irányítói appa
rátussal a meglévő eszközeinkkel rugalmasabban
és főleg gazdaságosabban tudunk dolgozni és ezt
miért nem lehet?

Közismert az ország gazdasági helyzete. A kis
vállalatok, vállalkozások lebetőségei korlátla
nok, ugyanekkor miért lehet a törvényre és a jog
ra hivatkozva igazságtalan, de demokratikusnak
kikiáltott vállalati fórumok miatt egy kisebbségi
véleményt semmibe venni?

Igaz, kaptunk ajánlatot a vállalat vezetöi részé
ről, hogy átalakítanak részvénytársasággá vagy
kft-vé, úgy véljük, ez a látszatönállóság csupán
a jelenlegi helyzet átmentését és nem a jelenlegi
feszültségek megoldását jelentené.

Tisztelt Németh Miklós Elvtárs!
A város közvéleménye aggódva figyeli mun

kánkat és teljes mértékben egyetért törekvése
inkkel. Az április 22-én megtartott pártértekezlet
határozatával biztosított támogatásáról, de
ugyanezt tudjuk elmondani a helyi párt-, tanácsi
és különböző alternatív szervezetek nevében is.
Úgy érezzük, az új feladatokhoz személyi és tár
gyi feltételeink adottak, tehát készek vagyunk
a piacon helytállni az ország, a megye és városunk
iparának előmozditása érdekében. Úgy véljük,
az a 15 OOO darab gázkazán, mellyel hozzájárul
tunk a lakosság igényeinek kielégítéséhez, nem
lebecsülendő feladat egy ilyen kis létszámú kol
lektíva részéről.

Fenti levelünkkel, mely az ország gondjaihoz
képest eltörpül, nem untatni szerettük volna, de
kérjük, ügyünkben és a hozzá hasonlókban meg
értően, és mihamarább lépni szíveskedjék, hisz
véleményúnk szerint az ország gondjai is csak úgy
oldhatók meg, ha a legkisebb sejtet tesszük
egészségessé, arra viszont már építhető egy
egészséges szervezet.

Csúvár István
szb-elnök

Kun Lászlóné
szb-tag
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Városi pártértekezlet

Balról jobbra: Soczó Ottó, Gellai Miklós, a pártértekezlet egyik levezető elnöke, dr. Dávid
Imre, a soros levezető elnök és Lovász Matild, 32 MSZMP megyei bizottságának titkára

A küldötteknek nem tetszett
a beszámoló ...

Szunyókált a reform

Dankó Mihály és Fülöp István. Az első

fordulóban nem sikerült dönteni a kül
dötteknek, a második menetben Kóris
György már nem indult, s a két jelölt kö
zül Dankó Mihály 94, Fülöp István pe
dig 25 szavazatot kapott. Ily módon te
hát Dankó Mihály lett a városi párt
bizottság új titkára. A titkárhelyettesi
posztra is két jelölt közül választhatott
a pártértekezlet. Fülöp István 41, Bole
hovszky László pedig 102 szavazatot ka
pott, s így Bolehovszky László kapott
bizalmat a küldöttektől.

Amegye; pártértekezlet
küldötte; voltak

Dankó Mihály, városi pártbizottság
Dr. Dávid Imre, Körösi Állami

Gazdaság
Dr. Csaba Kálmán, városi tanács
Gellai Miklós, Győzelem Tsz
Gonda Károly, Fa- és Építőipari

Szövetkezet
Farkasinszki György, sütőipari vállalat
Jenei Bálint, városi tanács
Koloh Béla, KISZ-bizottság
Dr. Kovács Béla, gimnázium
Dr. Kulcsár Lászlóné, ÁFÉSZ
PorubcsánszkiSándor, kazángyár
Dr. Tóth Lajos, Alkotmány Tsz

Delegáltak:
Dr. Hanyecz Károly, ENCI
Fekete Imre, Hunya, Hunyadi Tsz
Papp Józsefné, Ecsegfalva, községi pb.

Megyei pártbizottsági tagok:
Dr. Dávid Imre
Dr. Kulcsár Lászlóné
Dr. Tóth Lajos

Az április 29-én kezdődött Békés megyei
pártértekezleten egyetlen gyomaendrődi

küldött, Dankó Mihály kért szót. Hozzászó
lásában kérte a pártértekezlet támogatását
a "Körös" Kazángyártó és Gépipari Vállalat
Gyomendrődi Gyáregységének önáJlósulási
törekvéséhez. A hozzászólások nem igazán
hozták tűzbe a több mint négyszáz küldöttet.
A mintegy 18 órán át, hajnalig tartó pártérte
kezlet egyébként nem tárta fel a jelenlegi me
gyei politikai-gazdasági válság igazi okait. Az
egyik gyomaendrődi küldött a kora délutáni
szünetben egy mondatban nyilvánította ki
véleményét az addig elhangzottakról: "Ha
tovább tart ez a dünnyögés, akkor öt órakor
kimegyek a Fradi-Békéscsaba meccsre" .
Küldöttünk többedmagával így is cseleke
dett.

A pártértekezlet után Gonda Károly kül
döttet kérdeztük az elhangzottakról.

- A magam részéről úgy értékelem, hogy
a pártértekezletre a bátortalan útkeresés volt
a jellemző. A hozzászólók ostorozták, kriti
zálták az elmúlt évtizedeket, mindenki az új
iránti igénnyel lépett fel, ám hogy ez az új
program, ez a változtatás milyen legyen, az
nem derült ki. A hozzzászólások másik része
tanácstalanságról árulkodott. Végül is nem
történt semmi, kár volt ennyi időt erre
szánni.

A vita után a jelölőbizottság elnöke,
Fekete László elmondta, hogy az első

titkári posztra több jelölt neve is szóba
került, így például Soczó Ottó, a pártbi
zottság titkára, Fülöp Imre, a MTESZ
Békés megyei Szervezetének ügyvezető

titkára, dr. Kovács Béla gimnáziumi ta
nár, dr. Tóth Lajos tsz-elnök stb. A fel
soroltak közül azonban senki nem vál
lalta a jelöltséget. Végül is három név
került a szavazólapra: Kóris György,

"

az új agrárpolitikát, akkor követjük
a pártot, ha nem, úgy más párthoz for
dulunk." (Hunya Elek)

"Véget kell vetni az egyenlősdiség

nek, s az igazi produktumot igenis meg
kell fizetni." (Eke Lajos)

"Azoknak a nyugdíját kellene lefa
ragni, akik ide juttatták ezt az orszá
got." (Dr. Csaba Kálmán)

"Az egyenesség, az őszinteség még
ma sem sajátja a pártnak." (Botos La
josné)

"Az állásfoglalás semmitmondó. Ha
ezt tudjuk nyújtani a tagságnak és a la
kosságnak, akkor ez volt a párt utolsó
lehetősége ... " (Hunya Miklós)

Városunkban aktív közéletet élő,

po'Útizáló értelmiségi nincs." (Fekete
László)

"Az ember eIbidegült az eszméktől,

mert azok nem váltak valóra, s elhide
gült a hatalom képviselőitől,mert azok
nak nincs erkölcsi tartása. Súlyos árat fi
zettünk azért, hogy olyan minisztere
ink, igazgatóink, tanácselnökeink, párt
titkáraink voltak, s vannak, akik nem
értenek a munkájukhoz."(Kovács
Gábor)

"Engem nem lepett meg, hogy ide ju
tottunk, én már előre szóltam, de annak
idején nem figyelt rám senki." (Cserép
Mátyás)

(folytatás az 1. oldalról.)
pártbizottság, hogy április 22-ére össze
hívja apártértekezletet.

- AzENCI nagytermében megrende
zett értekezleten az 1438 párttagot kép
viselő 159 küldöttből 146-an voltak je
len. Kóris György első titkár szóbeli je
lentése, mint azt a vitában felszólaló
küldöttek közül többen is hangsúlyoz
ták, túl általánosra sikeredett. A beszá
moló inkább a gazdasági folyamatok
elemzésével, mintsem a párt belső életé
vel, gondjaival, fogyatékosságaival fog
lalkozott.

Kóris György hangsúlyozta többek
között, hogy Gyomaendrődön és kör
nyékén a gazdasági szerkezetváltás fo
lyamata még nem igazán erőteljes. El
mondta továbbá, hogy új típusú kapcso
latra van szükség a párt és az értelmiség
között, mert az ország gazdasági, politi
kai helyzetének reális megítéléséhez,
folyamatos párbeszédre, vitákra van
szükség. Az előrelépés érdekében szük
ség van kapcsolattartásra a különböző

alternatív szervezetekkel. (Megjegy
zendő, hogyapártértekezletre nem
kaptak meghívást a Gyomaendrődön és
környékén tevékenykedő alternatív
szervezetek, így a Magyar Demokrata
Fórum és a Független Kisgazdapárt
képviselői.) Az első titkár ezt követően
szólt még Gyomaendrőd gazdaságáról,
kereskedelméről , tanácsi gazdálkodás
ról, a foglalkoztatottságról.

A beszámolót követő vitában tizen
hat küldött kért szót. Az alábbiakban
a vitában elhangzottakból idézünk né
hány gondolatot:

- "A pártbizottság semmit nem tett
azért, hogy a két falu közötti viszony
rendeződjék." (Fónagy László)

"A beszámoló nem tárja fel a helyi bi
zalmi válság okait. .. " (Jenei Bálint)

..Amennyiben az MSZMP támogatja
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KórÍs György nem gondolta, hogy Dankó kerül a helyére .. .

asz les vol es II

Kóris Györgytől a pártértekezlet utánkértünkinterjút:
- Mikor érezte először, hogynemválasztjákújra?
- Konkrétan az, hogy engem egyáltalán nemválasztanak meg, aznem

merült felbennem. A jelölést előkészítő bizottságmunkája soránavelem
történt elbeszélgetések során jelezte, hogy százszázalékos az egyetértés
személyemet illetően. Vetettek fel kritikákat, észrevételeket, de ilyen
körű elzárkózást, ezta helyzetet nemjeleztékszámomra.

- Mit gondol, miért nemkapott bizalmat?
- Én meg vagyok rólagyőződve, hogya korábbipolitikairántibizalom-

vesztésről vanszó,s bízom benne, hogy ez nem személyelleni bizalmat
lanság.

- Személyéveltehát, úgy ítéli meg, hogyapártkorábbi, mamárhibásnak
ítélt politikáját képviselte?

- Igen.
- A testületbensem kívánrészt venni, feladatotvállalni?
- Éppen ugya nebből a megfontolásból nemkívánokrészt vennia párt-

bizottságmunkájában.
- Hogyaniellemezn éaz elmúltévtizedek- önáltal isképviselt- p ártpoli

tikáját?
- Elsősorban egy rendkívülcentrálispolitikaivonalvezetésérvényesül,

s emellett a helyi lehetőségeket nagyonkorlátozottan, vagyadottesetben
egyáltalán nem vették figyelembe, illetve ha mégis figyelembe vették
a tervezéskor, a kivitelezéskor azonban a megvalósítás lehetősége

szinte egyenlő volt a nullával.Ez az irányvonal 1985óta némilegmás,po
zitív fordulatot vett, tulajdonképpen azonban még napjainkban is tetten
érhető .

- Hatisztában voltazönáltalelmondottakkai,akkormiért vállalta mégis
ajelöltséget?

- Azért, mertbiztosvagyok abban, hogy a közeljövőben gyökeres vál
tozás következik be abban az esetben, ha komolyan vesszük azt a társa
dalmi akaratot, hogy többpártrendszerre kívánunk áttérni, és az alulról
építkezés elvét akarjuk megvalósítani a párton belül. Magát a politikai
alapvonalat, hogy szocialista társadalmat, egész pontosan kizsákmányo
lásmentes társadalmat akarunk, mint végcéIt; ezzel én egyetértek. Azon
banazehhez vezető útmég nem tisztázott, jelenlegazútkeresésfázisában
vagyunk. Az eldőlt , hogy a korábban megkezdett út nem járható. Most
egyolyan útelágazáshoz jutottunk, ahonnantöbbfelévezet út. Gyorsanel
kell döntenünk, hogymelyik útonindulunktovább.

- Ön a változásokkal egyetért, s eztképviselni istudta volna?
- Igen.
- Az elmúlthónapokban nemigazántámogatta agyomaendrődi p árt ér-

tekezletösszehívását. Most, hogy mégislezajlottaz értekezlet, hogyan ítéli
meg:szükség voltaz értekezletre, avagy sem?

- Tulajdonképpen éna pártértekezlet összehívásávalegyetértettem,én
csak azt vetettem fel, s ezt ma is vallom, hogyazértekezletet még tavaly
kellett volna összehívni, illet ől eg meg kellett volna várni az elkövetke
zendő időszak kibontakozását, mertmeggyőződésem , hogya pártonbelül
a nyárfolyamán még jelentős változás fog bekövetkezni .

- A járások megszűnésével került átSzarvasról Gyomaendrődre, s egy
évvel később követte volt kollégája, Dankó Mihály is. Gondolta-evalahais,
hogy egyszer kollégája veszi átöntől astafétabotot?

- Eztnem, deénannak örülök, hogy azértszemélyébenegyképzettebb
ésegy gyakorlatiasabb, kipróbált politikus kerülta pártbizottságélére.

- Melyik jelöltre szavazott?
- Dankó Mihályra szavaztam.
- Ötévet töltött Gyomaendr ődön apártbizottságélén. Miaz, amit siker-

kéntkönyvelhet elmunkája során, s miaz, amit kudarck éntértékel?
- Azt hiszem, hogy az elmúlt öt esztendő legj elentősebb eredménye,

hogyatelepülésfejlesztésben elértük, hogyazenergiaellátást korszerűsít

hettük. Konkrétan a gázprogramra gondolok. Nem volt kö nny ű feladat
rávenni az illetékeseket arra, hogyGyomaendrődön isszüks éges megol
daniezta feladatot. Nehéz csata volt, mirehozzáfoghattunk a megval ösí
táshoz. Igaz, ezazegyeztetésnem1985-ben, hanem már korábbankezdő
dött. Kudarcként értékelem, hogy nem sikerült a két település között
a megfelelő összhangot megtalálni , annak ellenére, hogy nagyon sokkis
csoportos beszélgetést szerveztünk a vélemények egyeztetése ügyében.
Tulajdonképpena feszültséget teljesenfeloldaninemlehetett.

- Mekkora fizetéssel válik megposztjától?
- 19400 forint volt a fizetésem.
- Mihez kezd most, hovámegy dolgozni?
- Nekem szakmám van, gépészmérnök vagyok. Mindenképpen

műszaki területen kívánok tevékenykedni. Régi vágyam, hogya szakmá
rnatéstudásomat hasznosíthassam. Elképzelésemszerint mintmag áng ép
tervező tevékenykedemtovább. Olyantermékeket, célgépeketésszerszá
mokat kívánok tervezni, amelyek jelenlegimportbólszármaznak.

- Maszekként ismegkeresi amajdnem húszezret?
- Biztos vagyok benne, hogy igen.
- A politikai élet területéről teljesen kivonul?
- Nem. De választott testületi tagságban azelőbb említettek miattnem

kívánokrésztvenni, ámezen kívül bármilyen kérdésbenkeresnekéskérik
a segítségemet, akkor természetesen a legjobb tudásom szerint fogok
segítséget nyújtani. Homok Ernő.

Bolehovszky László, városi
p ártbizottság

Botos József, sütőipari vállalat
Bula Lajos , ENCI
Dr. Csaba Kálmán, városi tanács
Dankó Mihály, városipártbiz .
Eke Lajos, területi Il.
Farkas Lajos, Körösi Á . G.
Fekete Imre, Hunyadi Tsz , Hu nya
Fekete László, Gimnázium
Gácsi László (KISZ deleg.),

sütőip. váll.
Gellai László, ENCl
Gellai Miklós (deleg.) ,
Győzelem Tsz

Giricz Imre, Béke Tsz .
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Gonda Károly, Fa- és Építőip . Szöv.
Gubuznai Lajos, Ecsegfalvi Á lt. Isk.
Dr. Hunya Miklós, városi tanács
Jenei Bálint, városi tanács

Pártbizottsági tagok

Jenei István (KISZ-deleg.),
városi tanács

Koloh Béla (KISZ-deleg.),
KISZ-bizottság

Dr. Kovács Béla, Gimnázium
Kovács Edit (KISZ-deleg.), Béke Tsz
Kövesy Károly (deleg.], területi l.

Dr. Kulcsár Lászlón é (deleg.), ÁFÉSZ
Lapatinszki Lajos (deleg.], Lenin Tsz
Oláh Ferenc (deleg.], ENCl
Palov Pálné , Viharsarok HTSZ
Papp Józsefné (deleg.), Egyetértés Tsz

Ecsegfalva
Püski Sándor (deleg.), területi ll!.
Rácz Béla (deleg.), területi l!.
Szurovecz Lászlón é (deleg.),

hunyai tanács
Toldi Lajos, kazángyár
Dr. Tóth Lajos (deieg.},

Alkotmány Tsz
Vaszkó Imre (deleg.), területi lll.
Véha Béla (deleg.), L enin Tsz
Villányi Attila (deleg.), Béke Tsz
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Dankó Mihály a változások híve
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- Úgy gondolja, hogy ehhez segítséget
tud nyújtani a pártbizottság?

- Mi politikai eszközökkel támogat
juk a mezőgazdasági termelés új ala
pokra való helyezését. Ott képződjék

a jövedelem, ahol azt megtermelik.
- Számomra ez nem túl meggyőző.

Úgy tűnik, hogy az MSZMP még mindig
bele kíván szólni a gazdaság irányításá
ba, a vállalatok belső ügyeibe. S közben
felvetődika kérdés: mi lesz a párt vezető
szerepével, a bizalom visszaszerzésével?

- Legnagyobb gond, hogya párttag
ság elszakadt a pártirányítástól. Változ
tatni fogunk azon a merev struktúrán is,
hogy havonta rendezünk testületi ülést,
ahol egy évvel azelőtt kitalált témákról
foiytatunk akadémikus vitát. Nekünk
napi politikai munkát kell végeznünk,
megismerve a tagság véleményét, s ezt
figyelembe véve állást foglalni, majd en
nek megvalósítását kelJ minden eszköz
zel segíteni.

- Tulajdonképpen jelenleg négyen
vannak az apparátusban, s ötnél többen
valószínűleg nem is lesznek. A pártérte
kezleten is szóba került, hogya pártszék
házat esetleg más célokra is hasznosítani
lehetne. Egyesek iskolai kollégiumot ja
vasolnak, mások egészségügyi intéz
ménnyé alakítanák át . ..

- Nekünk a mindennapi politikai
munkához szükségünk van mindkét
székházra, a gyomaira és az endrődire

egyaránt. Ez utóbbi helyen székelő szer
vezetek bérleti díjat fizetnek a megyei
pártbizottság kasszájába. Tehát nem
eladó egyik épület sem.

- Ön most végzi a szegedi tanárképző
főiskola pedagógia szakát. Vonzódik
a pedagógl/-s pályához?

- Mindig humán érdeklődésűvoltam.
A politikai kudarcok oka általában az,
hogy nem ismerjük azokat, akikkel dol
gunk van, az embereket. Aki politikai
pályát választ, annak ismernie kell az
embert, s a főiskola pedagógiai szakán
mindez megtanulható ...

- Mennyivel nőtt a fizetése?
- Munkatársként bruttó 11200 forin-

tot kaptam, s hogy mennyi lesz, azt most
még nem tudom ...

Az MSZMP Gyomaendrődi Városi
Bizottságának új első titkára Dankó Mi
hály 1945. április 9-én született Szarva
son. A Vajda Péter Gimnáziumban
1963-ban érettségizett, majd két éven át
raktárvezetőkéntdolgozott az Országos
Talajjavító VáUalatnál. 1969. november
l-jétől a járási KISZ-bizottság politikai
munkatársaként tevékenykedett, majd
1973-ban a járási pártbizottság politikai
munkatársa lett. A járások megszűnésé

vel egy éven át, 1984-ig a szarvasi Dózsa
Tsz-ben kapott munkát, majd onnan ke
rült át Gyomaendrődrea pártbizottság
ra, ahol munkatársként dolgozott ez év
április 22-ig, amikor is elfoglalhatta Kó
ris György volt első titkár helyét. Dankó
Mihállyal a megválasztása után készítet
tünk interjút.

*- Politikai pályafutása a járások meg-
szűntével némileg megtört. Mit csinált
egy évig a Dózsa Tsz-ben? Nem talált
magának jobb helyet?

- A járások megszűntévelazt ajánlot
ták, hogy legyek Szarvas város HNF-tit
kára, ám ezt nem fogadtam el. A párt
szavára nem hallgatni bizony azokban
az években még renitens cselekedetnek
számított. A2 akkori városi első titkár
nak köszönhetően emiatt a közvéle
mény előtt is lehetetlen helyzetbe kerül
tem, s szükségmegoldásként - addig,
amig nem találok képességeimnek meg
felelő állást - a Dózsa Tsz elnöke aján
lott munkát. A téeszben egyébként szo
ciálpolitikai előadó voltam.

- Tehát egy év szövetkezeti mozgalom
után jött a gyomaendrődi lehetőség. Ön
kereste, hívták, avagyfelajánlották az ál
lást?

- 1984 nyarán a megyei pártbizottság
tól Szabó Miklós kért fel, hogy vállaljak
funkció t a gyomaendrődi pártbizottsá
gon, ahol éppen volt egy betöltetlen stá
tusz. Számomra nem volt ismeretlen
Gyomaendrőd, hiszen a járás legjelen
tősebb településeként tartották szá
mon. Már korábban is gyakran megfor
dultam itt, sokan ismertek, tehát nem
idegen környezetbe kerültem.

- Kóris György is Szarvasról került át
Gyomaendrődre. Azt beszélik, hogy ön
és Kóris között nem volt felhőtlen a vi
szany ...

- Ez nem igaz. Leszerelésem után én
is az Országos Talajjavító Vállalatnál
dolgoztam, ott, ahol Kóris volt az üzem
vezető. Tehát 1967-tőlpár év megszakí-

[ássa l együtt dolgoztunk. Altalános em
beri jó viszony alakult ki közöttünk, de
barátságról nem beszélhettünk. A pozí
cióbeli különbség miatt mindig is volt
közöttünk némi távolságtartás.

- Ha ennyire jól ismeri volt főnökét,
akkor bizonyára tudja, miért nem kapott
bizalmat a pártértekezleten?

- Úgy vélem, hogy az a politika nem
kapott bizalmat, amelyet a változatlan
ság jellemez. A párttagság a változást
akarta, azt, hogy az irányítás álljon
a helyzet magaslatán, s következetes
munkával, a tömegek támogatásával vi
gye előbbre a dolgokat. Olyan gazdasá
got kelllétrehoznunk, amely önmagunk
nak teremt versenyt, s ahol egyedüli
mérce a teljesítmény, amit pedig a piac
minősít. Mindez megvalósítható a szoci
alizmusban, csak nem abban a felfogás
ban, ahogy ezt eddig csináltuk.

- Mit gondol, ha a jelöltséget appará
tl/-son kívüliek is vállalják, lett volna esé
lye a győzelemre?

- Gondolom, a küldöttek nem csak és
csakis engem akartak. Ok inkább a vál
tozást kívánták, s ezt személyemmel
megvalósíthatónak ítélték. Igyekszem is
ebben a felfogásban dolgozni.

- A küldöttek megválasztották helyet
tesét is. Elégedett az eredménnyel?

- A tisztségviselőit a testület választ
ja. Ez a kialakult rend. Hogy ez jó, vagy
sem, azon lehet vitatkozni. Egyébként
elégedett vagyok a küldöttek dönté
sével.

- Mit tart jelenleg legfontosabb fela
datnak Gyomaendrődön?

- Az ország egyik legelmaradottabb
térségeként emlegetik megyénket. Me
zőgazdaságunkszégyenletes állapotban
van. Nekünk a gazdaságban kell megta
lálnunk a kitörési pontokat ...

Fotó: Veress Erzsi

A 2. számú Általános Iskola
(Gyomaendród, Hósök útja 45.)

szobafestő
szakmunkást felvesz

RE.
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Buszbérletet is ajánlottak ...

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

"Nem akarok én mindenáron párttitkár lenni
Gyomaendrődön"

A pártértekezleten megtudtuk, hogy Fülöp Imre neve is
szóba került az első titkári funkcióra jelöltek között.
A MTESZ Békés Megyei Szervezetének ügyvezető titkára
- aki mellesleg endrődi származású - előbb vállalta a jelöltsé
get, később azonban mint azt a pártértekezleten hallottuk,
meggondolta magát és anyagiakra hivatkozva visszalépett.
Fülöp Imrét békéscsabai mnkahelyén kerestük fel, s arról kér
deztük, hogy mekkora fizetésért jött volna haza az MSZMP
városi bizottsága titkári posztjára?

*
Először is köszönöm, hogy nyilatkozhatom, hiszen ha jól

értesültem, Gyomaendrődönaz a hír terjedt el, miszerint én
egy rendkívül anyagias ember vagyok. De haladjunk sorjá
ban. Két hónappal ezelőtt három endrődi polgár kereseti fel.

hogy vállalnám-e a jelöltséget a Gyomaendrődi Városi Pánbi
zottság első titkári posztjára. Megtiszteltetésnek vettem a fel
kérést, majd elmondtam, hogy itt, Békéscsabán, milyen
körülmények között dolgozom és élek családommal, s esetle
ges jelölésem, majd megválasztásom után hasonló feltételek
biztosítását kértem, amire természetesen a három "falum
beli" egyenlőre nem tudott ígéretet tenni. Megjegyzem, ezt
követően a jelölést előkészítő bizottság tagjai közül senki sem
keresett meg, de a pártértekezlet előtt két héttel felhívtak
telefonon, hogy néhány nap múlva látogassak el a bizottság
ülésére és ismertessem programbeszédemet. Az ülésen részt
vett Lovász Matild, az MSZMP Békés Megyei Bizottságának
titkára is. Először elmondtam, hogy endrődi vagyok, végzett
ségem mezőgazdasági gépészmérnök, jelenleg a MTESZ
Békés Megyei Szervezetének ügyvezető titkáraként dolgo
zom Békéscsabán, ahol emellett egy hat munkahelyet átfogó
értelmiségi MSZMP alapszervezet párttitkáraként is tevékeny
kedem. E bemutatkozás után még mindig nem kezdtem hozzá
programbeszédem ismertetéséhez, hanem tájékoztattam
a bizottság tisztelt tagjait, hogy Békéscsabán 1 + 2 félszobás
OTP-s lakásból rövidesen minőségi cserével - aznap kaptam
meg az értesítést - 2 + fél szobás, 30 négyzetméterrel nagyobb
lakásba költözünk. Feleségem bölcsődében dolgozik, s jelen
leg végzi a bö!csődevezetői iskolát. Nagyobbik fiam negyedik
osztályos, német tagozatos iskolába jár, a kisebbik pedig még
óvodás. Mindehhez hozzátettem, hogy mellékállásommal
együtt havonta bruttó 25 ezer forintot keresek. Elmondtam
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még, hogy előbb-utóbb szeretnék hazakerülni Gyomaend
rődre.

Miután az általam elmondottakra nem reagált senki, hozzá
kezdtem hát programbeszédemhez.

Ezután Lovász Matild úgy tájékoztatott, hogya kezdő első

titkárok fizetése mindössze 14-15 ezer forint.
- Ezért a pénzért csak középszerű kádert kapunk. Ha iga

zán komoly pártmunkát akarunk, akkor azt fizessük is meg
- mondta a jelenlévő dr. Dávid Imre.

- Végül a bizottság felrótta, hogy engem nem ismer senki
Gyomaendrődön, s hogy én már dolgoz tam a KISZ-nél, sőt

még a pártnál is. Ez utóbbi kifogást nem értettem, így erre
válaszolni sem tudtam. Az előbbi kifogást pedig azzal magya
rázom, hogy a jelölést előkészítő bizottság munkájának
fogyatékossága folytán nem tudtam találkozni a település párt
tagságával, s bár az idő rövid volt, a pártértekezletig mégis úgy
nyilatkoztam, hogy szívesen vállalnék részvételt egy olyan
fórumon, ahol a jelöltek elmondhatják programjukat. Majd
hozzátettem, hogy nekem jelenleg jó helyem van Békéscsa
bán, megbecsülik a munkámat, s nem akarok én mindenáron
párttitkár lenni Gyomaendrődön. Mindenesetre kértem, hogy
öt nap múlva, április 17-én adjanak választ, miszerint komo
lyan gondolják a jelölésemet.

Másnap délután Lovász Matild keresett fel, s 18-19 ezer
forintos fizetést, valamint egy ingyenes buszbérletet ajánlott fel.
Emellett Lovász elvtársnő megígérte, hogy a megyén belül
elintézik a feleségem tanulmányi szerződéssel járó költségeit.
Ennyi. A buszbérlettel félreérthetetlenül tudtomra adták,
hogy lakás nincs, s bejáróként kellene végeznem a politikai
munkát. Egyébként pedig nincs is Békéscsaba és Gyomaend
rőd között közvetlen buszjárat. A jelölőbizottságtól pedig
a mai napig nem keresett senki ...

H.E.
Fotó: Fazekas Ferenc

Építkezik?
Kössön építőanyag anyagbiztosítási szerződést

telepünkön !

Az építkezés ütemének megfelelően biztosítjuk az
építőanyagokat. Telepünkön szakembereink

készséggel adnak felvilágosítást.
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Sztrájkper

Kétmillióval drágább lesz ... ?

A föld csak döngölve jó!

Katona József MűvelődésiKözpont

Május 20. 9 óra
Gyermek Néptáncosok I. Országos Szóló

tánc Találkozójának területi selejtezője

Május 23. 19 óra
Bérletes színházi előadás

"Mágnás Miska" c. operett, a Jókai Színház
előadása

Május 28. 14 óra
"D" osztályos társastáncverseny és évadzáró

Jún. l6. l8óra
Néptáncosok évadzáró bemutatója

Déryné MűvelődésiHáz

Jún. l-l3-ig
Népi hímzések címme! kiállítás

Még 1986-ban kezdődött el Gyomaendrő
dön a Kossuth Lajos úton a gáz- és szennyvíz
vezeték építése, melynek során a Hősök és
a Bajcsy út közötti szakaszon - 600 méter
hosszon - fel kellett verni az aszfaltburkola
tot. A vezetékeket másfél-két méter mélyen
fektették a földbe. A kivitelezési munkákat
a tanács Építő- és Karbantartó Üzemének
(költségvetési üzem) dolgozói végezték.
A csőfektetés több szakaszban és hónapokon
keresztül zajlott, általában a késő őszi, kora
téli időszakban. A munkálatokat az elmúlt év
tavaszán fejezték be. Az árkot a kitermelt
földdel betemetve 25-30 centiméter vastag
beton záróréteggel fedték le. A beton azóta
több helyen beszakadt, besüllyedt, s ezt
gyakran kellett javítgatni. Mint Szakálos Ti
bortól, az útkezelő társulás körzeti útkezelő

jétől megtudtuk, hogya süllyedések a nem
kellő tömörítés és a visszahordott nedves,
agyagos föld miatt váltak rendszeressé.
Időközben az egyenetlen úttest aszfaltsző

nyeggel történő leterítését a helyi tanács
megrendelte a hódmezővásárhelyi Közúti
Építő Vállalattól, s egyben - tapasztalva
a betonréteg gyakori süllyedését - a tanács
talajmechanikai szakvéleményt is kért. Ápri
lis 27-én a vállalat dolgozói megkezdték
a munkát, s ellenőrizték a burkolat alatti ta
laj tömörségét. Az első vizsgálatok alapján
igazolódni látszik az a feltevés, hogy a csővek

lefektetése után a vissza töltött nedves, agya
gos, tömörítetlen talaj nem tud kiszáradni
a betonburkolat alatt, s ezért várhatóan még
évekig folyamatosan süllyedni fog az altalaj,
okozva ezzel további károkat. A szakembe
rek szerint erre fölösleges négymillió forin
tért aszfaltburkolatot teríteni, hiszen ez a ré
teg is előbb-utóbb repedezni kezd. Ha a vég
leges laboreredmények is a fentieket fogják
bizonyítani, akkor egyetlen megoldás kínál
kozik: fel kelJ verni a 25-30 centiméter vastag
betonréteget, s másfél-két méter mélyen al-

Atervek szerint idén az Áchim utcát 250 méter hosszan
4centiméter, a700 méter hosszú Szabadság utcát

ugyancsak 4centiméter, s 600 méter hosszan aKossuth
utcát6centiméter vastag aszfaltréteggel boritják.

Amunkák összköltsége 6,5 millió forint.

Jogellenesnek minősítette múlt szerdán
a Békés Megyei Munkaügyi Bíróság a gyo
maendrődi kazángyártók április 17-i sztrájk
ját. Ez volt az első bírói döntés sztrájkügyben
azóta, hogy az április l2-én hatályba lépett
sztrájktörvény bírói útra utalta a munkabe
szüntetések jogszerüségének elbírálását.
A Körös Kazángyártó és Gépipari Vállalat
gyomaendrődi egységének mintegy 150 dol
gozója azért lépett kilenc és félórára sztrájk
ba, hogy így kényszerítse ki egységük elválá
sát a békéscsabai anyavállalattól, mivel a vál
lalati küldöttgyűlés követelésüket korábban
elutasította. A vállalati központ által indított
ügyben a bíróság előtt a gyomendrődiek arra
hivatkoztak, hogy gazdasági és szociális ér
dekeik biztosítása érdekében szükséges az
önállósodás, így - szerintük - a sztrájk is jog
szerű volt. A vállalati központ viszont - töb-

talajcserét kellene végezni oly módon, hogy
a főldet 30-40 centiméterenként kilencven
százalékos tömörségi fokra szükséges dön
gölni. Szakálos Tibor szerint ez a pluszmun
ka mintegy kettőmillió forinttal drágítaná
meg a költségeket.

- Amennyiben a talajmechanikai szakvé
lemény azt fogja bizonyítani, hogy a talaj
nem bírja el a burkolatot, akkor a munka ki
javításának költségeit a karbantartó üzem
nek kell fizetnie - tájékoztatott a tanács elnö
ke, Jenei Bálinc.

Seprenyi Lajos, az Építő- és Karbantartó
Üzem igazgatója elmondta, hogya Szakálos
Tibor által elmondottak nem fedik a valósá
got, hiszen a vizsgálat laboreredménye még
nem érkezett meg: - Remélhetőleg nem lesz
semmi hiba, hiszen mi betartottuk az előírá

sokat. Úgy vélem, hogy ez a dolog még nem
érett meg annyira, hogy ezzel foglalkozni
kellene a lapban - mondta Seprenyi Lajos.

Szerkesztőségünk viszont úgy véli, hogy
nem árt, ha a lakosság is értesül azokról
a gondokról, amelyek az üzem vezetőit is
foglalkoztatják.

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a labore
redmények megérkeztek. Szakálos Ti;;or el
mondta, hogy az altalaj tömörsége 80-85 szá
zai~kos, tehát megfelelő. Ily módon mire la
punk az olvasókhoz kerül, már hatcentiméte
res aszfaltszőnyeg borítja a Kossuth út 600
méteres szakaszát. Ha néhány hónap, vagy
egy-két év múlva netán megrepedezne az
aszfaltburkolat, az nem a fentebb említettek
nek tudható majd be ...

Városi gyermeknap

Az Október 6.-lakótelepen május 28-án

délelőtt 9-től délután 4 óráig zenés gyer

mekműsor,horgászverseny, néptáncbe

mutató, sétakocsikázás, kerékpárver

seny és sárkányeregetés várja a gyere-

keket és szüleiket.

bek között - arra hivatkozott, hogy nem tar
tották be a sztrájktörvény által előírt hétna
pos egyeztetési határidőt. A nem peres eljá
rásban hozott jogellenességet kimondó bírói
végzés alapja elsősorbanaz volt, hogy a bíró
ság szerint a felek közötti korábbi tárgyalá
sok - bár nem a sztrájktörvény szerint zajlot
tak, hiszen a vita még annak hatályba lépése
előtt kezdődött - eredménnyel kecsegtettek.
Ennek nyomán április 14-én - tehát három
nappal a sztrájk előtt - a küldöttgyűlés hatá
rozott arról, hogy a felek május elejére terve
ket készítenek, hogyan képzelik a vállalat jö
vőjét. A bírói döntés után fordulat követke
zett be az ügyben, múlt pénteken ugyanis
a vállalati küldöttgyűlés kimondta feloszlá
sát, s úgy döntött: ezentúl kőzgyűlés vezeti
majd a vállalatot - írja a Heti Világgazdaság
május 6-i száma.

Németh Miklós megkapta ...
Május ll-én az országgyűlés egyik

szünetében megkérdeztük Németh Mik
lós miniszterelnököt; megkapta-e agyo
maendrődi kazángyártók levelét?

- Igen, olvastam már, sma (május 11
én) adtam át Horváth Ferenc ipari mi
niszternek tájékozódás és javaslattétel
végett - nyilatkozta lapunknak a kor
mányelnöke.

VÁSÁROK

Május 14. Békéscsaba av.
Május 21. Orosháza av.
Május 21. Szeghalom av.
Május 26. Dévaványa oá.
Május 28. Békéscsaba av.
Május 28. Szarvas oák.
Június 1. Vésztő oák.
Június 2. Gyula oá.
Június 3. Gyula av.
Június 3. Békéscsaba oák.
Június 8. Orosháza oá.
Június 11. Békéscsaba av.

Rövidítések:
av. = autóvásár
oá. = országos állatvásár
oák. = országos állat- és kirakodó vásár

A Gyomaendrődi

Katona József Művelődési Kőzpont
felsőfokú végzettséggel rendelkező

népművelő munkatársat
keres.

Az. állás azonnal betőlthető.

Személyes jelentkezését várja
az intézmény igazgatója.
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Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen:

Ganz Acélszerkezeti Vállalat Budapest,
Kőbányai út 21.

Kereskedelmi Igazgatóság.
Telefon: 134-421

A Ganz Acélszerkezeti Vállalat
agyomai vasúti híd átépítési munkáihoz keres

műszaki ellenőri

munkakörbe

középfokú iskotai végzettséggel rendelkező,

mélyépítésben jártas

1fő férfi dolgozót. Fizetés megegyezés szerint.

1989. MÁJUS

Lopják a tuját is

Gesztenyefák
a Lenin úton?

Közterü!eteink gondozottságának hi
ányosságai ilyenkor tavasszal a legin
kább szembetünöek. A tanács városfej
lesztési irodáján dolgozik Medovarszki
Erzsébet kertész, akinek feladatai közé
tartozik a kertészbrigád munkájának
szervezése, irányítása, a parkosítási
szakmunkák szervezése, a növényvéde
lem stb.

Medovarszki Erzsébet elmondta,
hogy idén készült el a Kollman-telepi 45
lakásos épület előtti park. A szarvasi
Arborétum által készített terv alapján
április IS-ére végezték el e területen
a talajmunkákat és a nővények telepíté
sél. A növényzet meghonosodása után
belső sétányt alakítanak ki, járdát építe
nek és padokat helyeznek el. Az elmúlt
időszakban a Mező Imre-Iakótelepen, a
Hősök terén, a szabad strandon, a régi
szeméttelepnél a kerékpárút mentén ül
tettek fákat, a vasútállomás előtti járda
mellett pedig cserjéket. Sajnos, az utób
bi helyen a sok közmű miatt fákat nem
lehet ültetni.

- Mibe kerül a fásítás?
- Erre az esztendőre e célra egymil-

lió-száznyolcvanezerforintunk van. Ám
ebből a pénzből a kertészbrigád hét dol
gozójának a bére és annak vonzatai
több mint hatszázezer forintot visznek
el. A maradék összeget lehet a növé
nyekre és a munkák költségeire fordíta
ni. A Kollman-telepi park háromszáze
zer forintba került. Sajnos, az állampol
gárok egy része nem tiszteli a munkán
kat, gyakran találunk kitört fiatal fákat,
de például a Kollman-telepről a frissen
telepített növényekből egy hét alatt né
gyet loptak el. Ezeknek a tujáknak da
rabja ötszáz forint. Még az idén el kell
végezni az Erzsébet-ligetben a kóroko
zókkal fertőzött fák kivágásál. Az Ok
tóber 6.-lakótelepen pedig játszóteret
alakítunk ki.

- Mi a véleménye a város kertészének
a település összképéről?

- Tény, hogy a város köztertületei ma
még több helyen nem felelnek meg a vá
rosi színvonalnak, s így a lakosság igé
nyeinek sem. Éppen ezért a szarvasi Ar
borétumtól még tavaly megrendeltük
Gyomaendrőd általános fásítási és par
kosítási tervének elkészítését. Ez, saj
nos, a január végi határidő óta a mai na
pig sem készült el. Véleményem szerint
a legsürgősebb feladat a fŐÚtvonalak

rendbetétele lenne. A Lenin úton felt~t

lenül fel kellene újítani a fasort, más,
mutatósabb fafajtával. Én a gesztenye
fát javasolnám . . . -rilá-
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Nincs munkanélküli
A városi tanács végrehajtó bizottsága

április l2-én tartotta soros ülését. Az
ülés egyetlen témája a város foglalkoz
tatási és munkaerőhelyzete, a munka
nélküli segély bevezetésének kezdeti ta
pasztalatai, áttekintése volt. A témát
feltáró jelentésből kitűnik, hogy Gyo
maendrőd lakónépessége - a megyéhez
hasonlóan - csökken. Ezért elsődleges

cél a város népességmegtartó képessé
gének erősítése, munkalehetőségbizto
sítása. A népességmegtartó képességre
negatív hatású az a tény, hogy az üze
mekben felkínált munkalehetőségek

szakmai igényessége és az ezen munka
körökben elérhető átlagkeresetek rend
kívül alacsonyak. Akorkedvezményes
nyugdíjazás alkalmazása, továbbá
a közhasznú munkavégzés lehetősége

eredményeként ma a munkát vállalni
szándékozók még el tudnak helyezked
ni, így a mai napig városunkban nem ke
rült sor munkanélküli segély alkalmazá
sára. Számolni kell viszont azzal, hogy
az 1990-es évek elején lép munkába
a demográfiai csúcs idején született
nagy létszámú korosztály. Részükre
szükséges munkalehetőséget teremteni,
illetve megfelelő képzés és átképzés se
gítségével olyan szakmai tudáshoz jut
tatni, amivel el tudnak helyezkedni.

A bejelentések között a testület az if
júságpolitikai pénzalapból három úttö
rőcsapat, hat KISZ-szervezet és a sport
kör testépítő szakosztálya részére pénz
ügyi támogatást nyújtott, összesen hu
szonháromezer forint összegben.

A továbbiakban az 1989. évre benyúj
tott közműépítőutcatársulások pályáza
tait bírálta el. A testület az utcatársulá
sok szervezettségére, anyagi helyzetére
és a tanács által biztosítható támogatás
ra figyelemmel gázvezeték-építéshez a:
Blaha-Polányi, Zrínyi Ilona, Babits,
Dózsa, Hősök-Bacsó, Berzsenyi-Ál
mos-Szabó-Mátyás-Árpád, Tamási
Áron, Petőfi, Bocskai, Hősök-Vorosi-

GYOMAENDRÓDI HÍRADÓ

lov, Erzsébet-liget, Tompa és Vörös
marty út 31. számig; szennyvíz-csator
naépítéshez a Hársfa, Újtelepi utca,
útépítéshez a Táncsics, Sugár, Arany
János, Rákóczi, Munkácsi-Móricz-Kö
rös sor, Hősök útja, Akácfa, Sziklai,
Fegyverneki, Csillagos és a Petőfi (Pász
tor-Zrínyi utca közötti szakaszának) ut
cák lakói által benyújtott pályázatokat
fogadta el. A tanács a társulások részére
támogatásként vállalja gáz- és szenny
víztársulások esetén a tervezési költsé
get, önköltséges munkagépek biztosítá
sát, továbbá az engedélyeztetés és lebo
nyolítás segítését, valamint kivitelezök
ajánlásár.

Országos második
Szép eredményt ért el Lipták Elek,

a 617. sz. Ipari Szakmunkásképző Inté
zet harmadéves tanulója. A Tatabányán
rendezett "Szakma Kiváló Tanulója"
országos versenyen - április 26., 27. és
28-án - géplakatos szakmából országos
második helyezést ért el!

A versenyszabályzat értelmében
a döntő első hat helyezettje egyúttal
szakmunkás-bizonyítványt is szerez, így
Eleknek a tanulmányi ideje is "lerövi
dült" , hiszen júniusban vizsgázott volna
szakmájából.

E szép eredmény elérésében a tanuló
szorgalma mellett meg kell említeni azo
kat a nevelőket, szakoktatókat, akik
a felkészülésben segítették.

Mindenekelőtt Kóris Györgyné mű

szaki tanár, aki hosszú hónapok óta fog
lalkozott a fiatal felkészítésével. Hason
lóan elismerést érdemel Cserenyecz
László, a "Körös" Kazángyártó és Gép
ipari Vállalat Gyomaendrődi Gyáregy
ségének szakoktatója, aki három éven
át kísérte figyelemmel, és irányította
Lipták Elek gyakorlati munkáját, bizo
nyítva a gyáregységnél folyó szakmai
oktatás magas színvonalát.

A kiemelkedő eredményért a tanuló
és szakoktatója értékes pénz- és könyv
jutaImakat kapott Tatabányán.
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Elmentek szétnézni a sötétben...

1989. MÁJUS

Hörcsögtolvajt nem láttak, de egymást sem

Ez év április l3-án 21 óra 30 perckor
Gyomaendrődkülterületén az egyik dű

lőúton a PE 73-14 forgalmi rendszámú
lS00-as Lada gépkocsival - a sötétben
kivilágítatlanul - közlekedett a 38 éves
Szita Lászlóné budapesti lakos, amikor
vele szemből szintén kivilágítatlanul ér
kezett a 46 éves Árgyelán András buda
pesti lakos által vezetett NI 66-64 rend
számú UAZ személygépkocsi, s a két
jármű frontálisan összeütközött. A bal
eset következtében a helyszínen életét
vesztette a Lada egyik utasa, a 28 éves
Mészáros Miklós (nős, három gyermek
apja) mezőberényi lakos. Súlyosan
megsérült Szita Lászlóné és férje, aki az
UAZ-ban utazott. Könnyű sérülést
szenvedett Zuba András mezőberényi

lakos, a Lada harmadik utasa, a csárda
szállási Behán Imre, az UAZ utasa és
Árgyelán András, az UAZ vezetője.

A két járműben 160 ezer forint kár ke
letkezett.

Mindkét személygépkocsi vezetője

cselekményével megszegte a KRESZ
44. §-ának (1) bekezdését, miszerint "a
forgalomban részt vevő jármüvet éjsza
ka és korlátozott látási viszonyok között
ki kell világítani".

Hogy miért száguldozott éjszakai sö
tétségben világítás nélkül a két jármű?
A tragikusan végződött baleset okai
még az edzett rendőröketis meglepték.
Az alábbiakban a rendőrségi jegyző

könyvekből idézünk:

Tragikus baleset a[őldúton

Szita Lászlóné, a Lada vezetője:

"Hörcsögirtással foglalkozunk. Csapdá
ink Gyomaendrődön a téglagyámái
vannak elhelyezve. Este nyolc óra körül
kocsival végigmentünk a területen
azért, hogy megnézzük, nem járnak-e
arra tolvajok. Teljes holdvilág volt ...
A Ladával világítás nélkül közleked
tünk, hogy a tolvajok ne vegyenek észre
bennünket... Végighajtottunk a dűlőú

ton, de nem mentünk fel a berényi útra,
hanem megfordultunk a homokbánya
után és onnan haladtunk vissza Gyoma
endrőd irányában. A mellettem ülő Mé
száros Miklós egyszer csak szólt, hogy
fényt lát Gyoma felől... Mi tolvajokra
gyanakodtunk. Felgyorsítottamkb. 70ki
lométeres sebességre, de pontosan nem
tudom, mennyivel mentünk, mert a mű
szerfal sem volt kivilágítva. Pár száz mé
tert haladtunk, amikor feltűnt az UAZ
fehér.·teteje, de már olyan közel volt,
hogy az összeütközést nem sikerült elke
rülni. Ki akartam szállni a kocsiból , ordí
tottam, a jobb kezemet nem tudtam
megmozdítani, a ballal pedig nem sike
rült kinyitnom az ajtót. Ekkor jött oda
Árgyelán András, aki feltépte az ajtót.
Én továbbra is ordítottam, hogy minek
indultak el ők is, majd szólongatni kezd
tem az utasaimat. A mellettem ülő Mé
száros Miklós nem szólt, s akkor érez
tem, hogy meghalt. A férjem az UAZ
ban volt, elöl, az ablaknál, úgy nézett
ki, hogy ő is meghalt, de még nyöször-

gött. Elindultam a téesz tehenészeté
hez, hogy értesítsem a rendőrséget és
amentőket.

Árgyelán András, az UAZ vezetője

CA, B, C, D, E, F kategóriájú vezetői

engedéllyel rendelkezik, foglalkozása
gépkocsivezető): Április l3-án reggel
megittam három cent pálinkát, majd
egész nap jártuk a területet. 16 óráig
megittam még kb. 4-5 üveg sört, s ekkor
kezdtük nyúzni a hörcsögöket. Szitáné,
Mészáros és Zuba kb. 21 órakor indul
tak el a Ladával. Ú gy tíz perc múlva mi
is utánuk mentünk. Velem jött Szita
László és Behán Imre azért, hogy ha
esetleg a délutáni csapdalopás megis
métlődne, akkor meg tudjuk fogni a tol
vajokat. .. Világítás nélkül közleked
tünk kb. 30 kilométeres sebességgel. Az
utat figyeltem, s ezért nem vettem észre
aszebejövőLadát. Egyszerre nagy csat
tanás és erős lökést éreztem, s az UAZ
motorja azonnallefulladt. Kiszálltunk
a kocsiból, akkor láttuk, hogy Szitáné
val ütköztünk össze, aki ugyancsak vilá
gítás nélkül közlekedett ... "

Az igazságügyi boncjegyzőkönyvsze
rint Mészáros Miklós halálának oka fő

érszakadás, s ennek következtében két
oldali mellüregi elvérzés.

Árgyelán András vérvételi vizsgálatá
nak eredménye: a cselekmény elköveté
sének időpontjában 2,03-1,62 ezrelék
alkoholos befolyásoltság állapotában Ie
hetett, ami közepes fokú alkoholos be
folyásoltságnak felel meg. Szitáné véré
ben nem találtak alkoholt.

A rendőrségi vizsgálat szakértők be
vonásával folyamatban van.

- csejti-
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Szelíd motolosok múzeuma

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Sivatagi BMW a Hősök útján

Apa és fia a 750 kőbcentis sivatagi BMW nyergében

Kellene egy szálloda.

Május l-jén kora reggeltől késő délu
tánig Gyomaendrőd útkereszteződései

ben táblák hirdették, hogy megnYIlt
a Hősők útján Soczó Elek motormúzeu
ma. A majálison részt vevőknek nem
igazán kedvezett az időjárás, így aztán
az ingyen kolbász és sör után Socz6 Elek

Libelle az ENeI-ben

Április 24-én az ENCI parkolójában
a Trabantok, Wartburgok és Ladák kö
zött egy elegáns, sötét színű, nyugatné
met rendszámú BMW lógott ki a sorból.
Utasai Andreas Steuerwald, a nyugat
német Libelle cég titkára, és Manfred
Fischer, a cég technikusa. A két úriem
ber az ENCI ünnepi közgyűlésén vett
részt, ahol a szövetkezet az elmúlt évi
gazdasági eredményei alapján megkap
ta az OKISZ vándorzászlaját. Az ün
nepséget követő fogadáson készítettünk
rövid interjút Andreas Steuerwalddal.

- Miért éppen az ENCI-t találták meg
felelő partnerüknek az együttműkö

déshez?
- Végigjártuk Magyarországot, s

olyan vállalatot kerestünk, amely bér
munkában cipőfelsőrészt tudna szá
munkra gyártani. Az ENCI olyan minő

séget tud produkálni, amely a nyugat
német minőségi követelményeknek is
mindenben megfelel. Egyébként Ju
goszláviában is van egy hasonló kapcso
latunk, de ez hozzánk túl messze van.
Gyomaendrőd pedig épp félúton. Egye
lőre cipőfelsőrészeket csináltatunk az
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szerint több, mint ezren voltak kíváncsi
ak a múzeumi motorokra.

- Tulajdonképpen csak jövőre nyit
juk meg a kiállítást, hiszen az épület fél
kész állapotban van és a jelenlegi 90 mo
tomnkból még csak 50 van teljesen felú
jítva. A fiam most katona, ezért lassab-

• •
ENCI-vel, de készterméket is gyárta
tunk majd NSZK alapanyagból, a mi
terveink alapján. Elégedettek vagyunk
a gyomaendrődiek munkájával, hisz
gyorsak és rövid határidőre szállítanak.

- Nem először járnak már Gyoma
endrődön. Mi a véleményük a városról?

- Most értesültem róla, hogy Gyoma
endrőd város lett. Bizonyára több kül
földi és bazai vendég is megfordul itt
önöknél. Elkelne egy normális szálloda.
Ez ma már elengedhetetlenül hozzá
tartozik egy város fejlődéséhez. Ugyan
akkor katasztrofális a kommunikáció
külfölddel. Számunkra elképesztő,

hogy ha a cégemmel akarok beszélni in
nen Gyomaendrődről,akkor azt először
meg kell jegyeztetni és két órán át várok
a kapcsolásra. Hiába van az ENCI-nek
modem telefax gépe, azt csak belföldön
tudja használni, hiszen külföldet innen
nem lebet közvetlenül tárcsázni.

- Mi a véleményük a magyarországi
változásokról?

- Hogy a politikai változások meny
nyiben segítik a gazdasági kibontako
zást, azt nem tudom megítélni. De hosz
szú távon minden bizonnyal pozitív irá-

ban haladok a munkával- mondja So
czó Elek, akinek foglalkozása bognár,
a fia pedig asztalos, ám ennek ellenére
a motormatuzsálemek nagy szakértői.

Tíz éve kezdték el gyűjteni a különböző

gyártmányú régi motorkerékpárokat, és
külföldi szakkönyvek, korabeli doku
mentumok alapján saját költségükön
végzik az "újjáélesztést" . A félszáz
rendbe hozott motor közül ugyanis
többnek van rendszáma, s ezek - ahogy
mondják - egy pöccentésre indulnak is.
S hogy milyen típusú motorokat láthat
tak az érdeklődők? A fiataloknak - az
MZ motorokon felnőtt nemzedéknek
- bizonyára nem sokat mond a Junak,
a Norton, a belga Sarolea, vagy az
ugyancsak belga FN. Soczó Elek egyéb
ként az 1930-as évekből való Harley Da
vidson motorjaira, valamint az 1941
ben gyártott sivatagi BMW-re a legbüsz
kébb.

- Járt már nálam olyan külföldi, aki
ezért az NSU-ért adott volna negyvene
zer forintot is - mutat az üzemképessé
varázsolt "dongóra" Soczó Elek. - De
nálam egyik motor sem eladó! Azt val
lom, bogy ami már itt van, az maradjon
itt, már csak azért is, mert ezekben a mi
munkánk is benne van. Az érdeklődők

pedig hadd lássák, mit tudtak régen
amotorgyártók ...

nyú változásra lehet számítani. Ám ah
hoz, hogy az elképzelések a gyakorlat
ban is megvalósuljanak, ahhoz nagyon
sok időnek kell eltelnie. A gazdasági el
képzeléseket jónak tartom, a politikai
tervekről viszont csak annyit tudunk,
amennyit az NSZK sajtója megír.

- S mit ír a sajtó?
- Ír a gazdasági reformról, hogy be-

zárják a veszteséges cégeket, nyitás tör
ténik nyugat felé, konvertibilissá akar
ják tenni a forintot. Ezek a sajtó fő

témái.
- Milyen esélyei vannak a szocialista

Magyarországnak, hogy felzárkózzon
a fejett Nyugat-Európához?

- Azt hiszem, hogy a legnagyobb le
hetősége és tehetsége ehhez Kelet-Eu
rópa országai közül Magyarországnak
van. Mint mondtam, ehhez a fejlődés

hez rendkívül sok idő szükséges ...

KÖZLEMÉNY

Az óvodás korba lépő gyermekek 1989. évi
óvodai beíratására az 1. sz. (endrődi) napkö
ziotthonos óvodákba június 5-től 9-ig déle
lőtt 7 órától délután 3 óráig a lakóhelyi körzet
szerinti tagóvodákban; a 2. sz. (gyomai) nap
köziotthonos óvodákba május 22-től 26-ig
délelőtt 8 órától 12 óráig a Kossuth út 7. sz.
alatti központi óvodában kerül sor.
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Villogó fénnyel felemelkedett

1989. MÁJUS

A pilóta Wartburggal követte
a rizsföldek felett szálló szerkezetet

Lapunk áprilisi számában adtuk hí
rül, hogy dr. Frankó Károly március 27
én este nyolc óra előtt néhány perccel
a körösladányi úton haladva különös égi
jelenségre lett figyelmes. Dévaványától
nyugatra az égbolton egy narancssárga,
pulzáló, lefelé ereszkedő ovális "tár
gyat" látott. A csoda rövid időn belül
még két alkalommal ismétlődött meg.
Dr. Frankó Károly kérte azokat, akik
nek akkortájt hasonló élményben volt
részük, hogy jelentkezzenek. Azóta el
telt egy hónap. Megkérdeztük hát dr.
Frankót - aki egyben amatőr csillagász
is -, hogy jelentkeztek-e a szemtanúk?

- Igen, többen is. Rendkívül érdekes
tapasztalatról számolt be például az
egyik szarvasi növényvédős pilóta, aki
a Híradóban olvasta az ufókról szóló
cikket, s ennek alapján keresett fel. El
mondta, hogy múlt év decemberében
egyik este Csárdaszállás környékén járt
a Wartburgjával, s a rizsföldek felett egy
fénylő szerkezetet látott haladni. Rögtön
rá is kanyarodott egy közeli földútra és
követni kezdte az "izét". A szerkezet
a távolban egyszer csak leszállt, majd

néhány pillanat múlva villogó fénnyel
felemelkedett és egy bizonyos magassá
got elérve eltűnt, azaz kikapcsolta fé
nyeit. A pilóta másnap négy órán át ke
resett a környéken valamiféle kézzel
fogható nyomot, hogy az előző este ta
pasztaltakról bizonyítékot szerezzen, de
nem talált semmit.

Április 3-án a balai kövesút mentén
távcsővel figyeltem meg egy fényfoltot,
amely rövidesen hét fénylő rózsaszínű

tojás alakú fény testté hullott szét. Ez
mintegy tíz percig volt jóllátható az ég
bolton. Hasonló jelenséget látott aznap
ugyanabban az időben egy Gál Károly
new tehenész is.

Farkas Sándorné adminisztrátor pe
dig április 28-án éjjel két óra tájban fel
ébred, s második emeleti lakásuk abla
kán erős vörös fény öntötte el a szobát.
Kinézett, s a fattyasi kiserdő felett egy
vörös színűpulzáló gömböt látott, amely
körül fehér fénypontok voltak. A jelen
ség 12 perc múltán eltűnt, de 5-6 perc el
teltével újra megjelent ugyanazon a he
lyen, de már csak két-három percig.
Ugyanaznap éjjel a feleségem is látta

- igaz, csak rövid ideig - ugyanezt a vö
rös gömböt. Egyébként tiszta, holdvilá
gos éjszaka volt. Gömbvillámról nem
lehetett szó, hiszen a szakirodalom sze
rint gömbvillám kétszer ugyanazon
a helyen nem jelenik meg - mondta dr.
Frankó Károly.

*

Felhívtuk telefonon az Uránia Csil
lagvizsgálót, ahol Both Előd ügyvezető

elmondta, hogy gyakran kapnak ilyen
bejelentéseket, ám a Gyomaendrőd

környékén tapasztalt jelenségek eltér
nek a megszokottól. A tapasztalt fény
jelenségekre egyébként ő sem tud ma
gyarázatot adni.

Gyomaendrődön megalakult a Ga
laktika Baráti Kör. Akik hasonló jelen
ségeket tapasztalnak, vagy egyáltalán
csak érdeklődnek a csillagászat iránt,
azokat minden hónap első szerdáján 18
órára várják a Katona József Művelődé
si Központban. A legközelebbi találko
zó június 7-én lesz. H. E.

Soros
A Heti Világgazdaság című hetilap

április 15-i számában olvastuk, hogy az
MTA Soros-alapítványból ez évben az
általános pályázatok keretében a Békés
megyei Levéltár Kner Imre levelezése
című pályamunkája nyert többek között
kétszázezer forintos támogatást.

Mint megtudtuk, jövőre, Kner Imre
születésének centenáriumára kívánja
megjeleníteni a levéltár Kner Imre leve
lezéseit dr. Erdész Ádám levéltáros
szerkesztésében. A mintegy 40 íves ko
moly kiadvány várhatóan jövő február
ban jelenik meg. A Soros-alapítványból
elnyert összeggellehetővé válik a könyv
kiadása, mivel a szűkös anyagiakkal
rendelkező levéltár önerőből erre nem
lett volna képes.

További tájékoztatásként elmondták
még, hogya centenáriumra a fenti kiad
ványon kívül Sümeghi György szerkesz
tésében feldolgozzák még Kner Imre és
Fülöp Lajos esztéta levélváltásait. Ez
akönyv valamivel kisebb terjedelemben
a levéltár saját kiadásában jelenik meg.

Ugyancsak a HVG adta hírül, hogy
a Soros-alapítványból a gyomaendrődi

Vaszkó Irén is kapott néprajzi kutatásra
harmincezer forintot. Vaszkó Irén kuta
tása részleteiről és terveiről nem óhaj
tott nyilatkozni.

"PRAKTIK" Kisszövetkezet kereskedelmi és vendéglátó egységei
alakosság szolgálatában.

Legyen Ön is avásárlónk!

KERESSE FEL ÚJONNAN MEGNyílT BOlTJAINKAT!
Élelmiszer-esemege bolt- Gyorsétkezóhely

(Lenin u. 214. - Kőtóiparibolt mellett)

alapvető élelmiszerek - csemege, édesipari áruk - minőségi italok
(szeszes - szeszmentes)

mirelit hús, zöldség, gyümölcs áruk
tea, kakaó, tejeskávé, főtt és sült kolbász, virsli,

hideg-meleg szendvicsek, hamburger, hot-dog és egyéb grill ételek
anyitva tartási idő alatt állandóan kaphatók

presszókávé - krémfagylalt

Új szolgáltatás:
csemege ajándékkosarak összeállítása kívánság szerint

italok - desszert áruk díszcsomagolása
élelmiszer-előrendelés esetén akért időre árubiztosítás.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18.30-ig
szombaton 7-13-ig - vasárnap 7-1 Z-ig

Palackozott italok boltja - üvegvisszaváltó üzlet.
(Bajcsy-Zsilinszky út 71. - Ezerjó Vendéglővel szemben.)

Palackozott szeszmentes és szeszes italok bő választékban kaphatók
különleges minőségben is.

Borsodi sör állandóan kapható a legolcsóbb áron városunkban.
12,- Ft/üveg

dohányáruk- presszókávé - jégkrém - ajándékkosarak készítése
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-18 óráig

szombat-vasárnap 8-12 óráig

PRAKTIKUS MEGOLDÁS - "PRAKTIK" KISSZÖVETKEZET
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Ez a hátsó oldal. • •
Épül a kemping

Nyaranta egyre több hazai és külföldi vendég ke
resi fel a gyomendrődi strandol. Sajnos. a fürdő

mögötti úgynevezett sátorozóhely ma már nem felel
meg a korszeru követelményeknek és a látogatók
igényeinek. Éppen ezért a tanács már évek óta
szándékozik egy jól felszerelt kemping létesítésé
vel. Ennek egyik első lépése volt a fürdő és a Sem
melweis utca közötti terület parkosítása és bekeri
tése. Még 1987-ben a debreceni kemping világtalál
kozó szervezőitől a rendezvényt követően ingyen
kaptunk három konténer épületet, amely szociális
helyiségként üzemel majd a gyomaendrődi kem
pingben. Idén készült el a víz- és szennyvíz beköté
sük. A kempingépítésre szánt ősszeg ezzel el is fo
gyott.

A hiányzó összeg előteremtésére a tanács 1985
óta évente pályázatot nyújtott be a Belkereskedel
mi Minisztérium által kiirt Idegenforgalmi Alapból
tőrténő részesedésre. Csak most, 1989-ben fogad
ták el a pályázatot, s az Alapból ilymódon egymil
lió-nyolcszázezer forint- tízéves lejáratú - kedvez
ményes hitelt kapott a tanács. Idén ebből az összeg
ből készült el a kemping elektromos hálózata, a bel
ső utak, valamint a zuhanyozó és a recepció épüle
tei. A kemping teljes kiépítését követően történhet
meg az osztályba sorolás. s ezt követően a fürdőtől

függetlenül üzemel majd - a következő évtől 
a gyomaendrődi kemping.

M.L.

ÁRADA KÖRÖS
Reméljük csak a ,Jókait" viszi el . ..

Az ÁFÉSZ elnöke nem nyilatkozik

A Hármas-Körös partján Gyomaendrődnél

fennakadt- a képen látható - Jókai nevú hajó im
máron két esztendeje mozdulatlanul várja sorsát.
A hajót a 80-as évek elején a Balatonról hozták át
Szanazugba, ahonnan egy háromtagú gmk Szarvas
ra vitte volna a Körösökön. A hajó 1987-ben indult
el Szanazugból. s még abban az évben itt Gyoma
endrődnél, a közúti és a vasúti híd közötti szaka
szon. egy árhullám miatt megfeneklett a parton.
A Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz
gatóság illetékese Várkonyi Kálmán, árvízvédelmi
és folyószabályozási osztályvezető elmondta. hogy
többrendbeli hatósági kezdeményezés ellenére sem
sikerült a tulajdonosokat arra kényszeríteni. hogy
a hajót elszállitsák. Mivel a roncs hajózó út mentén
van, ezért minél előbb el kellene távolítani. 
A megoldás előbb-utóbb az lesz. hogy szétbontat
ják a hajót. majd elszálJítják a MÉH-be, es a költse
geket pedig a tulajdonosokra hárítják: - nyilatkozta
az osztályvezető.

1. Mikor és milyen okból vetődött
fel a nyomdaalapítás ötlete?

2. Mennyibe került a beruházás,
és miből finanszírozta ezt az
ÁFÉSZ?

3. A Kner Nyomda árnyékában
milyen munkára specializálódna az
új nyomda?

4. Hány dolgozót kívánnakfoglal
koztatni?

5. Mekkora fizetést kapnak majd
a nyomda dolgozói?

6. Ki lesz a nyomda vezetője?

7. Mire számíthat településünk la
kossága? Javul-e a közeljövőben

a kereskedelmi ellátás színvonala?

A kérdések tehát megvannak,
csak a válaszok hiányoznak ...

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek:
Csapó Sándorné Tótka Lídia (1908)
Orovecz Mihály (1914)
Varga Jánosné Czmarkó Luca (1920)
Terdik István (1912)

Hét kérdés válasz nélkül ...

Mindenesetre közreadjuk azokat
a kérdéseket, amelyeket az ÁFÉsz
elnökének tettünk fel:

Harmadik hónapja készülünk tá
jékoztatni olvasóinkat a Gyomaend
rőd és Vidéke ÁFÉSZ általlétreho
zott nyomdáról, ám információszer
ző kísérleteink sorra meghiúsultak.
Több alkalommal érdeklődtünk

ugyanis Török Sándornál, az
ÁFÉSZ elnökénél, aki a nyomda be
indításának bizonytalan időpontjá

ra, valamint a nyomda leendő veze
tőjének bizonytalan személye miatt
minduntalan elzárkózott lapunk 01
vasóinak tájékoztatásától, annak el
lenére, hogy az első könyvek már el
készültek.

Születések:
Pocsaji Zsolt János és Rómer Margit
Gizella fia Zsolt ápr. 20-án, Szilágyi
László és Tóth Andrea leánya Zsanett
ápr. 20-án

Gyomaendrődi Híradó
GyomaendrődVáros Tanácsának lapja. Felelős szerkesztő: Homok Emő. Kiadja: Gyomaendrődi Városi Tanács. Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomda GyomaendrődiUzemében, Gyomaendrőd,Kossuth u. lG--12.
Vezérigazgató: Háromszéki Pál. Terjesztik a gyomaendrődí postahivatalok es hírlapárusok.
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(ll. oldal)

(12. oldal)

(12. oldal)

nem öltöztet
nőket

MegáRt a moslékkeverő

a levegőben . ..

A Körös Kazángyártó és Gépipari
Vállalat közgyűlése megszavazta

JúUus 1·től önálló
agyomaendrődi kazángyár

Vass Ignác
fel meztelen

Leszállt egy ufó?

Hová menjenek a nudisták?
KihÍYták a rendőröket...

*

*

A peda
gógusok

elégedetlenek

Új tanév, új
vezetés?

(2-3. oldal)

Egy gyenge
klímájú .
iskola

(5. oldal)

*

Képünkön:
Veress Antalné

igazgatóhelyettes
és Farkas Sándor

igazgató

"Nem akarok még nyugdíJba menni"

Fulladást is okozhat,
de pánikra semmi ok!

Hússzoros jódtartalom
az ivóvízben!

Az iskolaigazgató
kettest kapott ...
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Kivonultak a pedagógusok ...

GYOMAENDRÓDI HÍRADÓ

Egy gyenge klítnájú iskola
A Magyar Tudományos Akadémia iskola

kutatással foglalkozó csoportja vizsgálatot
végzett a iskolák belső világának feltárása ér
dekében. Hetvenegy iskolában végeztek
vizsgálatot, melynek eredményeként össze
állt az a felmérő lap, melynek segítségéveIle
mérhető az iskolai klíma. A városi tanács
múvelődési osztályának kezdeményezésére
áprilisban e klímateszt kérdéseire válaszolt
a 2. sz. Általános Iskola 39 pedagógusa.
A tesztlapok értékelése után Jánovszky
György, a városi tanács osztályvezetője má
jus 16-án munkaértekezleten, az iskola peda
gógusai és vezetése előtt számolt be az ered
ményről.

Kiderült, hogy az iskola vezetése vala
mennyi dimenzióban - a vezetés hatékonysá
ga, demokratizmusa, a vezetés szociális in
formáltsága - kevesebb értéket kapott az or
szágos és a megyei mintában szereplő iskolák
átlagánál. A vezetés hatékonyságát a tantes
tület átlagosan 57 százalékosra értékelte, s ez
az országos minta átlagától 20, 12 megyei is
kola átlagától pedig 16 százalékkal marad el.
Az alsós és felsős nevelők közötti vélemény
különbség mintegy 20 százalékos; az alsósok
ennyivel értékelik többnek a vezetés haté
konyságát.

Nem éri el az átlagos szintet az igazgató

szakmai hozzáértése (55 százalék), a pedagó
giai problémák megoldásához nyújtott segít
sége (52 százalék), szervező munkája (53 szá
zalék), s az iskolában termelődött problémák
felől nem kellő mértékben (49 százalék) tájé
kozott.

A vezetés hatékonyságát a felső tagozaton
tanító válaszadók 24 százaléka közepesnek,
27 százaléka a közepesnél jobbnak, 48 száza
lékuk a közepesnél alacsonyabb színvonalú
nak ítélte. Alsó tagozaton 29 százalék szerint
közepes színvonalú a vezetés hatékonysága,
17százalékuk szerint ennél gyengébb, 55 szá
zalékuk szerint a közepesnél magasabb szín
vonalú. Az adatok tehát a felső tagozaton
dolgozók részéről nagyfokú elégedetlenséget
tükröznek.

A demokráciát 60 százalékban látják meg
valósulni. Ez az érték az országos minta átla
gától 10, a megyei átlagtól 4,5 százalékkal
marad el.

Az iskolavezetés szociális informáltságát
a tantestület átlagosan 60 százalékosra érté
kelte. Ez az országos átlagtól 8 százalékkal,
a megyétől4 százalékkal marad el.

Az úgynevezett klímateszt összegzésében
a következők olvashatók: "a vezetést minősí
tő értékek öt-tizenöt százalékkal maradnak
el az országos, illetve megyei átlagtól. Külö-

nösen alacsony értéket kapott a vezetés haté
konysága. Az adatok elsősorban a felső tago
zaton dolgozó nevelők elégedetlenségét tük
rözik. A válaszok a megfelelő kommunikáció
hiányát, feszültséget, bizalmatlanságot jelez
nek. Ezzel ellentétben az alsó tagozaton taní
tó nevelők elégedettek, értékelésük alapján
a vezetés megfelel, vagy jobb az országos
minta átlagánál. A nevelőtestület megítélé
sében egységesebb vélemény alakult ki. Leg
gyengébbnek a tantestület egységességét
tartják. Ennek láthatóan szubjektív okai
vannak. A közösség aktivitása, szakmai
együttmúködése erősebb, a személyes ellen
tétek, a klikkeskedés viszont mérgezi a han
gulatot ... Ezekkel a mutatókkal az intéz
mény a gyenge klímájú iskolák közé tar
tozik. "

*
A május 16-i munkaértekezJeten több peda
gógus hozzászólásában erős kritikával illette
az iskola vezetését. Ezt, úgy túnik, nem min
denkinek volt türelme - vagy mint az egyik
pedagógus megjegyezte, intelligenciája(?)
- végighallgatni, ugyanis az értekezlet felénél
Cseh Jánosné, Dinya lllésné, Kató Albert,
Kónya Istvánné, Kónya Márta és Németh Jó
zseflátványosan kivonultak a teremből ...

"Nem akarok még nyugdíjba menni ..."

·Az iskolaigazgató kettest kapott
Farkas Sándor jelöltje Cseh Jánosné!

A munkaértekezlet után kértünk interjút a 2. sz.
Általános Iskola igazgatójától, Farkas Sándortól.

- A teszt eredménye nem túlságosan híze/gó az
Ön számára, sgondolom, az értekezleten személyé
re és munkájára vonatkozó megállapitások sem töl
tik el felhótlen jókedvvel. Mit szól az elhangzot
takhoz?

- Én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani,
hogy egyértelmúen a személyeskedés került elótér
be. Tekintettel arra, hogy a korábban felszínre ke
rült iskolai gondok nem rendezódtek.

- Melyek voltak ezek agondok?
- Még 1985-ben rájóttünk arra, hogy az úttöró-

csapat vonatkozásában bizonyos szabálytalanságok
voltak tapasztalhatók. Ezzel kapcsolatban az ok
mányok le vannak fúzve és le vannak zárva, de bár
mikor megtekinthetók, bár ezek a dolgok öt év el
teltével elévülnek. Onnan indult ki á dolog, hogy
novemberben felvették az úttörócsapatnak a hulla
dékgyújtésból származó pénzét és következó év ja
nuár 8-a, 9-e körül még nem volt a csapat pénztárá
ban elszámolva. Mikor ez a dolog fe!vetódött, az
akkori csapatvezetóvel négyszemközt elbeszélget
tem, s ó úgy tájékoztatott, hogy az iskola vezetésé
nek ehhez az ügyhöz semmi köze ...

- Halász Istvánnéról van szó?

2

- Igen. Azt mondta továbbá, hogy ót a KISZ
pénzügyi ellenórzó bizottsága számoltathatja el, az
iskola vezetése azonban nem. Ezt követóen a párt
bizottságon keresztül segítséget kértem, skiküldték
a KISZ pénzügyi ellenórzó bizottságát, akik sza
bálytalanságot állapítottak meg. Na, ettól az idó
ponttól kezdve tapasztalhatók a személyeskedések
és vádaskodások. Ugyanis történetesen nem azt
vették alapul az érintettek, hogy a szabálytalansá
gokat fel kell számolni, hanem már akkor is a sze
mélyeskedés eszközéhez nyúltak. Itt arról van szó,
hogy magam körül ilyesfajta pénzügyi szabálytalan
ságokat nem túrök el.

- Az úgynevezett klímateszI eredménye mégis
csak azt mutatja, hogy nemcsak Halász Istvánnénak
van gondja az iskola vezetésével, hanem a pedagó
gusok közül többen illették kemény kritikával a ve
zetést.

- A helyzet az, hogy van néhány idósebb pedagó
gusnak is véleménykülönbsége, ami szerintem
egyértelmúen bérügyi témákkal függ össze. Például
Roszáné, Csüllögné ...

- Vajon keveslik afizetésüket?
- Minden esztendóben a soros elórelépéseknél

ugyanúgy, mint a többi neveló, megkapták az óket
megilletó, ám differenciált béremelést. E kérdés-

ben egyébként nem egy személyben én döntök, ha
nem az iskolavezetés, s a szakszervezet is vélemé
nyez. Ezek tehát kollektív döntések, bár vannak el
maradások bérügyi szempontból.

- Néhány hónappal ezelótt a tanácselnök, vala
mint a tanács múvelódési osztályának vezetóje java
solta Önnek, hogy kérje korkedvezményes nyugdí
jaztatását. EZI azzal háritotta el, hogy két évvel eze
lótti megválasztásakor Önnek bizalmat szavaztak
apedagógusok. Ma is érzi ezt a bizalmat?

- Atöbbség vonatkozásában igen. Elképzelhetó,
hogy néhányan más véleményen vannak, de a teszt
ból is kiderült, hogy a pedagógusoknak több mint
ötven százaléka támogatja munkámat.

- Igazán nem akarom Önt egy országgyúlési kép
viselóvel összehasonlítani, de mostanában, ha egy
honatya tevékenységével kapcsolatban ennyi vád
merül fel, akkor mielótt még kezdeményeznék visz
szahívását, aképviseló egyszeTÚen lemond.

- Lehet, én ezt egyelóre nem teszem, tekintettel
arra, hogy a többségnek a bizalmát még élvezem.

- Teszem azt, csak úgy próbaképp - minden kö
vetkezmény nélkül- megszavaztatná-e a tantestület
tagjait arról, hogy továbbra is szívesen látják Önt az
igazgatói székben?

- Én azt kértem annak idején, amikor a tanácsel-
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Ötpontos javaslat
A 2. sz. Általános Iskola vezetéséről

nyilatkozott lapunknak Dankó Mihály,
az MSZMP Gyomaendrőd Városi Bi
zottságának első titkára:

- Sokkal súlyosabb gondról van itt
szó, mintsem az iskola falai között ma
radjon. A vezetésből fakadó hiányossá
gokra a tanácselnökkel, a művelődési

osztály vezetőjével együtt én is mint ak
koriban az oktatási ügyekben felelős po
litikai munkatárs még tavaly májusban
figyelmeztettük az igazgatót. A 2. sz. Ál
talános Iskola vezetése válságban van,
s ezt fel kell oldani, mert az új tanévet
csak így kezdheti el az iskola. A vezetés
a Halász házaspár feszültségkeltő maga
tartására hivatkozik immár három éve.
Ebben lehet némi igazság, ám a vezetési
válságnak nem ez az igazi oka, hanem
az, hogy a feladatok és a munka megha
ladja a jelenlegi igazgató képességeit. Az
illetékes tanácstestületnek, mint munkál
tatónak le kell vonnia a megfelelő követ
keztetést, s az új tanévet új vezetéssel kell
elindítania. Ez esetben nem Farkas Sán
dor megbuktatásáról van szó, hanem ar
ról, hogy a helyzet változtatásra érett ...
-mondta Dankó Mihály.

nökkel és az osztályvezetővel beszéltem, hogya ne
velőtestület előtt tárgyaljunk ezekről a dolgokról,
akkor vetődött fel egyébként ennek a tesztnek az el
készítése is ...

- Tehát személyét illetően megszavaztarná-e ape
dagógusokat?

- Ebben a kérdésben, úgy hiszem, hogy a teszt
végül is egy ilyen szavazásnak felel meg. Igaz, hogy
a39 pedagógus véleménye között van néhány elma
rasztaló is, de a többség, úgy érzem, pozitívan érté
kelte a vezetés munkáját.

- De csak úgy tájékozódflsképpen meg mernésza
vaztatni a tantestületet, akár titkosan is?

- Egyelőre csak azt mondhatom el ezzel kapcso
latban, hogy ötéves ciklusra választottak meg ...

- Ön, mint iskolaigazgató, elsősorban jó vezető

nek, vagy inkább jó pedagógusnak vallja magát?
- Ehhez a munkához mind a kettő szükséges, de

inkább a vezetés kérdése kerül előtérbe.

- Ez a vezetői munka viszont nem igazán kapott
jó osztályzatot. Képletesen szólva a pedagógusok
egy kettest írtak az igazgató ellenórz6jébe.

- Én a teszt eredményét egyoldalú kritikaként
fogom fel. Ezt arra alapozom, hogy elsősorban

azok nyilvánítottak negatív véleményt, akikkel
a munka során, hogy úgy mondjam, koccanásaim
voltak.

- Igazán nem akarok kötözködni, de egy jó veze
tó ritkán engedhet meg magának koccanásokat,
amunka során felmerülő gondokat pedig tudni kel
lene megoldani. Önnek, ez úgy tűnik, nehézséget
okoz . ..

- Erre nehéz válaszolni. Csak azt mondhatom,
hogy a többséggel nincs gond ...

- A pedagógusi munka színvonalával viszont an
nál inkább. Ezt az értekezleten többen is hangoztat
ták. Ön hivatkozott a szakos ellátottság hiányossá-

A 2. sz. Általános Iskola iskolatanácsa jú
nius S-i ülésén az alábbi fellúvást intézte az
illetékesekhez:

Városunk lakosságmegtartó képességé
nek fenntartása érdekében, valamint az
alapfokú oktatás területén a lemaradások
csökkentése érdekében az alábbi ténye
zők és feltételek megteremtését tartjuk
elengedhetetlennek:

1. Az oktatási intézmények tervezett
költségvetéseit és a tényleges költségfel
használásokat már az 1989/90-es tanévre
vonatkozóan a Gyomaendrődi Híradó
ban nyilvánosságra kell hozni, úgy, hogy
ebből a lailusok is meg tudják állapítani
a fenntartásra, az üzemeltetésre és a bern
házásokra vonatkozó adatokat. Ajelenle
gi elosztási rendszerben ugyanis nem lát
szik tisztán az, hogy melyik iskola mi sze
rint kapja meg az éves költségvetését,
s hogy ebbe az iskolának milyen beleszó
lása van.

2. Szükségesnek tartjuk, hogy a tanács
testület tekintse át az alsófokú oktatás je
lenlegi helyzetét, tárja fel az e területen
mutatkozó lemaradások okait, majd a vi
ták tapasztalataiMI dolgozzon ki koncep
ciót a továbblépés lehet6ségeire.

gaira. Halász Istvánné - akivel Önnek koccanásai
volrak, vannak - ledoktorált, szaktanár, ám ennek
ellenére nem tanít, hanem napközis nevelőként "ka
matoztatja" tudflsát . ..

- 1987 novemberében a nevelőtestület egyértel
műen kinyilvánította apártbizottság akkori munka
társa, Dankó Mihály kérdésére, hogy nem kiván
Halász Istvánnéval együtt dolgozni. Ezt a jegyző

könyvet összeférhetetlenség eimén megküldtem
a tanács osztályvezetőjének, majd ezt követően

Kovács Gábor, az 1. sz. Általános Iskola igazgatója
vizsgálta ki az ügyet. A vizsgálat végeztével a műve
lődési osztály tett javaslatot, hogy a belső munka
helyi légkör rendezése érdekében Halásznét nap
közis munkakörbe kell helyezni.

- A munkahelyi légkör viszont azóra sem rende
ződött.

- Nem, mert az illető azóta is a feljelentések so
rozatát csinálja és senki még nem vonta öt felelős

ségre ezért.
- Szóba került az igazgatóhelyettes személye is.

Ön hogyan értékeli Veres Antalné munkáját?
- Én jónak ítélem meg az igazgatóhelyettes mun

káját, tekintettel arra, hogy hosszú időn át mint az
osztályfőnöki munkaközösség vezetője tevékeny
kedett. Ezen a területen speciális tanfolyamot is el
végzett. Tehát ilyen értelemben pedagógiai munka
irányítása területén otthonosan mozog.

- Nyugdíjazásáig még három év van hátra. Ezt
követően kit látna szívesen a2. sz. Altalános Iskola
élén?

- Utódlásképpen a jelenlegi osztályfőnöki mun
kaközösség vezetőjét, Cseh Jánosnét. Úgy érzem,
a pedagógiai irányító munka vonatkozásában el
tudná látni ezt a feladatot ...

H.E.

3. Az illetékes szervek még az
1989/90-es tanév kezdetéig szervezzék
meg városunkban a tagozatos általános is
kolai osztályok beindítását. Tarthatatlan
ugyanis, hogy Gyomaendrődön matema
tika, fizika, szánútástechnika, idegen
nyelv, testnevelés, zene stb. tagozatok
nincsenek. Az úszásoktatást a tanterv ke
retein belül kell megoldani. A tanulócso
portok létszámát szakmailag is az elfogad
ható szinten kell tartani.

4. Mivel az orosz nyelv kötelező tanítá
sa megszűot, ezért meg kell indítani
a nyelvtanárok átképzését.

S. Az iskolai munkához biztosítani kell
a személyi és tárgyi feltételeket. Megfele
lő szakmai felkészültségű, erkölcsi tekin
télyű vezetők, szakvégzettségű tanárok
pályázat útján tölthessék be beosztásukat.

A 2. sz. Altalános Iskola Iskolatanácsa

Építkezők
figyelem!

A helyi TÜZÉP-telep
nagy választékkal várja vásárlóit!

Import és hazai
ásványgyapot lemezek

5,6 és 10 cm vastagságban
kaphatók

Vasbeton gerendák,
beton béléstestek, áthidalók

most több méretben
beszerezhetök

Anagydíjas MD belsötéri ajtóért
már nem kell vidékre utaznia,

mivel a helyi TÜZÉP
a gyártmány teljes skáláját

kínálja Önnek

Az

várja vásárlóit
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Meg akarták szüntetni a népfrontot
Ne nzutogassunk egynzásra ...

A Hazafias Népfront Városi Bizottsága ez év május 19-én tartotta
küldöttgyűlését a Katona József Művelődési Központ nagytermében.
A küldöttek és a meghívottak - köztük Szikszai Ferenc, a HNF
megyei titkára - meghallgattákSzabó Incéné városi titkár beszámoló
ját a Hazafias Népfront Városi Bizottságának a megválasztás óta vég
zett munkájáról. Ezt követően Hunya Elek, a népfront városi elnöke
terjesztette elő a bizottság programját. Ezután dr. Kolbusz Judit
ismertette a jelölőbizottság javaslatát. Az alábbiakban a küldöttgyű

lés jegyzőkönyvéből idézünk:

Dr. KoIbuszjudit: Ez év április elsején kaptuk a megbízatást, hogy
e gyűlésen tegyűnk javaslatot az egytestületes népfrontbizottság tag
jaira, a titkárra, elnökre, elnökhelyettesre. A jelölőbizottság 9 fővel

kezdte a munkát, de a létszám később öt főre csökkent. A munkánk
során a véleményekből azt szűrtük le, hogy nincs szükség a nép
frontra. Ezt támasztotta alá az is, hogy az alkalmasnak vélt személyek
közül senki sem vállalta a jelöltséget ... Végül is a jelölőbizottság nem
tudott dönteni abban, hogy a népfront működjön-e továbbra is, vagy
sem. Az a véleményűnk, hogy ezt itt ma el kell dönteni. Tekintettel
arra, hogy a függetlenített titkári beosztásra nincs javaslatunk, így az
a véleményünk, hogy helyette az elnök és az elnökhelyettes végezze
társadalmi munkában a titkár feladatait ...

Dr. Kulcsár László: Hogy szükség van-e a Hazafias Népfrontra? Én

Népfrontos pártállás
A Hazafias Népfront GyomaendrődiBizottsága tagjainak

pártállás szerinti megoszlása:
Magyar Demokrata Fórum tagjai: Báthori Gyula, Czinczár

Gábor, Gyuricza Zsolt, Szabó János, Tóth Géza.
Független Kisgazda és Polgári Párt tagjai: Hegedűs Fri

gyes, Hunya Lajos, Izsó Sándor, Kis-Kéry György, Molnár
József, Újházi Emő.

Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagjai: Bolehovszky
Jenő, Garai János, Fekete Lajos, Juhos Tibor, MártonJános.

Magyar Szocialista Munkáspárt tagjai: Hunya Elek, Kal
már László, Kulik Istvánné, Kovács László, Pozsár András,
Szujó Zoltán, Tímár Lajosné.

Pártonkívüliek: Homok Józsefné, Szabó Incéné, Tímár
Bálint, dr. Varga Géza.

Ki kicsoda?
Ez év április 26-án hat alapító taggal megalakuIt a Magyar

országi Szociáldemokrata Párt gyomaendrődi szervezete.
Május 17-én tizenegy alapító taggal létrejött a Szabad De

mokraták Szövetségének Gyomaendrődi Városi Csoportja is.
Alapító tagjai: Dúzs Károly, Farkas Zoltán, Fekete Elemér,
Hegedús József, Nagy Péter, Szerető Béla, Szetteli Béla, Tóth
Lajos, Uhrin Attila, Uhrin Sándor, Vatai Gyula.

A Gyomaendrődön közelmúltban megalakult pártok és
szervezetek helyi csoportjainak vezetői, ügyvivői, képviselői:

Magyar Demokrata Fórum - Kóra István (Napkeleti u. 25.)
Független Kisgazda és Polgári Párt - Béres Józse! (Arany J.

út 19.)
Szociáldemokrata Párt - GaraiJános (Erkel út 1.)
Szabad Demokraták Szövetsége - Fekete Elemér (Petőfi út

19.).
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egyáltalán megkérdőjelezem, hogy aktuális-e és helyes-e a felvetett
kérdés ... Véleményem szerint a mai súlyos gazdasági helyzetben
szükség van a mozgalom társadalmi közmegegyezést elősegítő szere
pére.

Kónyáné Jakab Ida: Igen sok ember véleménye az, hogy a népfront
tevékenységét legalább a kongresszusig szükséges felfüggeszteni.
Szerintem inkább erről kellene most szavazni, s utána lehetne vitat
kozni. A népfront megfogalmazta terveit, de arra, hogy ezt végre is
tudja hajtani, garanciát nem látunk.

Dr. Dávid Imre: Amikor meghatározzuk a jövőt, akkor kinyilat
koztatjuk, hogy a népfront legyen politikailag semleges, ne foglalkoz
zék a gazdasági élettel, sem pedig kulturális és szociálpolitikai kérdé
sekkel. Valójában nem is tudjuk pontosan, hogy mi lenne a népfront
feladata. Véleményem szerint először is országosan kellene meghatá
rozni a népfront helyét és szerepét. Azt, tudniillik, hogy hová is tarto
zik? A kormányhoz, az országgyűléshez vagy az MSZMP-hez ... ?

Dr. Kolbusz Judit: A jelölőbizottság nem agitált a népfront meg
szüntetése mellett. Szerettünk volna megfelelő embereket keresni,
akik vállalják a feladatot és programmal is rendelkeznek. Munkánk
során rádöbbentünk arra, hogy a mai helyzetben senki sem tudja
elvállalni ezt a posztot, mert nincs igazán program ...

Putnoki Bálint: Mióta Gyomán megalakult a népfront, én azóta
dolgozom a mozgalomban ... Úgy érzem, helye van a népfrontnak ma
is és a jövőben is. Sokan vannak, akik nem akarnak részt venni sem
milyen párt munkájában, s valahova nekik is tartozni kell.

Szujó Zoltán: Az elnök által előterjesztett programjavaslatot, a fel
adatokat általánosnak tartom. Ennél ma már többre van szükség.
Nem elég a feladatokat meghatározni és utána a beszámolóban azo
kat kipipálni ...

Sipos Tas Töbötöm: Véleményem szerint a Huszár István által, az
országgyűlésen előterjesztett népfront megújulási program minősít

hetetlen, elfogadhatatlan. Tele van nagy általánosságokkal ...
A népfrontnak nincs programja. Az a szerep, hogy különféle pártok
és szervezetek egymással történő párbeszédét igyekezzen előmozdí

tani a népfront, igen pozitív dolog. Alapvető kérdés azonban, hogy
erre a pártok és szervezetek igényt tartanak-e ... Én azt javaslom,
hogy a kongresszusig várni kell, hátba addig sikerül kitalálni valami
nagyszerű dolgot, amely mellé mindenki jó szívvel felsorakozhat.

Hunya Lajos: A magam és az alternatív szervezetek részéről sérel
mezzük, hogy sem a város vezetői, sem, a tanács, sem az MSZMP
nem szóltak előre erről a mai tanácskozásról, nem hívtak meg ben
nünket ...

Jenei Bálint: Hunya Lajos kritikája téves. A népfront szervezeti
ügyeibe sem a tanács, sem az MSZMP helyi bizottsága nem avatkozik
bele. A mai tanácskozáson én is meghívottként veszek részt, és nem
vagyok felhatalmazva arra, hogy bárkit is meghívjak ...

Braun Mihály: Én visszautasítom azt az elképzelést, miszerint meg
kellene várnunk a kongresszust. Nekünk ne mondják meg odafönn,
hogy mit kell csinálnunk itt, Gyomaendrődön ...

Dankó Mihály: Van, aki kikéri magának, hogy ezután a párt, vagy
bármely más szervezet előírja, hogy mit tegyünk. Igaza van. A társa
dalom legnagyobb átalakulását éli meg most. Sha azzal foglalkozunk,
hogy egymásra mutogatunk, akkor abból az esélyből, hogy demokra
tikus Magyarországot építhetünk, nem lesz semmi ...

Szikszai Ferenc: Az új egyesülési törvény életbelépésével azt a kér
dést, hogy megszűnjön-e a népfrontmozgalom, felvetni sem lehet ...

A népfrontértekezlet három ellenvéleménnyel, három tartózko
dással Hunya Elek elnök és Szabó Incéné titkár megbízatását a kong
resszusig meghosszabbította, majd egyhangúlag Szujó Zoltánt válasz
tották a bizottság elnökhelyettesi funkciój ára.
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Hússzoros jódtartalom az ivóvízben !
Fulladást is okozhat, de pánikra semmi ok

Az alábbi cikk a Békési Élet ez évi első számában jelent meg. A vizsgálatot
dr. Hotya János végezte.

"Mint az ábrán látható, az Orosháza, Kétsoprony, Békés, Sarkadkeresztúr
. települése által határolt területtől északra az ivóvizek jodidion-koncentrációja

meghaladja az optimálisnak tartott 100 mikrogramm Jlliter felső határértéket.
A Sárrét néhány településén az előbb megadott felső határértéknél lényegesen
nagyobb, 1000 mikrogramm Jlliter értéket meghaladó jodidion-koncentrációjú
ivóvizet szolgáltató vizmúveket is találtunk. Ennél lényegesen nagyobb az 1000
mikrograrom J/liter fölötti jodidion-tartalmú ivóvizet szolgáltató közkutaknak
a száma, de ezek közül csak néhánynak a vizéből végeztük el a vizsgálatot. Az
alábbi táblázat néhány sárréti településen található vízmúanyakút és közkút
jodidion-koncentrációjáttünteti fel.

Jodid-
ion-

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

m mikro-
g. J/I

l. Dévaványa r. Vízmútelep l. sz. anyakút 125 4000
2. Szeghalom Sárréti Tejüzem üzemi

vizmúanyakút 220 3000
3. Szeghalom Központi Vízmú 2. sz.

anyakút 194 2840
4. Szeghalom Központi Vízmú 1. sz.

anyakút 258 2800
5. Kőrősladány Északi Vízmútelep

VI. sz. anyakút 200 2800
6. Dévaványa II. Vízműtelep l. sz.

anyakút 203 2800
7. Körösladány Északi Vízmútelep

2. sz. anyakút 300 2120
8. Gyomaendrőd D. Vízmútelep 2. sz

anyakút 123 2100
9. Gyomaendrőd Körösi A. G. r. üe. Vízmú

anyakút 193 1700
10. Szeghalom Várhelyi úttörőtábor

Vízmúanyakút 106 1700
ll. Gyomaendrőd C. Vízmútelep XIVI2.

anyakút 240 1500

A kútroélységek eloszlása olyan változatos volt a két településen, hogya szol-
gáltatott víz jodidion-koncentrációját a kútmélységek függvényében is ábrá-
zolni tudtuk. Ebből az túnik ki, hogya 100-250 mmélységű kutak szolgáltatják
alegnagyobb jódtartalmú vizet.

* * '"

800~12 OOO Ft/hó
700~10 OOO Ftlhó
6000-8 OOO Ftlhó

- kőmúves szakmunkásokat
- kubikosokat
- kőmúves mellé segédmunkásokat

A környékbeli településekrőla dolgozókat
naponta beszállítjuk

Jelentkezni lehet: Seprenyi Lajosnál
Gyomaendrőd Ipartelep u. 2. Tel.: (67)31-269

magas kereseti lehetóséggel

építőiparimunkákra felvesz
Gyomaendrőd Város Költségvetési Üzeme

Megkértük dr. Veréb Lajos körzeti orvost, hogy magyarázza el ajodid-golyva
betegség lényegét, s megkérdeztük tapasztalnak-e Gyomaendrödön és környé
kén az orvosok az iv6víz magas j6dtartalmábó! ad6dóan járványméretú ve
szélyt.

Dr. Veréb elmondta, hogy a pajzsmirigy, mint a jód anyagcsere irányitója,
egy idö után telítödik, megnagyobbodik, tumoros jellegúvé válik, s a légcső

felső szakaszát összenyomva, esetleg légzési nehézségeket, ritkábban fulladást
okozhat.

- Nemrégiben tárgyaltunk kollégáimrnal e témáról. Mi ez idáig nem tapasz
taltuk a fentebb említett jodid-golyva megbetegedések magas arányát, illetve
ugrásszefÚ emelkedését. Tehát járványról nincs szó sem a felnöttek, sem a cse
csemök esetében. Pánikra tehát semmi ok. Az iv6víz magas jódtartalmaegyéb
ként sem egy-két hónappal ezelött, hanem ötven-száz, vagy az azelőtti időkben

alakult ki - mondta végül a körzeti orvos.

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy azonos mélységű

rétegből származik a nagy jódtartalmú viz. A nagy jódtartalom valószínűleg

a Sárrét talajának gyakori képződményeivel, a tőzeggel és kotúval van össze
függésben. A korábbi Sárrét mocsarai, nádasai, zsombékai kedvező feltétele
ket nyújtottak a tőzeglápok keletkezésének a századfordulón történő lecsapo
lás előtt. Ezért itt a talajfelszín alatt a jelentős vastagságű tőzegrétegek, általá
ban j6dban igen gazdagok.
Kiemelkedően nagy j6dtartalmat vizsgálataink alapján Szeghalom, Gyoma

endrőd, Körösladány, Dévaványa sárréti települések vizroúanyakútjainak és
közkútjainak vizében találtunk. Ezen települések vízmúveinek kevert vizében
a jodidion-koncentráci6 vizsgálatainak alkalmával meghaladta az 1000 mikro
gramm Jllitert.

Figyelembe véve a felsorolt települések ivóvizének jodidion-tartalmát és azt,
hogy egy személy 2,~3liter ivóvizet fogyaszt naponta (az ételkészítésre felhasz
nált iv6vizet is beszároitva), a jódbevitel személyenként itt a napi 6000 mikro
grammot is elérheti. Ennél nagyobb jódbevitellel kell szárooJnunk melegüzemi
dolgoz6knál, vagy lázas betegeknél, ahol az iv6vízfogyasztás lényegesen
nagyobb. Közvetett módon még tovább növekedhet a jódfelvétel a tejfogyasz
tás, állati termékek és növényi termékek fogyasztása révén, amennyiben állat
itatásra és növények öntözésére is ilyen nagy jódtartalmú vizet használnak.
Évekig tartó ilyen jelentős mennyiségú jódfelvétel esetén arra hajlamos egyé
neknél számítani lehet jodidgolyva kialakulásával ...

Annak ellenére, hogy a lakosság egy szükebb rétegénél az iv6vízzel bevitt jód
kedvező hatásával is számolni lehet (arterioszkJerozis, asthma bronchiale, reu
matikus megbetegedések stb.), nem engedhető meg, hogy ilyen nagy települé
sek több ezer lakosa ilyen nagy j6dtatalmú "jódos gyógyvíznek" minősíthető

ivóvizet évekig, vagy évtizedekig fogyasszon .
Fontos feladat ként jelentkezik a nagy j6dtartalmú ivóvízzel ellátott települé

seken a lakosság szürövizsgálata. Az endémiás jodid-golyva fatális kimenetelű

trachealis obstructi6kat okozhat. Felnőtteknél is kialakulhatnak jodid-golyva
légzési nehézségek ..."
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Első negyedév: 6 IDilliős veszt:eség

Dinya Máté elégedetlen ...

"PRAKTIK" Kisszövetkezet kereskedelmi és vendéglátó egységei
a lakosság szolgálatában
Legyen Ön is a vásárlónk!

KERESSE FEL ÚJONNAN MEGNyílT BOLTJAINKAT!
Élelmiszer - csemegebolt - Gyorsétkezőhely

(Lenin u. 214. - Kötőipari bolt mellett)

alapvetőélelmiszerek- csemege, édesipari áruk- minőségi italok
(szeszes - szeszmentes)

mirelit hús, zöldség, gyümölcs áruk
tea, kakaó, tejeskávé, főtt és sült kolbász, virsli, hideg-meleg szendvicsek,

hamburger, hot-dog és egyéb grill ételek
a nyitva tartási idő alatt állandóan kaphatók

presszókávé - krémfagylalt

Új szolgáltatás:
csemege ajándékkosarak összeállítása kívánság szerint

italok - desszert áruk diszcsomagolása
élelmiszer-előrendelésesetén a kért időre árubiztosítás

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6-18.30-ig
'szombaton 6.3O-12-ig - vasárnap 7-12-ig

Dinya Máté személyében ez év március el
sejétől új elnöke van a kötőipari szövetkezet
nek. Az azóta eltelt több mint három hónap
tapasztalatairól érdekJődtünk.

- Leginkább a saját tevékenységemmel
vagyok elégedetlen. Azt hiszem sokkal töb
bet kellett volna tennem. Bevallom koráb
ban másképp ítéltem meg a belső hierarchiát,
szervezettséget, mint amilyen az valójában.
Kiderült, hogy a szövetkezet vezetői - húsz
egynéhányan - a rájuk bízott lehetőséggel

nem tudnak élni, nem aktívak, azt várják,
hogy az ember mindig megmondja, mit te
gyenek. Még mindig él bennük a régi mód
szer, amikor azt tették, amit mondtak nekik.
Munkába lépésemmel vártam a jó értelem
ben vett felszabadult nyüzsgést. Azt gondol
tam, hegy vannak annyira értelmesek és
érettek, hogy ha hagyják őket, akkor dolgoz
nak. Ám kiderült, hogy ez nem így van.
Egyébként minden vezetőnk jó gyakorlati
szakember, de kellő gyakorlat és képzettség
híján nem nevezhetők jó vezetőknek. Két
osztályvezetőhagyta itt a szövetkezetet, s en
nek bizonyos szempontból örülök is. Április
végén kértem az osztályvezetőket, hogy írás
ban nyújtsák be elképzeléseiket a jövőt ille
tően. Ezeket tanuJmányoztam, majd május

közepén egy úgynevezett vészelhárító fela
dattervet beszéltünk meg a vezetőkkel.

- E szerint gondban van a szövetkezet . ..
- Manapság ötvenötezer forintos bérszín-

vonallal nem lehet megtartani az embereket.
Bruttó 4500 forintért, mondja, ki jön ide dol
gozni? Elegendő szakemberünk sincs. A bér
emelésre jelenleg csak a létszámcsökkentés
ad bizonyos lehetőséget. Éppen az alacsony
fizetéseknek köszönhetően többen elmentek
a szövetkezettől, sőt a tizennyolc fős dévavá
nyai üzemrészünket fel kelJett számolni,
mert a dolgozók nagyobb fizetésért átmentek
a helybéli Lenin Tsz konfekció üzemébe.
A béremelésre másik mód az eredményes,
nyereséges gazdálkodás lenne. Ám az első

negyedévet hatmilliós veszteséggel zártuk.
Termelésünk 70-80 százalékát szovjet ex
portra termeljük. Ha a szovjetekkel a jövő

ben nem tudunk megállapodni az árban,
s nem tudunk üzletet kötni velük, akkor gond
lesz. Ily módon sok a bizonytalan tényező ah
hoz, hogy előre kidolgozhassunk mondjuk
egy-két éves stratégiát.

- Ön megválasztása előlI azt nyi/atkozta la
punknak, hogyaszövetkezelnek szüksége
van a tennékszerkezet-váltásra, sőt új termé
kek gyártását is kilátásba helyezte.

- Ma sem mondtam le erről a lehetőségröl,

ám ehhez el kell érni bizonyos stabilizációl.
Profiit, termékszerkezetet váltani ugyanis
csak pénzzel lehet. JelenJeg 20 milliós adós
ságunk van, s e mellé nem hiszem, hogy adna
valaki még 20 milliót termékszerkezet-vál
tásra.

- Megbánta-e, hogy pályázati az elnöki
posztra?

- Szerencsére a nehéz helyzetekben még
mindig volt elegendő önbizalmam. Ma sem
hiszem, hogy valamin valamiféleképpen ne
lehessen változtatni. Azt vallom, hogya tal
ponmaradáshoz a jelen pillanatban határo
ZOli lavírozásra van szükség. . . -Ká-

Vásárok

Szeghalom jún. 18. av.
Orosháza jún. 18. av.
Gyomaendrőd jún. 18. oák.
Battonya jún. 25. oák.
Békéscsaba jún. 25. av.
Békés jún. 25. av.
Szarvas jún. 25. av.
Dévaványa jún. 30. oá.
Békéscsaba júl. 1. oák.
Gyula júl. 1. av.
Gyula júl. 7. oá.
Vésztő júl. 6. oák.
Szarvas júl. 9. oák
Békéscsaba júl. 9. av.
Dévaványa júl. 15. oák.
Szeghalom júl. 16. av.
Rövidítések: av. = autóvásár oá. = országos
állatvásár oák. = országos állat- és kirako
dóvásár

Negyvenhét színes fotó

Gyomaendrődöt bemutató prospektus je
lent meg településünk várossá nyilvánítása
alkalmából. A kiadvány negyven oldalon, 47
színes fotóval illusztrálva mutatja be váro
sunk idegenforgalmi, kulturális, gazdasági és
egyedülálló természeti értékeit.

A kiadvány a tanács titkárságán és a kiren
deltségen, valamint a bizományosi elárusító
helyeken - a postán, a hírlapárus paviJonban,
a takarékszövetkezetekben, s a művelődési

központban - vásárolható meg, 50 forintos
áron.

Palackozott italok boltja - üvegvisszaváltó üzlet
(Bajcsy-Zsilinszky út 71. - Ezerjó Vendéglővel szemben)

Palackozott szeszmentes és szeszes italok bő választékban kaphatók
különleges minőségben is

Borsodi sör állandóan kapható a legolcsóbb áron városunkban
12,- Ft/üveg

dohányáruk - presszókávé - jégkrém - ajándékkosarak készítése
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-18 óráig

szombat-vasárnap 8--12 óráig

PRAKTIKUS MEGOLDÁS - "PRAKTIK" KISSZÖVETKEZET
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Anyakönyvihírek

Házasságkötések:

Nagy Mária és Gellai Zoltán május 6-án
Kovács Judit és Papp Lajos május 13-án
Kajla Edit és Laszli István május 27-én
Földesi Edit és Uhrin Sándor június 3-án
Rojik Gabriella és Bene Gábor június 3-án

Halálesetek:

Gyebnár Lajosné szül. Hanyecz Margit
(1906)
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A mai gyomaendrődi tanácsháza alapkö
vébe 1889. július 14-i keltezéssel emlékiratot
helyeztek el. Ezt az emlékiratot azután a gyo
mai Kner Nyomdában több példányban ki
nyomtatták és így néhány darab közkézen fo
rog belőle. Közeledvén az évforduló, úgy
éreztem, hogy emlékezetre méltó dolog az
épület építésének körülményeirőlés a füzet
nyi emlékiratról néhány mondatot leírni.

A mostani tanácsháza elődje - a "Helység
háza" majd később"Városháza" - eredetileg
az Erzsébet ligeti lejáró mellett (Sóhajok
hídjához vezető út) fronttal a Szabadság tér
re nézett. Az 1881. évi árvízkor készült fény
képeken egy nádfedeles, tornácos, oszlopos
épületet látunk. Ez volt a 2-es számú ház
Gyomán. Ilyen volt a többi módos gazdaház
is. Gyomai kőművesek munkáját dicsérte.
A környéken messze földön elterjedt típus
volt, mert Komádiban és Okányban még
mindig mutogatnak néhány ilyen házat,
mondván, hogy gyomai kőművesek építet
ték. Néhányan aztán ott is ragadtak, mivel
hogy marasztalták őket a fekete bihari leány
zók. Ámde térjünk vissza a Helységházához.
Mellette volt a 3-as számú ház a "Jegyzői

lak" (az l-es szám mindig a református temp
lomé volt). Itt született Vidovszky Béla fes
tőművész, kinek apja Ferenc, gyomai első

jegyző volt. A 4-es számú ház volt a sorban
a következő a "Patikárius Ház". Erre merő

legesen, a Körös-parton állt egy kis épület,
mely egyházi épület, régi paplak volt. Ami
kor aztán az Elöljáróság döntött az új Város
háza felépítésének dolgában, ezeket az épü
leteket megvették, elcserélték és lebontot
ták. Helyükön épült fel a mai Tanácsháza
- hajdan "Városháza" - a hivatalt, a közigaz
gatást szolgáló melléképületekkel együtt.

Mit is rögzített írásban ez a kis emlékirat az

építésről és az akkori Gyomáról? Többek kö
zött az építőkről írták, hogy; " ... a megtar
tott versenytárgyalás alapján a kiépítés válla
lata 6 és 7/10% árleengedés folytán Zámecs
nik Adám b.-csabai ács és építőmester,

Schloszárik József orosházi építész és Schuch
Soma b.-csabai lakatosmester, társas vállal
kozóknak ítéltetett oda ..." Az építkezést jú
nius 28-án kezdték meg. A lakosság akkor
,,10 160 lélek, kik közül nemzetiségre nézve
9570 magyar, 539 német és 51 elszórtan kü
lönböző más nemzetiségű; vallásra nézve
8622 református, 693 róm. katholikus, 537
ág.evangelikus, 12 görög keleti és 280 maeli
ta." A község területe 38955 kat. h. volt,
melyből út, védgát, Körös folyó által elfog
lalt terület 2099 kat. h. A 36 856 kat. h. ter
mőterület a következőképpen oszlott meg;

szántóföld 16942 kat. h., kaszáló 4400 kat.
h., legelő 15 142 kat. h., szőllő 294 kat. h.,
nádas 45 kat. h. 1887 évben a közlegelő fel
osztása után, a legelőterület ekkorra már je
lentősen változhatott, mert igen sok legelőt

szántónak törtek fel 1889 évre. Legnagyobb
kiterjedésű magánbirtok a község területén
10 OOO kat. h.-ra menő Báró Wodiáner Al
bert-féle birtok. A község belterülete 340
kat. h., és házainak száma 1593. Ezután az
irat felsorolja a templomokat, nevezetesebb
épületeket és az akkor hivatalban lévő egy
házi és községi elöljárók neveit.

A tanítók nevei után külön részt szenteltek
az iskolaügy ismertetésének. Református
vallású tanuló volt 1328, római katolikus 106,
ágostai evangélik\ls 107, izraelita 56 fő.

Mint gazdász is csak ámulok, a lenyűgöző

en magas állatJétszámokon, mert szarvas
marhából volt 1800, lóból 2140, magyar juh
ból (racka!) és birkábó\ (posztógyapj as meri
nó!) 4500, sertésből3000 db. Ezt a kis füzetet
ki kéne újból adni néhány száz példányban,
hogy hadd lássák az utódok miből és hogyan
gazdálkodott a gyomai önkormányzat. Mert,
hogy ingatlanban volt csak a községi törzsva
gyon 124 kat. h. szántó, 164 kat. h. kaszáló,
15 kat. h. legelő, 3 kat. h. szőlő és faiskola.

Végül adja Isten, hogy az elődök kívánsá
ga a legteljesebb mértékben beteljesedjen,
mert magam is könnybe lábadt szemmel 01
vastam a következőket; no" de ha egykor
századok múltán - jelen soraink napfényre ju
tandnak -, üdvözölhessék azok - honfiúi
szívvel szeretell - hazánkban hősi fajunk di
cső nemzedékét, mint teljesen önálló alkotmá
nyos állam szabad és független polgárait,
a legteljesebb szellemi és anyagi jólétben,
örömben és boldogságban!"

Cs. Szabó István

IVIOZIMŰSOR

JÚLIUS
1. 20 óra Ómen (amerikai)
2. 18 óra Mici mackó (amerikai rajzfilm)
3. 20 óra Pokol katonái (amerikai)
8. 20 óra Kommandó (amerikai)
9. 18 óra Cserébe az életért (amerikai)

10. 20 óra K.2. (Éjszakai lányok) (magyar)
15. 20 óra Esőember (amerikai)
16. 18 óra Rémült rohanás (amerikai)
17. 20 óra Testek csábítása (nyugatnémet)

Gyermekeknek:

APOLLÓ MOZI:
Június 26. 16 óra Leó és Fred (magyar rajzfilm)

Kossuth Mozi

JÚNIUS
18. 18 óra Vadon (magyar)
19. 20 óra Vörös zsaru (amerikai)
24. 20 óra Három férfi és egy baby (amerikai)
25. 18 óra Ismeretlen ismerős (magyar)
26. 20 óra Az utolsó asszony (francia-olasz)

Csillagember (amerikai)
Tanmese a szexrő! (magyar)
Eastwicki boszorkányok (amerikai)
Tokiói pop (amerikai)
Hupikék törpikék (belga rajz)
BMX banditák (ifj. ausztrál)
Kobra (amerikai)
Ikrek (amerikai)
Cserébe az életért (amerikai)
Piroska és a farkas
Willów (amerikai fantasztikus)

Szömyecskék (amerikai horrorparódia)
K.l. (Rákóczi tér) (magyar dok. film)
Mielőtt befejezi röptét a denevér (magyar)
Éjféli rohanás (amerikai krimi)
Ómen (amerikai horrorftlm)
K.2. (magyar dok. film)
Vérbeli hajsza (amerikai tud. fantasztikus)

18 óra
20 óra
20 óra

18-20 óra
18-20 óra
18-20 óra
18-20 óra

18 óra
20 óra

18-20 óra
20 óra
18 óra
16 óra
20 óra
20 óra
20 óra
18 óra
20 óra

JÚLIUS
2-3.
2-3.
Cr7.
8-9.

9.
10.
10.

13-15.
lCr17.

16.
20.

Apolló Mozi

JÚNIUS
15-17.

15.
lCr17.
18-19.
22-24.
25-26.
29-01.
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Emlékezés egy elfeledett gyomai költőre

Száztíz éve született Kató Józse!

Praktik Kisszövetkezet

Darvas Tibor

Szép magyar tanyákon

Várjuk kedves Vásárlóinkat

Szép magyar tanyákon
Eső veri a falat,
Szép magyar tanyákon
Lefoszlik avakolat.

Szép magyar tanyákon
Vén eperfa, csonka gally,
Szép magyar tanyákon
Felnyög egy-egy tompa

jaj ...

Szép magyar tanyákon
Csatangol a sok kuvasz ...
Szép magyar tanyákon
Lesz-é egyszer még tavasz?

Június 28-án nyílik az

ÚJ PRAKTIK BOLT

Divat - Sport - Horgász - Vadászbolt
Lenin u. 190. (volt családi iroda)

Horgászcikkek - etetőanyagok

különböző nyári és szezonális játékok
és strandcikkek

íllatszerek - fodrászkellékek
kozmetikai cikkek

és egyéb keresett árucikkek

nagy választékban

dalom országos megismertetése kapcsán Kerényi
Grácia irodalomtörténész mutatta be, mint Julius
Slovacki Mazepa c. drámájának első fordítóját.
Sajnos, a két kezdeményezés nem helyi eredetú
volt.

Kedves Barátom! Kató József kéziratos könyvét
lánya, Bálint Sándorné tanítónő őrzi. E kötet egyik
utolsó kéziratban őrzött versét ajánlom figyel
medbe:

Mindaz, amit Kató Józsefről kérésedre írtam
csak nagyon szellős vázlata annak, amit erről az el
feledett helyi költőről tudnunk illene. Fokozott ér
dekJődéssel várom esetleges újabb kérdéseid, mert
leveledből érzem, nemcsak a sztrájkok irányitották
figyelmed szülőfölded felé, de érdekJődsz annak
egyéb értékei, helytörténeti érdekességei iránt is.
Baráti szeretettel üdvözöl:

Szép magyar tanyákon
Novemberi szél seper,
Szép magyar tanyákon
Felszaladt a kútveder.

Szép magyar tanyákon
Az ereszalj egyre foly,
Szép magyar tanyákon
Szállást keres a bagoly.

"Én már nagyon is sokat éltem,
Gázoltam sárban, ültem vérben,
Láttam hány ember sírgödröt ás,
Hogy mindegyik szörnyú, és állat
Csak a neve más." (Háború)

A Katona József MűvelődésiHázban
június 16-án 18 órakor kezdődik a nép
tánccsoport évadzáró bemutatója.
• AL általános iskolások számítógépes

szaktáborát június 19-23. között rende
zik meg.
• Halászati eszközök címmel június 20

án nyílik kiállítás Petrás Kálmán magán
gyűjteményéből.

• Június 26-tól 30-ig ugyancsak általá
nos iskolásoknak rendezik meg a népi
kismesterségek szaktáborát.
• Erdélyi fotók címmel Oláh Tibor fo
tóművész kiállítását tekinthetik meg az
érdeklődők július 4-től 13-ig.

A Déryné MűvelődésiHázban június
16-tól 26-ig az intézmény hímzőkörei

nek kiállítását, július 5-tól 17-ig pedig
a Petrás Kálmán magángyűjteményéből

rendezett halászati eszközök cÍIDű kiál
lítást láthatják.

Erdélyi fotók.

1917-ben tért haza a frontszolgálatból. Magával
hozta Lengyelországban megismert máSodik felesé
gét, a lengyel nyelv és irodalom szeretetét. Ebben
az évben látott napvilágot harmadik verskötete
Életbarázdák címmel. Háborús verseit is e kötetbe
vette fel.

1920-ig élt Zomborban. Az 191&-19-es esemé
nyek csak távolról jutottak el hozzá; a benne élő re
ményt, az emberbe vetett bizalmat, hitet tépázta
meg, hogy állomáshelyét hirtelen kellett elhagynia,
mindene, írásai java része elpusztult. A háború és
az utána kialakult körülmények megölték a benne
alkotó lírikust, több lírai kötete már nem jelent
meg. Rövid ideig Szolnokon élt, majd hivataláról
lemondott, Békéscsabán szerkesztette a Békés me
gyei Közlönyt. 1922-től Gyomán élt, igazgatta kis
birtokát, de az irodalommal sohasem szakított.
Szülőföldjén nem lírai költeményeivel vált ismert
té, hanem a helyi újságban megjelent krónikái tet
ték híressé. Nem világra, nem is országra szóló mú
vek ezek, hanem forgácsok szükebb hazája életé
ből. Gyomaiakról gyomaiaknak szólnak néha ko
molykodón feddőn vagy elnéző mosollyal, de min
denkor javitó szándékkal "ezek a regős sorok ... itt
lelkedzettek ki a gyomai földből. Magunknak.
Majd egy kis kortörténet a holnap, a holnapután
számára". (Krónikák könyve, 1927)

Életének, munkásságának megismertetésére
1959-ben került sor, amikor Virág Ferenc tanár-tör
ténész a Békés megyei Népújság karácsonyi számá
ban írt Kató Józsefről, 1964-ben pedig a lengyeliro-

"Elhagytam az apám öreg mesterségit,
A pacsirtadalos virágos mezőt,

Hol a kalásztenger feje fölött végig
Fehér szárnyú lepke játszik kergetőt.

Kedves Barátom!

Az egyetemi évek után Zomborban péozügyigaz
gatósági titkár lett. Itt érte utol az első világháború.
Tartalékos századosként Lengyelországban teljesí
tett frontszolgálatot, a gorlicei áttöréskor élte át
a háború minden borzalmát, embertelenségét:

Legutóbbi leveledben említetted, bogy nemrég
egyik földidtől egy verskötetet kaptál ajándékba.
A kötet címe: Életbarázdák, írója Kató József.
Kérded: ki volt az a Kató József?

A könyvben M.P.O.-nak szóló ajánlást, dediká
ciót találtál. Az M.P.O. Mányainé Prig! Olgátjelzi,
költő társa volt az ajánló Kató Józsefnek. 1926 no
vember7-én a Gyoma-Endrőd és Vidéke címú helyi
újságban Olga néni írta a nekrológot elhunyt költő
társáról: "Elment közülünk az élet delén megrok-
kant, fáradt alakja Kató Józsefre büszke lehet ez
a magyar község Itt született ... Érvényesülésé-
nek útját állta nagy szerénysége és az a megható
szeretet, mely őt falujához, édesanyjához, a "föld
höz" kötötte. Nem vette fel a versenyt az óriások
kal, hazajött szántóvetőnek, a tanyavilág csendje,
az őstermészet varázsa hódította el maguknak. Po
ra majd elvegyül a jó gyomai fekete földbe adédek,
az ükök porával ölelkezve, hova megtér hozzájuk
a "garabonciás"."

Dr. Kató József 110 éve született Gyomán, kis
birtokos család gyermeke, aki az elemi iskolából
Veres Lajos és Szőke Ferenc intelmeivel Szarvasra
került az algimnáziumba. Itt, apoétatermő helység
ben találkozott először a költészettel, s itt születtek
meg első próbálkozásai is. Innen Ig!óra ment "né
met szóra", és itt is érettségizett. Jogi tanulmányait
Pesten kezdte meg, Kolozsváron fejezte be. Mind
két helyen költői ambíciói kaptak biztatást. Pesten
Gyulai Pál biztatta, Kolozsvárott Tamkó Sirató Ká
roly és Dsida Jenő közelében a nagyváradi radikális
hangvételú költészettel ismerkedett meg. Verseit
a Temesvári Hírlap, a kolozsvári haladó Újság kö
zölte, s ekkor jelent meg Debrecenbe az elsö vers
kötete, amit 1906-ban a második kötet követett. Li
rájában együtt szólalt meg az ábrándálom aszabad
ság jelképével, az emberi sorsokat bemutató tragé
diákkal, a romantikus hangulatokkal, a világba te
kintés bátorságával. Elszakadt szülei világától,
a földtől, de a szülőföld a lelkében élt, avarsányháti
kerek erdő mindenhova el.kiséri:

Tudom, hogy a törékeny álmodások végén,
Mikor a szívemnek nem lesz senkije,
6h, ahhoz a földhöz visszatérek még én
S leborulok fakó göröngyeire." (Magamról)

Magáról vall a Garabonciás címú versében is:

"Garabonciás vér szorult belém,
Garabonciás vén diák vagyok,
Nagy tudásom, sok szép szavam van,
Mégse járok soha tavaszban,
Nem vagyok senki, nem vagyok semmi,
Sose egész, csak töredék."
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---=.:Kenyér nélkűl .....;Osztrák pedagógus Gyomaendrődön

MEGRENDELŐLAP

Megrendelő neve: -..:.. _

A megrendelólap bérmentesítés nélkül bármely postaládában elbelyezhetó, illetve a gyomaendródi postahivatalok
ban a hlrlapárusokoak áladható

rosban vagyok. Gyomaendrőd inkább falusi
as jellegű. De talán éppen ez a jó, s számom
ra különösen tetszettek a parkok és aIigetek.

- Mondja, mennyit keres Ausztriában egy
pedagógus?

- Ezt nem tudom megmondani, de én pél
dául egy meghatározott óradíjat ~apok, egy
óráért 412 schilling a fizetésem. Am én sza
bad foglalkozású vagyok. A férjem viszont
iskolaigazgatóként havonta 2S ezer schillin
get hoz haza, de ne higgye hogy nálunk a pe
dagógus szakmát fizetik a legjobban. .. H. E.

DráIlla az iskolában

Megrendelem a Gyomaendrődi Híradó című lapot példányban,
kérem az alábbi címre kézbesíteni:

A drámapedagógia mint módszer 1976 óta
az osztrák iskolai oktatás szerves része.
A drámát mint módszert használják a gyere
kek kommunikációs készségének és szemé
lyiségének fejlesztésére, nyitottabbá tételük
re. Tanulják, játsszák a színház nyelvén,
hogy miként lehet vagy kell a legkülönfélébb
élethelyzetekben, konfliktusokban viselked
ni, mozogni, kapcsolatot teremteni, kommu
nikálni. Ez év május 22-től 27-ig Gyomaend
rőd vendége volt Eva Bodingbauer osztrák
drámapedagógus, aki Pintér Antalné gimná
ziumi tanár meghívására érkezett városunk
ba. Tíz-tizenöt gimnáziumi tanulóval német
nyelven napi hat órát foglalkozott, majd
a foglalkozássorozat végét bemutató előa
dással zárta. Eva Bodingbauertől ezt követő
en kértünk rövid interjút.

- Tavaly nyáron Bécsben egy nemzetközi
drámapedagógiai fesztiválon - ahol tanfolya
mot vezettem - ismerkedtem össze Pintér
Antalnéval, aki a fesztivál végén megkérdez
te tőlem, végeznék-e hason1ó munkát Gyo
maendrődön is. A személyes szimpátia miatt
elfogadtam az aján1atot.

- Forintban vagy schillingben kért óra
díjat?

- Egyikben sem kértem, hiszen mint
mondtam, csupán a személyes szimpátia mi
att vállaltam ezt az egyhetes foglalkozássoro
zatot. Mindezért csak annyit kértem, hogy
férjemmel még ezen a nyáron négy-öt napra
eljöhessek Gyomaendrődre kiránduIni, s
kértem magyar kolléganőmet, hogy bizto
sítson ehhez szállást.

- Ennyire megtetszett Önnek Gyomaend
rőd? Mi a véleménye a városról?

- Igaz, hogy mindössze egy hetet töltöttem
itt, de nem volt az a benyomásom, hogy vá-

Szerkesztőségünk nél több olvasónk is
érdeklődött, hogy a kemping és a strand
környékén lakók között nagy népszerű

ségnek örvendő, a sütőipar által üze
meltetett kenyérbolt - amely korábban
május IS-től szeptember IS-ig minden
nap várta a vásárlókat - idén miért nem
nyitott ki? A kérdésre Farkasin:zk~

György, a Körösi Sütő- és Édeslpan
Vállalat igazgatója adott választ:

- Még télen tudomásunkra jutott,
hogy az üzletünkkel szemben egy
szarvasi kiskereskedőkapott építési en
gedélyt, egy a mienkhez hasonló üzlet
felépítésére, sőt azóta a Praktik Kisszö
vetkezet is - szintén a boltunkkal szem
ben, a strand teTÜletén - hozzáfogott
egy vendéglő építéséhez. Mi a magunk
részéről méltánytalannak tartottuk,
hogy üzletünkkel szemben alig néhány
méterre tőlünk adtak ki építési enge
délyt - bár ennek jogosságát vitatni nem
vagyunk hivatottak -, ugyanis üzletünk
évek óta megfelelő, s egyre bővülő ellá
tást biztosított a környékbelieknek és
a kempingezőknek. Igaz e tevékenysé
günket évente több tízezer forint ráfize
téssel végeztük. Nos, tehát úgy döntöt
tünk, hogy függetlenül attól, hogy az
előbb említett két létesítmény elkészül-e
a szezonra, az üzletünket bezárjuk és
a berendezést leszereljük.

- E szerint tehát mielőttmég igazi ver
senyhelyzet alakulhatott volna ki a há
rom üzlet között, az egyik - épp az álla
mi - bedobta a törülközőt . ..

- Úgy vélem, hogy a környéken nincs
akkora vásárlóerő,hogy mindhárom üz
let egyformán jól megéljen. Mondom
ezt annak ellenére, hogy a mi esélyeink
jobbak lettek volna, hiszen eddig is ne
gyedosztályú áron árusítottunk. Termé
szetesen a felépülő két üzletet, ameny
nyiben erre igény lesz - kiszolgáljuk ke
nyérrel és péksüteménnyeI.

- Tulajdonképpen a vállalatnak kapó
ra jött a versenyhelyzet, hisz így vesztesé
gesen működő üzletét bezárhatta.

- Fogalrnazhatunk így is, bár tény,
hogy a vevőknek egyelőrehiányozni fog
ez a szolgáltatás. -csejti-

A bolt bezárt
és nem nyit ki

többé ...

Címe: _

Olvasóink leveleit
a következő címre várjuk:

GyomaendrődiHíradó
Gyomaendrőd

Szabadság tér 1.
5500

Előfizetési díja: fél évre 36,- Ft egész évre 72,- Ft / / .
Az előfizetésidíjat a fenti címen nyugtával Jelentkezőkezbesltőnekfizetem

aláírás
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Tizenhét öngyilkosság történt tavaly

GYOMAENDRÓDI HÍRADÓ

A gerendára akasztotta fel magát • • •
Gyomaendrődön 1988-ban 17, az idén má

jus végéig 7 öngyilkosság történt. A lakosság
számához viszonyítva ez igen magas arány.
Mint azt a Szarvasi Rendőrkapitányságszak
embereitől megtudtuk, az öngyilkosság
egyik leggyakoribb módja az akasztás, de
gyakori a gyógyszermérgezés, az alkohol
mérgezés, ső~ előfordult már kútbaugrás is.
Az ilyen esetek felderítésekor első és legfon
tosabb, hogy a helyszínt eredeti állapotában
rögzítve ki kell zámi az idegenkezűséget. Ha
a gyilkosság neJ;ll jöhet szóba, akkor a rend
őrség szakértők bevonásával államigazgatási
eljárást folytat le.

Megtudtuk továbbá, hogy idegbetegek
esetében időjárásifrontok alkalmával gyako
ribb az őngyilkosság. S, hogy milyen okok
játszhatnak közre abban, hogy egy ember
önkezével vessen véget életének? A nyomo
zók szerint a búcsúlevelek leggyakrabban
családi gondokról, kilátástalanságról tanús
kodnak, de alkalomadtán az alkoholizáló
életmód is előfordul az okok között.

Az alábbiakban az elmúlt év 17 tragikus
eseményébőlvillantunk fel néhányat, kegye
leti okokból természetesen név nélkül.
A monogramok kitaláltak, tehát nem az el
hunyt személyek neveinek kezdőbetűi!

P. K. a családi házuk udvarán lévő disznó
ól akoljának gerendájára akasztotta fel ma
gát, egy műanyag kötélre. P. K. nem ivott,
nem betegeskedett, búcsúlevelében azt írta,
hogy felesége szekálásai miatt az idegei nem
bírták tovább, és ezért lett öngyilkos ...

U. M. (58 éves) lakásának kamrájában
egy gerendára akasztotta fel magát. A neve
zett személy súlyos cukor- és szívbeteg volt,
valamint izületi bántalmakban is szenve
dett. Halála előtt egy hónappal gyakran ide
geskedett, olykor magába zárkózott, nem
tűrt maga mellett senkit, feleségével gyakran
összeveszett. Szomszédasszonyának tett
olyan kijelentést, miszerint ezt a sok betegsé
get már nem bírja sokáig. Egyik nap felesé
gével összekapott, s ezt követően lett ön
gyilkos.

U. M.-né (54 éves) lakásának kamrájá
ban alig egy héttel férje öngyilkossága után
ugyanarra a gerendára akasztotta fel magát.
Férje halála után az asszony idegileg kiké
szült, többször is hangoztatta, hogy ő már mi
nek éljen tovább. A tragikus eset előtti este
mindkét szomszédasszonyát felkereste,
s megemlítette, hogy oem bírja tovább az
egyedüllétet és búcsúzik. Barátnője vele
akart maradni, de elzavarta, mondván nem
lesz meggondolatlan. Anyomozók - a búcsú
levélben szereplő információ alapján - mint
egy 450 ezer forintnyi készpénzt, illetve ta
karékbetétkönyvet találtak a lakásban el
rejtve.

M. F. (14 éves) lakásuk padlásán a geren
dára akasztotta fel magát. Az öngyilkosság
oka valószínűlegaz volt, hogy M. F. koráb
ban szabálysértést követett el, amit szülei
megtudtak, s a felelősségrevonástól való fé
lelmében vetett véget életének. Mint az
a vizsgálat során kiderült, M. F. öt évvel ez
előtt a Körös hídjáról a vízbe ugorva akart

öngyilkos lenni, de ezt az arrajárók akkor
megakadályozták.

L. T. (17 éves) a lakásban egy nadrágszíjra
akasztotta fel magát. Barátnőjének hagyott
búcsúlevelében többek közt azt írta:
" ...Nem tudok többet itt élni, büdös a mun
ka, összevesztem sok mindenkivel, nyaka
mon a rendőrség és összevesztem veled is ...
belefáradtam ebbe a tetves életbe és a Te sze
relmedbe ... "

S. R. (66 éves) július l-én tün! el a lakásá
ról, s július 4-én érkezett bejelentés, hogy
a Hármas-Körös endrődi szakaszán a közúti
hídtól 2 km-re a partmenti vízben egy hullát
találtak. A vizsgálat kiderítette, hogy a vízbe
fúlt személy S. R., aki a halála előtti hetek
ben gyakran panaszkodott a magányára,
s többször álmodott elhunyt férjével.

*
Szerkesztőségünk nem érzi feladatának,

hogy szociológiai igényű felmérést végezzen
e tragikus esetek okairól de a fenti példákkal
mindenképp szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy zaklatott, ideges világunkban ne hagy
juk egyedül gondj aikkal küszködő embertár
sainkat.

APraktik Kisszövetkezet
felvesz azonnal

az Ezerjó Vendéglőbe

szakácsot és kézilányt

Fa- és fémipari üzemébe

szakképzett és betanított dolgozókat
(munkavállalási engedéllyel rendelkező

diákokat is)

Július elsejétől

Élelmiszer-Csemege boltba
bolti eJadókat

Ligeti Gyorsétkez6be (újonnan nyitandó
egész évben üzemelőegység)

szakács és kézilány dolgozókat,
vendéglátóipari eladókat.

Építkezők, lakásfelújítók figyelem!

Új termékünket ajánljuk figyelmükbe,

a VÁÉV-BRAMAC hódfarkú betoncserepet.

Kiválóan alkalmas különleges, egyedi tetőformákkialakításához.
Tradicionális formája egyaránt jól illeszkedik a régi

és a modern környezetbe.
Megrendelhetőaz Alföldi TÜZÉP Vállalat
Bács-Békés-Csongrád megyei telepein.

VÁÉV-BRAMAC hódfarkú betoncserép a hagyomány
és a környezet eleganciája
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Jelentkezés: Kossuth u. 21/1.
központi iroda

vagy: Lévai u. 4. (piros malom)
termelési központ

Trágyagiliszta
szerzódéskötéssel OTP-kölcsönnel

továbbtenyésztésre eladó.
A humusz visszavásárlása biztosított.

Érdeklődni lehet
Balog Károly, Gyomaendrőd,Katona út 5.

Tel.: 31-009.
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Aranymosók?
Bizonyára a tisztelt olvasót is érdekli:

miként lehet némi fáradsággal, ám tisztes
séges úton egy szúk délelőtt több ezer fo
rintot keresni. Például kőművesmester

melletti segédmunkával, kukoricakapá
lással , szénhordással , vagonkirakással,
nyelvtanitással - bizonyára egyetértenek
velem - semmiképpen. De teszem azt,
aranymosással már igen. Városunk lakói
közül csak kevesen gondolnák, hogy
a Körösök völgyében sekély vizeink alját
átrostálva kincset érő holmi akadhat fenn
a szitán. Május közepén viszont megsejt
hetett valamit négy vállalkozó kedvű fia-

----
=-'~- .-:--= . . -

Búcsúzik a"Körös" Kazángyártó és Gépipari VájJa/at
és köszönetetnyiJJ'ánít

aHőtechnikai és Gépipari VáJJa/at

Az elmúlt hetek, hónapok során jólesó érzésseltapasztallUk azt a megkülönböztetell figyelmet és érdekló
dést, melyet gyáregységünk a város közvéleményétól, társadalmi és egyéb szervektól, üzemek dolgozói/ól ka
pOli.

Kollektívánk az elózó évek példáiból okulva úgy indult enagy tétre menóharcba, hogy senkire nemszámÍl
hattunk, csak saját magunkra, elszántságunkra és kitárlásunkra. A március IO-e óta eltelt idószak bizonyí
totta, hogy ez nemcsak a mi ígazságunk, hanem valamennyi demokratikusan gondolkodó, városát, üzemét
szerelő emberé, aki személyesen, telefonon vagy éppen levélben adon bíztatást, vállalt szolidaritást néha
bizonytalannak látszó ügyünk mellen. Ez azonban mind nem valósulhatol! volna meg a nyilvánosság ereje,
a Népszabadság, Békés megyei Népújság, MTI, Magyar Rádió és természetesen a Gyomaendródi Híradó
által biztosítOlI korrekt, ószinte tájékoztatás nélkül.

Gyáregységünk 1989. július l-tól önálló vállalatlá válík Hótechnikai és Gépipari Vállalat néven. Ebból az
alkalomból valamennyi dolgozóIlk nevében megköszönjük azt asok jószándékú támogatást és jókívánságo
kat, melyet az utóbbi napokban személyesen, telefonon vagy láviratban kaptunk.

Tisztelel/el: agyáregység vezetése

Vásároljon félkész házat aTüzéptől!

Az. Alföldi Tüzép Vállalat eladja a Gyo
maendrőd Újkert soron félkész állapotig
megépített "KAROS" típusjelű négyla
kásos, tetőtér beépítéses sorházait.
A félkész ház megvásárlása készpénzzel
történhet. A lakás befejezéséhez a vevő

OTP-kölcsönt, szociálpolitikai kedvez
ményt, stb. vehet igénybe. Bővebb felvi
lágosítás a Tüzéptelepen, Ipartelep 1. sz.

alatt.
legyen avásárlónk!

POLOSZINT ALAPRAJZt\ M _ I : 200

15.56 ml

1.20x2,4S _ 2.~ Dl'
1.10xt.lO - I.ZI m'
1.10 x l,ZS _ 1.n m'
z.J9x2.S7 _ 6,71 ml
0,.11 x2,O+
AJfOx2,62 - 1J,47m'
2.0.& x 1,4e - J,08 m'
1,70x 1.99 - J.J3 In'

4.,29 x 4,30 _ 20.59 ml
4,29 x 3,00 - 12,87 ml,
5.25 x ],00 _ 15,56 ml

65,65 rn"

1- EJ.Suoba
2 - WC+kernQl6
3 - K.unn
4 - KQlÍyh~

S - Lak6d6tér

6 ~ KI):lckcd4
7 -.FQrd4~oba

8 - S~b:a

9 - S10b:a
10-Gk.t:i.roI6

FOLDSZINT

L_ -----1 ,

~+:~~=-t=-i~=~ ~ TETOTIRAUPRNZAM - 1.200
14 15 lJ _ KÖ%lckcdG 3.62 x 2.07 _ 7.73 ml 7.73 m'

, o' II - Jir~t6 s.z. 2.66)( 1.66 - 4,41 ml 4.41 ml
i ,.... 13 - FUrd6uoba 1.99)( 1,10'" 3.38 ml 3.33 m"

12 11 J OD 14-SUlba 3.69x4.80'" 17.71m' 12.10 ml
15 _ Szoba 3.69x3,.20 ... 11,48 ml 7.s6 ml

_______ _~, ~ 16-Hhtll~1 bc1yuqZ,9])(],.20 -...,.9_~7_m...,.'_"...,."_m.'

b....-! Q. TETOTIlR 54,08 ml 41.01 ml
~-=..:.~:-:_- .-:_ ~ Allkballptcrlllctc: 65,65+41,01- 106.66 ml

~. - - :...:==:=::J 0l Gk,lirol6lcrOJelc:

t

',80 ;jlO~

SAO _--+-~
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talember, akik derékig állva a vízben la
pátjaikkal sűrűn meregették a meder
iszapját kezdetleges - ám a célnak megfe
lelő - rostáikba. (A fiúk ugyan tevékeny
ségüket igyekeztek titkolni, azonban vá
rosunk polgárai közül többen szájtátva fi
gyelték a "bányászkodást".)

Egy-egy sikeres merítés és szitálás után
mintegy fél deciliternyi vörösesen csillogó
apróságot boríthattak a vizen úszó műa

nyag ládikáikba.
Ábrahám Károly, Fábián Gyula - őket

látni a képen is -, Roszik Zsolt és Weigert
Zsolt kutatómunkájának eredményeként
több liternyi zsákmánnyal térhettek haza.
Smég mielőtt a tisztelt olvasók tömegesen
a Körös és holtágainak parti vizeibe vet
nék magukat - különféle házi.Jag készített
rostáikkal -, elárulhatjuk, hogy a négy
úriember horgászversenyre készülve az
iszapos mederben keresett szúnyog/árvá
kat. E természetes csalit használják
ugyanis beetetésre, s ezt akasztják a ho
ragra is. Ezen a májusi délelőttön több
mint tizenötezer forintot spóraltak meg,
hiszen a szúnyog/árva litere a szaküzlet
ben háromezer forintba kerül.

A négy horgászember természetesen
- jó aranyásókhoz méltóan - a lelőhely

pontos földrajzi koordinátáit nem kívánta
meghatározni.

-oke-
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* * *
A történethez szerkesztöségünk nem kíván megjegyzést funi, de a követke

zőkben csak abban az esetben foglalkozunk az ufo-üggyel, ha valaki kézzelfog
ható bizonyítékkal jelentkezik.

Május közepén - nem tudni már hanyadkézböl- értesült szerkesztöségünk
arról, hogy újabb fejlemény történt ufo-ügyben. Városunk egyik derék polgára
- aki félve attól, hogy az alábbi történet föszereplöjeként kinevetik - nem volt
hajlandó személyesen kapcsolatba lépni velünk, s így a nevét sem tudhattuk
meg. Ám maga a történet Gyomaendrőd-szerte közszájon forog.

Egy csöndes május eleji késő délután emberünk két vödör moslékkal a kezé
ben disznóetetés céljából megközelítette a portája végében lévő disznóólat. Mi
előtt a falánk állatok elé öntötte volna az eledelt, a vödröket a földre helyezve
még utoljára megkavarta azok tartalmát. Ám közben emberünk furcsa, mor
mogó hangokat hallott háta mögül. Megfordult, sa meglepetéstöl földbe gyöke
rezett a lába: töle néhány méterre két, úgy százharminc centiméter magas, nagy
fülű, zöld színű "emberkék", lények igyekeztek - talán - szót érteni a gazdával.

Emberünk első reakciója az volt, hogy kikapta a vödörből a moslékkeverő

lapátot és a hívatlan zöld lények felé sújtott, ám a moslékkeverő lapát félúton
megállt a levegőben, mert a nagyfülűek valamiféle elektromos, vagy mágneses
erő kibocsátásával megllebénították az ijedt gyomaendrödit ...

-kő-

Ez csak viccl

Kihívták a rendőröket

Hová menjenek anudisták?
Vass Ignác nem öltöztet fel meztelen nőket ...

- Hová készülsz? - kérdi férjétől Kovácsné.
- A tengerhez! Van ott egy sziget, ahol olyan kevés

a férfi, hogy a nőnek minden alkalomért száz forintot
kell fizetniük.

Az asszony is szó nélkül csomagolni kezd.
- Hát te hová mész?
- Veled megyek, látni akarom, hogyan tudsz megél-

ni havi száz forintból!

A két barát teniszezés után átöltözik. Az egyikük egy
női harisnyatartót csatol föl, igen nehezen.

- Mióta hordasz harisnyatartót? - kérdi a barátja
csodálkozva.

- Amióta a feleségem talált egyet a kocsim kesztyű

tartójában.

A strandfürdőnk rendtartásában szerepel az a szabály,
miszerint "a fürdő területén a fürdőruha használata köte
lező". Férfiak esetében ez ugye egyértelmű, de mi történik
akkor, ha egy napimádó bikinis hölgy, mondjuk felsőrésznél
kül élvezi a strandolást? A kérdéssel Vass Ignácot, a fürdő

vezetőjét kerestük meg, aki mint mondta, nem igazán híve
a nudizmusnak, ennek ellenére a fürdőruha nélküli napimá
dókat megérti.

- A templomzugi szabad strandon a múlt nyáron előfordult

egy ilyen, ön által is említett eset, s azok az asszonyok, akik
gyermekeikkel vagy férj ükkel strandoltak, igencsak felhábo
rodtak a fedetlen kebleket látván, s riasztották a szolgálatban
lévő szabad strand alkalmazottját. Kérték, hogy a melltartó
nélkül fürdőző női személyt távolítsák el a holtág partjáról.
Az alkalmazott némileg tehetetlenül állva az események
előtt, telefonon kihívta a rendőröket, akik azonnal a hely
színre siettek. Megszemlélték a bűnös leányzót, majd ezt
követően dolgavégezetlenül távoztak. Ugyanis a szabad
strand rendtartásában nem szerepelt az a pont, hogy a fürdő

ruha használata kötelező ...
- E szerint a templomzugi szabad strandon, akinek kedve

szottyan, az akár meztelenül is eltöltheti idejét . ..
- Nem, mert az idei rendtartásban már szerepel az a pont,

miszerint csak fürdőruhában lehet a strandon tartózkodni. Ha
pedig valamelyik nő monokiniben napozik, ám tegye, én mint
fürdővezetőnem kívánok ilyen esetekkel foglalkozni. Egyéb
ként pedig javasolni fogom, hogy a templomzugi strandon
táblával jelöljenek ki egy területet a nudisták részére.

- S ha a ligeti termá!fürdóben történik a fentihez hasonló
"atrocitás"?

- A gyógyfürdökre vonatkozó rendtartás is előírja a fürdő

ruha használatát. A rendtartás ellen vétőket ugyan el kellene'
távolítani a fürdő területéről, ám én biztos nem fogok felöl
töztetni egyetlen meztelenül napozó nőt sem ...

• •

Kis zöld lények a disznóólnál

Popsiparádé ...

Megállt a moslékkeverő

a levegőben ...

Ez a hátsó oldal.

GyomaendrődiHíradó
GyomaendrődVáros Tanácsának lapja. Felelős szerkesztő: Homok Ernő. Kiadja: Gyomaendrödi Városi Tanács. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomda Gyomaendrődi Uzemében, Gyomaendrőd, Kossuth u. 10--12.
Vezérigazgató: Háromszéki Pál. Terjesztik a gyomaendrődi postahivatalok és hírlapárusok.

Engedélyszám: III/PHF1108/BE ISSN 0238-8391

12



GYOMAENDRŐD

VÁROS
TANÁCSÁNAK LAPJA

1/

GYOMAENDRODI
~ ~

HIRADO
VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM • 1989. JÚLIUS • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 6 FT

Itt az ideje,
hogy kitakarítsuk a várost -

mondja dr. Csaba Kálmán
(7. oldal)

A "kulcsos ház" titkai

Kolerajárvány
a gyomaendrődi határban

A betegeknek
le kell vágni ...

(12. oldal)

Nincsenek hango elvtár · tivornyák ...
Franciaágy a turistaszállóban?

(10. oldal)

A helyszín még bizonytalan

Nyílt levél
Farkas Sándor igazgatónak

•
Miért kapott kettest az igazgató?

•
Az új tanévtől iskolát kéne változtatnom

•
Végre a vezetőink is látják,
mi van abban az iskolában

(3-4. oldal)

Karl Biró
nem akart
senkit sem
m.egsé eni

* * *
Összeveszett a szomszéddal

(8. oldal)

A tanácselnök
támogatja

a nudistákat

Ingyencirkusz
a

kukkolóknak?

(12. oldal)
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Olcsó búza, drága kenyér

Felvonultak az

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

aratók
lér. Termékeinket éjszakai munkával
áJlítjuk elő, s köztudott az is, hogya ke
nyér és a péksütemény árát is 25 száza
lék általános forgalmi adó terheli.
Mindezek mellett naponta több alka
lommal igen nagy területre kell elszállí
tani termékeinket. A kenyér ára pedig
központilag megállapított. Vállalatunk
árbevétel arányos jövedelmezősége

mindössze 3 százaléknyi. Az elmúlt év
ben a 39 millió forintos nyereségünkből

28 millió forintot fizettünk be abba a bi
zonyos nagykalapba különböző jogcí
meken, s így csak 11 millió forint maradt
vállalatunknál. Véleményem szerint
a megoldás az lenne, ha visszatérnénk
az állami támogatás bevezetésére éppen
azért, hogy ne a lakosság viselje az
emelkedő árakból adódó terheket. Ha
ugyanis januártól nő a búza ára, akkor
a liszt is drágul, s mi is kénytelenek le
szünk emelni árainkat. Mindazonáltal
a termelőszövetkezetek részéről jogos
nak érzem a panaszt.

:(.

Békés megye nyolc pontján Szeghal
mon, Szarvason, Orosházán, Békéscsa
bán, Nagygyantén, Gyulán, Mezőko

vácsházán és Gyomaendrődön, össze
sen 62 termelőszövetkezet, és 2 szakszö
vetkezet vett részt június 29-én Péter
Pál borongós reggelén, 7 és 9 óra között
azon a demonstráción, amellyel a búza
termelők kívántak nyomatékot adni
egyre kilátástalanabbnak érzett gazda
sági helyzetüknek. A megye útjain
mintegy 300 kombájn és szállítógép, va
lamint több száz kisebb jármű foglalta el
az egyik sávot.
Gyomaendrődön a 46-os számú út

42-47 kilométerszelvénye között - a két
településrész között - több mint 40 jár
mű lassította a forgaimat. Ipacs József
től, a Győzelem Tsz elnökhelyettesétől,

a demonstráció helyi szervezőjétől meg
tudtuk, hogy a kombájntüntetésen
a négy gyomaendrődi termelőszövetke

zet mellett részt vettek még a köröstar
csai Petőfi, a dévaványai Lenin és az
ecsegfalvi Egyetértés tsz-ek is.

A demonstráció jelszavait a kombáj
nokra és teherautókra függesztett
transzparensekről ismerhették meg
a járműoszlopot kerülgető, gyakran in
gerült úrvezetők:A népet akarjuk eltar
tani nem a bankokat! Falvakban aka
runk élni, emberi körülmények között!

A Szarvasi Földhivatal
frissen érettségizett fiatalokat keres

gyomaendrődi hivatalába
ügyintézőimunkakörbe.

A hivatal félmúszakos munkakörbe
takarítókat is keres.

Jelentkezni lehet a Gyomaendrődi

Városi Tanács 36. számú irodájában,
munkanapokon személyesen, valamint

a Szarvasi Földhivatal Szarvas,
Szabadság út 28. címen írásban

2

Pihentessék a költségvetés "fejőgépe

it"! Olcsóbb húshoz, olcsóbb ipari esz
közök kellenek! A magyar paraszt nem
akar másodrangú állampolgár lenni!
Hogyan lesz a négy forintos búzából ti
zennégy forintos kenyér és huszonöt fo
rintos péksütemény?

Ez utóbbi kérdésre kértünk választ
Farkasinszki György/ől a Körösi Sütő

és Édesipari Vállalat igazgatójától.
- A kérdés feltevése tulajdonképpen

helytelen. Hiszen nem négy forintos bú
zából sütünk kenyeret és péksüteményt,
hanem drága lisztből, melynek kilója
a süteményliszt esetében 7 forint 55 fil
lér, a kenyérliszt kilója 6 forint 40 fillér,
az étkezési korpáé pedig 8 forint 57 fil-

"A kormány nem emeli a gabonafé
lék felvásárlási árait, annak ellenére,
hogy június 29-én, Péter-Pálkor 5-7
ezer mezőgazdasági dolgozó - ígéreté
hez híven - mintegy 3 ezer munkagépé
veI vonult ki az ország közútjaira, 180
ponton lassítva le a forgaImat. Követe
lésük az volt, hogyafelvásárlási árakat
emeljék fel 30 százalékkal. Felvonulás
hoz a tsz-ek 90, a szakszövetkezetek 50,
az állami gazdaságok 10 százaléka csat
lakozott. A becslések szerint 4-5 millió
forintba került a demonstráció, komo
lyabb fennakadást, balesetet - a híradá
sok szerint - sehol sem okozott ... " - ír
ta a Heti Világgazdaság július S-i száma.

Fotó: Fazekas Ferenc
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Nyílt levél Farkas Sándor igazgatónak!
1989. JÚLIUS

,,Az iskolaigazgaró kertesr kaport", olvasram
a Gyomaendrődi Híradóban. Miben lárja ennek
okár az igazgaró? Úgy véli és hangozrarja, én vagyok
az oka. Én vagyok az oka annak, hogy szakmai
hozzáérrése, pedagógiai problémák megoldásához
nyújtort segíLSége, szervező munkája, a problémák
ban nem kellő mérrékben való rájékozorLSága nem
éri el az átlagos szinrer. Bűnös vagyok még abban is,
hogya vezetés harékonyságár afelső ragozatos neve
lők 48 százaléka közepesnél aÚJcsonyabb színvona
lúnak ítélte. Tehár minden, ami nem megfelelő az
csak személyeskedés, és csak a férjem és én lárjuk
így. (Azr hiszem nem kell nagy marematikusnak len
ni ahhoz, hogy 2személy nem 48 százaléka a ranres
rülernek') Úgy érzem, én nem akadályozram azt,
hogy szakmai, pedagógiai vonalon az igazgaró ro
vábbképezze magár. Nem reherek arról, hogy aröbb
milli harminc éve szerzert ranUói végzerLSéggelmege
légedert, nem akarta azr megújírani, felfrissíteni. Vé
leményem szerinr a pedagógusnak amíg dolgozik,
ranu/nia kell ahhoz, hogy minőségi munkár végez
zen' Ön, Igazgaró Kartárs, ezr nem igényeire, nem
tarlarta szükségesnek I Mi volt az elindítója a közöt
tünk lévő koccanásoknak? Megsértertem Önt, Igaz
gató Úr, hiúságán ejtettem csorbát, amit nem rudotl
elviselni. 1985 óta megpróbált erkölcsileg, szakmai
lag, anyagilag tönkretenni! Én mit csináltam? Nem
csináltam "a feljelentések sorozatát"l Védekeztem
atámadások ellen, nem engedtem bemocskolni ma
gam. Mindig mindenkor szemébe mertem nézni,

"Iskolát kéne
változtatnom ... "

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Az 1989. júniusában megjelent Gyoma

endrődi Híradót elolvasva, arra az elhatáro
zásra jutottam, bogy iskolámról megjelent
cikksorozathoz nekem is lenne néhány észre
vételem, s remélem, hogy lehetővé is fogja
tenni, bogya következő számban ez is megj e
lenhessen.

1962 óta vagyok az iskola dolgozója. Isko
lámat szerettem, bizonyos mértékig még sze
retem ma is. Rendíthetetlenül dolgoztam ér
te mindenkor, ha kellett éjt nappallá téve,
szerettem volna - szeretnék innen nyugdíjba
menni -, de úgy érzem, s főleg azóta érzem
úgy, mióta a cikksorozatot elolvastam, hogy
ilyen irányú terveim füstté válnak. Ma már
határozottan az a nézetem, hogy ősztől, az új
tanévtől iskolát kéne változtatnom, hogy bé
kében, eredményesen tudjak a bátralévő né
hány évben az ifjúság nevelésével- oktatásá
val foglalkozni.

A cikksorozatbóJ egyetlen cikket tartok
vagy tartottam volna érdemesnek arra, bogy
napvilágot lásson, amelynek az a címe "Ot
pontos javaslat". Sajnos a többi csak arra jó,
bogy az iskolát a lehető legrosszabb színben
tüntesse fel Gyomaendrőd lakosságának kö
rében.

Elszomorító dolgok ezek, bogy nem elő

ször jelennek meg híranyagok iskolánkkal
kapcsolatosan, anélkül, hogy a testületet,
a nevelőket meghallgatták volna. Amikor
a nevelőtestület nyilatkozott, véleményt
mondott, állást foglalt, azt sehol nem közöl-

amit viszont Ön nem mindig mert megtenni. Az első

támadásnállopást, sikkasztást akart rámbizonyíta
ni, de a legnagyobb erőfeszítése ellenére sem sikerült
tíz fillér hiányt rámbizonyírani. A következő lépés
- (]985. III. 13.) amiről engem az ELTE rektora ér
tesítell- az Igazgató Úr arra kérte az egyetem rekto
rát, vonja meg a lehetőséget, hogy beadjam doktori
disszertációmal. Az egyetem ezt elutasírolIa. Így én
I988-ban pedagógiából (didaktika és nevelés
eIméiet) doktoráltam, és bölcsészertudományi dok
torrá avartak.

A következő lépés: megkaptam a feImondóleve
Iet. Nem fogadtam el, bírósághoz fordultam. ]986.
október 9-én a bíróság meghozta jogos ítéletét, mi
szerint afelmondási indok ,,megalapozarúm és nem
valós", visszahelyeztek eredeti munkakörömbe. Ez
erkölcsileg a vezetőnek, Önnek Igazgató Úr, nem
használt! Ezén Kóris Györggyel, afő rámogaróval
mindent megtett az Igazgaró Úr, hogy az íréletet ha
tálytalaníLSa. A Megyei Főügyészséget is megkeresve
próbált kiskaput keresni, de nem sikerült. A nagy
felhajrásból annyi lett, hogy rámsütötték: összefér
hetetlen vagyok. Akkor is, ma is igazságralannak
tartom, amít velem tettek. Ma már azok, akik három
évvel ezelőlI hittek az igazgarónak, látják, nem neki
volt igaza. Ha valaki összeférhetetlen, nem húszévi
munkaviszony urán derül erre fény.

Mién kapolI kettest az igazgató? A hiányosságai
én, ami az évek során egyre nőll-nőlI, amire már
1983 májusában anagyközség vezetője felhívta afi-

ték, de nem is tettek az illetékesek semmit
annak érdekében, hogy a közösség akarata
érvényesüljön. A testület helyett olyan em
berek nyilatkoznak a sajtónak, rádiónak
stb., akiknek tulajdonképpen közvetlenül
semmi közük iskolánk életéhez, belső prob
lémáinak megoldásához. Igaz, hogy nemré
gen még lett volna szavuk, de akkor nem tet
tek semmit a körülmények rendezésére.

Hibáztatom azt a vezetőt, aki az érdemi
munka vitája helyett megengedi azt a hang
vételt, "mocskolódást", ami történt a legu
tóbbi testületi értekezleten, sőt nemcsak
hogy megengedi, hanem egyenesen lehetősé-
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get ad, nyújt bevezetőjével az ilyen hangvé
telre.

Elszomorító tény, hogy akik legjobban
hirdetik a megbékélést, pont azok tesznek
meg mindent annak érdekében, hogya kö
rülmények lehetőleg nehogy megnyugodja
nak, ne teremtődjön meg a lehetőség a békés
nevelő-oktató munkához.

Nagy baj továbbá, hogy van vezető, aki
csak papol a demokratizmusról, de ugyanak
kor helyettünk, nélkülünk akarja eldönteni,
hogy mi a jó nekünk. Nagy baj továbbá, hogy
a kényszerhelyzetek elvonják a figyelmet
a legfontosabb munkánkról, a nevelésről, sőt

az érzelmi hatások nem teszik lehetővé még
a dolgozni és nem vitatkozni akaró peda-

gyeimét. A vezetőnek legyen tekintélye, amit szak
mai tudása és emberi magarartása határoz meg, és
nem a tőle való félelem! Igyekezzen ne a legalacso
nyabb képzettségű maradni, legyen erkölcsilegfedd
heter/en' Legyen büszke iskolája eredményeire és
hirdesse azr! A nevelőket szakmai tudásuk alapján
értékelje! Ne a gyerekek "fizessék" meg a hiányos
gazdasági ismeretekből eredő hátrányokat éveken
kereszrü/l Nem tudnak szemléltető eszközöket, járé
kot venni, tanulócsoporrokar kell összevonni, ezek
nem az oktató-nevelő munkaszínvonalát emelik. Az
igazgató egyéni érdekei szerint nem dönthet még ak
kor sem, ha vannak rámogarói. A gyerekek érdeke
az, hogy biztos kézben legyenek, megalapozott is
meretekkel, biztos rudással hagyják el az iskolát, en
nek a követelménynek csak jó szakember tud e/eget
tenni! Az az igazgató, aki megfelel a felsorolt köve
telményeknek, minden bizonnyal nem kelles osz
tályzatot kap. Szívesen emlékszem vissza azokra az
évekre, amikor még ,,szerettük" egymást, igyekez
/Ünk alegjobbat nyújtani, aminek az eredménye nem
maradt el. Örömmeljöllek hozzánk aszülők, öröm
mel hozták hozzánk gyermekeiket. Az iskola veze
tőit tiszte/et és megbecsülés vette körül, melyet szak
mai tudásukkal és emberi magatartásukkal vívtak ki.
Az igazgató Varga Zsigmond, az igazgatóhelyettes
Darvas Tibor volt.

Gyomaendrőd, ]989. július 5.

Üdvözlettel: Halászné dr. Balogh Erzsébet

gógusoknak sem, hogy tiszta emberi érze
lemmel tudjon dolgozni. Igaz, hogy van ve
zető, aki állítja, hogy érzelmi telítettséggel
nem megyúnk semmire, s véleményem sze
rint ezért tartunk itt ifjúságunkkal, mert so
kan voltak ilyenek.

Persze ez csak kis töredéke annak, amit le
tudnék írni, el tudnék mondani, de mikor
ilyen észrevételeket mondtam el, mindig
meg lettem bélyegezve, valami nem kecseg
tető jelzővel. Szeretném, ha béke, nyugalom
lenne iskolámban, bár erre úgy érzem nem
sok lehetőség kínálkozik, mivel egy csoport
arra törekszik, ha érzésem nem csal, hogy
egy-két ember miatt, eltávolítása érdekében
mindent megtesz, még az iskola egészét is
hajlandó feláldozni céljai elérésének érde
kében.

Szomorú, hogy így van, mert nem ezzel ké
ne nekünk, nevelőknek, vezetőknek, szülők

nek foglalkozni, hanem az "Ötpontos javas
lat" című cikk megvalósításával. Jó volna, ha
viták helyett azon gondolkodnánk, hogyan
tudnánk minél jobb, érzelemdúsabb, ered
ményesebb munkát kifejteni, hogya társada
lom számára minél értékesebb embereket
neveljünk fel.

Szóval mindenki azzal foglalkozzon, s te
gyen meg mindent azon a területen, amire el
hivatott.

Még egy dolgot szeretnék közölni, mife
lénk bizonyos dolgok elvégzésére külön be
lyiséget szoktak építeni, létrehozni.

Tisztelel/el: Németh József

(folytatás a 4. oldalon)
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házakba
A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága "nyári

szünete" előtti ülését jú1ius 4-én tartotta. Az ülés el
ső napirendje a helyi kisszövetkezetek, GMK-k, és
szerződéses üzemeltetésű üzletek ipari, kereskedel
mi szolgáltatásainak lakossági ellátására gyakorolt
hatásáról szóló tájékoztatás volt. Az írásos tájékoz
tatásból , valamint az azt követő vítából az a kép raj
zolódott ki, hogy e rugalmas szervezetek nemcsak
új színfoltot jelentenek a város ipari, kereskedelmi
palettáján, hanem újszerű szolgáltatásaikkal ked
vezően hatottak a lakossági kínálat szélesedéséhez,
ellátása javításához. Külön kiemelték a vítában,
hogy a település ellátásának döntő hányadát viselö
ÁFÉSZ mellett jelentkező új szervezetek üzletei
pezsdítő leg hatottak nemcsak a kínálat szélesedésé
re, hanem a nagymúltú szövetkezet vásárlócentri
kusabb szemléletének újbóli megjelenésére. Az új
szervezetek tevékenységének igazi értékét a testü
let abban látta, hogy törekednek feltárni azokat
a területeket, amelyeken a lakossági szolgáltatás
nem megoldott még. A végrehajtó bizottság e szer
vezetek működésének pozitív megítélésén túl er
kölcsi és lehetőségeihez mérten egyéb irányú támo
gatásáról biztosította őket, azzal, hogy megtalálva

"Menjen vissza
az intézetbe!"

Szülő vagyok, nevelőszülő. Állami gondo
zott kislányt nevelek nyolc éve, s így volt kap
csolatom a 2. sz. iskola vezetőjével. Többünk
nevében írhatom, örömmel olvastuk a Híra
dóban, hogy végre a vezetőink is látják, mi
van abban az iskolában, s reméljük, hogy
nemcsak látják, hanem tesznek is valamit!
Becsületes, nynt, őszinte, alapos tudással
rendelkező embereket szeretnénk nevelni
gyermekeinkből. Sajnos az volt a tapasztala
tunk, hogy ez ilyen igazgató mellett nem
megvalósítható. Ha a gyerekkel probléma
van, akkor legegyszerűbb kizárni az iskolá
ból. Menjen vissza az intézetbe. Ezt tette
Farkas Sándor igazgató velünk. Nem egyfor
ma abban az iskolában minden gyerek. Van,
akinek mindent lehet, verekedni, hazudni,
lopni, igaz, nem állami gondozott gyerekről

van szó, hanem sajátról. Tisztelettel kérjük
a város illetékes vezetőit, segítsenek nekünk,
szülőknek "ha a feladatok és a munka meg
haladja az igazgató képességeit", akkor ne
engedjék őt tovább az iskola élén dolgozni.

'Mi ezt már régen tapasztaltuk, de féltettük
gyermekeinket a megtorlástól, és ezért nem
mindig mertünk nyilatkozni. Én megtehe
tem, mert a kislány már az 1. sz. iskola tanu
lója... Eke Lajos

"Leszögezem,
nem láttam UFÓ-tl"

Gondolom.) a többi szülőt sem hagyta hide
gen a 2. sz. Altalános Iskoláról írott cikkso
rozat. Ezzel kapcsolatban szeretném szülői

véleményemet nyilvánítani.
Egy munkahelyen - márpedig az iskola

a pedagógusok számára az -, a személyeske
désnek semmi helye. Jelen esetben ennek
csak a gyermekek látják kárát, mivel sajnála-
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szániításukat, működésükkel hosszú távon szolgál
ják a városi színvonal megteremtését.

Ezt követően a második napirenden a májusi-jú
níusi rendkívüli időjárás következményeiről hallga
tott meg jelentést a műszaki osztály vezetőjétől.

Ajelentésből kitűnt, hogy április 22. és júníus 6. kö
zött 340 mm es6 hullott, ezen belül június 4-6. k6
zött három nap alatt 130-150 Dll!. A hirtelen lehul
lott nagy mennyiségű es6 a belterületen szinte min
denütt csak nehezen tudott elfolyni, így az alacso
nyan fekv6 ingatlanok viz alá kerültek, több épület
be befolyt a víz, emiatt gyors intézkedésekre volt
szükség. Ennek következtében tizenegy üzem be
vonásával, kilenc szivattyú és hét munkagép igény
bevételével a nyílt csapadékviz-elvezet6 árkokból
a víz folyása elől az akadályokat el kellett távolítaní.
Ennek során mintegy 100-110 átereszt kellett fel
bontaní és több alacsonyan fekvő területről, udva
rokból kellett a vizet kiszivattyúzní. A vészhelyzet
megszüntetése után a városfejlesztési irodával
a helyreállításhoz szükséges munkákat felmérték.
A közterületeken lévő átereszek rendbehozásával
kezdve amentés közbení bontások helyreállitásra
kerülnek, kiemelten ellen6rizve az átereszek meg-

tos tény, hogy az oktatás színvonala a felső

tagozatban az utóbbi két évben romlott. Ne
kem az a véleményem, hogy az iskola felada
ta az, hogy minden gyermekből a lehető leg
jobbat kihozza, hogy az alapfokú ismerete
ket gyermekeink elsajátítsák. Ehhez termé
szetesen jó pedagógusokra, jó munkahelyi
légkörre, jó felszereltségre van szűkség. Az
ötpontos javaslattal maximálisan egyetértek,
de az nemcsak a 2. sz. iskolára vonatkoztat
ható, hanem a másik két általános iskolára is.
Feltétlenül szükséges, hogy az oktatási intéz-
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mények költségvetését a tanács nyilvános
ságra hozza. A 2. sz. Általános Iskola WC-jé
nek korszerűsítése nem tűr halasztást. A tan
termek festése, mázolása, a tornaterem pa
dozatának rendbetétele nem a szülők felada
ta, ebben csak társadalmi munkában, mint
segédmunkások tudunk segíteni, pénz kell
rá.

Az iskolaigazgató vezetői tevékenységét
sem az újságíró, sem a pedagógusok nem jo
gosultak osztályozni, természetesen a szülők

sem. Választott vezetőrőllévén szó, tartsa
nak titkos bizalmi szavazást a nyár folyamán
a tantestületben a jelenlegi igazgató szemé
lyévei kapcsolatban. Ha nem kapja meg
a szükséges (kb. 60 százalékos) többséget,
akkor pályázatot kell meghirdetni. A pályá
zat átfutási ideje 3-4 hónap, így az új tanév,
új vezetés nem reális elképzelés. Az viszont
jó lenne, ha a pályázatot, és a nevelőtestületi

választást ez esetben mindenki komolyan
venné. Nem "ejtőernyős vezető" kellene az
iskola élére, hanem egy pártatlan, kívülálló,
fiatal, kreatív, egyetemet végzett pedagógus.
Klasszikusunk szerint "minden közösségnek

felelő keresztmetszetére és szintezésére. Szüksé
gessé válik a vizgyűjtő befogadóit olyan szintre hoz
ní, hogy azok egy újabb csapadékhullám befogadá
sára alkalmasak legyenek.

A jelentés megállapítja, hogy a hirtelen lehullott
vízmennyiség megmutatta a csatomahálózatunk hi
ányosságait, ami sajnos normális viszonyok között
is egyes területeken problémákat okoz. Ezért elo
dázhatatlan a júníusi vb-ülésen elhatározott csator
namunkák végzését szolgáló brigád mielőbbi felállí
tása, és munkájának megkezdése.

A Végrehajtó Bizottság végül abejelentésekben
többek között személyi kérdésekről döntött. A Me
zőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Isko
la igazgatói teendői ellátására további egy évre is
mét Hankó Faragó Mihályt bízta meg. Az 1. sz. Ál
talános Iskola igazgatójává, pályázatának elfogadá
sával, újabb öt évre Kovács Gábort nevezte ki.
A városi zeneiskola igazgatóját, Hunya Alajosnét,
megbízatásának lej ártával , 1989. július 31-i hatály
Iyal felmentette. Egyidejűleg az iskola igazgatójá
vá, a tantestület egyetértésével Sági Attila Mező

túr, Szabadság tér 12. szám alatti lakost, az iskola
hegedűszakos tanárát nevezte ki öt évre. M. L.

olyan vezetője van, amilyet megérdemel",
tehát amilyet választ.

A problémák ellenére bízom abban, hogy
a nevelőtestület érdemben fog dönteni, a pe
dagógusok munkájukat képességük szerint,
hivatásként végzik döntő többségben.
A gyenge munkaerőket pedig nem szabad az
iskolában sem megtűrni a vezetésnek. Bízom
a gyermekek érdekében történő helyes dön
tésben.

Az iskolai témán kívül van néhány észre
vételem, a múltkori számmal kapcsolatban.

Az öngyilkosságokról szóló cikkhez: sem
az idősebbek, sem a fiatalok magánlevelezé
sét nem ildomos közprédára tenni, pláne ha
az illető meghalt. A magánlevelezés - még ha
rendőrségi nyomozati irat is - személyes ügy.
A cikkekben szereplő esetek tényleges sze
replőit ismerjük, mivel nem oly "nagy város"
ez, és így az ilyen idézgetések kifejezetten
a személyiség sérelmére történnek.

Leszögezem, nem láttam UFÓ-t. Viszont
a "Megállt a moslékkeverő a levegőben" ci
mű cikk nagyon felháborított. A város lakos
sága szellemileg nem ennyire sivár. Nem kel
lene sem a sertéstartókat, sem az amatőr csil
lagászokat megsérteni, mert mindkettő tisz
tességes dolog.

Az észrevételeket jobbító szándékkal tet
tem, mert jó lenne ha a mienk, gyomaendrő
dieké lenne ez a lap.

Hangya Lajosné

Tisztelt olvasónk levelét köszönjük, bár az
abban foglalt gondolatok nem mindegyiké
vei értünk egyet. Egyetértünk viszont abban,
bogy a mind a sertéstenyésztés, mind az ama·
tőr csillagászok tevékenysége tisztességes
dolog. Csodálkozunk ugyanakkor, bogy Ont
a "Megállt a moslékkeverő a levegőben" ci
mű cikk felháboritotta. Mi lesz, ba ez elkö
vetk,ezendő hetekben mégis csak lát egy
UFO-t. •.?
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A Kner Tükörben olvastuk, hogy ...

Lezárult az "óloIDkölcsönzési" ügy
Lakatos az áfész-nyomdában

"Mint már arról korábban hírt ad
tunk, Szabó Tibor, a gyomaendrődi

üzem volt formakészítési művezetője

éveken át készíttetett engedély nélkül
szedési munkákat. A bizonyítékokat és
a felvett jegyzőkőnyvet a vezérigazgató
1988. január 28-án adta át a Békés Me
gyei Rendőr-főkapitányság gazdasági
rendészetének. Ezt követően a rendőr

ség hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt
eljárást indított Szabó Tibor ellen, és
vádemeiési javaslattal továbbította az
anyagot a Békés Megyei Ügyészségnek.

A tárgyalás két alkalommal meghiú
sult:

Az első időpont 1988. december lS-e
volt, amikor is a vállalat képviselője és
a tanúk hiába várakoztak. A bírónő az
nap reggel szerzett tudomást arról - Sza-

bó Tibor táviratot adott fel, majd telefo
nált -, hogy a vádlott beteg.

A kitűzött új tárgyalási nap 1989. ja
nuár 6-a volt. Ekkor sem jelent meg
a vádlott, bár előzetesensemmilyen hírt
nem adott magáról. Végül 1989. február
l-én a rendőrség segítségével előállitot

ták a vádlottat, s a tárgyalás megtörtént.
A Szarvasi Városi Bíróság Szabó Ti

bort egy év börtönbüntetésre ítélte,
melynek letöltését két év próbaidőre

felfüggesztette. Ezenkívül kötelezte az
okozott kár - 413 793,- Ft - és annak
1987. évtől számított 8%-os kamatának
megtérítésére.

A vádlott tudomásul vette az ítéletet,
és nem kívánt élni fellebbezési jogával.
A jogerős ítéletet vállalatunk írásban
megkapta, s mivel ez idáig Szabó Tibor

ennek végrehajtásával kapcsolatban
semmilyen intézkedést nem tett, ezért
vállalatunk bírósági végrehajtást fog
kérni."

KözleDlény
"A Szarvasi Városi Bíróságon befejező

dött Lakatos Gyulának, a gyomaendrődi

üzem igazgatójának büntetőpere. A bíróság
- nem jogerősen - első fokon felmentő ítéle
tet hozott.

Lakatos Gyula június IS-ével felmondta
állását a vállalatnál és eltávozott."

Lakatos Gyula június közepétől a Gyoma
endrőd és Vidéke ÁFÉSZ nyomdaüzemének
dolgozója. Egyenlőre ennyit sikerült meg
tudnunk Török Sándortól, az ÁFÉSZ elnö
kétől.

NvíLT LEVÉL

VÁLASZLEVÉL

Tisztelt Uraim!
A levelükben foglaltak gondolkodás

ra késztettek. Megdöbbenésüket, felhá
borodásukat megértem, ugyanakkor
némileg túlzottnak tartom. Levelükben
foglaltak megfelelő következtetések le
vonására adtak alkalmat.

Tisztelettel:
Jánovszky György, osztályvezető

Megdöbbenésünknek és felháboro
dásunknak adunk kifejezést az MDF,
MSZDP és SZDSZ gyomaendrődiszer
vezetei 1989. június 16-án városunkban
a Katona József Művelődési Házban
rendezett néptánccsoport évadzáró be
mutatója miatt.

Ez a történelmi nap a nemzeti megbé
kélés és a 33 éven át elmulasztott tiszte
letadás dicsőséges gyásznapja volt. Mél
tatlannak tartjuk, hogy miközben ezt az
egész ország népe magáévá tette és elfo
gadta, aközben városunkban, zeneszó
val táncrendezvényt tartottak. Vajon
mit értettek meg azok a gyermekek
e magasztos nap értelméből?És mit fog
tak fel ebből azok, akik ezt megrendez
ték és engedélyezték?

A "VÁROST" kultúra hivatalos veze
tőitől ilyen hozzáállás mellett mit várha
tunk a jövőben?

Gyomaendrőd, 1989. június 28.

Különlegesen szép tetőtszeretne?

ALPESI PLUSZ betoncserép
a hagyomány és a környezet eleganciája!

Az Alföldi Tüzép Vállalat
352,- Ft/m 2 +ÁFA áron, házhoz szállítva ajánlja

a VÁÉV-BRAMAC KFT új termékét,

az ALPESI PLUSZ betoncserepet

Július hónapban 30 év garanciával, vörös színben,
befizethetőa gyomaendrődi Tüzéptelepen

(Ipartelep 1. sz. tel.: 67/31-461)

Garai János Fekete Elemér
MSZDP SZDSZ

Kóra István
MDF

s
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GYEFISZ Napközi Nagylaposon
Nem az MSZMP irányítja r r

Ez év június 23-án megalakult a Gyo

maendrődi Fiatalok Szövetsége, mely

a hozzá csatlakozó fiatalok érdekeit hi

vatott képviselni. A megalakult szövet

ség kinyilvánította szándékát, miszerint

a DEMISZ Békés Megyei Szövetségé

nek tagszervezete kíván lenni. Az ala

kuló ülésen részt vevők a szövetség el

nöki tisztségére egyhangúlag Koloh Bé

lát választották meg.

- A szövetség nem az MSZMP által

irányított. Együttműködésre, érdeke

gyeztetésre, párbeszédre és a közös cé

lok megval6sítása érdekében együttes

fellépésre törekszünk más politikai, tár

sadalmi szervezetekkel, pártokkal- nyi

latkozta lapunknak Koloh Béla.

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen:

Fizetés megegyezés szerint

műszakiellenőrimunkakörbe

Építőipari Szövetkezet, valamint Karsai Gá
bor a terület tanácstagja, Buza István, Nyiri
Lajos és Fekécs Imre.

A napközi otthon jelenleg 25 idős ember
napközis elJátását biztosítja és emellett 10
nyugdíjas házához szállítanak ebédet a Hídfő

Étterembő!. Gellai Józsefné, a gondozási
központ vezetője elmondta, hogy távlati ter
veikben szállást is szeretnének nyújtani az er
re rászoruló idős nagylaposiaknak.

Ganz Acélszerkezeti Vállalat Budapest,
Kőbányai út 21. Kereskedelmi Igazgatóság

Telefon: 134-421

A Ganz Acélszerkezeti Vállalat
a gyomai vasúti híd átépítési munkáihoz keres

középfokú iskolai végzettséggel rendelkező,
mélyépítésben jártas 1 fő férfi dolgozót

Városunk ötödik öregek napközi otthonát
adták át július 3-án Nagylaposon a Mező Im
re utcában. A településrész 350 lakója közül
mintegy 230-an nyugdíjas korúak. A volt tsz
központ épületét jórészt társadalmi munká
ban újították fel, s a munkálatokban, vala
mint a helyiségek berendezésében jelentős

segítséget nyújtott a Béke és a Lenin Terme
lőszövetkezetek, az ÁFÉSZ, a Takarék
szövetkezet, a TITÁSZ, az ENCI, a Fa- és

Eladták
a

konyhát

A városi tanács eladta az endrődi ré

szen, a Lenin úton lévő 1. sz. Övoda

napközis konyháját az Endrőd és Vidé

ke Takarékszövetkezetnek. Informáci

óink szerint az épület súlyos állagromlá

sa miatt egy esetleges felújítás jelentős

összegbe kerülne.

A tanácselnöktől megtudtuk, hogy az

ingatlanért kapott 600 ezer forintból,

vaiamint más forrásokból igyekeznek

megoldani a 3. sz. Általános Iskola

konyhájának bővítését és korszerűsíté

sét. A tervek szerint ugyanis az óvodá

sok étkeztetését e helyen szeretnék

megoldani. Jelenleg a tervek készülnek,

s a beruházás miatt várhatóan mintegy

egy évig lehetnek zökkenők az étkezte

tésben.

Megkérdeztük az Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezet elnökét, Kulik Ist

vánnét, hogy mire kívánják hasznosíta

ni a megvásárolt rossz állagú épületet.

Kulikné elmondta, hogy egy műanyag

üzemet kívánnak létesíteni, ahol a szö

vetkezet és esetleg más pénzintézetek

részére gyártanának különbözőreklám

cikkeket.
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..JESSEN-GVOMAENDRÓD

Lesz-e testvérvárosunk?

1989. JÚLIUS

"Itt az id~;e, hogykitakarítsuk a várost". ..

Városvédőegyesület alakult

A gyomaendrődi Lenin Tsz vezetésé
nek segítségével sikerült kapcsolatot te
remteni a gyomaendrődi tanácsnak az
NDK-beli Jessen város elöljáróságával.
A hírek szerint a cél egy testvérvárosi
együttműködés kialakítása. A részle
tekről Jenei Bálint tanácseJnököt kér
deztük, aki Hunya Miklós vb-titkárral
együtt június 13-14-én a jesseniek meg
hívására a német város vezetőivel tár
gyaIt.

- A testvérvárosi kapcsolat kialakítá
sával német vendéglátóink is egyetértet
tek. Kedves fogadtatásban volt részünk,
s a rövid látogatás ideje alatt igyekez-

- Itt az ideje, hogy kitakarítsuk a várost.
A diákok ősszel ne kukoricát törjenek vagy
szőlőt szüreteljenek éhbérért, hanem ligete
inket, köztereinket, parkjainkat takarítsák
társadalmi munkában - mondta többek kö
zött dr. Csaba Kálmán a júniusban megala
kult Városvédő-, Szépítő és Fejlesztő Egye
sület elnöke.

Az egyesület alapszabályának második pa
ragrafusa szerint az egyesület tömöríti mind
azokat, akik készek önzetlenü] tevékenyked
ni a város és vidéke építészeti és természeti
értékeinek védelmében, a telepítés szépíté
sében és fejlesztésében. Az egyesület tagja
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa mel
lett működő városo, kőzségvédő és szépítő

egyesületek szövetségének és a hazafias

tünk megismerkedni a jesseni lehetősé
gekkel, s megállapodásaink szerint egy
későbbi látogatás során - melyre meg
hívtuk a jessenieket - pontosítjuk el
képzeléseinket.

- A két ország vezetésének politikai
nézetei az elmúlt hónapokban némileg
eltávolodtak egymástól. Az NDK nem
igazán a reformok rögös útját taposó or
szág. Érezhető volt ez a beszélgetések
során?

- Gyakran tapasztaltuk vendéglátó
ink eltérő véleményét. Meggyőződé

sük, hogy az imperializmus minden le
hetőséget megragad arra, hogya szocia-

népfrontmozgalom keretében működik.

A megalakult egyesület célja, hogy segítse
a város építészeti, környezeti és természeti
értékeinek megőrzését, korszerű és esztéti
kus fejlesztését, szépítését, ápolja a lakóhely
hagyományait, s erősítse a lakosság szerete
tét szü[őbelyéhez, otthont adó környezeté
hez. Az egyesület céljainak megvalósítása ér
dekében részt vesz a város és vidékét érintő

hosszú távú fejlesztési és rendezési tervek ki
alakításában, azokról társadalmi vitákat
szervez, s ha szükséges, kezdeményezi a ter
vek módosítását.

Az egyesület tagja lehet az a 14. életévet
betöltött magyar illetve külföldi állampolgár,
aki támogatja az egyesület célkitűzéseit és el
fogadja annak alapszabályzatát ...

lista országoknak ártson. Ami Magyar
országon történik, az a kapitalizmusnak
tett engedménynek, szívességnek fog
ható fel, mindez a szocializmus rovására
történik. A kapcsolat kialakítása ré
szükről nem egyszerű, hiszen különbö
ző engedélyeket kell beszerezniük a já
rási és a megyei vezetéstől. A jessenie
ket szeptemberre hívtuk meg Gyoma
endrődre...

- csejti -

AGyomaendrődi

Viharsarok Halászati Tsz
felvételre keres

felsőfokú

szakmai végzettséggel
rendelkező

csoportvezetőt,

belső ellenőrt,

valamint

középfokú végzettségű

Harminchárom monori diák érkezettjúJius elején Gyomaendrödre akörnyezetvédelmi táborba. Afiatalok
rendbe tették akisebb parkokat, lefestették a korlátokat, összeszedték a szemetet

társadalombiztosítási
ügyintézőt

Jelentkezni lehet
aszemélyzeti vezetőnél,
Kossuth u. 27. szám alatt
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II Karl Biró neIn akart senkit seIn
./ .

I Inegsertelll I
-----------

A Pontiac is elromlik néha. Dinamóhiba miatt nem indult a kocsi ...

"Sorsom úgy hozta, hogy külföldön élek,
Norvégiában - írja Karl Biró Drammenből.

Szóvá teszi, hogy szülővárosában, Gyoma
endrődön sok kellemetlen, bosszantó aprósá
gotlátolt. Azt tapasztalta, hogy az elmúlt évti
zedekben alig változott valami.

n" .. amerre mentem, mindenütt rendezet
lenség, szemét, visító malacok, bőgő tehenek
a város központjában. Kérdezem, hogy lehet
városi rangot adni olyan helységnek, ahol
ezekkel az apróságokkal senki sem törődik?

Van Gyomán - inkább lehetne- egy szép, zöl
dellő liget. Gyönyörűbb lehetne az oltani
strandfürdő is. Ezekkel szemlátomást senki
sem törődik. A ligetben szanaszét hevernek
a letört ágak, a gaz burjánzik, hajdani sétá
nyok, padok, szép virágágyak tűntek el a gaz
közölt . .. Dolgos, tennikész, alakosság javai
ért küzdő tisztviselőség kell! ... De a lakosság
is köteles lenne saját utcai frontján a maga íz
lése szerint tenni-venni." A levélíró javasolja
többek között, hogyan lehetne külföldi tőke

bevonásával fellendíteni Gyomaendrőd ide
genforgalmát. " - írta a Békés Megyei Népúj
ság május 29-i száma.

A levél írója, a gyomai Biró Károly (40
éves) lányával együtt júniusban hazalátoga
tott. A szülői ház kapubejárójából jócskán
kilógó, hatalmas amerikai gyártmányú Pon
tiac gépkocsi tulajdonosát nemcsak a kőr

nyezetvédelemről kérdeztük.

- Mennyibe kerül egy ilyen országúti ár
káló?

- Ez egy használt, tízéves kocsi, 100 ezer
koronába került. 1 norvég korona 8-9 forint
között van. A kocsi pontos neve egyébként
Pontiac Grand Prix LJ, egy szuperluxus ko
csi, 5 ezer köbcentis motorral.

- Milyen munkával lehet megkeresni Nor
végiában egy ilyen kocsi árát?

- A norvég viszonyok között igen kevés
munkával, mert kölcsönt lehet felvenni a vá
sárláshoz, akár 100-200 ezer koronát is.
A kamat 13,5 százalék, 18 százalékig terjed
het. Az éves átlagjövedelem egyébként
100-120 ezer korona.

- S miből fizeti vissza a kölcsönt?
- Zenét taIÚtok Norvégiában, s emellett

van egy z~nekarom, amellyel hétvégeken ét
termekben szórakoztatjuk a közönséget.
Nem ebből élek, csak ez éltet.

- Milyen zenét játszanak?
- Svéd, norvég tánczenét, countryt, örök-

zöld slágereket. De mint mondtam, nem eb
ből élek, hanem néhány emberrellégkondi
cionáló berendezések szigetelési munkálatait
végezzük, különböző építkezéseken.

- Mikor és hogyan került Norvégiába?
- 1972-ben a koncertirodán keresztül ze-

nekarommal együtt kaptunk szerződést,

mint vendéglátó zenészek. Hárman mentünk
ki, egy dobos, egy zongorista és én egy szaxo
fonnai és egy basszusgitárral. Éttermekben,
bárokban, klubokban játszottunk. Hogy vé
gül is kintmaradtam, abban tulajdonképpen

az játszott közre, hogy annak idején Magyar
országon nemigen kaptunk munkát, hiszen
a hetvenes évek elején kezdődött el a szóra
kozóhelyeken is a disco-örület, kiszorítva ez
zel az élőzenét. Nagyon sok magyar zenekar
maradt kinn ily módon Svédországban, Dá
niában, Norvégiában és az NSZK-ban.
S amikor már 4-5 évet kint töltöttem, be
mentem az ottani rendőrségre, s kértem en
gedélyt a letelepedéshez. Volt hol laknom,
volt munkám, s így igent mondtak. Az enge
délyt kétszer meghosszabbíttattam, majd
végleaes engedélyt kaptam.

- Evente többször is hazajár, tehát közvet
len informááói is vannak a mai Magyaror
szágról. S mit írnak a norvég újságok Ma
gyarországról?

- Ebből a szempontból Magyarország ki
vételes helyzetben van, hiszen Norvégiában
is megkülönböztetett figyelem és szimpátia
kíséri a hazai reformokat, úgyhogy igen jó
dolog magyarnak lenni Norvégiában. En
még rosszat a magyarokról és Magyarország
ról odakint nem hallottam.

- A Békés Megyei Népújság egyik májusi
számában megjelent az Ön levele, melyben
kevésbé dicsérő jelzőkkel illeti szülőhelyét.

Idehaza többen azon a véleményen voltak,
hogy jó, jó, de könnyű odakintről dumálni . ..

- Ez igaz, de én össze tudom hasonlítani
a kintit, és az itthoni viszonyokat. Lehet,
hogy hülyén hangzik, de ezzel a levéllel segí
teni kívántam. Szeretném, ha erről az ország
ról és Gyomaendrődről is úgy beszélnének,
hogy ide érdemes, és kell tőkét befektetni.
Nem gondoltam, hogy ez a levél, illetve an
nak néhány részlete megjelenik az újságban.
Mindezt csak azért írtam, hogy járjanak en
nek a dolognak utána, és történjen ez ügyben
valami intézkedés a helyi tanács részéről.

Persze mindemellett próbálja mindenki a há
za környékét, s az egész várost szebbé, ked
vesebbé tenni, ne a disznószartól, hanem
a tiszta, virágos, gondozott utcákról legyen
megismerhető Gyomaendrőd. Ezt nem vala
miféle nagyképűségből mondom, hiszen én is
idevalósi vagyok, itt születtem és itt is akarok
meghalni. Az egyik szomszéddal össze is
vesztem e levél miatt, mert magára vette az
abban leírtakat. Mondtam neki, hogy nekem
az ellen semmi kifogásom, hogy sertéseket
tenyésszen, de tartsa tisztán az ólak környé
két, az udvarát, a trágyát pedig sűrűbben vi
tesse el, ne pedig évente egyszer. Úgyhogy
már bánom, hogy megjelent a levelem, mert
nem akartam senkit megsérteni.

- Említette, hogy hazakészül. ..
- Igen, szeretnék hazajönni Gyomaend-

rődre.

.. - Akkor esetleg bárzenészként hallhatjuk
Ont valamelyik szórakozóhelyen?

- Nem hinném, hiszen akkor már öreg le
szek ehhez a munkához. Bár, ha rá leszek
kényszerítve, akkor mégiscsak mikrofon elé
állok, hiszen egyébként is a zene az életem.

H.E.

A városi tanács városfejlesztési irodája
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

4 fő kubikus, 1fő nő, 2 fő férfi
parkgondozót, és 1 mélyépítői

középfokú végzettséggel rendelkező
művezetőt

Jelentkezni lehet avárosfejlesztési
iroda vezetójénél
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Adományozni a takarékszövetkezet
gyomai és endrődi részlegeinéllehet, az
erre a célra nyitott külön számlára.

hogy az általuk ismert áldozatok nevét,
legkésőbb augusztus 31-ig szíveskedje
nek bejelenteni a városi tanácsnál, az
egyházaknál, vagy a Hazafias Népfront
nál. Akik az áldozatok emlékét szívük
ben kegyelettel őrzik, kérjük adakozza
nak e nemes célra anyagi lehetőségeik

szerint. Kollektívák, szervezetek ado
mányait is várjuk.

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

~~gyszázhúsz

A 2. világháború gyomai és endrődi

áldozatainak felkutatására alakult Gyo
maendrődi Emlékbizottság legutóbbi
ülésén az alábbi tájékoztatást adta az
emlékbiwttság elnöke, Jenei Bálint:

Eddig bejelentettek név szerint mint
egy 420 főt. A befolyt adományok ösz
szege: 60 300,- Ft. Mindkét településré
szen az első világháborús emlékműhöz

csatlakoztatva tűnik legcélszerűbbnek

kialakítani az emlékhelyet. Az emlékbi
zottság az avatást a közeljövőben terve
zi. Ismételten kérjük városunk lakóit,

-'nev •••

1989. JÚLIUS

Anyakönyvi hírek

Házasságkötések:

Pap Irma és Kéri Gyula június lO-én,
Nagy Katalin és Baráth László június
17-én, Dinya Mária és Csatári Tibor jú
nius 17-én, Szalóki Anikó és Zagyva
Zoltán június 24-én, Timár Anikó és
Német Tamás június 24-én, Gyányi
Judit Margit és Szilágyi Lajos július
l-én, Juhász Katalin és Szabó Antal júli
us l-én.

Halálesetek:

Szabó László 1912, Ágoston József, Fü
löp Imre 1930, Forgács Józsefné Tóth
Franciska, Szabó Sándorné Beinschróth
Ilona.

Osztály-fórum
Osztály-fórum címmel sorozatot

indítunk lapunkban. Olvasóink ha
vonta a városi tanács más és más osz
tályának tehetnek fel a közérdeklő

désre is számot tartó kérdéseket,
melyekre az illetékes szakemberek
lapunk hasábjain adnak majd vá
laszt.

Az osztály-fórumot a műszaki és
tennelésellátás-felügyeleti osztállyal
kezdjük. Az osztály vezetője Nagy
Pál. A műszaki csoportban hárman
dolgoznak: Nagy Mária, építési és
szakigazgatási feladatok, Gyuricza

Máté, vízügyi és közlekedési mun
kák, Pap Gáborné nyilvántartó. Az
ellátás-felügyeleti csoportban H.
Kovács Alajosné foglalkozik az ipar
ral és a kereskedelemmel, Megyeri
Istvánhoz tartoznak a mezőgazdasá

gi ügyek, Timár Lajos pedig az
árellenőri feladatokat látja el.

Olvasóink augusztus 4-ig tehetnek
föl kérdéseket levélben a Gyoma
endrődi Hiradó szerkesztőségéhez

címezve (Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1.) valamint telefonon a 31
U2/22-es melléken.

Vásárok

Július 8. Dévaványa oák.
Július 9. Szarvas oák.

Békéscsaba av.
Július 16. Orosháza av.
Július 22. Kondoros oák.
Július 23. Békéscsaba av
Július 28. Dévaványa oá.
Július 30. Szarvas av.

Rövidítések:
oák. = országos állat- és kirakodó vásár
oá. = országos állatvásár
av. = autóvásár

MOZIIVIŰSOR

Apolló Mozi

JÚLIUS
20. Willow - halálkutyák, törpék, tüznyelő szörnyek

- (sz., am. fantasztikus kalandiilm)
21-22. 22-én 18-kor is Az utolsó asszony (sz., francia

olasz)
23-24. Három férfi és egy baby (sz., mb. am. filmvíg

játék)
27-28. Bullitt (A San Franciscói zsaru) (sz., am. krimi)

29. 18 és 20 óra - Moonwalker (főszerepben a popélet
legnagyobb sztárja) (sz., am zenés film)

30-31. Dirty dancing - "A nyár legforróbb filmje" - (sz.,
am. zenés film)

AUGUSZTUS
3- 5. A kém, aki szeretett engem (sz., angol kémfilm)

6. 18 és 20 óra - Godzilla mechagodzilla ellen (sz.,
mb. japán fantasztikus kalandfilm)

7. Filmmúzeumi napok - Lilli Marleen (sz. zenés nyu
gatnémet film)

1()....12. Búnvadászok (sz., mb. olasz krimi paródia)
13. 18 óra - A dzsungel könyve (sz., mb. am. rajzfilm)

13-14. Figyelem' (sz., mb. olasz)

17-19. Amerikába jöttem (sz., am. filmvígjáték)
20-21. 20-án 18-kor is - A sárga folyó harcosa (színes,

hongkongi kalandfilm)

Kossuth Mozi

JÚLIUS
22. Bullitt (A San Franciscói zsaru) (sz., am. krimi)
23. Négybalkezes (sz., francia mb. filmvígjáték)
24. Nincs kegyelem (sz., mb. am. krimi)
29. Krokodil Dandy II. (sz., mb. ausztrál filmvígjáték)
30. Tanmesék a szexről (sz., magyar szatirikus fiJmvígjáték)
31. A három amigo (sz., mb. am. western paródia)

AUGUSZTUS
5. A hal neve Vanda (sz., mb. angol krimiparódia)
6. WiIlow (sz., am. fantasztikus kalandfilm)
7. Piedone Hongkongban (sz., mb. olasz kalandfilm)

12. Afrika expressz (sz., mb. olasz kalandfilm)
13. Éjféli rohanás (sz., am. krimi)
14. Tokyo pop (sz., am. film)
19. A sárga folyó harcosa (sz., hongkongi kalandfilm)
20. Szahara (sz., mb. am. kalandfilm)
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A "ku Icsos ház" titka i

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

• •Nincsenek hangos elvtársi tivornyák.
Franciaágy a turistaszállóban?

Ötvenötöt rúgtak,
huszonnégyet kaptak

A kósza hírek ugyan nem szólnak
hangos elvtársi tivornyákról, zenés, tán
cos mulatságokról, sem pedig zajos
ökörsütésekről. Ellenkezőleg esti- hétvé
gi, csöndes találkákról, kellemes hangu
latú kártyacsatákról, szerény úri murik
ról hallhat a tájékozott gyomaendrődi

polgár. A helyszín astrandfürdő mögötti
úgynevezett "kulcsos-ház", melyet kü
lönbözőpályázatok útján -az OTSH-tól
és a Békés megyei Tanács Ifjúsági és
Sport Osztályától- kapott összegbőlépí
tett föl a Gyomaendrődi Spartacus TK.
A tulajdonjog tehát a GYESTK-é, a ke
zelői jog viszont - tavaly óta - a Békés
megyei Tanács Ifjúsági és Sport Osztá
lyáé. (Annak idején a kulcsos-házakat

Legyen avárosnak NB lll-as csapata

A GYESTK éves teljesítményét érté
kelve, négy éve, mióta szakosztályveze
tő vagyok, talán most a legkönnyebb
a helyzetem. A sportvezetés és a szpon
zorok által kitűzött célokat ez évben tel
jesítette a szakosztály maradék nélkül.
A felnőtt csapat harminc mérkőzésen55
gólt rúgott, 24-et kapott és 67 pontot
szerezve lett harmadik. Tizenhat pont
tal előzte meg a negyedik helyezett Bé
késszentandrás csapatát. Mindössze két
ponttal maradt le a dobogó második fo
káról. Ha figyelembe vesszük, hogy Ba
lázs, Tóth, Hegyi, Karácsony, 18-19
évesek és állandó csapattagok lettek,
akkor ez a bronzérem még nagyobb si
ker. A mérkőzések döntő többségén lát
ványos, szép futbalIt játszott a csapat.
Újra sikerült a nézőket visszacsalogatni
a pályára. Hazai mérkőzéseinkenrend
re 400-500 néző foglalt helyet. A jó baj
noki szereplés mellett hosszú idő óta
először sikerült a Magyar Népköztársa
sági Kupában továbbjutni a selejtező

csoportból, és bekerülni az országos
128-as selejtezőbe. Az utánpótlás csa
pataink hasonlóan jól szerepeltek. Az
ifjúsági csapat ötödik helye dicséretes,
hiszen a felnőtt csapatba került fiatalok
helyett a serdülőből felkerült gyerekek
kel érték el ezt a helyezést. A teljesen
kicserélődött, még általános iskolások-
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a turizmus fellendítése érdekében építet
ték, létrehozva ezzel olcsó szálláshelye
ket szerte az országban.)

Megtudtuk, hogy a házat a kezelői

joggal bíró szerv, tehát a megyei tanács
illetékes osztálya adhatja ki a szállást
igénylő túrázóknak. Az ebbőlszármazó
pénz a GYESTK kasszáját gyarapítja.
Ez idáig azonban a negyedik éve műkö

dő olcsó szálláshely nem sok bevételt ho
zott a klubnak . ..

A kulcsos-házba bejutni sajnos nem
tudtunk, hiszen a kulcs Békéscsabán ta
lálható. Nem titok azonban, hogy aház
berendezése inkább egy háromcsillagos
szállodáéhoz hasonlítható, mintsem egy
olcsó turistaszállóéhoz. A házban két

ból álló serdülő csapatunk nyolcadik he
lyezése megfelel az elvárásoknak. Júni
us ll-től július 10-ig pihennek csapata
ink. A szakosztályvezetés annál többet
dolgozik. Szeretnénk az 1989/90-es baj
noki évben még sikeresebben szerepel
ni. Nem titkolt célunk, hogy városunk
nak NB III-as csapata legyen. Ennek ér
dekében szerződtettük a felnőtt csapat
irányítására Koltai Lajos edzőt. Vele
kétéves szerződést kötött a szakosztály.
Nagyon bízunk fiatal csapatunkban, de
mivel bevonulások várhatók augusztus
hónapban, így 3-4 labdarúgó átigazolá
sa szerepel terveink között. A felkészü
lést az augusztus B-i bajnoki és Kupa
rajtra július lO-én kezdte a felnőtt csa
pat. Ez idő alatt a Körösi Á.G. teljes
anyagi támogatásával július 14-17-ig
ausztriai túrán vett részt a csapat, de
külföldre megy az ifjúsági és serdülő

csapatunk is. Ök Csehszlovákiában ját
szanak mérkőzéseket.

Bízom abban, hogy a nem túl hosszú
felkészülési idő elegendő lesz ahhoz,
hogy a csapat sikeresen szerepeljen
a bajnokságban és a Magyar Népköztár
sasági Kupában. Kérem szponzorainkat
és szurkolóinkat az elmúlt évhez hason
lóan nyújtsanak segítséget és támoga
tást csapatainknak.

Hajrá GYESTK! Vass Ignác

szoba található, konyhákkal, fürdőszo
bával, a szobákban franciaágy. A kul
csos-ház maximum 6 személynek nyújt
kényelmes szállást. Hogy a ház mégsem
kihasználatlan, arról tehát a megyei ta
nács illetékesei gondoskodnak.

Gonda Károly a klub elnöke nem so
kat tud a kulcsos-házról. Ogy tudja,
hogy a turizmus fellendítését szolgáló
ház a megyei tanács pénzéből épült,
s a tulajdonjogot átadták a gyomaendrő
di klubnak.

S kinél van a kulcs?
- Fogalmam sincs. Elvileg a ház keze

lőjénél, tehát a megyei tanács ifjúsági és
sport osztályánál . ..

H.E.

Kardos Miklós
bronzérrnes

Tíz évvel ezelőtt a Déryné Művelődési Ház egyik
helyiségében alakult meg az erőatlétikai és Body
building Klub. A lebontásra szánt épületet sok-sok
társadalmi munkával és a tanács támogatásával si
kerűlt úgy helyrehozni és berendezni, hogy azóla az
Atlas nevet felvett Szabadidő Klubnak hasonló jel
legű, fővárosi klubok elött sem kell szégyenkeznie.
A megalakult klub célja volt, hogy az endrődi ré
szen folyamatos sportolási lehetöséget nyújtson az
ezt igénylő, elsősorban fiataloknak. A megfelelő

sporteszközöket is beszerezték az erőemeléshez,

a body-building-hez, a kajakozáshoz, az asztali te
niszhez és az ökölvíváshoz. A klubot mintegy
4D-50-en látogatják. A legfiatalabb 13 éves, a leg
idősebb 55 éves.

A klub sportolóinak eredményes munkáit jelzi az
is, hogy az eröatlétikában május 28-án a fővárosban

megrendezett III. Országos Junior Erőemelő Baj
nokságon Kardos Miklós, 22 éves gyomaendrődi

versenyző az előkelő, harmadik helyezést érte el.

Új szolgáltatás!

A Liget fürdőben minden nap 9-18 óráig
a Múvelődési Központ által üzemeltetett

sport- és strandcikk kölcsönző

áll az Önök rendelkezésére

A kínálatból: 4 és 2 személyes sátor,
gumimatrac, hálózsák, napozószönyeg,
kempingszék és asztal, búvárszemüveg

és talp, labda, pingpong, tollaslabda,
kártya stb.
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Per a vízért?
Békés megyei Víz- és Csatornamú Vállalat

Szarvas János igazgató

Békéscsaba

Tisztelt Igazgató Úr!

Tanácsunk testülete és 17 OOO fős lakos
ságunk nevében a legnagyobb felháboro
dással vagyok kénytelen leírni, hogy válla
lata felelős munkatársai minősíthetetlen ha
nyagsággal és felelőtlenséggel kezelik tele
pülésünk vízeliátását, holott ez avállalat el·
sődleges feladata.

A 12 éve szinte folyamatosan épülő víz
művünk 2/D telepe 1988. évi beüzemelésé
vel vízbázisunk mintegy 2400 m3/nap növe
kedett, melytől azt vártuk, hogy 1989-re
enyhül az évtizedes, krónikus vízhiány.

Sajnos úgy látom, hogy a vállalatot ez
a vízbázisnövekedés arra az elfogadhatat
lan következtetésre juttatta, hogy Gyoma
endrődön a vízellátás ezen új vízműteleppel
megoldódik, és a régi telepek rendbentartá
sa és üzemeltetése mellőzhető.

Felhívom figyeimét az 1988. április 28-án
kötött megállapodásunkra, mely szerint
a vállalat saját telepeiről napi 4100 mJ vizet
köteles biztosítani, melyet további 500 m3

átvett vízmennyiséggellehet növelni. Ezzel

szemben napjainkban a legnagyobb hőség

és aratási kampány idején 2500-3100
m3/nap vízmennyiséget biztosítanak. En
nek következtében napok óta, néhány órán
át csordogál a víz aföldszinten, és egyálta
lán nincs az emeleten. El lehet képzelni,
hogy ebben ahelyzetben lakosságunk köré
ben a lehető legnagyobb mértékű a jogos
felháborodás.

Megállapítottam a helyszíni tájékozódás
alapján, hogyahelyzetért egyértelműen

a vállalat illetékesei felelősek, mert a szük
séges kútfenntartási munkákat a nyári idő

szakig nem végezték el. Fokozta ezt az is,
hogy amég/elhasználható és beüzemelhető
vízbázist sem használják ki teljes mér
tékben.

Kérem azonnali intézkedését a helyzet
gyors javítására. Tájékoztatom, hogy e le
velem másolatát megküldtem a megyei ta
nács illetékes osztályának. Amennyiben
azonnali hatékony intézkedést nem tesz
nek, kénytelen leszek bírósági úton eljárást
kezdeményezni lakosságunk és tanácsunk
nevében az okozott anyagi és erkölcsi kár
megtérítésére.
Gyomaendrőd, 1989. július ll.

Jenei Bálint
tanácselnök

Körösparti-parti

• Czeglédi Júlia textiliáiból, Horváth
Kinga és Kopcsányi Ottó ötvösművé

szek munkáiból, valamint Ferenczy Ka
talin kerámiáiból július 21-től augusztus
2-ig láthatnak kiállítást a Katona József
MűvelődésiHázban.

• A Körös-parti Juliális július 23-án
egész napos, gazdag programmal várja
a vendégeket.

• "Képeken a természet" címmel Széll
Antal munkáiból nyílik fotókiállítás au
gusztus ll-én a Déryné Művelődési

Házban. A tárlat augusztus 8-ig tekint
hető meg, majd a kiállítás augusztus Il
tői 24-ig a Katona József Művelődési

Házban látható.

• A Körösmenti Szövetkezeti Néptánc
együttes minősítő műsora augusztus 12
én 17 órakor kezdődik a Katona József
MűvelődésiHáz színháztermében.

A Gyomaendródi Városi Tanács
pályázatot hirdet

szociális és egészségügyi
osztályvezetői állásra

1989. október 1-i munkába állással.
A kinevezés határozatlan idóre szól.

Feltételek: egyetemi, fóiskolai végzettség, 5 éves
szakmai gyakorlat. A pályázatokat - részletes ön·
életrajzzal - 1989. augusztus 31-ig lehet beadni

avárosi tanács személyzetiséhez

A H6technikai és Gépipari Vállalat

munkatársakat keres

gyakorlattal rendelkezőfőkönyvelő,

adóügyekben jártas pénzügyi osztályvezető

és közgazdasági osztályvezető

munkakörökbe

*
*

*

Jelentkezni lehet a vállalat számviteli vezetőjénél
Gyomaendrőd,Kossuth út 64. szám alatt
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Ez a hátsó oldal. • •

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Újabb medencét a ligetbe!

Telt ház a strandokon

A sarló még megvan, csak a kalapács hiányzik ...

Július 9-e vasárnap. 35 fokos kánikula. Telt ház volt a Liget-fürdő

ben, a medencék zsúfoltak. Az Erzsébet liget áínyékot adó fái alatt
sétálva eszembe jut régi vágyunk, az, hogy új medencékkel bővítsük

a strandol. Ha mindehhez lenne pénz, akkor csodálatos dolgokat
lehetne művelni. Talán nem eretnek a gondolat, hogy a liget felé ter
jeszkedve a hűs árnyékot adó fák között, új medencéket lehetne épí
teni, a pavilonnal, a teniszpályákkal egy igazi pihenő-, szórakozó
komplexumot létrehozva ezzel. Tudom, hogy mai helyzetünkben
mindez csak álom, de talán megadatik egyszer, hogy ezt a csodálatos
környezetet hasznosítani tudjuk. Hogy minderre mikor lesz pénz, azt
ma még senki sem tudja. V. I.

VíZHIÁNV

A július eleji hőség napjaiban immáron hagyományosan "idényje/le
gűvé" vált avárosi vízszolgáltatás. A legtöbb lakásban csak este 1Oórá
tól reggel 5-6 óráig lehetett némi vizet fakasztani az egyébként nappal
csak hörgő csapokból. Egy évvel ezelőtt az illetékes vízügyi szakember
úgy nyilatkozott, hogya víz elegendő, csak a vízvezeték-hálózat csöve
inek keresztmetszete szűk. Ogy tűnik hiába cserélgették ahálózat egyes
részeit, mert a napi munkából fáradtan hazatérő polgár idén is hiába
csavargatja a csapokat.

Lehet, hogy mégiscsak kevés a város vize?

A tanács július lO-től visszavonásig első fokú vizkorlátozást rendelt
el. Ez azt jelenti, bogy egész nap tilos a kertek öntözése, a gépkocsik
mosása és az úttisztitás avezetékes vizből. A vizkorlátozás kiterjed az
ipari fogyasztókra és a lakosságra.

A tanácseinök támogatja a nudistákat ...

Akukkolóknak nem lesz ingyencirkusz

Nem lőni, hanem vágni

Kolerajárvány
agyomaendrődi határban

Júniusi számunkban "Hová menje
nek a nudisták?" című írásunkban Vass
Ignác a fürdő vezetője úgy nyilatkozott,
hogy javasolni fogja egy gyomaendrődi

nudista strand létesítését. Erre a legal
kalmasabb helyszín minden valószínű

ség szerint a templom-zugi szabadstrand
egyik partszakasza lenne.

Megkérdeztük Jenei Bálint tanácsel
nököt, mi a véleménye a fenti javas
latról.

- A tanács támogatja az ötletet, annál
is inkább, mert reális igény mutatkozik
egy nudista strand létrehozására.
A helyszín egyenlőre bizonytalan, hi
szen a templomzugi szabadstrand alkal
manként jelenleg is szűknek bizonyul.
A másik probléma, hogy a szabad-

stranddal szemben - a túlsó parton - lé
vő nyaralótulajdonosoknak nem aka
runk ingyencirkuszt rendezni.

Az UFÓ-król nem kaptunk bírt, de ők

legalább veszik a lapot

A betegeket repüfésképtefenné kell tenni

Dr. Frecska Sándor kerületi főállatorvos értesíté
se szerint a Körösmenti Vadásztársaság Gyoma
endröd, telekpusztai úgynevezett Liceumos terüle
tén elhelyezett körülbelül 2600 db 7 hetes fácáncsi
béjére forgalmi korlátozást rendeltek el, és a terüle
tet helyi zárlat alá helyezték, mivel az állományból
beküldött hullákban az Állategészségügyi és Élel
miszervizsgáló SzolgáJat Békéscsabai Állategész
ségügyi Intézete baromfikolerát állapított meg.
A helyi zárlat ideje alatt a következőket kell betar
tani: az érintett állományt a legrövidebb időn belül
hatékony gyógyszerrel kezelni kell, az átvészel! ál·
lományt a fogékony állománnyal összekeverni tijos,
ezért az állatokat repülésképtelenné kell tenni,
s a nevelés befejeztével a kerületi főállatorvos enge
délyévellefojtatott állapotban vágással kell értéke
síteni. A zárlat ideje alan a telepre fogékony állatot
bevinni tilos.

Gyomaendrődi Híradó
Gyomaendrőd Város Tanácsának lapja. Felelős szerkesztő: Homok Ernő. Kiadja: Gyomaendr!ídi Városi Tanács. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomda Gyomaendrődi Uzemében, Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12.
Vezérigazgató: Háromszéki Pál. Terjesztik a gyomaendrődi postahivatalok és hirlapárusok.
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Kérdések és válaszok

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

~

Evente 35 ezer sertés • • •

Mire költi a tanács apénzt?

A múlt hónapban a Müszaki és Termelésellátás-fel
ügyeleti Osztálynak tehettek fel kérdéseket olvasóink.
LehóczkiJózse! (Tompa u. 10/1.) az áJlattartássaJ kap
csolatban öt kérdést tett fel:

1. Van egy 1984-ben hozott tanácsrendelet, amely
megszabja, hogy egy lakótelken 30 db sertéstől, 5000
baromfitól többet nem lehet tartani az adott építési öve
zetben. Véleményem szerint ez a felső határ nem humá
nus, embertelen, mert elképzelni is rossz, mi lenne, ha
mindenki élne ezzel a lehetőséggel, akkor már semmi
féle egészségügyi rendelet sem segítene rajtunk. Kérem
az illetékes osztály véleményét.

2. Gyomát évekkel ezelőtt építési övezetekre osztot
ták, úgy tudom, hogy akkor kiértesítették a tulajdono
sokat, hol, milyen jószágot, milyen felső határral lehet
tartani, szokták-e ellenőrizni, ha igen, milyen időkő

zökben?
3. Gyomán nagyon sok ember van, akit sért az állat

tartással kapcsolatos egészségügyi rendeletek be nem
tartása. Csak félnek szóvá tenni, mert esetleg ők is sze
reznek egy-két haragGs szomszédot. Terveznek·e és mi
lyen intézkedést, hogy ne kényszerüljön ilyen helyzetbe
egyik szomszéd se a másikkal?

4. 1945 előtt a tanyákon nevelték nagyobb számban
a sertéseket a községben, esetleg l-2 db-ot tartottak
családonként, most bezsúfolódott az ember és állatok
zöme, alig nagyobb területére a háború előttinek.

Európában Magyarországon legkisebb az átlagéletkor,
Magyarországon pedig Békés megyében. Összefüggés
be bozható-e ez a megállapítás a kényszerú együttélés
sei? Statisztika szerint egy év alatt mennyi sertést vág
nak le és vásárolnak föl?

5. Olvastam Biró Károly Norvégiában élő volt gyo
mai lakos levélrészletét, amelyet közölt a Híradó. Van
egy rákérdezése. Mit váJaszolnának neW

A kérdésekre Nagy Pál osztályvezető válaszol:
A Müszaki és Termelésellátás-felügyeleti Osztály ré

szérőllevélírónk észrevételeivel egyetértüok. Az állat
tartással összefüggő valós problémák településünkön
nagyon sok embert érint, kit így, kit úgy. Kit mint
állattartó és kit úgy többek között mint szomszéd, aki

Osztály-fórum

Olva óink a tanács Pénzügyi,
Terv- és Munkaügyi Osztályának te
hetne' fel l:érdések t. Megkérdez
hetik többek ·özött azt is, hogy mire
költi a pénzt a tanács. Az osztályon
két csoport dolgozik. A k"lts'gvet':
si csopor ban Varjú Ernőné főelőa

dó. Kun Józ efné, Szilágyi Sái1dorné
':; Szabó Beáta el' adók, vala.rnint
Gózon Sándorné adminisztrátor in
tézi a pénzügyeket. Az adócsoport
vezetője Homok László tanácso .
A csoport -ét főelöadója: Pápai
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úgy rendezkedett be, hogy állattartással nem foglalko
zik. Ajelentkező érdekek külőnbsége, agyakorlati élet
esetenként konfliktusokba torkollik. Mindezek enyhí·
tésére egy folyamatos szabályozásra - érdekegyeztető

folyamatokra - van szükség, melynek egyik eleme a le·
vélben említett tanácsrendelet is.

A tanácsrendelet és más jogszabályok megléte önma
gában nagyon kevés, azok akkor bírhatnak, úgy vélem,
mindannyiunk számára hatékony jelentőséggel, ha
azokhoz mindenki próbál igazodni. Rátérve a konkrét
kérdésekre, azokra a következőket válaszoljuk:

1. Az 1984-ben alkotott tanácsrendelet - mell' társa
dalmi vita után született - valóban szabályozza a maxi·
málisan tartható állatok számát a belterületen. Alevél·
ben emlitett mennyiséget a telepúlés periferikus terüle·
tein lévő lelkeken lehet tartani, ahol a telekméretek ezt
lehetövé teszik. Természetesen itt is, mint egyéb he·
lyen, nemcsak a tanácsrendelet a mérvadó, hanem más
közegészségügyi és állategészségüg)~ elŐírásokat is be
kell tartani.

2. Évente az osztály 20-25 alkalommal tart ellenőr

zést állattartás területén. Ebből 50% bejelentés kap·
csán történik. Az esetek többségében az ügy el szokott
jutni a megyei szervekhez, mely bizonyítja azt a megál·
lapítást, hogy e területen még soká lesz egységes meg
ítélés, a jogos és vélt érdekek egyeztetése még hosszú
folyamat lesz az állattartásról.

3. Aszomszédok kapcsolatának befolyásolására osz
tályunk direkt módon nem tud vállalkozni. Az emberi
együttélés szabályainak betartása a morál javulása
- úgy véljük össztársadalmi probléma és feladat, mely
nek javÍtásához osztályunk dolgozói tevékenyen kíván
nak hozzájárulni.

4. 1945 előtt az állatok döntő többségét 90-95%-át
tanyákon tartották. Aváltozásról alkotott véleménnyel
szintén egyetértünk annál is inkább, mivel évente 30-35
ezer sertést nevelnek fel telepúlésünkön. Ebből 25-30
ezret vásárolnak fel és 5-6 ezer sertést vágnak le saját
felhasználásra.

5. Biró Károllyal készült interjúban foglaltakkal is
épp úgy, mint kedves levélirónk véleményével jórészt

Pálné és Belláué F'löp Ilona. Az
.,adóso _., né _ elóadója Pap Imré
né. Dávidné Papp Eva, Tím~r
Menvhértné és Koloch László.
A mimkaügyekkel Szaniszló László
fő lóadó foglalkozik. Az osztály ve
zetője Na y Istvánné.

O!vasóin szeptember 5-ig tehet
nt~k föl kérdéseket levélben a Gyo
maenc rödi Híradó szerkesztóségé
hez címezve (Gyomaendrőd, Sza
badság tér 1.), valamint telefono
a 31-122122-es meUék n.

egyetértünk. Mindkettőjüknek megköszönjük segítő

szándékú felvetéseiket. A gyakorlati életből csak egy
kis példát emlitenénk meg, éspedig általában felmerülő

aktuális problémák rendezésére fel szoktuk hívni a la
kosság figyeImét körlevélben, melyek jobbító indítta
tással erednek. Az esetenként érdekes a reagálás, töb·
ben ezeket zaklatásnak veszik. Végezetül azonban úgy
összegezhetjük, hogya rendelkezésünkre álló eszkö·
zökkel és módszerekkel mindent meg kell tennünk,
hogy településünk tisztább, rend~zenebb legyen és az
itt élő emberek é!etfeltételei kedvezőbbek legyenek.

:;:

Több olvasónk kérdezte telefonon, bogy miféle ket
recszeru építmény készúl a Lenin út és Bajcsy út sar·
kán. A müszaki osztálytól megtudtuk, hogy a Lenin út
167. sz. alatti ingatlanon a tanács engedélye alapján öt
építtető- Ugor Csaba, Szikoráné Nagy Marianna, Csa·
pó Gyuláné, Hegedüs József és Kardos Ferencné - bu·
tiksort épít. Az épület könnyüszerkezetes, magastetős

kivitelben készül. Abutikok, pavilonok egyeladótér·
ből és egy raktárhelyíségből állnak. Az előbbiek terüle
te 13,5 négyzetméter, az utóbbiaké 5négyzetméter.

Farkas Sándor, a 2. sz. Általános Iskola igazga
tója tollat ragadott és terjedelmes, részletekbe bo
csátkozó levelet irt szerkesztőségünkhöz,kérve írá
sa megjelenését. Lapunk szerkesztő bizottsága úgy
döntött, bogy a kilenc gépelt oldalas levelet a szer·
zővellerövidítteti, erre azonban az iskolaígazgató
nem volt bajlandó. Mivel a témában már mínden
érintett elmondhatta, leírbatta véleményét és Far
kas igazgató levele sem segít az ügy megoldásában,
ily módon a kilenc oldalas írást nem áll módunkban
közölni. Amennyíben olvasóink közül valakinek

érdeklődésére tartana számot az igazgató levele,
úgy kérjük, forduljanak bizalommal szerkesztősé·

günkhöz. (Gyomaendrőd, Szabadság tér l. 7.
szoba)

A 2. sz. Általános Iskola ügyét egyébként a ma·
gunk részéröllezártnak tekintjük, scsak érdemi fej
lemény esetén kívánjuk olvasóinkat tájékoztatni.
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Hiánycikk a pörgettyűs bizgentyű

1989. AUGUSZTUS

Nem ártalmas, csak undorító
Tiltakozik a lakosság

Július 14-én néhány tagú küldöttség ér
kezett a Békés Megyei Víz- és Csatorna
mű Vállalat Gyomaendrődi Üzemmér
nökségéhez, a víztoronyhoz. Átadtuk
Rung Attilának, a mérnökség vezetőjé

nek azt a mintegy ötszáz aláírást tal1al
mazó ívet, mely szerint a lakosság tilta
kozik a nyaranta immár állandósuló
gyakori vízhiány miatt. Rövid beszélge
tést folytattak Rung Attilával, aki töb
bek között úgy tájékoztatta a haragos
polgárokat, hogyakútfelújítási munká
latokat valamiféle külföldi alkatrész hi
ánya akadályozza.

Megkérdeztük Rung Attilát, hogy
miről is van szó valójában.

- Igen, én kaptam meg az aláíráso
kat, majd egy óra hosszat beszélgettünk
a vízhiáoy általános és konkrét okairól.
Ekkor hangzott el, hogy ez az alkatrész
bizony hiányzik, s ez akadályozza a fel
újításokat.

- Milyen alkatrészről van szó?
- Ez egy a kútfelújításokhoz haszná-

latos eszköz, osztrák alkatrész, amit
azóta már beszereztek a vállalat illeté
kesei.

- S mi a neve ennek az alkatrésznek?

A barna vízben úgynevezett vaspehely lebeg ...

- ... ? Ezen gondolkodnom kell. Ez
egy pörgettyűs kútfelújításhoz szüksé
ges alkatrész. Nem tudom ... egyszerű

nevét ennek nehéz mondani. Egyéb
ként pedig most azon munkálkodunk,
hogy azt a vízmennyiséget, amelyre
a vállalat kötelezett, ki tudjuk szolgálni.

- S továbbra is gyakorta folyik majd
szennyezett víz a csapokból?

- Hát ehhez tudni kell, hogy mitől

van. Az úgynevezett hálózatmosatáskor
a csőben lévő szennyeződést fellazítjuk,
s ennek egy részét kiengedjük ugyan
a tűzcsapokon, de az úgynevezett vas
csapadék egy része a lakásokban a csa
pokon folyik ki. Ezt nem lehet megszün
tetni. Ám a kollégáim, akik a mosatást
végzik, szoktak szólni, hogya környé
ken ilyenkor némileg koszosabb víz vár
ható. Egyébként a vascsapadék nem ár
talmas az egészségre, csak hát undorító.

Kutat fúrnak

A Gyomaendrődi Híradó júliusi számában közöl
lük Jenei Bá/illi lanácselnöknek Szarvas Jánoshoz,
a Békés Megyei Viz- és Csatomamú Vállalat igazga
tójához intézell indula/oklól sem mentes - az évek
óta tapasztalható vízhiányt kifogásoló - levelér. Az
eZT kövelő hélen Jenei Bálint személyesen isfelkeres
te Szarvas Jánost, s beszélgetésük során a víz- és csa
tomamú vállalat igazgatója elismerle cége felelőssé

géi, de egyben hivatkozoll különböző objeJ..:T!v aka
dályokra is. Szarvas Júnos ugyanakkor ígérelec cell
arra, hogy jövőre egy új, nagy ármérőjú kutalfúrnak
Gyomaendrődhalárában, mellyel jelentősell - akár
napi ezer köbméterrel is - megnő a város polgárai ál
/lll felhasználható víz mennyisége.

AGyomaendrőd és Vidéke ÁFÉ5Z üzleteiben

nyereményakciós gázkészülék vásár
7989. július 20- december 76-ig
10 OOO Ft-onként 1 db sorsjegyet kapnak vásárlóink

Nyeremények: videómagnó, mélyhűtő/áda,BMX kerékpár

Sorsolás: 1989. december 22-én a Körös Étteremben

Bővebb felvilágosítás: 4. sz. VasboIt, Kossuth u. 33.,

19. sz. Vas-Műszaki bolt, Vörös Hadsereg u. 14.

Keresse fel egységeínket!

Legnagyobb kínálat, legnagyobb választék
az ÁFÉSZ üzleteiben

A DEMISZ Békés Megyei Tagszervezete
PÁlVÁZATOT

ír ki SZARVASI víZTELEPÉNEK

hasznosítására

A 20 férőhelyes, kétszintes, tetőtér-beépítéses

üdülőépület a Szarvas belterületén levő Körös

holtág mellett 1437 mZ vízparti telken fekszik.

A pályázat elbírálásának elsődleges szempont

ja, hogy az üdülő a fiataloknak hozzon hasznot

valamilyen formában, függetlenül attól, hogy

tagjai-e valamilyen politikai szervezetnek, tö·

mörülésnek, vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje:

1989. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határideje:

1989. szeptember 15.

Cím: OEMISZ Békés megyei Tagszervezete

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136. Pf.: 72

A benyújtott pályázatokat a DEMISZ megyei Vá

lasztmánya bírálja el, a döntésről a pályázókat

írásban értesiti

Bóvebb felvilágositás a 66139387-es telefonon
Seresné Hriagyel Gabriella gazdasági osztályvezetónél
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Önálló lesz-e a nyomda?

Háromszéki nyugdíjba ment Agyomaendrődi

Viharsarok
Augusztus l-én nyugdíjba ment Háromszéki Pál,

a Kner Nyomda vezérigazgatója. Nyugdíjba vonu
lása előtt kértünk rövid interjút a "vezértől".

- Elképzelhelónek lanja-e, hogy a Knerhez larlO
zó három nyomda, a békéscsabai, agyulai és agyo
l7Ulendródi széIVáljon, s önállóan dolgozzon
lOvább?

- Ilyen híreket én is hallottam. Az a vélemé
nyem, hogy a Kner jelenlegi formájában az optimá
lisnál nagyobb cég. Tipikus szocialista mammutváJ
lalat. Néhány évvel ezelőtt Gyomaendrőd és a gyu
lai Dürer Nyomda is nagyobb önállóságot kapott,
ám még így is igen sok szállal kötődnek a békéscsa
bai központhoz. Úgy gondolom, hogy nem igazán
lehet hatékonyan irányítani innen békéscsabáróI
anyomdákat.

- Ezek szerinl annak idején helyrelen döntés volt
az egyesílés?

- Ezt azért nem mondanám, hiszen ez a nyomda
az elmúlt 30 év alatt nagyot fejlődött .

- És Békéscsaba elville a Kner nevel .
- Igaza van, a csabai központ felvehette volna

Tevan nevét is. De akkoriban valaki megszállottan
haj totta a Kner nevet. Knemek ugyanis szép hagyo
mányai voltak, sőt a Kner család progresszívabb is
volt Tevanéknál. Higgye el, akkoriban óriási dolog
volt, hogy a kapitalista Kner család nevét vette fel
egy szocialista üzem. Ez istenkárornJásnak számí
tott.

- rehál elképzelhetónek larlja, hogy a három
nyomda szélVáljon?

- Véleményem szerint részvénytársasággá kelle
ne alakítani a nyomdát, s a gyomaendrődi és a gyu-

fai üzem bő! kft-t lehetne szervezni. Gyomaendrő
dőn egyébként minden körülmények között épít
keznünk kell. Itt ugyanis ha új gépeket állitanánk
üzembe, akkor gondban lennénk, hiszen nincs hely.
De ezmár a következő vezérigazgató, Balog Miklós
dolga lesz ...

Szujó Zoltánt
igazgatóvá választották

A Körös Kazángyártó és Gépipari Vállalat
2. számú Gyomaendrődi Gyáregysége július
elsejétől önálló cégként, Hőtechnikai és
Gépipari Vállalat néven miíködik tovább.
Városunk új vállalata augusztus másodikán
rendezett közgyiílésén megvitatta, majd el
fogadta a cég új szervezeti és működési sza
bályzatát. Ezt követően került sor az igazga
tóválasztásra. A bíráló bizottság három pá
Iyázatot értékelt, melyek közül csak kettőt

talált elfogadhatónak. Tehát a jelenlévő 163
dolgozó Szujó Zoltánra, a volt gyáregységve
zetőre és Vaszkó Lajosra, a termelési csa
portvezetőre szavazhatott. A titkos szavazás
eredményeként a leadott 163 cédulából 158
volt érvényes, s ebből 122 Szujó Zoltánt, 36
pedig Vaszkó Lajost támogatta. Ily módon
Szuj6 Zoltán vezeti tovább a Hőtechnikai és
Gépipari Vállalatot.

Halászati Tsz

felvételre keres

felsőfokú szakmai

végzettséggel

rendelkező

számviteli
csoporlvezetőt

és belső
ellenőrt

•

Ne nyúljanak a vezetékekhez!
Rezgéseket keltenek a lengyelek

VÁSÁROK

a lakosok figyelmét, hogy azokon a he
lyeken, ahol méréseket végeznek, foko
zott elővigyázatossággalközlekedjenek
és aberendezésekhez, vezetékekhez ne
nyúljanak. A technikai berendezés
a lengyel állam tulajdona, s amennyiben
hazánkban ezeket károsodás éri, úgy
a kártérítést konvertibilis valutában kell
megtéríteni. A munkálatok következté
ben a mezőgazdasági kultúrákban káro
sodások keletkezhetnek.

Rövidítések:
oák. = országos állat- és kirakodó vásár
oá. = országos állatvásár
av. = autóvásár

Szarvas oák.
Dobozoák.
Vésztő oák.
Orosháza oá.
Orosháza av.
Szeghalom av.

Jelentkezní lehet
aszemélyzeti
vezetőnél

Kossuth utca
27. szám alatt

Szeptember 3.
Szeptember 4.
Szeptember 7.
Szeptember 14.
Szeptember 17.

Békéscsaba
(Csabai Vásár)
Orosháza av.
Szeghalom av.
Dévaványa oá.
Mezőberényav.
Békéscsaba av.
Szarvas av.
Gyula oák.
Békéscsaba oák.
Gyula av.

Augusztus 25.
Augusztus 26.
Augusztus 27.

Augusztus 20.

Szeptember 1.
Szeptember 2.

A Geofizikai Kutató Vállalat megbí
zásából a Központi Földtani Hivatal ál
tal kijelölt és jóváhagyott kutatási terü
leteken, így Gyomaendrőd határában is
geológiai kutatásokat végez a lengyel
WEGA vállalat. A lengyel kutatócso
port által végzett geofizikai mérési ered
mények szolgálnak alapul a földtani
szerkezetek további vizsgálatához,
a mélyfúrások helyének megadásához,
amely a hazai kőolaj- és földgázmennyi
ség feltárását teszi lehetővé.

Az úgynevezett szeizmikus mérés
speciális jellegií, s mint megtudtuk, Eu
rópában csak ez a vállalat végez ilyen
munkát. A mérési vonalat, azaz a nyom
vonalat egymástól 50 m-re elhelyezett
karókkal tiízik ki a munkálatok megkez
dése előtt. Az így megjelölt nyomvona
lon folyamatosan haladnak, s a nyomvo
nal mentén kábeleket, s az ezekhez csat
lakozó érzékelőket, valamint különbö
ző múszeregységeket telepítettek.
A fúrt lyukakban elhelyezett elektródák
segítségével mesterségesen robbantás
sal rezgést keltenek. A vállalat felhívja
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Cserbenhagyásos gázolás
a kerékpárúton

A lila ruhás hölgyeiütött egy asszonyt

Téglás Károlyné (62 éves) gyomaendrődilakos július 26-án
kerékpárjával a piacra indult. A kerékpárúton haladva termé
szetesen sorompót kapott, majd a szabad jelzést követően

továbbindult. A Pásztor János út és a Lenin út kereszteződése
előtt szembőlegymás mellett két fiatal nő közeledett, s a nénit
egyikőjük jobbról, másikójuk pedig balról igyekezett megke
rülni. A furcsa manőver szerencsétlenre sikeredett. A balról
elsuhanni kivánó lány ugyanis oldalról súrolta az idős asszony
járművét, aki elvesztette egyensúlyát és elesett. Téglás
Károlyné bal lábának bokája eltörött, s ily módon nyolc
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A balesetet okozó
hölgy megállt ugyan, de mire a járókelők az idős nőt talpra
állították, a leány elhajtott a helyszínről.

A Szarvasi Rendőrkapitányság kérte a szemtanúkat és
annak a fiatal, 165-170 cm magas, hosszú, vállig érő, hullámos
hajú, lila, rövid ujjú ruhát viselő nőnek a jelentkezését, aki
a baleset másik részese volt. A megyei lapban megjelent rend
őrségi felhivás után már másnap jelentkezett D. J. (20 éves),
a lila ruhás gázoló nő.
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ENGI eredmények

Cipőkvászonból
Az ENCI az elmúlt év hasonló időszakáhozképest 16%-kal

növelte nyereségét, annak ellenére, hogy az idei első félévben
45 ezer párral kevesebb, összesen 465 ezer pár cipőt gyártot
tak, mint egy évvel korábban. A minőség viszont egyértel
műen javult, s ezt a vásárlók meg is fizették. Ily módon az
árbevétel 25,4%-kal nőtt. Mindez nem az alapanyag-emelés
következménye, hiszen a szövetkezet anyagmentes termelési
költsége is több mint 23%-kal nőtt.

Ötmillió forinttal nagyobb értékben szállítottak az idei első

félévben tőkés exportra lábbelit. Valószínűleg idén az ENCr
megdönti az 1980-as 118 millió forintos tőkés export csúcsát.

Az átlagkereset 21 ,9%-kal nőtt, s július l-jétőlvisszamenő

leg 13,5%-os béremelést hagyott jóvá a szövetkezet vezetése,
s ezzel a dolgozók átlagkeresete idén meghaladja a 90 ezer fo
rintot.

A tervezett modem gépsorokat megvásárolták, s azok már
működnek is. Az eddigi jó tapasztalatok arra ösztönzik
a vezetőségét, hogy előrébb hozzák az egyébként két évvel
későbbre tervezett újabb gépvásárlást. Jelenleg ennek pénz
ügyi lehetőségeit keresik.

Az ENCr elnökétől, dr. Hanyecz KárolytÓl megtudtuk azt
is, hogy már elkészült a jövő év tavaszi-nyári kollekciója, s új
termékkel, a leányoknak szánt varrott vászoncipőkkel is
bemutatkoznak a közeljövőben.

Nyolc városi lap a megyében

Találkoztak aszerkesztők
Mint arról olvasóink már a rádióból, a tele

vízióból és a lapokból értesülhettek, a Gyo
maendrődi Városi Tanács rendezte meg júli
us 21-22-én a városi lapok és televíziók szer
kesztőinek r. Békés megyei találkozóját. Az
utóbbi hónapokban ugyanis országszerte, így
megyénkben is megszaporodtak a helyi újsá
gok, s az itt dolgozó koJJégák közös gondjai
ról, a tárgyi és a személyi feltételekről.

a munkatársak érdekvédelmének hiányáról.
az anyagi és technikai problémákról folyt be
szélgetés, s a közös áJJáspontból a résztvevők
tájékoztatták a nyilvánosságot és az illetéke
seket. A megyénkben megjelenő városi la
pok: Battonyai Hírek, Csabai Hírmondó.
Gyulai Hírlap, Kisváros (Mezőberény), Me
zőhegyes, Orosházi Napló, Szarvas és Vidé·
ke, Gyomendrődi Híradó.

Képünkön balról jobbra Nemesi László.
a Csabai Hírmondó főmunkatársa, Miha·
leczné Kovács Müia, a Szarvas és Vidéke
felelős szerkesztője és B. Sajti Emese, a Csa
bai Hírmondó főszerkesztője.

ANYAKÖNYVI HÍREK J--------------- Értesítés
Házasságkötések:
Juhász Katalin és Szabó Antal július l
én, Dobák Anikó és Kóris György július
8-án, Bacsa Anita és Iványi Miklós júli
us 8-án, Homok Ildikó és Gyebnár Ká
roly Mihály július 8-án, Tímár Tünde
Magdolna és Szosznyák Vilmos Zoltán
július 8-án, Benkó Ágnes és Mesterházy
Jenő július 8-án, Adamik Éva és Gergye
István július 15-én, Gácsi Anikó és Sze
rető Sándor Gyula július 15-én, Bula Ju
dit és Barna Zsolt július 15-én, Menkő

Aranka és Galát Mihály július 22-én,
Paróczai Márta és Jacornino Lima Edu
ardo július 22-én, Dajkó Judit és Gácsi
László Attila július 22-én, Kócs Katalin
és Dávid Imre július 29-én, Lovász Már
ta és Hangya Attila János július 29-én,
Nagy Margit és Tompos Károly József
július 29-én
Halálesetek:
Bula Lajosné Hegedűs Ilona 1902, Szu
jó Lajos 1908, Paróczai Lajos 1922,
Korcsok Gáborné 1923

A MDF GyomaendrődiSzervezete ér
tesíti Gyomaendrőd lakosságát, hogy
minden hónap utolsó csütörtökén a vá
rosi könyvtárban, Blaha L. u. 21. sz.
alatt (Endrőd) délután 5 órától 6 óráig
dr. Kolbusz Judit ingyenes jogi tanács
adást tart.

Az első félfogadás 1989. szeptember
hó 28. napján lesz. Minden érdeklődöt

szeretettel várunk.
MDF helyi szervezete

5



1989. AUGUSZTUS GYOMAENDRŐDIHíRADŐ

_Mereszjewel nem találkoztak, de D. Nagy Lajos itt volt Tízezer

Nyársalás a népfront udvarán

Új Praktik vendéglátóipari
és kereskedelmi egység aLiget fürdőben

kerthelyiség 100 fős ülőhellyel

kiszolgálás afürdő területén és az üdülősoron

(a volt kenyérbolttal szemben)
300 adagos konyha +hidegkonyha

táj jellegű hal- esetenként vadételek, készételek - frissensültek
bő választékban

hamburger- hot-dog -Iágyfagylalt- presszókávé
alapvető élelmiszerek árusítása bolt: áron

(kenyér - tej, tejtermékek stb.)
szeszes és szeszmentes italok bő választékban

Vállaljuk vállalati és családi rendezvények lebonyolítását
kívánságra üzem hez, lakóházhoz is kitelepülünk, megrendelésre

hidegtá/akés egyéb hidegkonyhai készítmények készítése
Nyitvata rtás: hétfőtől péntekig: ~21 óráig

szombat, vasárnap: 8-23 óráig
élelmiszer-árusítás minden nap 7 órától

Meghatározott napokon disco, belépődíj nélkül
Várjuk kedves vendégeinket

Praktikus megoldás - Praktik Kisszövetkezet

Augusztus 20.

Tojásgurító verseny

URNÉBO GÁR

Gázvezeték szerelése, tervezéssel,
költségvetés készítéssel megrendelhetö

Szaniszló László
gázvezeték és készülékszerelö mesternél:

Gyomaendröd, Petöfi u. 412. sz. Telefon: 67131·635
Árajánlatom 30%-kal kedvezöbb a vállalatok és

kisszövetkezetek árainál

A gyomaendrődi Körös-menti Szövetke
zeti Táncegyüttes 1989. június 30.-július 8-ig
Bulgáriában, a több mint százezer lelket
számláló Haskovo városban szerepelt.

A turnét az OKISZ és a Békés rnegyei Ipa
ri Szövetkezetek Szövetsége ajánlotta fel,
melyet szívesen fogadtunk.

A kilenc nap alatt meggyőződhettünkEas
kovo város vezetőinek őszinte érdeklődésé

ről országunk iránt, mely elsősorban a politi
kai, gazdasági életünkben bekövetkező vál
tozásokra irányult.

Vendéglátóink igyekeztek kellemessé és
változatossá tenni a programot, melyen he
lyet kapott a várossal való ismerkedés. üzem
látogatás, Dimitrovgrád, valamint a Fekete
tenger partján fekvő Szozopol megtekintése.

Egy közös fellépés szerepelt a program
ban, a vendéglátó csoporttal Haskovó föte
rén, több ezer néző előtt mutatkozott be
együttesünk.

A sok kedvességet, figyelmet azóta már vi
szonoztuk az augusztus l-4-ig tartó gyoma
endrődi fogadásukkal.

Az MHSZ városi vezetősége és
a Gyomaendrődi Fiatalok Szövetsége ez
év augusztus 20-án is megrendezi az im
már hagyományos Körös-parti prog
ramját, amely az Új Kenyér Kupa '89
autós-motoros versennyel kezdődik dél
előtt fél tízkor. Délután két órától mo
deUező bemutatót láthatnak az érdeklő

dők, s közben játékos vetélkedőkkel,

ügyességi versenyekkel - köcsögtörés,
lisztfújás, tojásgurftás stb. - szórakoz
tatják a gyerekeket és természetesen
a játékos kedvű felnőtteket.Akinek pe
dig nem tetszik a toj ásgurftás , az a céllö
völdében tombolhatja ki magát, vagy
a sörhorgászattaI fejlesztheti képessége
it. A programban fellép Cibere, a bohóc
is és este 8-tól pedig Körös-parti disco
jelenti majd az este csúcspontját.

Gergely Ágnes, endrődi születésű

írónő 10 ezer forintot adományozott
a gyomavégi katolikus és izraelita teme
tő rendbehozatalára. Az összeget a vá
rosszépítő egyesület vette át.

igazán kötetlen voltát ily módon is igazolhatjuk
- egyébként a HNF megyei bizottsága és a szeghal
mi Péter András Gimnázium Hejva BékekJubja
szervezte.

A klub alakítója és vezetöje Besenyő Judit,
a szeghalmi gimnázium 3. osztályos tanulója, aki
két éve az Országos Béketanács tagja is.

- Még Zsadányban 6. osztályosként kezdtem
a békemozgalrnat őrsvezető ként. Az örs Mereszjev
nevét vette fel. Ö a 2. világháborúban a Vörös Had
sereg piJótájaként lezuhant, amputálni kellett
mindkét lábát, de a múlábakkal újra megtanult jár
ni, sőt pilótaként újra harcolt a fasizmus ellen.
A Három Kívánság címú músortól azt kértük, hogy
találkozhassunk Mereszjev bácsival. Mindehhez az
Országos Béketanácstól is kértünk segítséget. Saj
nos Mereszjevvel nem sikerült találkoznunk, de
a Béketanács által küldött szórÓanyag segítségével
megalakítottuk a békekJubot. 1986. augusztus 6-án
a hirosimai atombombázás évfordulóján a mi bé
keklubunk fellúvására reggel negyed kilenckor lég
gömböket, papírmadarakat engedtünk az égre,
s felhívásunkra ugyanígy tettek nemcsak a magyar,
hanem a svéd, mongol és ausztrál gyerekek is.

Csillebércen 1985-ben a VIT évében a klub javas
latára papírból darvakat hajtogattunk, melyet ösz
szefúzve az országos úttöröelnök segítségéveIeljut
tattunk a találkozó helyszínére Moszk-vába. Nyol
cadik osztályosként legfiatalabb küldötte voltam
a ll. Békekonferenciának Budapesten. Nagyon jól
éreztem magam a táborban, s remélem, hogy jövö
re is találkozunk - mondta Judit.

A legjobb tábor a béketábor. E kijelentés igazá
ról az alábbiakban győződhet meg a tisztelt olvasó.
Mert hát van ugyebár o!vasótábor, ahol olvasni
kell, volt már kajaktábor, Ott nap mint nap az eve
zőlapátot szükséges forgatni, jártunk úttörőtábor

ban, ahol alaki foglalkozással, tisztelgéssel, fütyü
lős egyenruhával szoktattak fegyelemre. De a béke
tábor az más. Itt nincs ébresztő, nincs reggeli torna,
nincs betarthatatlan napirend, nincs takarodó, csak
a béke gondolata. Ezzel, valamint egymással foglal
kozott három napig - július 25--28-ig - Gyomaend
rődön, a Békés megyében is első alkalommal meg
rendezett béketábor 15 lakója.

A 14-17 éves - Szeghalomból és Zsadányból ér
kezett - Búk és lányok az első napon éjfélig egymás
sal ismerkedtek, másnap pedig ellátogattak egy
strandra, majd a Mozgalom Egy Globális Parla
mentért nevú mozgalom szarvasi elnöke látogatott
agyomaendrődi DEMISZ faházaiba, shajnal 2órá
ig folyt a disputa a békéről, a barátságról és a szere
lemről.

Harmadik napon bebarangolta Gyomaendrődöt

a 10 lány és az 5 fiú, majd a DEMISZ és a Magyar
Úttörő k Szövetségének megyei szervezeteitől és az
Országos Béketanácstól érkeztek meghívottak,
s a béketábor díszvendége D. Nagy Lajos volt, aki
tudvalevőleg a Bikini együttes vezetője. Lajos a be
szélgetés után még dalra is fakadt. Az utolsó nap es
téje sem maradt élmény nélkü!. A béketábor lakóit
a Hazafias Népfront Gyomaendrődi Bizottsága lát
ta vendégül a SaJlai úti székház udvarán egy igazi
szalonnasütésre. A nyársalást a helyi Zabhegyező
együttes békedalai kísérték. A tábort - melynek
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A világon ennyi halat még nem fogtak
A Híradóban már többször jelent meg halfogó versenyekról tájékoztató

abból az alkalomból, hogy a gyomaendrődi Körös Horgász Egyesület verseny
zői eredményesen szerepeltek ezeken. A halfogó versenyeket a horgászsport
ban nem jártas emberek úgy képzelik el, hogy a benevezett versenyzők leülnek
a vízparton, s várják szerencséjüket, amely vagy meghozza a halat vagy nem.
Ha így van, beszélhetünk-e egyáltalán sportról, vagy talán mégis van valamilyen
más titka ennek?

Erről kérdeztük meg dr. Hunya Miklóst, a helyi Körös Horgász Egyesület
titkárát, aki egyben az egyesület versenyszakosztáJyának vezetője is.

- Egyesületünk halfogó versenysportja már több évtizedes múltra tekint visz
sza, talán ennek is köszönhető, hogy folyamatosan jól szerepelünk akülönböző
versenyeken. Először is, hogyan zajlik le egy halfogó verseny? A horgászok
nemzetközi szervezetének (CIPS) versenyszabályzata alapján, amelynek
lényege a következö. A halfogó versenyek időtartama 3 óra. Az egyes csapatok
meghatározott szárnú versenyzővel vehetnek ezeken részt, egyéni versenyekre
pedig az előző eredmények alapján név szerint hívják meg a versenyzőket.

A megyei halfogó csapatbajnokságon egy egyesületet 4 felnőtt és l-l ifjúsági,
illetve nő versenyző képviselheti. Az ifjúsági csapatbajnokságon pedig 3 fő

vehet részt.
A verseny pályáját úgy alakitják ki, hogy a versenyzők egymástól egyenlő

távolságra (általában 10 m) helyezkedjenek el. A versenypályán annyi szektort
alakítanak ki, ahány versenyzője van egy csapatnak. A szektoron belül annyi
hely van, ahány csapat benevezett.

A verseny előtt sorsolnak, amely talán legtöbb izgalmat okozza a csapatveze
tőnek, ugyanis nem mindegy, hogy a csapat tagjai a szektoron belül hol helyez
kednek el, milyen felkészültségű csapat mellett kell horgászni.

A sorsolás után egyórás felkészülési idő áll rendelkezésére a versenyzőknek,

ilyenkor állitják össze a felszerelést, feltérképezik az előttük lévő vízszakasz
mederviszonyait, előkészítik az etetőanyagot, a szükséges csalikat.

Halfogó versenyen l db úszós készséget lehet használni, de természetesen
nincs akadálya annak, hogy több felszerelést előkészítsen a versenyző. így egy
egy jól felkészült versenyző S-1O felszerelést is összeállít, amelyekoél a horgász
bot hosszúsága 2 m-től12 m-ig is terjedhet. A versenyen ezeket váltogatni lehet

Ez egy jó kis horgászhely . , ,

a haljárásnak megfelelően. A 10 m hosszú horgászbotok használata az utóbbi
években vált általánossá, amióta a horgászcikkek készítésénél az úrkutatásban
is használt csúcstechnológiát is a!kalrnazzák.

Ennek tudható be, hogy egy korszeru, II m hosszüságú teleszkópos verseny
bot súJya csak 70-80 dekagramm körül van. A felszerelés összhangját a vékony,
S-10-es zsinór (a 100-as zsinórvastagság jelent l mm-t) biztosítja, valamint ama
már Iézertechnikával elöállitott kisméretű túnél hegyesebb horgoK.

A felszerelés nem olcsó mulatság, mert egy közepes színvonalúnak tekint
hető 9-10 méteres bot ára 10000 Ft körül van, de a nyugati gyártó cégekkataló
gusában több ezer márkás horgászbotok is szerepelnek, amelyekre mi csak
vágyakozva gondolhatunk.

A versenyzésre használatos botokat egyesületúnk vásárolja, de minden ver
senyző saját botokkal is rendelkezik.

Magának a halfogásnak a kezdete előtt 5perceellehet az etetéstmegkezdeni.
Az etetóanyag receptje a csapatok és a versenyzők féltve őrzött titka, hisz ez
a siker egyik záloga. Az etetőanyag különböztó őrleményekból és ízesítő anya
gokból áll össze, lényege, hogy a halakat a horgászhelyre csalja, de attól ne lak
janak jól. Az etetőanyagba csalizásra használt csontkukacot, szúnyoglárvát is
célszeru keverni.

A 3 órás verseny eredményét a fogott halak súJya alapján állapítják meg.
Végeredményben tehát nem szerencséról van szó, hanem tudatos felkészülés

eredményéről, amelyben szerepel a megfelelő felszerelés, etetőanyag, csali
anyag, hal- és vízismeret és nem kevésbé a versenyzők felkészültsége. Egy-egy
versenyre történő közvetlen felkészülés 2-3 napot igénybe vesz, ezért az orszá
gos válogatott kerettag versenyzónkoek (évi 10-15 verseny) májustól szeptem
berig nem sok szabad ideje marad.

Eredményeinkről annyit, hogy 1988. évben, s ez évben is mindent megnyer
tünk, amí megnyerhető volt. Megyei csapatb~.jnokságon, valamint ifjúsági csa
patbajnokságon mindkét évben elsők voltunk. Megyei ifjúsági horgászvetélke
dön egyesületűnk ifistái mindenkit legyőztek. A tavalyi megyei egyéni bajnok
ságon versenyzőink szintén nem találtak legyőzöre.

Versenyz6ink többsége tagja a megyei válogatottnak, ahol eredményesen
szerepelnek. Az országos halfogó csapatbajnokságon, Várpalotán 4 verseny
zőnk vett részt megyei színekben, közülük hárman szektorukban a legjobb
eredményt érték el. Külön kiemelném ezen a versenyen Ábrahám Károly telje
sítményét, aki 24,25 kg halat fogott a 3 óra alatt, amely országos rekordot
jelent, de nagy a valószínűsége, hogy halfogó versenyen a világon még nem fog
tak ennyit. (Ezt a MOHOSZ jelenleg tisztázza.)

Az év hátralévő részében versenyzőinknek az országos egyéni és a megyei
egyéni bajnokságon kell helytállni, s természetesen készülnek az egyesületi ver
senyre is.

Végezetül név szerint is szeretném megemlíteni versenyzöinket, hiszen nem
csak egyesületünk , de településünk is büszke lehet rájuk. Ábrahám Károly, ifj.
Bolehovszky Jenő, Fábián Gyula, Gellainé Mezó Irén, Pápai Pál, Rideg Tibor,
Roszik Zsolt, Weigert Zsolt.

Nem
kapott

Híradót?
Fizessen

elő..
On
IS

lapunkra!

7



1989. AUGUSZTUS

- A megyei tanács vezetésének kérését
is tolmácsolom, találkozzunk és beszél
jük meg, világítsuk meg más oldalról is
a gyomaendrődi kulcsos ház problémá
ját - hívta fel telefonon szerkesztőségün

ket Bertalan Sándor, a Békés Megyei Ta
nács Művelődési, Ifjúsági és Sportosztá
lyának csoportvezetője. Az "f' betűre

ugyanis az tette fel a pontot, hogy Cseh
Éva, a rádió megyei tudósítója június 22
én a megyében megjelenő városi lapok
ból tallóz va a Nincsenek hangos elvtársi

vettem kézbe az ügyet. Borítékos sorsje
gyek árából és az osztályom által rende
zett sportrendezvények bevételeiből, va
lamint állami támogatásból 1983-ban
kezdtünk hozzá a kulcsos ház építésé
hez. A beruházás költsége összesen 850
ezer forintban volt. A faház tulajdon
képpen ifjúságpolitikai céljainkat segíti

tájékoztatott készséggel Bertalan
Sándor.

- S kik hajthatják álomra fejüket a tu
ristaszállóban?

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

log. Ezekre a vacsorákra mindent lehet
mondani, csak azt nem, hogy dőzsö

lünk . ..
Bertalan Sándor kulcsot is hozott, így

nem volt akadálya annak, hogy elláto
gassunk a kulcsos házba. A berendezés
tényleg minden igényt kielégít. A háló
szobácskában faltól falig érő franciaágy.
E bútordarab vásárlását azzal magya
rázza Bertalan úr, hogyabútorboltban
az eladó a tágas ágyneműtartója miatt ja
vasolta megvásárolni. A berendezést

Gyomaendrődön járt akulcsos ember) városunk szerelmese

A fűnyírás gatyában, nem úri muri

A koflachi focicsapat

A sícipőgyár fogadta a focistákat

tivornyák című cikkünk tartalmát töviről
hegyire ismertette a rádióhallgatókkal.

A megyei tanács vezetése a cikket ol
vasva két dolgon akadt fenn. Az egyik,
hogy a kulcsos házban tényleg vannak-e
csöndes úri murik, a másik, hogy való
ban háromcsillagos szállodához hason
lítható-e a turistaszálló berendezése?
A cikk többi része egyébként - Bertalan
Sándor szerint is - megfelel a valóság
nak. Bertalan úr elmondta többek kö
zött, hogy annak idején az ő kifejezett kí
vánságára épült Gyomaendrődön a kul
csos ház. Asportosztály csoportvezetője

ugyanis városunk szerelmese.
- Gyomaendrőd megyénk egyik leg

szebb turistaközpontja. A helybéli ta
nács végrehajtó bizottsági határozata
alapján a sportegyesület részére tartós
használatba adott telket. Az építkezés
hez azonban egy fillér sem volt. Én, mint
a megye szabadidősportjának gazdája

A július B-i edzés után lázasan készü
lödtek labdarúgóink, hiszen másnap
reggel az ausztriai Köflachba utazott
a csapat. Az út költségeit a Körösi Álla
mi Gazdaság fedezte az elmúlt évi baj
nokságban elért harmadik helyezés ju
talmaként. Köflachban a Koflach síci
pöket gyártó cég vendégei voltunk.
Vendéglátóink nagyszerű fogadtatás
ban részesítettek. A program során
meglátogathattuk a csaknem teljesen

- Osztályunkhoz rendszeresen járnak
külföldi delegációk, melynek tagjait
rendszeresen Gyomaendrődre, a kulcsos
ház tárgyalójába invitáljuk. Ezen kívül
sportosztályunk is itt tartja értekezleteit,
sőt dolgozóink is itt pihenhetnek. Termé
szetesen a helyi sportklub és vendégei is
igénybe vehetik a házat. Egy hétre, de
akár egy napra is kérhetők a szobák. Jú
lius és augusztus hónapok kivételével
a természetbarátok széles táborának áll
rendelkezésére a kulcsos ház. E két hó
napban ugyanis az osztályunk használja
a házat. Meg kelljegyeznem, hogy gond
nokot nem alkalmazunk, a tavaszi nagy
takarítást osztályunk dolgozói végzik.
A füvet rendszeresen én nyírom, gatyára
vetkőzve, s ha ez úri muri, akkor erre
büszke vagyok. No, nem mondom, né
ha-néha kijövünk ide a barátaimmal,
birkapörköltet főzünk, s megiszunk né
hány üveg sört. De hát ez természetes do-

automatizált sícipögyárat, melynek
a Körösi Állami Gazdaság bérmunká
ban készít sícipöbetéteket. Július 15-én
szombaton a koflacbi polgármester fo
gadta a csapatot, majd ebéd után a gyár
amatőr focistái voltak a gyomaendrődi

ek ellenfelei. A mérkőzés után grill-par
tin búcsúztunk el vendéglátóinktól és
a várostól, majd vasárnap reggel hazain
dultunk. Szeptember l-én a koflachi
csapat érkezik Gyomaendrődre. v. l.

szemrevételezve megállapíthatjuk, hogy
a turistaszálló kényelme ha nem is há
rom, de egy kétcsillagos szállodáéhoz
hasonlítható.

Gonda Károly, a GYESTK elnöke
úgy nyilatkozott, hogy nem tartja eredeti
céljainak megfelelően kihasználcnak
a kulcsos házat. A gyomaendrődi Spar
tacus TK egy 1987. június elsején kelt
megállapodás szerint a faház üzemelteté
si jogát öt évre-1992-ig - átadják "a test
nevelési és sportosztálynak, mivel a ku/
csos ház kivitelezéséhez a megyei tanács
vb testnevelési és sportosztálya, illetve az
ÁISH jelentős anyagiakkal járult hoz
zá". A megállapodás harmadik pontja
kimondja, hogy "a két fél köteles töre
kedni arra, hogy a kulcsos ház nyitottsá
gát minél szélesebb körben propagálja
az ifjúsági turizmus segítése céljából".

Csak meg ne szakadjanak a nagy tö-
rekvésben. H. E.

Egy db 6 KW-os hőtárolós

villanykályha eladó
2. sz. Általános Iskola,

Gyomaendrőd,

Hősök útja 45. Tel.: 31-311

A Katona József Művelődési Központ
ősztől induló kiscsoportjairól,

valamint
a tervezett bérletes és egyéb

rendezvényekről

az augusztus végén megjelenö

Hívogató

címü kiadványból értesülhet

Keresse a munkahelyi
közmüvelődésifelelősöknél

és a müvelődési házakban

A városi tanács
vb pénzügyi osztálya keres

1 fő pénztáros-gépíró
adminisztrátort

Jelentkezni
Nagy Istvánné osztályvezetönéllehet
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Shotokan Karate-do

Augusztus 4-6-án rendezte meg a Klub akaratésok edzötáborát, melyen buda·
pesti, szarvasi, öcsödi, gyulai és helyi klubok közel ötven karatézója vett részt

A Shotokan Karate-do Szabadidősport klub 1987. szeptember 4-én alakult
meg. Eleinte a Déryné Művelődési Ház, majd a 3. sz. Általános Iskola torna
terme adott otthont a karatésoknak, majd tavaly nyáron átköltözlek a 2. sz.
Általános Iskola tomatermébe. Az igen rossz állapotban lévő termet a klub tag
jai újították fel. Lefestették a falakat, kijavították és lelakkozták aparkenát,
mindehhez a helyi eégek nyújtottak segítséget. A megállapodás szerint a tőbb

mint 100 ezer forintos felújítás ellenében a 2. sz. Általános Iskola az edzések
idejére ingyen a klub rendelkezésére bocsátja a termet. A klub vezetője Varga
Zoltán elmondta, hogy szeptember 6-t61 karate tanfolyamot indítanak, melyre
10 éves kort611ehet jelentkezni kedden és pénteken este 6-8 óráig a 2. sz. Álta
lános Iskola tornatermében.

Száznegyven éve történt

Gyoma megyeszékhely volt. ..
Az 1848-49-es szabadságharc történetének utolsó hónapja

iban a dél-alföldi megyék népfelkelési főparancsnoka,Korpo
nay ezredes többször hirdetett népfelkelést a benyomuló oszt
rák és cári csapatok visszaverésére. Egyik július 29-én kelt fel
hívásában Gyomát is gyülekezési helyként jelölte meg.
A község a szükséges létszám biztosítására népgyűlést hívott
össze. Határozatában kimondta, hogy önkéntesek kiállításá
val oldják meg, és a szükséges jutalompénzt mindenki birtoka
arányában fizesse meg.lndokuk: "Ötvennégy gyalog és
kilenc lovas mozgó csapatbeli egyén a népfelkelési sorozat
alapján a 18 éveseken kezdve felfelé sor szerint fog kiállítani,
akkor sok polgárok - most lévén a legalkalmasabb élelemsze
rezhetési idő, kenyerektől fosztatnak meg." A katonáskodás
terhét a parasztság legszegényebb rétege, a zsellérség viselte,
a módosabb gazdák helyettes állításával, különböző felmen
tési indokokkal otthon marasztalták fiakat. A zsellérek töme
ges hadbavonulása munkáskéztől fosztotta meg őket, más
részt a harcolók családtagjainak eltartása a községre hárult
volna. Ezért legcélszerűbbnek az összegyűjtött pénzen az
önkéntesek fogadása látszott.

A katonaállítás mellett a hadsereg élelmezése és szállítása
komoly terhet jelentett a községnek. Gyomáról nem áll
nak rendelkezésre folyamatos adatok erről, ám elegendő

a szarvasi főszolgabírónak a megyéhez küldött levelére hivat
kozni, amelyben arról ír, hogy a tavaszi hadjárat idején
a Tiszai hadsereg élelmezése annyira igénybevette Gyoma és
Endrőd lakosságát, hogy "százramenő földesgazdák vannak,
kiknek birtokukban annyi búza sincsen, hogy az új termésig
családjukat eltarthassák."

A cári csapatok 1849. augusztus 9-én érték el Szalontát, 12
én már Csabán és Gyulán vannak. A megye székhelye előbb

Mezőberény, majd augusztus B-tól Gyoma. Itt értesül
augusztus 14-én a Megyei Védbizottmány a világosi fegyverle
tételről. Gyomai utolsó ülésének színhelye 1849. augusztus
16-án volt, amelyben a megye vezető szerve kimondta felosz
lását.

MOZIMŰSOR

A sárga folyó harcosa (hongkongi)
Szahara (amerikai)
Figyelem (olasz)
Az istenek fegyvere (hongkongi)
Hajlakk (amerikai)
Mielőtt befejezi röptét a denevér (magyar)

KOSSUTH MOZI

AUGUSZTUS

19.
20.
21.
26.
27.
28.

Amerikába jöttem (amerikai)
A sárga folyó harcosa (hongkongi)
Filmmúzeum: Hegedűs a háztetőn

A cápa bosszúja (amerikai)
Gyilkos robotok (amerikai)
Schimansky kelepcében (NSZK)

APOLLÓ MOZI

AUGUSZTUS

17-19.
20--21.
22.
24-26.
27-28.
31-1.

SZEPTEMBER SZEPTEMBER

2-3.
3.
4.
7-9.
10--11.
14-15.
14.
15-17.
16-17.
18.
21-23.

Magányos farkas (amerikai)
Hupikék törpikék és Törppicur (belga)
A leghosszabb nap I-II. (angol)
A Beverly Hills-i zsaru II. (am.)
Vasmadarak (amerikai)
Chatran Cicya
Recsk - dokumentumfilm
Szellemírók (amerikai)
Hajlakk (amerikai)
Lenullázott légia (magyar)
A sötétség fejedelme (amerikai)

2.
3.
4.
9-10.
11.
16.
17.
18.
23.

Zsoldos katona (olasz filmvígjáték)
Moon Walker (amerikai)
Magányos farkas (amerikai)
RendőrakadémiaII. (amerikai)
Moziháború vadnyugaton (szovjet)
A kém, aki szeretett engem (angol)
Az inkák kincse (NDK-mongol)
Törvényszéki héják (amerikai)
Amerikába jöttem (am.)
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Gyoma-Csaba mérkőzés

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Bunkóval kergették a gumikorongot
Jéghoki a Dög-Körösön

- Akár hiszitek, akár nem, én főiskolás ko
romban Gyoma válogatottjával két jéghoki
meccset is játszottam a csabaiak ellen! - jegyez
te meg Izsó Antal nyugdíjas sportbarátunk és
mosolygás, ám kérdő tekintettel nézett végig
társaságunkon.

- Válogatott jégkorong mérkőzés több, mint
negyven évvel ezelőtt? - húztuk fel hitetlenked
ve szemöldökünket.

- Gyomán, aMátyás király utcában születtem
és miként a legtöbb kortársam, én is kis srác ko
romban tanultam meg úszni és korcsolyázni
- kezdte elbeszélését ahatvanharmadik életévét
taposó Tóni barátunk, majd ekképp folytatta:
- Négy-öt komámmal középiskolás korunkban is
naponta találkoztunk a tanítási szünet idején.
Télen szánkóztunk, "koriztunk", nyáron
a strandra és természetesen a Körösre jártunk.
Naponta leúsztunk agyomai "piros hídtól" avas
úti hidig, de sokszor lementünk Endrődig is.
Ilyenkor gyalog jöttünk vissza és nem egyszer
"betértünk" egy-egy gyümö!csösbe, vagy diny
nyésbe - pótolandó az elvesztett kalóriákat. Tá
madt is bajunk a csőszökkel ... A srácok közül
egyébként Kertész Tibor remekü] atletizált, Ka
tó Palival és Szendrei Ferivel ügyesen focizott.
Feri ráadásul még repült is, vitorlázó géppel! Pa
lotás Pista volt közülünk alegjobb hosszútávúszó
és én is megpróbálkoztam jó néhány sportággal.

A tulajdonképpeni hoki-élet a mi számunkra
akkor kezdődött, amikor a hadifogságból haza
tért Jakó Laci. Ide kivánkozik, hát elmondom:
az "Atya" volt a mi sportoló ideálunk! Pompá
san védte a foci-kaput, 182 centimétert ugrott
magasban, motorozott, evezett, úszott, repült,
korcsolyázott, igazi ali-round sportember volt!
Amikor aztán 1946--47 telén a csabai kereske
delmi iskolába járó Szendrei Feri hírül hozta,
hogy osztálytársai a városi jégkorong bajnoksá
gért játszanak, Jakó Laci hoki-csapatot szerve
zett belőlünk, a kölyök korunk óta cipőpasztás

dobozt ütögető srácokból. Néhány napos tré
ning után már "csapatnak" éreztük magunkat,
s Feri révén kihívtuk a csabaiakat.

Békéscsabán 45-46 telén Rábai Miklós,
a gimnázium tanára, a későbbi Kossuth-díjas
koreográfus - hoki-bajnokságot rendezett,
amelyen a főiskolás válogatott, gimnázium,
MADISZ, SZIM, kereskedelmi iskola együtte
sei szerepeltek. Ajáték aGyulai út-Körgát mel
letti cserkész-tó jegén folyt, és amérkőzés-soro
zatot a következő téli szezonban is megismétel
ték. E torna legjobbjaiból állították össze Csaba
válogatottját, amely 1947. február l2-én rándult
át Gyomára. A helyi hoki-pályát a megszokott
helyen, a tanácsháza és a liget közötti holtág je
gén jelölték ki. Ott állt a két hevenyészve össze
eszkábált kapu, s a palánkot a küzdőtér szélére
fektetett lócák ülő-része jelentette. Ajégre kor-
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Izsó Antall946-ban, aTF hallgatójaként

. csolyázó vendégek felszerelése félelmetes játék
erejű csapatot sejtetett! Kapusuk - maszk gya
nánt - vívó fejvédőt viselt. Mindenkin labdarú
gó mez feszült, a lábakon sportszár, sípcsontvé
dő, múkorcsolya és a kezekben valódi hoki-bot.
Még korongot is hoztak, melyet cséplőgép-ka

zán gumi kerekéből fűrészelték ki. És hogy fes
tettek aJakó-fiúk?

- Nekünk nem volt egyszínű trikónk, utcai
ruhában - kinek milyen volt - olyanban játszot
tunk. Ütője és cipő re szerelt korcsolyája csak
"atyának" volt. Mi felcsatolható "korikat" hasz
náltunk, melyek bizony sokszor önállósították
magukat. És az ütők? Hát ezeket a fákról fűré

szeltük le, úgy, hogy a végük kissé elhajoljon és
a "bunkó" minél vastagabb legyen. Ezzel vi
szont jó nagyot lehetett suhintani! - mesélte az
előjátékról Tóni, majd rátért a mérkőzésre:

- Hát bizony nem tiszteltük a jól felszerelt ellen
felet. Kihasználtuk a megszokott, lóca-palánk
adta "mandiner" lehetőségét és aszéleken veze
tett támadások végén az "atya" négy, Szendrei
"Frigi" két góljával, hatszor vettük be Pataki
Jóska kapuját. Igaz, a csabai csatárok sem tét
lenkedtek. Gáspár Ervinék is pont annyiszor
zörgették meg Kató Pali hálóját, mint mi az övé
két. így szép számú közönségünk 6 : 6-os dön
tetlen eredmény tanúja lehetett.

A visszavágóra egy hét múlva került sor és ez
a csabai út valamennyi résztvevő számára örök
ké emlékezetes marad. Megfelelő vasúti össze
köttetés nem lévén, az "Atya" oldalkocsis mo
torkerékpárján és egy hozzá kötött ródlin "uta
zott" oda-vissza Gyoma válogatottja. Jakó ve
zetett. Mögötte, valamint a gondolában és an
nak tetején, no meg a ródIin egy-egy fiú kucor-

gott. Kora reggel vágtak neki a havas, jeges or
szágútnak, és dél felé érkeztek meg a cserkész
tóhoz. Az alaposan elgémberedett különít
ményt a már ott tartózkodó Szendrei és a ven
déglátók a melegedőben, forró teával "olvasz
tották" ki. Egy órás pihenő, majd egy remekül
sikerült műkorcsolya bemutató után korcso
lyáztak pályára a csapatok. A Kató-Izsó, Ker
tész, Palotás, Jakó, Szendrei összetételű gyomai
csapat 2 : 2-ig egyenrangú ellenfél volt, de
a hajrában már nem bírta erővel és becsületes
küzdelemben 6 : 2arányban alulmaradt.

- Jót játszottunk, így nem bánkódtunk avere
ség miatt és derüs hangulatban indultunk haza
felé, hiszen a startnál még nem sejtettük, mi vár
ránk - emlékezett Izsó Antal. - Háború után
voltunk, nem volt tűzifa, ezért az útmenti fák
zömét kivágták. Volt olyan szakasz, amikor fél
kilométeren át egy fát sem láttunk, s a korai sö
tétségben alig tudtunk tájékozódni. Csoda,
hogy "csak" négyszer csúsztunk le az országút
ról ... Már Gyoma alatt jártunk, amikor elsza
kadt a kötél és én a ródlival fejre álltam az or
szágút melletti, havas árokban. Mire feltápász
kodtam, a motorkerékpár már el is tűnt az aJko
nyi szürkeségben. Örökkévalóságnak tűnő per
cek után jöttek vissza értem a fiúk és öreg este
lett, mire végre - valamennyien ép bőrrel- be
kopogtattunk a szülői ház ajtaján.

Azután végetért ahosszúra nyúlt téli vakáció,
ki itt, ki ott ült az iskolapadba. Jött a félév
a Testnevelési Főiskolán is. És mit gondoltok
hogy "mentem le" korcsolyázásból? - tette fel
a szónoki kérdést Tóni barátunk és nyomban
meg is adta a választ: - Pechemre nem volt jég
pálya az Alkotás utcában. így "szárazon" kellett
vizsgáznom és ez - nem ment. Egyszerúen
"meghúztak" ...

Epilógusként jegyezzük meg: Izsó Antal
a korcsolyás "malőr" ellenére testnevelő tanári
diplomát szerzett és 1950-től 1977-ig tanított
a békéscsabai szakmunkásképző intézetben.
A pedagógus szolgálati emlékéremmel, saTest
nevelés és Sport kiváló dolgozója kitüntető jel
vénnyel jutalmazták. Több mint tíz esztendőt

töltött a megyei birkózó szövetség élén. Edző

ként a magyar ifi-bajnok Lipták Györggyel az
élen, egész sor kiváló versenyzőt nevelt. És egy
kori játékostársai? Csak az "Atya" maradt Gyo
mán, a többiek elröppentek a szélrózsa minden
irányában. Palotás István iskolaigazgatóként,
Kertész Tibor a TI tanáraként, Szendrei Ferenc
főkönyvelőként, Kató Pál főorvosként dolgo
zott, majd vonult nyugdíjba.

Lám, az egykori gyomai jégkorong-váloga
tott tagjai nemcsak a jégen, hanem évekkel ké
sőbb, a magánéletben is alaposan kitettek ma
gukért!

Machalek István
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Ajuliálison jártunk
A Katona József Művelődési Köz

pont július 23-án immáron 6. alkalom
mal rendezte meg a Hármas-Körös sza
badstrandján a Körös-parti juIiálist,
melyen ismét gazdag program várta
a szórakozni vágyó lakosságot. A műve

lődési központ rózsaszín szórólapján
népi iparművészek - fazekasok, csont
faragók, bábkészítők, bőrművesek, fa
faragók stb. - kirakodó vásárát is hirdet
ték, ám az ártéren a néhány bazáros
mellett csak igen kevés iparművész hoz
ta el portékáját. Aki autófelszerelési
cikkekkel, vagy divatáruval jelentkezett
a vásárba, azokat a rendezők elutasítot
ták. Hogy miért, ki tudja?

Papp Endréné, a művelődési központ igaz
gatóhelyettese: Jövőre is lesz juliális . ..

1989. AUGUSZTUS

APRAKTIK Kisszövetkezet
augusztus 12-én nyitotta meg új vendég/őjét

a termálfűrdő terű/etén

APRAKTIK pályázatot hirdet
avendéglő elnevezésére

Apályázatokat szeptember 20-ig kérjük levélben eljuttatni
akisszövetkezet címére (Gyomaendrőd, Kossuth út 21/1.)

Az elfogadott név beküldője

egy 2000 fori nt értékű Praktik-csemege kosarat nyer

Apályázat eredményét
aGyomaendrődi Híradó októberi számában közöljük

A megrendelőlap b~rmentesítés D(:lkül bármely postaládában clhclyczhctö. illetve a gyomaendrődi postahivatalok

ban a hu-Japarusoknak áladható

MEGRENDELŐLAP

Megrendelem a Gyomaendrődi Híradó című lapot példányban,
kérem az alábbi címre kézbesíteni:

Megrendelőneve: _

Címe: _

Előfizetési díja: fél évre 36,- Ft egész évre 72,- Ft
Az előfizetési díjat a fenti címen nyugtával jelentkező kézbesítőnek fizetem

aláírás

Munka után édes apihenés. • •

II
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HÁTRAVALÓ

AIDS a strandon!
Stern aszemétben

A gyomaendrődi strandon sikerült lencsevégre kapni e furcsa jelenetet.
A kukoricacsutkákkaJ teli szeméttárolóban egy rongyosra olvasott nyugatné
met Stem magazin kellene magát. Címoldalán egy AIDS-ről szóló cikk beha
rangozója. Akár találós kérdés is lehetne: vajon mit csinálhat a képen látható
hölgy') A megfejtés éppoly furcsa, mint az AIDS a szemétben. A hölgy ugyanis
eg\' Dreher sön igyekszik felbontani a szemeteskuka szélén. Sikerült neki ...

GYOMAENDRÓDI HÍRADÓ

Jó lenne tudni, miért fizettek
félmilliót

Tandi Mária történetéért? -
kérdezi aReform

Néhány százezerre aHíradó is igényt tart

Dr. Kos Márta 500 ezer forintos támogatást kapott "Tandi
Mária története" címú pályamúvéért - írja Szerémi Tibor
a Reform augusztus 4-i számában. A szerző az Országos Egész
ségvédelmi Tanács 198911990. évi pályázatának eredményei
ből tallózott. Az. 537 pályamunkára egyébként 74 millió forin
tot fizettek ki. TIyenekre például, mint A magyar körzeti orvo
sok futballcsapatának anyagi támogatása. Pályázó: dr. Péter
Árpád, támogatás 35 ezer forint. Vagy például: Gyermekélel
mezési modell kidolgozása ált. isk. gyermekek optimális táp
lálkozása érdekében. Pályázó dr. prof. Biró György. Támoga
tás: 3 OOO OOO Ft. De megemlíthetjük az Ifjúsági mozgó tea
klub címú pályázatot is, melynek készítője Huszár Géza 350
ezer forintos támogatást élvezett. A Reform-béli cikk szerzője

csodálkozik, s ezek után azt írja: "most már továbbra is izgatot
tan várom, hogy az Országos EgészségvédeJmi Tanács megis
mertet Tandi Mária 500 ezerre taksált sztorijával. "

O]vasóim bizonyára emlékeznek rá, hogy a páJyamű fősze

repJője az 1910-ben Gyomán született Tandi Mária, aki - mint
azt lapunk tavaly augusztusi számában is olvashatták - 49 évet
tőltött az angliai Claybury pszichiátriai kórházában. A most
79 éves Tandi Máriát 1939-ben vették fel a kÓíházba, mert
depresszióban szenvedett, tolmácsot sohasem hívtak hozzá,
sőt a korábbi orvosi feljegyzések is elvesztek. A tragikus
esetre tavaly derült fény, amikor is a kórház bezárására
készültek. Mária néni végül is hazakerült Gyomaendrődre

a rokonokhoz.
Jelenleg testvére családjánál Homok Mátééknál lakik,

s Homokné elmondta, hogy ő is kíváncsi dr. Kos Márta 500
ezer forintos pályaművére, ugyanis Mária néni történetét úgy
írta meg, hogya mú főszereplőivel nem is találkozott. Egyéb
ként pedig ezek után a Gyomaendrődi Híradó is igényt tart
néhány 100 ezer forintra, hiszen az elsők között adtunk hírt
Tandi Mária hazatéréséről...

EZ CSAK VICC!

A szovjet hadügyi népbiztos egy önkéntes vörös
századot vizitál, majd magához int három katonát.

- Szeretsz te engem?
- Igen - válaszolja a katona.
- Meg l1Jdnál ölni')
- Nem.
- A második és a harmadik katona is hasonló vá-

laszt ad. majd az elöljáró Kohnhoz, a század dobo
sához fordul:

- Szeretsz te engem?
- Miért ne? - mondja óvatosan KOM.
- Meg tudnál ölni?
Kohn rámutat a dobra és gúnyosan visszakérdez:
- Ezzel a dobba!'?!?

- Aki először a nók lábát nézi: fundamentaJista.
- Aki a nők fenekét: centrista.
- Ki a reformista?
- Aki a nő tetejét nézi, de előtte fejre állítja.

Kertészkedők Murphy-törvénye:
Az, ami gyomláláskor a legkisebb érintésre szinte

magától kiugrik a fölből biztos, hogy kultúrnövény
volt.

Amit buldózer sem I'Jd kiszakítani, csakis gyom
lehet!

Gyomaendrődi Híradó
Gyomaendrőd Város Tanácsának lapja. Felelős szerkesztő: Homok Ernő. Kiadja: Gyomaendr.ődi Városi Tanács. Gyomaendrőd, Szabadság tér l.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomda Gyomaendrődi Uzemében, Gyomaendrőd, Kossuth u. 1()"'12.
Vezérigazgató: Balog Miklós. Terjesztik a gyomaendrődi postahivatalok és hírlapárusok.

Engedélyszám: III/PHFIlOS/BE ISSN 0238-8391
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A tanács kész együttműködni

a pártok és szervezetek helyi csoportjaival
Megkérdezték a tanácseJnököt

(2-3. oldal)

Egy az igazak közül névtelen levelet írt

Nem volt nagy

botrány a kötőiparnál
(ll. oldal)

Városi kábelrendszer
készül

Jön a
Sky Channel

Ies a
helyi képújság

(9. oldal)

A kerékpár veszélyes jármű

Beesett a hátsó ülésre

E/ütöttekegy

(16. oldal)

Trabantot
Megválasztották az MSZMP

kong reszus kü Idötteit

Dankó Mihály
tömegpártot akar
Dr. Kovács Béla

pártszakadásra számít
(2-4. oldal)

Nőtt a bűncselekmények

száma

Gyomaendrőd

veszélyeztetett terület
Kevés a rendőr

(lD. oldal)

Októberben
ingyen jelentetheti meg

apróhirdetését!
(13. oldal)
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Megkérdeztük a tanácselnököt

A taná S kész együffműköd

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

"Településünk további fejlődése és azitt élő emberekéletviszonyainak javí
tásaa maitársadalmi ésgazdasági helyzetben egyreinkábbigényli,hogyhelyze
tünket reálisan értékeljük és célkitűzéseinket széles körű és lakossági véle
ményre alapozzuk. A tanácsiszervezet részéről örvendetesnek tartjuk, hogy
városunkban többpárt, illetve politikaiszervezet alakult , mert műk öd ésük fel
színrehozza a lakosságkülönböző érdekeitésmegoldásra váróproblémáit.Úgy
érzem, hogy fejlődésünk döntő módon múlik azon,miképpenalakítjuk a köl
csönös együttműködés formáit." - Többekközötte gondolatokat tartalmazta
aza levél, amelybena városi tanácselnöke,Jenei Bálillthívtamegaugusztus28
án 19órára a Magyar DemokrataFórum,a Független Kisgazdaés Polgári Párt,
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a Szabad Demokraták Szövetsége,
a Magyar Szocialista Munkáspárt, valaminta Hazafias Népfrontés a Gyoma
endrődi FiatalokSzövetsége helyi képviselői t.

A találkozón, melyen 19-en vettekrészt, a tanácselnök tájékoztattaa jelenlé
vőket a település aktuális feladatairól , valamint a közeljövő várható lehetősé

geiről. A résztvevő pártokésszervezetek képviselői ezzel kapcsolatban mond
ták el véleményüket, javaslataikat , s tettek fel kérdéseket. Ez utóbbiakból
adunkmostközre néhányat a tanácselnökválaszaival együtt.

Dr. VerébLajos kérte, hogy azorvosi ügyeletet válasszák szét, s Dévaványa
betegeit a dévaványai 4 orvoslássa el. Kérését azzal indokolta, hogya távolsá
gokmiattsürgős esetekben nemtudják felelősen végezni munkájukat. Hiszen
a körzethez tartozik még Hunya is. A kérdést méltányolta a tanácselnök,
a problémát az orvosokkal és a dévaványai tanáccsal megbeszélve továbbítani
fogja a megyei tanács illetékeseihez.

Hunya Lajos (Kisgazdapárt) a mezőgazdasági szakiskolában hiányolta
a növényterme sztő ésa kertészeti képzést.A tanácselnökkifejtette,hogy akép
zésnek különb özö feltételei vannak, melyek valószínűl eg nem oldhatók meg
a k özelj övőben . Ugyancsak Hunya Lajoskifogásolta, hogy a település vasútáI
lomásának épületén a Gyoma felirat állGyomaendrőd helyett. A tanácselnök
válaszábanelmondta, hogy azegyesülésótamár két alkalommal kérték aMÁV
illetékeseit a névváltoztatásra. A MÁV erre nem volt hajlandó, és ezt azzal

indokolták, hogy nemzetközi vasútvonalróllévén szó, a névváltoztatásbonyo
lultés költséges lenne.

A tanácselnök méga bevezetőjében úgy nyilatkozott, hogyapártok ésszer
vezetek helyi képviselőit a jövőben meghívják a tanácsülésekre. Ezzelkapcso
latbankérdezteBraun Mihály, hogymilyenjoggalvehetnekrészta tanácsülése
kena különb özöpártokképviselői.

Hozzászólhatnak-eavitához. van-e szavazati joguk,esetlegvétójoguk? Jenei
Bálint hangsúlyozta, hogy a tanács műk öd és ét jogszabályok irányítják. A ta
nácsülés tulajdonképpen nyilvános, sazeseményeknekszem-ésfültanújalehet
a meghívott vendég, akihozzáisszólhat egy-egy témához, ámehheza tanácsü
lésjóváhagyása szükséges. Szavazniviszonttermészetesen csak a tanácstagok
nakvanjoga.

Több vádérte a helyi ÁFÉSZmunkáját. TóthGéza (MDF) úgy ítélte meg,
hogy a két településközöttolykor-olykor föll ángolóviták a lapvető oka aközel
látásban tapasztalható hiányosságok. Csakössze kell hasonlílani a gyomai ésaz
endrődi részüzleteit, azokellátottságát. Mindenképpen szükségeslenne,hogy
azÁFÉSZ-nek komoly konkurrenciája jelenjenmega városban. Hasonlókép
pen vélekedett Sipos Tas Töhötöm is. Jenei Bálint úgy nyilatkozott , hogy
a közellátással mindenképpen foglalkozni kell, ám a tanács egyetlen gazdál
kodószerv, ígyazÁFÉSZbelügyeibe semavatkozhatbe. HaazÁFÉszTörök
Sándor vezetésévelnem alkalmas feladataellátására, akkorezen a szövetkezet
közgyűlésén a tagságilletékesváltoztatástkezdeményezni .

UgyancsakTóth Gézavetettefel, hogy Gyom aendrőd szélén,azutakmentén
kfvánatos lenne "Üdvözöljük városunkban", illetve "Viszontlátásra" feliratú
táblákkal köszönteni a településre érkezőke t. A tanácselnök e kérdésben
már tárgyalt az MDF helyi szervezetének képviselőjével , sőt a legutóbbi ta
nácsülésen is szóba került ez a téma. Az a döntés született, hogya táblák
elhelyezése némiképp hivalkodó lenne, és esetleg nagyzolásnak is tűnhet.

Megválasztották az MSZMP kongresszus küldötteit

árt" II r
- A párt nemhogy a tár sadalom előtt

járt , inkább lemaradt. A párt elvesztette
a valósággal való kapcsolatát, ezért a tö
megekkel való kapcsolatai is lazultak.
A pártegységről, a pártdemokráciáról,
a fegyelemről való nézeteink az illegalitás
és a polg árháborús viszonyok szerin ti fel
fogás kövületei ma radtak. Ennek követ
kezménye annak a felismerésnek késleke
dése a pártban, hogy az egypártrendszer
nem képes a szerteágazó, bonyolult társa
dalmi igények megjelenítésére. Eszmei,
politikai, szerv ezeti egységet deklarál
tunk , amit valójában az adott politikai né
zet ek ideológiai igazolásaként használ
tunk. Ezáltal a társadalom fejlődéséből

a tudományosságot is kirekesztettük . . .
Ezek ut án milyennek szer etném látni az

MSZMP-t? Olyannak , amely a kádári el
vet kiteljesítve - aki nincs ellenünk , az ve
lünk van - a folytonosság alapján a nép
párt jelleget erősítve fejlődik. Úgy, hogy
benne jelentős szerep jut a társadalom
többségét alko tó munkásságnak , valamint
a lényegesen kisebb számú értelmiségnek,
amely képes kitűzni tudományosan meg
alap ozottan a társadalmi célokat. Élcsapat
helyett politikai tömegpártot szeretnénk,
amely az országnak a társadalmi igazsá-
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gosság alapján való folytonos megváltoz
tatására és nem uralmára törekszik .

Politikai programpártot szeretnék, ami
nemcsak és nem el sősorban elvo nt eszmé
ket közvetít, hanem gyakorlati, megvaló-

Dankó Mihály

síth ató , cselekvésre alkalmas feladatokat
kínál tagjainak. Demokratikus pártként
működj ön az MSZMP, am elyben nem
szentségtörés új felismeréseket hangoztat
ni és megvitatni.

Olyan pártot szeretn ék, amely búcsút
vesz a politikában az egy igazság elv ét ől.

mert a politikai döntés mindig alternatív
jellegű döntés . . . A párt felfog ásában ált a
lam legfontosabbnak ítélt vá ltozás az kell
legyen , hogy térjen vissza a gazdaság el
sődlegességének és a politika másodlagos
ságána k tételéhez.

Le kell vetkőznü n k az egymással szoli
dan rivalizáló pártok naiv illúzióját. Marx
azt mondja: "az egyén a pártba nem azé rt
lép be , hogy civil é le té t korlátozza , hanem
hogy kitágítsa", azaz hogy részesévé vál
jon a hatalomnak. Minden párt célja a ha
talom megsze rzése. A miénk legyen abból
egy tisztes rész megt artása. A gazdasági,
a politikai hatalmon kívül a hatalomnak
van egy nagy on fontos harmadik szelete:
a szellemi hatalom , ami elsősorban a tö
megtáj ékoztat ás birtoklását jelenti. Eb
ben szerintem sem törekedhetünk kizáró
lagosságra , de olyan fajsúlyos, biztos pozí
ciókra igen, amely biztosíthatj a a társada
lom nyugodt, kiegyensúlyozott , valósághű
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a-==--=- 1.és szervezetek
Útjaink , közterületeink rendbentartásával kellene inkább kellemes élménye
ket szerezni a településre érkező, illetveazáthaladóvendégeknek.

Többen kérdeztek - Tóth Géza, Szel/eli Béla, Fekete Elemér (SZDSZ) -,
hogy a népességmegtartás érdekében új munkahelyek létesítésére milyen
elképzelései vannaka tanácsnak. Jenei Bálintúgy nyilatkozott,hogya tanács
nak új munkahely létesítésérenincs l ehetősége , ez a gazdálkodó szervek fela
data. Áma tanács különbözö kommunális fejlesztésekkel igyekszik új munka
helyek létrehozásátsegíteni. TóthGéza kifogásolta, hogyaszociális segélyeket
gyakran nem az arra leginkább rászorulók kapják. Vannak - mint mondta
- akika kocsmákbanisszákela tanácsáltal nyújtott szociális segélyt.

A tanácselnökválaszábankifejtette, hogy jogszabály írja elő , kinek járrend
szeres, és ki igényelhet alkalmankénti szociális segélyt. Nem kizáró feltétel
- sajnos-i, ha valakiazitalboltban költiel a kapott összeget. Jenei Bálint egyet
értett azzal, hogyvannaksegélyre inkábbrászorult kispénz ünyugdíjasok, akik
azonban szégyellnekilyen irányúkérelemmel a tanácshoz fordulni .

Timár Mihály (SZDSZ) azt javasolta, hogy amennyiben lehetséges, úgy
a városvegye vissza a volt községiingatlanokat - földterületeket, épületeket -,
s válla lkozzon, gazdálkodjon vele. Erre egyelőre nincsméd, de talán a nemis
túl távoli j övőben elképzelhető lesz, hogy a jelenleg állami tulajdonban l évő

ingatlanok tanácsitulajdonba kerüljenek.
Ugyancsak TimárMihály vetettefel , hogy az Erzsébet-ligetet öl elő Falualji

holtág, a "dögkörös" vízminősége rendkívül leromlotl. Jenei Bálint úgy tájé
koztattaa j elenlevőket , hogy a holtágtisztítasi tervét tízévvel ezelő tt készítette
el a tanács. A mederkotrás és a teljes partvédelem akkor 10 millió forintba
kerültvolna. Sajnos akkor erre a tanácsnak nemvolt pénze. Maiárakonehhez
a munkához legalább30 millió forintra lenneszükség.. .

Fekete Lajos (SZOP)szeretné, hagyermekéneknemazorosznyelvet,hanem
angolt, németet vagy mást tanítanának. Mit tud ez ügyben tenni a tanács?

A válaszból kiderült , hogy rövidesen megkezdődik a helybeli orosz tanárok
átképzése, más idegen nyelvekre. Ez azonban legalább egy-két évet vesz
igénybe, s addig- a tanácselnöktudomásaszerint - nincs reményarra, hogyaz
általános iskolákban az orosz helyett más idegen nyelvet tanítsanak. Bár az
l . Sz. ÁltalánosIskolábanmármegkezdődött a német nyelvoktatása.

Fekete Lajos kifogásolta, hogy a közelmúlt utcanév-változtatási akciója
a Vorosilov utcát nemkeresztelte át.

A névváltoztatásra azért nem került sor, mert az utca lakóinak többsége
ragaszkodott a Vorosilovnévhez - mondtaa tanácselnök.

Azéjjelnegyed 12-ig tartó beszélgetést értékelve JeneiBálinttöbbek között
úgyítélte meg, hogya talalkozónelhangzottakje lentős részét a tanácsi munká
banérdemesleszfigyelembe venni. - Örvendetesnektartom,hogyahozz ászö
lásokból kiderült, a különbözö szervezetek is úgy tapasztalják: a település
gondjainak a megoldása nemcsakkizárólaga tanács feladata . E találkozóval
megalapozódott egyfolyamatos együttműködés a különbözöpártokésszerve
zetek, valamint a tanács között, s eza j övőben nagy segítséget jelentheta tele
pülés céljainak megval ósít ására.

A tanács végrehajtó bizottságának augusztus 30-án lezajlott ülésén Jenei
Bálint tájékoztattaa testület tagjait , a tanácsésazúj, valamint újjá alakuló pár
tok, szervezetek kapcsolatáról, az együttműködés formáiról, rendszerességé
ről. Avégrehajtó bizottságegyetértett azzal, hogymindenműk öd ő pártésszer
vezet képviselőit tanácskozási joggal hívjanak meg a tanácsülésekre. Emellett
a település lakosságátérintő fontos tanácsidöntések előkészítésébe bevonják
a pártokésszervezetek képvi selőit. A tanácstörekszik a pártokésszervezetek
létesítményi problémáinak megoldására. A tanács fokozni kívánja együttmű
ködését a nemzeti ünnepek méltó megünneplésének előkészítésében és meg
rendezésében. A tanács kész, legalább félévenk ént, vagyszükségszerint kerek
asztal megbeszélést tartani. A pártok és szervezetek hivatalos bejelentéseit
a tanácsk ö z érdekű bejelentéskéntkezeli,sezeketszükségeseténa tanácstestü
letelé tárjákvéleményezésre és a megoldáslehetőségeinek tisztázására.

. Ková s Bé. a li tszu a
/ /as 3 sza

tájékoztatását. Ebből a szempontból is
fontosnak tartom, hogya megyei sajtó ma
radjon az MSZMP tulajdonában.

Gondolom , mon dani valómból kide rült ,
hogy a Központi Biztottság "Történelmi
utunk tanulságai" és "Az MSZMP pr og
ramn yilat kozata" tervezetekben megfo
galm azott főbb téz isekkel egyetértek. Azt
azonban még fontosnak tartom elmonda
ni , hogya fő tézisekkel egyetértve , a hal a
dás üterné t tekintve anna k a folyamatos és
gyökeres átalakításnak vagyok a híve, me
lyet Nyers Rezső és Németh Mikl ós képvi
sel - mondta többek között az augusztus
24-én az ENCI-ben megrendezett k üldött
választó párt értekezlet en a három jelölt
egyike, Dankó Mih ály , az MSZMP Városi
Bizottságának e lső titk ár a.

A kongresszusi k üld öttválaszt ást előké

sz ítő j elö l ő bizottság egyé bként korábban
5 szemé ly nevére tett javaslatot : dr. Cso
ma A ntal, Dankó Mih ály, Jenei Bálint,
Koloh Béla és dr. Kov ács Béla. Időközben

azonb an a ko ngresszus idejére eső külföldi
út ja miatt dr. Csoma Antal lemondott je
löltségéről, s {gy telt Koloh Béla, a Gyoma
endrődi Fiatalok Szovets ég énelc titkára is,
aki a következőkkel indokolta lemondá
sát: - A jelenlegi politikai k ör űlm ények

között nem érzem mag am olyan ' felké
szültnek, hogy Gyomaendrőd párttagsá
gát érdemben és elvárha tó módon tudjam
képviselni. Úgy vélem , hogy a többi jelölt
jobban felké szült és hozzáértőbb politi-

Dr. Kovács Béla

kus . Ezért kértem, tekintsenek el jelölé
semtől.

Az augusztus 24-i párt értekezleten vé
gül is dr. Csaba Kálmán javaslatára a há
rom jelölt mellett Csorba Csaba , a váro si
tan ács igazgatási oszt ályának helyettes ve
zetőjének neve isf elk erült a szavazólapra .
A titkos szavazás ere dményeként Csorba
Csaba 24, Dankó Mihály 56 , Je nei Bálint
52 , Kovács Béla ped ig 90 szavazatot ka
pott a párt értekezlet k üld ötteit ől. Ily m ö
don tehát az októberben megrendezendő

p ártkongresszuson városunk p áruags ág át
Dankó Mih ály és dr. Kovács Béla gimnázi
umi tanár k épvis eli.

Dr. Kovács Béla megv álaszt ása előtt

a következő beszédet mondta: - Progra
mot nem fogok mondani, egyszerűen azért
nem, mert az elmúlt negyven év bővelke

dett kecsegtető programokkal , s ezek kö
zül jó néh ányat át kellett értékelni , sőt zö
m ük utópiává vált az idők sor án. Engedje
nek meg ezek közül néhányat kiragadni :
a szén és acél országa , nincs szükségházt á
ji gazdaságra , az értelmiség improduktív
munkaerő , egypártrendszer stb .

Nekem, vidéki pedagógusnak megfel e
lő adatok nem állnak rendelkezésemre ,
nem is vagyok politológus , teh át naivitás

(Kérem lapozzonl)
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MegJ'áJasztották az MSZMP kongresszusi küldőttét
lenne - s emellett nagyképűség is -, ha
most nekidurálnám magam és egy szép
programot kerek íten ék. Olyat, amely
esetleg tetszene is önöknek, de amelynek
megvalósítását a körülmények korántsem
ga rantálnák. Miért álltam akkor ide?
- kérdezhetik joggal. Azért, mert néhány
alapszervezet küldöttnek jel ölt és sport
szerűtlen lenne bizalmukra egy-két szóval
reagálni.

Két és fél éve vagyok mindössze az
MSZMP tagja . Ha 38 éves koromig nem
léptem be , s ekkor igen , akkor gondolhat
ják , hogy fenntartásaim voltak a párt addi
gi politikáj ával szemben.

Nem értett em egyet a nemzetiségi poli
tikával. Hogy miközben első számú veze
tőink a szocialista internacionalizmusnak
megfelelően egymást ölelgetik a szomszé
dos államok vezetőivel, ottlét ükben veszé
lyeztetik, pusztítják a magyarokat. Az er
délyi kérdés nem 2-3 éve kezdődött , csak
most kezdtek róla nyilvánosan beszélni.
Mintegy figyelemelterelésképpen.

Másik fenntartásom a következő volt:
A szocializmus, kommunizmus a latin

societas, communitas =magy arulközösség
szóból származik. Aki szocialistá nak,
kommunistának vallotta magát, ann ak te
hát a szó valós értelmében a közöss égért
dolgozó , azért áldozatot is vállaló ember
nek kellene lenni. Melyik közösségért?
A faluk özösségért , a megy éért, a hazáért?
Mindezeket nagyon is helyesnek, elfogad
hatónak találtam, tal álnám.

Ehelyett évtizedeken keresztül mit ta- '
pasztalhattunk? Internacionalizmus - ez
volt a kulcssz ó. S ennek bűvkörében szol
gáltak ki idegen érdekeket a moszkvai Tá
jékoztató Iroda vezényszavára Rákosiék,
- Brezsnyev felszólítására a 68-as csehszlo
vákiai bevonulásunk, Afganisztán korábbi
megítélése - sorolhatnám.

Eközben nemzeti é rtékeinke t rnesters é
gesen devalválták, s hogy szakmámnál
maradjak, a magyar történelemre tan
könyveinkben lapok maradtak , míg az
idegen despota dicsőítésére fejezeteket
szántak .

Másik, ami kor ábban taszított az
MSZMP-től az volt, hogyapparátusbéli
káderei - tisztelet a kívételnek - nem a kö
zösség, hanem a saj át és baráti körük bol
dogulására dolgoztak . A korrupció, a ha
talommal való visszaélés mindennapos
volt.

Most újból felvethetik! Mit keresek itt?
Miért nem a Demokrata Fórum, a Szabad
Demokraták, vagy egyéb alternatív szer
vezk ed és gyűlésein jártatom a szám at?

Vál aszom a következő: Megjelent az
MSZMP-ben a reformszárny . Ezt tartom
járható útnak . Való , hogy az alternatívok
nak csodálatos programjaik vannak. Ki ne
szeretné hazáját függetlennek, erősnek,

virágzónak , j e lentős t ényez őnek: látni?
Azonban más az óhaj , s megint más a való
ság . A jelenlegi helyz et ről és a jövőről en
gedjenek meg néh ány gondolatot.

Magyarországon 450 éve , Mohács óta
nem az , vagy nem úgy történik , amit mi
akarunk. A török, az osztrák, a német,
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a Szovjetunió akarata volt az , amit tudo
másul kellett venni, aminek ellenszegül
hettünk, de Németh Miklós miniszterel
nökünk augusztus 20-i kijelentését idézve
Magyarországon minden forradalmat kül
ső erők vertek le . Jelenleg térségünkben
a második világháború idején a nagyhatal
mak között megkötött Jaltai egyezmény
érvényes. Eszerint ez a régió a Szovjetunió
hatáskörébe tartozik. Efelől soha nem ha
gyott kétséget; érdekeit - melyek egy
nagyhatalom érdekei - , láthattuk már
- kül önféleképpen érvényesítette és érvé
nyesíteni is fogj a. Ezért tartom járhatatlan
útnak az alternatívok hangzatos frázisait .

A megoldás? Az MSZMP reformszár
nyának jó eredménnyel kell szerepelnie
a vál asztáson, hogy tov ábbra is részese
maradhasson , esetleg megosztva, a hata
lomnak , mivel szomszédaink , s ne adj' is
ten, egy Gorbacsov utáni Szovjetunió nem
fogadnának el kommunisták nélküli ma
gyar vezetést. Ehhez szavazatokra , vagyis
tömegbázisra van szükség . A magyar nép
pedig jelenlegi romló életéért a kommu
nist ákat teszi felelőssé. Nem szavaznának
sokan a párt képviselőire. Németh Mikl ós
augusztus 20-i beszéde, ha jól értelmez
tem , mag ában foglalja a megoldást. Ó azt
mondta, hogy a mi generációnk nem felel
het az előzőleg hatalmon lévők bűneiért.

Mégis egy pártban vagyunk, s az emberek
egy kalap alá vesznek bennünket . Ma már
akkora a távolság a Münnich Ferenc Tár
saság és a reformszárny közötr, hogy egy
párton belül a továbblépés nem tűnik meg
oldhatónak . Ezért nem lep ödn ék meg , ha
a kongresszus pártszakadással v égződne.

Én erre szavaznék . Hogy ne üljenek egy
padsorban a hóhérok az áldozatokkal.
Hogy ismét szavahihető,hitelképes legyen
a párt.

Dankó Mihály Dr. Kovács Béla

A tanácsülés döntött ...

Elkezdődikaz iskola építése
A szeptember 13-i tanácsülés döntött
többek között arról is, hogy még az
idén elkezdődik - s a tervek szerint
1991. július 31-én fejeződik be - a 10
tantermes ipari szakmunkásképző és
szakközépiskola építése a két telepü
lésrész között, A 60 millió forintos be
ruházás költségeihez a megyei tanács
32 millióval járul hozzá . A témáról bő

vebben októberi számunkban olvas-
hatnak.

Kampány előtt ...
Az MSZMP választási kampányának

előkészítésecéljából a városi pártbizott
ság Babos Lászlót és Jenei Istvánt küldte
az MSZMP tatai nyári szabadegyetem é
re, amely a választásokra való felkészí
téssel foglalkozik.

Városunkban megalakult a Szociáldemokrata
Párt. Helyiszervezetűnk a lakóhelyiproblémáink
nakmegfelelő célokat ésfeladatokattűz kimagaelé.
Ezek végrehajtását ésérvényre iuuat ás át szeretn énk
Önokkel, városunk lakóival egyült megoldani.
A mozgalom irálll érdeklődők et pedig várjuk sora
inkba. A következő gondolatsor, amitÖnökkelkö
zölnikivánunk, aprogramunkrésze.

Fell ép űnk a mrmkaerőpiacon jelentkező, a vidék
munkavállal ákat évtizedekótadurván sértő - orszá
gosszintnél alacsonyabb- bérezési rendszerellen,

Indokolatlannak tartjuk a magas vezetői prémiu
mokat a többidolgozó valszemben. Ez a prémium
rendszer arányaiban sértő, alapjaiban pedig mun
k ásellenes.

Közterületeinkés ligeteink gondozatlanok. Ezek
gondozásából miért nem veszik ki a részüket azok
a gazdálkodó egységek, amelyek azokat használ
ják? PI. : Erzsébet-liget,fürdő, vendéglátó egységek
- AFÉSZ, Praktik. Az olt keletkező haszon egy ré
széből az áffapotáról islehetnegondoskodni.

A korábbi Gyomaendrődi Híradóban megjelent
történelminek mondhatá utcanévváltozást miért
nem vezettékbeaz illetékesek városunkban? (Miért
vanmég Yorosilovutunki]

A községeinkkorábbitulajdonát képező ingatla
nok (szántó, kút, legelő, épület) mi ért nem a város
tulajdonát képezi, és ezek jövedelméből ml ért nem
a város részesül?

A munkásorség ne máshol teljesitsen szolgálatot,
hanema közbiztonság érdekébena rendőrség mtm
kájátsegitsehelyben, éspolgárőrséggé alakuljon át.

A város termelő iizemeibóJaz MSZMP vonuljon
ki és csaklakóhely szerintialapszervezeteilegyenek.

A régipárthelyiségünk az apáinkáltal épiteu kö
zös Ipartestületésszoc. demoszékház helyeit- ami
művelődés i ház lelt- egyönáUó, csakáltalunk hasz
náltirodánk ésgyülekezésihelyünklegyen.

Magyarországi Sz oci áldemokmta Párt
Gyomaendrődi Szervezete

Az SZDSZ programot árult
A Szabad Demokraták Szövetség ének

Központj a országos kampányt indított a szö
vetség programj ának megismert etése és nép
szerűsítése érdekében. Ennek köszönhetően

szeptember 4-től Iű-ig Gyomaendr ödön
a Szabadság téri parkolóban lévő fellobogó
zott lakókocsi volt az SZDSZ-kiadványok al
kalmi elárusító helye. Mint azt Szetteli Bélá
tól, az SZDSZ helyi szervezetének képvise
lőj étől megtudtuk , az egy hét alatt több száz
programfűzetet és Szabad Demokrata , vala
mint Beszélő círn ű újságot adt ak el. Böngé
szett az újságok között , de nem vásárolt az
SZDSZ programjából az MSZMP városi tit
kára. Voltak, akik óvatosan körülnéztek. mi
előtt a "politik ai lak ókocsihoz" mentek ,
s voltak olyanok is, akik az árusnak fennhan
gon panaszolták el korábbi sérelmeiket.

AKner Nyomda
Gyomaendrődi üzeme felvesz

férfi dolgozókat
papírvágó (betanított)

munkakörbe
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"Nem tudtam, hogy mire váJlalkozom •.. "

R. IVÁ VI NEM IN U
A ÉPV I ELŐ A SZ Aso
Ú gy hírli k , hogy Dr. Iványi Lajos, országgyűlési képviselő

a következő ciklusba n nem kíván ja fol ytatni a parlamenti
munkát , így a vá lasz tásokon se m indul majd . Az 1985-ben
megválasztott képviselőt döntése ok airól kérdeztük .

1989 . SZEPTEMBER

mák elismertetése terén sikerült némileg előbbre lépni. Min
deneset re a körzetemhez tartozó néhány problém a megoldá
sába n e redmé nyeke t is értünk el (pl. a hunyai Hunyadi Tsz
baromfipere , a dévaványai Lenin Tsz adóhiva ta li ügye , vala
mint a kazángyár leválási kísérlete).

- Ön kép viselőként tagja az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és
Igazságiigyi Bizottságának, valamin t a parlament agrárszekto
rának és mint MSZMP-tag a kommunista frakciónak is. Mint
párttag kép viselőt, igyekeztek-e egy-egy szavazás előtt meg
győzni?

- A kommunista frakció tagj ait ké t alk alommal hívt ák
össze a Központi Bizottság székházába, aho l az ülésszak ok
előtt az aktuá lis tém ákban ad tak tájék ozt at ást. Á llítha to m,
hogy semmiféle nyomást nem gyakoroltak ránk . A vízlépcső

szavazása előtt is csa k arr a hívt ák fel a figyelmünket , hogy
lehetőleg ne erőltessü k a népszavazást. Azt viszont sze retné m
hozz átenni , hogy az MSZMP érdekei nem mindig estek egybe
a vála sztóp olgárok érdekeivel.

- Mit gondol, ki képv iseli majd ön után Gyomaendrőd

választópolgárainak érdekeit?
- Vannak e lké pzel ése im, de természetesen nevet nem

mondok. Valószínűleg lesz jelöltje az MSZMP-nek , s elk ép
zelhető, hogy az ellenzéknek is egy kö zös jelöltje . Vélemé
nyem szerin t egy dévaványai jelöltnek is komoly esélyei lehet
nek . Előfordulhat azonba n az is, hogy nem a körzetben élő

jelölt nyeri me g a választást. S persze lesznek majd önjelö ltek
is. Mindenesetre a képviselőséget csak az váll alj a , aki képes
feladni munkakörét a parlamenti munka é rde kében . . .

-csej ti -

OsztáJyfórum

Mire költi a pénzt ...
Olvasóinka tanács pénzügyl-,terv ésmunkaügyi osztályánaktehetnek felkérdése

ket levélben vagy telefonon. Megkérdezhetik többek közölt azt is, hogy mire költi
ittanács apénzt.

Azosztályon kétcsoportdolgozik. Aköltségvetési csoportban Varjú Ernőn é Iő eí ö

adó, KunJózsefné, Szilágyi Sándorné és Szabó Beáta e l őadók, valamintGózonSán·
dotnéadminisztrátorintézikapénzügyeket.

Azadócsoportvezetője Homok László,tanácsos. ACSOpOrl kél főelőadőj a : Pápai
PálnéésBel/énéFülöp llona. Az"adósok" négy előadój a : Pap Imréné, DávidnéPap
Éva, Tímár MenyhértnéésKoloh László. AmunkaügyekkelSzaniszlóLászlófoglal
kozik. Azosztály vezet ője : Nagy Istvánné.

Olvasóink október 6·ig tehetnek fel kérdéseket levélbena Gyomaendrődi Híradó
szerkesztös égé hez címezve (Szabadságtér1.),valamint telefonon a31·122/22·esmel
léken.

A városi tanácsvégrehaj tó bizottságának augusztus 30·i ülésén Tokai Tibor
és felesége, Kiss József és felesége, Gyuricza Zsolt és felesége, Papp Lajos és
felesége, Kovács lstv ánés felesége, valamint Kovács László és felesége részére
az Ujkert-soron lévő építési telkek megvásárlásához 100ezer forint vissza nem
t érítendő és25ezerforint kamatmentes hitelt hagyoII jóvá.

A bizottság Kertmegi Mihály Józsefm agyar nemzetis ég ű román állampolgár
részére a Bajcsy-Zsilinszkyút ll l. számalatti ingatlan megvásárlásához50ezer
forint vissza nem t érítendő és 50 ezer forint kamatmentes tanácsi támogatást
hagyott jóvá. Barbu Adrial/ Radu magyar nemzet i s ég ű román állampolgár
részére a Gárdonyi u.7. számalatti ingatlanmegvásárlásáhozugya ncsak50ezer
forint vissza nem t érítendő, valamint 50 ezer forintos kamatmentes tanácsi
támogatást állapított meg a bizottság. A vissza nem t érítendő összeget a megyei
tanács letelepedésialapjából finanszírozza a gyomaendrőd i tanács.

A Babits, Bartók, Munkás, Tamási (It, József és Honvéd utcák képviselője

azzal a kéréssel fordult a végrehajtó bizottsághoz, hogya tal/ács támogassa az
emlitett utcákban a szennyvtzvezet ék építését. A bizottság úgy döntöll, hogy
a tanács részt veszaz épitkez ésben a Munkás utcai óvód ára jutó résszel, vala
mint helyreállítja a megrongálódott kutakat és rázat ókat. és amennyiben az
utcatársulások pénzei azépítkezésbefejezésekor nem fedeznék a költségeket .
úgyazt a városi tanács pótolja. .

A Körösi Á.G. a siratói holtág belső részén zártkerteket és ún. tanyástelke
ket értékesít. Ennek rendezési tervét a végrehajtó bizottság elfogadta. Némi
vita után a terület jellegére, a környezetvédelemre, valamint azüdülőtelkek re

való tekintettel a telkekenaz állauartást nemengedélyezia bizottság.

- Ez év március 18-á n a Len in Termelőszövetkezet közgyű

lésén úja bb öt év re a szöve tk ezet elnök évé választott a tagság.
Ezt követően jelen tettem be , hogy a parl am enti munk át nem
kívánom fo lyta tn i. A ké t fe ladato t egyszerre ugyan is nem
vagyok kép es felelősséggel végezni . D öntöttem , s a termelő-

szövetkeze ti mun kát vá laszto tta m. .
- Egyébként nehéznek találta, vagy netán bele is unt aparla

menti munk ába?
- Így utólag az t mondhatom , hogy képviselővé válasz tá 

somkor nem tudtam , hogy mire vállalkozom . Tulajdonkép
pen egy átme ne ti időszakban volta m képviselő, akkor , ami
kor se m a k özvélernény, sem a politika nem tudta , mit és
hogyan kell csiná lni. É n mindeneset re tettem a dolgom a leg
jobb belát ásom szerint. Egyet tudtam csak : változtatni kell.
1987-ig a rég i típu sú képviselői munka folyt. Viszonylag kevés
és rövid időszakok volt ak , am elyek nem kívántak j elentősebb

felkészülést. 1988-ban azu tán elkezdődött a törvényalkotási
láz , s ez azt jelentette , és jelenti , hogy évente 7-8 parlamenti
ülésszak ra ke ll készülni . S az ülésszakok sem egy-két , hanem
négy-ötnaposak. Ily módon a bizottsági ülésekkel együtt
mintegy száz napot kell távol lennem a munkahelyemtől. S ez
- bár ki be látha tja - nem fér össze a tsz-elnöki munkával. Ez
teh át az egyszerű oka lemondásomnak .

- Tudta-e minden esetben képviselni a választópo lgárok ér
dekeit?

- Attól függően , hogy mely rétegek - nyugdíjas vagy fiat al
agrár , vagy ipar i dolgozó stb. - véleményét kértem , gya kran
egymással e llenté tes érdekekrő l , vélemények ről igyek ez tek
meggyőzni. Szá mo mr a a ké rdés mindig az vo lt, hogy a belátá
som sze rinti legjobbnak íté lt vá ltoz tatás mellett szava zzak,
avagy maradjon- e minden a régiben? Én mind ig az újat sza
vazt am meg. Hogy helyes volt-e, azt majd az utókor eldönti.
Sajnos a választópolgárokkal való találkozásokra nem tudtam
elegendő időt sza kítani . Épp ezé rt is tám ogatom a független í
tett képviselői intézmé ny bev ezetését .

- Kép viselőként mennyiben tudott változ tatn i amegye hely
ze tén?

- A parlam entben eddig kétszer szólalt am fel, mindkét
alkalommal a vidéket és a mezőgazdaságot érintő témákban.
Megy énkben sajnos rengeteg a gond , s köztudott Békés hát
rányos hely zete is. E lma radott helyzet én azonban lényegében
változtatui nem tudtam . Talán a helyzet tiszt ázása és a problé -

Ki, ITI apott7
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Válasz az iskolatanács javaslataira

Mire ez a cikk megjelenik, a gyerekek és
a szül ők már ta lán el is felejtették az új tanév
indulásának izgalmait. Glatz Ferencművel ő

dési miniszter tanévnyitó beszédében többek
között hangsúlyozt a, hogy az iskol a a helyi
társ ad alom , a helyi közöss ég, a települ és ok
tatási-nevelési és első számú művelődés i in
tézménye és egybe n a helyi társadalom de
mok ratizmusának , nyito ttságá nak a biztosí
tója . Közösségi és össztársada lmi érde k,
hogy okos, színvona las munkaerő hagyja el
az iskol a padjait és ilyen vezetők választ ódja
nak ki. A társadalomn ak, benne mind a he
lyi, mind az országos pénzügyi vezetésnek
meg kell érten i, hogy nem valamiféle luxus az
iskolák felszereltségé nek javítás áért. tárgyi
feltét elek megteremtéséért indított akcióso
rozat. Kiemeit támogatást kell kapni a a di
ákspo rt fej lesztésé nek, az iskol akönyvtár
gazdagí tásának , a számításgé ppark és a szer
tár ak , valamint a nyelvi labora tó riumok szer
vezésének és gyarapításá nak. A min iszter
foglalkozott a jó iskola legfontosabb tény e
zőivei, a ped agógusokk al is.

S most pedi g helyi gondjaink ról. A 2. Sz.
Általános Iskola Iskolatanácsa a Híradó júli
usi számában tette k özzéöt po ntba foglalt ja
vaslatait. E javasla tokra a város i tanács mű

velődési, egészségügyi, ifjúsági és sport osz
tálya nevéb en az alábbiakban kiváno k rea
gálni.

1. Az intézmé nyek nem tanévre, hanem."
naptári évre terveznek. A költ ségvetés kere
tein belül minden iskola öná llóan gazdálko
dik. Saját hatásköre , hogy adott évben mire ,
mennyi pénzt használ fel. Az 1. Sz. Által ános
Iskola költségvetésébe a központi rn űhely

fenntartása is benn e foglaltat ik, míg a 2. Sz.
Iskolánál a nap közi és a zeneiskola , valamint
az óvodák, a 3. Sz. Á lta lános Iskolánál ped ig
a diákotthon és az óvodák .

l. Sz. ÁJt. [sU .Sz. Ált . IsU.si.Ált. [sk.

KIT ÜNTETETTEK

Hornokné Rosza Katalin város unk volt út
törőelnöke augusztus l-től visszame nt ko
rábbi munkahelyére, a 2. Sz. Ál talános Isko
láb a. Helyét, a városi úttörőelnök posztját
Giricz Erzsébet (26éves) a 3. Sz. Á lta lános
Iskola pedagógusa vállalta el másodállásban.
Az úttörőelnök hét úttörőcsapatot - Gyo ma
endrődön hárm at , Dévaványán kettő t , Hu 
nyán és Ecseg falván egye t-egye t - irá nyít és
segít.

- Ter ület ünk ön egyelő re nincs másfé le
gyermekszerveze t , így cserk észek sincsenek.
Szeretném az úttörőmozgalom ügyéne k
megnyerni más pártokat és szervezeteket is.
S itt nemcsak anyagi támogatásra gondo lok,
hanem például arra is, hogy valamelyik párt
képvi sel ői segíthetnének ese tleg egy-egy út
törő spo rtrend ezvény lebonyolít ásában ,
szervezés ében.. .

- A gyerekeknek továbbra is kötelező lesz
részt venniaz últörőmozgalomban ?

- Eddig sem volt kötelező a mozgalom.
Igaz ugyan , hogy minden tanul ót felvettünk,
s nem kérdeztük , akar-e kisdob os lenni . Még
az idén megrendezik az Ors zágos Úttörőve
zetői Konferenciát , ahol valószínűleg az is el
hangzik majd , hogy ezentúl a gyerekek ön 
ként es je lentkezés alap ján lehetnek kisdobo
sok , vagy úttörők . Uj próbarend szer lesz,
melynek feladatait teljesíteni kell , s ezután
kaphat agyermek ké k, i lletve piros nyakken
dő t - mondta Giricz Erzséb et.

Új úttörőelnök

A Hazafias Népfront Váro si Bizottsága
augusztus 15-én kibővített ünn ep i ülésen em
lékezett meg az állama lapító Szen t Istvánról.
A rendezvén yen a Kiváló Népfront mu nkáért
emlékpla ke tt kitüntetést kapo tt Kulik Ist
vánné , dr. Kovács B éla, Pozsár András és
Plt/no ki Bálint. A Nép front Mu nkáért elis
merésben részesült And6dy György, Ge llai
Agnes, Giricz Béláné, dr. Gyök ös Z oltán,
H unya Elek , Kovács Lászlo, Pés6 Béláné és
Szab álnc én é.

A Népfront Munkáé rt kitünte tés bro nz fo
koza tá t ado mányoz ta Szab6 Incen énépfr on t
titká rnak a HNF Országos Tanácsa .

Nálunk nincsenekcserkészek

110..- )

TTEK

GiricznéMercz Ilona

E néhány adatból is kitűnik, hogy az intéz
mények költségvetésének több mint felét
bérjellegű kiadá sok te rhelik . Tekintettel ar
ra, hogy a költ ségvetést december hónapban
zár juk, célszerűnek tartjuk a részlet esebb
össze haso nlítás t 1990. januá rjá ban közzé
tenni .

2 . Messzemenőkig egyetér tünk azzal az
indítvánnyal, hogy a tanácstestület vizsgálja
felül az alsófokú oktatás helyzetét, s szabjon
irányt a fejlődés érdekében . Mivel a tanács
testület munkaterve minden év novemberé
ben áll össze, ezért indítványozzuk, hogy
a testület az 1990-es esztendőben tűzze napi
rend re az alsófokú ok tatás helyzetén ek fel
mérését.

3. A felvetett harmadik javaslat a tagoza
tos osztályok beind ítását szorga lmazta. Tá
moga tjuk és szükséges nek tartjuk , hogy
Gyomaendrőd városi rangja az okta tás terü
let én is mielőbb t ükr özödj ön. A tagozatos
osztá lyokat azonban nem a felettes szerv uta
sítására indítják az iskolák , hanem a szülöi
munkaközösség kérésére. Tehát amennyi
ben az érinte tt sz ül ők kérik és az iskola a sze
mélyi felté teleket biztosítan i tudja, úgy bár
milyen tagozato s osztály indítható. Ide kap
csolódik az 5. pont ra ada ndó válasz, mely
szeri nt a tanács rn űvel őd é s i osztálya az isko
lák , tanin tézetek műk ödés ébe , azok belső

éle tébe és gazdálkodásába közvetlenül nem
szól bele. Szakmai és pénzügyi szempontból
önállóa k. Az ott dolgo zó pedagógusokon és
az érintett szülőkön múli k, hogy az iskola
igazga tó egyetértésével milyen irányban kí
vánn ak megújulni. A városi tanács, mint
szakigazga tási szerv az intézmények felügye
letével ellenőrzi azok j ogszerű tevékenysé
gé t, azt, hogy az iskolák az érvényes jogsza
bályokn ak megfelelően m üködjenck .

4. A negyedik ponttal ka pcsolatba n öröm
mel tudathatom, hogy az orosz nyelvszakos
és a jelentkező egyéb szakos pedagógusok
részére a most kezdődő nyelvtanfolyamok
közül a német nyelv Gyomaendrődön , az an
gol Szarvason, a fra ncia pedig Békéscsabán
indul.
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A kiflik kalácstésztából készülnekcukorral, illetve mákkal megszórva
Termékeink megvásárolhatók a város élelmiszerüzleteiben, sakenyérgyár mettett!üzletünkben,

ahol egész nap kaphatók
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Gyomaendr ödön 1986-ban kezd őd ött

meg a g ázszolg áltat ás 18 háztartási fo
gyasztó bekapcsolásaval. Ez idá ig taná
csi-lakossági forrásból 28,1 km gáz
elosztó veze ték és 12,8 km csatlakozó
vezeték épült meg. A vár osban ez év jú
lius 31-én 1132 gázfogyasztót tart ottak
nyilván. Idén egyébként mintegy 600 fo
gyasztót ter veznek bekapcsolni a gáz
szoJgált atásba . Jelenl eg a gázenergia
részaránya Gyomaendrőd energiaszer 
kezetében - a lakás ok számához viszo
nyítva - mintegy 18 száza lékos ellátott
ságot jelent.

A szepte mber B -án -lapzárta után 
megtartott tanác sülésen váro sun k gáz
ellátásának helyzetéről és aDÉGÁZ
szarvasi kirendeltségének lakossági
szolgálta tó tevékenységéről számolt be
Ném eth István ki rendelts é gvezet ő .

A tan ácsülés tém áiról lapunk okt óberi
számában bővebben is olvashatnak.

*

rn ű en az igazgató mellett voksolt , azt
a határozati javaslatot fogadta el, meJy
szerint ismét a tant estületre bízza a hely
zet en való válto ztatást. A hat ározat sze
rint "a városi tanács végrehajtó bizottsá
ga utasftja a m űvel ádési osztályt, hogy
a testület előtt elhangzott előterjesztésről,

valamint a véleményekről a2 . Sz . A ltalá
nos Iskola tanévnyitó értekez letén a lan
testületet tájékoztassa, egyben hfvja fel
a tantestület figyelmét; amennyiben az
intézm ény kiegyensúlyo zott , nyugodt,
alkotó légkörének megteremtését csakis
az igazgatói munkakörben bekövetke
zendő személyi változással tudja elkép
zelni, úgy a tantestület a tanács végrehaj
tó bizottságához 1989. szeptember 30-ig
frásban nyújtsa be ez irányú kez demé
nyezését. A végrehajtó bizottság a bea
dott kérelem alapján az érvényes jogsza
bályok figyelembevételével teheti meg
további lépéseit."

A 2. Sz. Általános Iskola tanévnyitó
értekezletén- szeptember l- én - részt
vett Jenei Bálint tan ácselnök és Já
novszky György, a rn űvel őd ési osztály
vezetője is. Az osztályvezetőt tapaszta
latairól kérdeztük .

- A tantestület tagjai t tájékoztattuk
a végrehajtó bizottság ülésén elhangzot
tak róI és a hat ározatról. Ez t követően

a pedagógusok hozzászól ásat egyértel
műen a tantestül eti egység hiányát ,
a közös sége n belüli ellenségeskedés t
tükrözték. Véleményem szerint ezért
egyszemélyben az igazgató tehető fele-

_ ..........ar k p e dag ' g u o k.
liA kialakult helyzetért az igazgató tehető felelőssé

l őss é. A tanácselnök és jó magam hozzá
szólásainkban kifejtettük , hogy a tanács
részéről nem az erőszakos vezetőcsere

a cél, hanem az, hogy atantestületben
feszültségektől és ell enségeskedéstő l

mentes alkotó légkör alakuljon ki . Ha
azonban ez tipedagógusok többségének
véleménye és akarata szerint csak igaz
gatóv áltással oldható meg, akkor a vég
rehajtó bizottság következő ül ésén az
érvényben l évő jogszabályok figyelem
bevételével e személyi kérdésre még
visszatérünk - mondta végül J ánovszky
György.

Mi
Új tanév, régi gond

Lapunk júniusi és júliusi számában
már olvash att ak a 2. Sz. Álta lános Isko
la tantestületében zajló vitár ól. Té ny,
hogy településünk lakosságát is foglal
koztatja az ügy. A probl éma rendezése
ér deké ben a városi tan ács végrehajtó bi
zo ttsága - mint a tanintézet igazgatói
nak mun kált atója - augusztus 30-i üté
sén táj ékoztatást kért a 2. Sz. Ált alános
Iskolában kialakult helyzetről és a meg
oldás lehetőségeiről. A végrehajtó bi
zottsá g tagjait a tan ács m ű vel őd é si osz
tályának vezetőj e, I ánovszky György
tájékoztatt a , s többek között elmondt a,
hogy az új tanév elej én tekintettel kell
lenn i arra , hogya körn yezet az ok ta tás i
intézmén yekkel szemben az elmúlt esz
tendőknél is nagyobb követelmén yt ál
lít , s így a városi tanács, mint intézmény
fenntartó , érdekelt abb an , hogy iskolai
nál rend , nyugalom legyen és ere dmé
nyes szakmai munka folyjon. Az osz
tályvezető hangsúly ozta , hogy a 2. Sz.
Á ltalános Iskolánál a konfliktusok még
1986-ban kezdődtek . Az azóta elte lt
időszakban az igazgató valójá ban nem
törekedett a belső ellentétek megszünte
tésére, hanem szubj ektív és érzelmi ala
pokon - szakmai kérdésekben - hozott
dönt éseivel a felszínen tart otta , sőt

tovább növelte af eszültségeket. Az igaz
gató vezetői stílus ában nem érvényesül
tek kompromisszumos és toleráns meg
oldások .

A végre hajtó bizott ság tekintett el ar
ra, hogy az 1987-es igazgatóválasztáson
a tantestül et titkos szavazással egyért él-

Találkoztak azendrődiek

Abaráti kör ala í v'nyt hoz létre
Az end rődie k Baráti Körét 1976-ban 18

End rőd ről elszár mazott alapí to tta Bud apes
ten . A kör ma már töb b mint kétszáz tagja
évente egy a lka lommal nagyobb összej öve
telt tart , á lta lába n Budap esten . E z év au
gusztus 26·án (szo rnba ton) viszo nt Gyo ma
endrőd látt a vendé güIaz elszármazo tt endr ö
dieket. A délelő tt tíz ó rak or, az ENCI nagy
termében kezdődö tt találkozó szervezői és
vend églátói a cipész szöve tkeze t , a Béke,
a Leni n és a Győzelem Termelőszövetkezet ,

valamint a városi tan ács voltak. A ren dezvé
nye n töb b mint másfél százan vettek rész t.
Előszö r dr. Iványi Lajos, a Lenin Tsz e lnöke,
országgyű lési képviselő köszö ntö tte a rnegje
lenteket , majd dr. Hanyecz Károly, az EN CI
elnöke ado tt tájkoztat ást a szöve tkeze t mun 
káj árólés t erveiről, ezt követően Jenei Bálint
tanácseln ök szólt a település fejlesztési terv e
irő l és az e lért eredményekrő l. Hun yad Péter
az endr ő d i ek Bar áti Köréne k elnö ke beszélt
a szülöföld t i szteletéről.

Dr. Farkas János orosházi sebészfőorvos

egy alapí tvány lét reh ozását javasolta , mely
sze rint a baráti kö r ebből alkalman ként egy
egy teh etséges endrődi fiatal felsőfokú ta
nulm ányait finan szírozn á. Ezt a résztvevők

egyhangúlag megszavazták és H arn os Imre
éremgyűj teményébő l az alapítvány céljá ra
egy százforintos névértékű emlékérmet
ajánlott fel.

A találkozó alkalm ával nyílt meg a Táj
házban az a feh érhímzés kiá llítás , melyet
Vaszk6 Irén ren dezett . A Dér yné M ű vel ő

dési H ázban pedig hel ytörténeti szoba várta
az e lsz ármazottaka t . ahol Hunya István ha
gya tékaiból, R ózsahegyi Kálm án dokumen
tumaib ól. Kis István Kossuth-díjas szob rász
ajándékából láth ató kiállít ás. A gyűj te

mén yben helyet kaptak Gergely Ág nes és
Fe nákel Judit rn űvei , iskolások Endrőddel

kapcso latos tan ulm ánya i és még sok más,
Endrőddel összefüggő tárgy és dok u
ment um.

Szociális otthon épül
A városi tanács pályázat út ján 5 millió

forint ot kapott az Egészségügyi és Szo
ci ális Minisztériumtól szoc iális ott hon
létesítésére. A tanács a Hősök útja sar
kán lévő öregek napközi otthona mel
letti - a Felszabadulás úti Bakonyi-féle
- házat vás árol t á meg e célra . A két há
zat összeépítve mintegy harminc idős ,

szociális otthont igénylő ember elhelye
zése válik lehet öv é 1990. május else
jétől.

Gellai Józsefné, a gondozási közp ont
vezetőj e elmondta, hogy évente 25-30
igénylőt tartanak számon . Ez a beruh á
zás azért is nagy jelentőségű , mert az
idős , egyedülálló embere knek nem
a békési, vagy a vésztői hasonló jellegű

intézményekbe kell ke rülniük, han em
it thon megszokott körn yezetb en , isme
rősök között élhetnek.
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Értesítjük alakosságot, hogy

aGYOMA-COOP

Kisszövetkezet

tulajdonában lévő üzleteket

átalány
elszá ol' so

részi gben
üzemeltetnénk

Használt ruházati üzletek:

A halászatitermelőszövetkezet augusztus25·énrendeztemegGácspusztán ésa GyulavárihalasIavaknál az
őszi lehalászás előtti próhahalászatát. A piacérett, hároméves pontyokat elsősorban a hazai piacon

ért ékesíti majd a szövetkezet. A tsz legnagyobb hazai felvásárlója a Szegedi Konzervgyár

A Ha lászati Termelőszövetkezetek

Szövetsége a Nyíregyházi H alászati K ö
zös Vállalatt al közöse n augusztus 29-én
a nagykálló melletti Haran godi víztáro 
zó par tján rendezte meg a 15. Országos '
Halászléfőző Versenyt , melyet három
kategóriában írtak ki: dunai típusú ha
lászlé , körösi-tiszai típusú halászlé , va
lamint egyéb halételek kat egóriában.
Összesen 40versenyző rn érte össze tudá 
sát. A kategóriák szerint külön-külön 5
tagú zsűri ér tékelte az étele ket, a halász
lé megjelenése - színe, külleme, illata
-íze, zamata, a halhús íze, illetveazössz
benyomás alapjá n.

A Gyomaendrődi Viharsarok Halá-

Viharsarki sikerek

szati Szövetkezet tagjai közül öten indul
tak a versenyen, ket ten a körösi típusú
halászlé , hárman pedig az egyéb halétel
kategór iában f ő ztek . A gyomaendrődi

eredmények kiválóak , amit bizonyít az
is, hogy a körösi-tiszai kategóriában
a legjobb halászlevet Soás József főzte,

aki ily m ödon aran yérmes halfőző címet
kapott. Ugyanebben a kat egóriában
a benevezett 12versenyző közül Hárskú
tiJános a harmadik lett . Az egyéb halétel
kategóriában Lénárt L ászló harmadik ,
Rafás Gyö rgy pediga negyedik helyezést
nyerte el, s lettek ily módon aranyérmes
half őz ő k . H. Kovács László hatodik lett,
ezüstérmes halfőző min ős ít é st szerzett.

Gyomaendrőd,

Lenin út 214. sz.

Gyomaendrőd,

Vörös Hadsereg út 20. sz.
Dévaványa,

Hajnal út 2. sz.
Békéscsaba,

Luther út 11. sz.
Gyomaendrőd,

Hősök útja 44. sz.
Körösladány,

l\Jadányi út 6. sz.

Élelm iszerüzlet:

Műszaki-bizományi üzlet:

alfőzőkae drődiyoeA a vér

A Körösi Állami Gazdaság
a Siratói-holtág belsejében

vízparti zártkerteket értékesít

Gyomaendrőd ,

Pásztor János út 26. sz.

A rendezési terv szerint két típusú telek vásárolható

1. Holtágra nyúló, úgynevezett nagy vízparti 800 négyzetméteres telek:

14 méterszéles, 65méter hosszú, ára: készpénzben 55 OOO forint, részletfizetés

esetén 60 OOO forint

2. A jelenleg épülő műcsatorna partjáranyúló 3000 négyzetméter területű,

16-18 méterszéles, 180-200 méter hosszú telkek. Ára: készpénzben

40 OOO forint, részletfizetés esetén : 44 OOO forint.

Érd eklődni lehet a Körösi Állami Gazdaság központi irodájában : Gyomaendrőd,

Kossuth út 18. Kovács József ü gy i ntézőn é l Telefon: 31-522

ABC-kisáruház

Gyomaendrőd,

Blaha Lujza IJt29. sz.

Üzletvezetőt

és alkalmazottakat keresünk!

Ügyintéző: Fekécs László
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Városi kábe!rendszer készü!

• • •
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Knapcsek Béla
tanácstag

het ős é g a kiépít és első ütemét követő

en. Városi televízió létreh oz ásához,
szerkesztett műsorok leadásához több
Jeltételt is teljesiteni k ell, így ez csak ké
sőbb valósítható m eg.

A terv várhatóan ez év szeptemberé
ben k észül el, s a tényleges költségeket
csak ekkor tudjuk kiszámítani . A befi
zetendő összeg te rmészetesen az érdek
l őd ők számától is függ. A káb elt a házak
tetején és oszlopokon veze tve kívánjuk
eljuttatni a lakásokb a. A rendszer kié
pülése után is lesz lehetőség az elkészült
szakaszokon további bek apcsolásra.
A törzshálózat kiépítését követően

a bővítés isf olytatható azzal a feltétell el ,
hogy a csatlakozás pontj áig kiép ített ká
bel legyen .

A törzskábel nyomvonala a tervező

előzetes táj ékoztatása szerint: Kol
m ann-telep, Tompa Mihály út, Mező

Imre-lak ótelep, Munk ástir utca, Kulicn
Gyula utca, L enin út, Októb er 6.-lak áte
lep, ENCI, November 7.-lak ótelep .
Amennyiben a szervezés jól halad, úgy
1990. április ában megkezdik a kábelsze
relést és nyáron a törzshálózat kiépíté
sének befejeztével az említett helyeken
megkezdődhet a vétel.

,
es

Városunkban is jogos igény , hogy
a televízió két műsora mellett a m űhol

das adásokat is nézni lehessen . A várha
tó é rdekl ő dest igyekeztünk megállapí
tani , s ezért a November 7., az Október
6. és a Mező Irnre-lak ótelepeken , vala
mint a Kolmann-telepi tár sasház lakói
között jelentkezési lapot osztottunk
szét, melyen a lakástulajdonos adatai
mellett meg kellett jelölni egy összeget,
melyet az illető vállalna a műho ldadás
vételi jog megszerzése érdekében. Ak ár
részletfizetést is lehetett kérni . Termé
szetesen az összeg feltüntetése nem kö
telezi a jelentkezőt , de a szervezőknek

irá nymutató jelzés.
Mivel az érdeklődők száma jelentős,

ezért felkértünk egy tervezőt , hogy ter
vezze meg egy városi kábelrendszer
törzshálózatát - a November 7.-lakóte
leptől a Kolm ann-telepig - úgy, hogy
a rendszer bővíthető legyen és a város
minden pont ján azonos vétel i rnin ős é

get biztosít son . E hálózattal a postai en
gedély től függően lehetővé válik a mű

holdas programo k - Sky, Super , TV 5-,
valamint a Kossuth , Petőfi , Bart ók rá
dió URH vétele jó minőségben és a Da
nubius rádió adásainak vétele változ ó
minőségben. A helyi információk köz
vetítésére képú jság form ájában lesz le-

A "mezgének" kell
Bethlen neve

Giriczné MerczIlona

Lapunk múltévi márciusiszámában Utca
névadási javaslat. .. címmel jelent meg Cs.
Szabo István, békéscsabai múzeumvezető

cikke, melyben felhívta a figyelmet Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem Gyomához fűződő

kapcsolatára, shiányolta, hogynevét nemőr

zi a település. Oklevelesadatok bizonyítják,
hogyBethlen Gábor elődei a gyomaiésiktári
Bethlenek ősfoglalás jogánbírták Gyomátés
közvetlen környékét, egészen addig, míg
a közös őstől eredő Neczpályakkal osztoz
kodván, majd leányági örökösödés útján
1496 táján végképpen kiestek Gyoma birto
kából. Helytörténeti és néprajzi gyűjtőútja
im alkalmával hallottam több alkalommal
idős gyomai ada tkö z l ő imt ő l , hogy őseinket

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem mentette
fela jobbágyság alól- írja Cs. Szabó István.

A továbbiakban megtudjuk még, hogy
a község maga és őslakossága a református
vallás nyitottságában, kultúrájában élt és
nőtt fel századokon át. Bethlen Gábor erdé
lyi fejedelemsége éppen ennek a református
vallásnak és kultúrának, a szabad vallásgya
korlatnak és az ország függetlenségének vé
delmezője volt . .. Többek köztez is indokol
ná, hogy halálának - 1629. november 15. 
háromszázhatvanadik évfordulóján, idén ut
cát nevezzenek el BethlenGáborról ...

E cikkre figyelt fel a Mezőgazdasági Szak
középiskola és Szakmunkásképző Iskola ve
zetősége , s jutottak arra az elhatározásra,
hogyaziskolát a nagypolitikusról nevezik el.
Az intézmény neve tehát Bethlen Gábor Me
zőgaulasági Szakközépiskola és Szakmun 
kásképző Intézet lenne. Aziskolavezetése bí
zik benne, hogy Gyomaendrőd polgárai
örömmel és jó véleménnyel támogatj ák
e szándékot.

z s
KOS SUTH MOZI

SZE PTEMBER

APOLLÓ MOZI

Nemlátni és nemszeretni (amerikai)
Hekus (amerikai)
Piedone Hongkongban (olasz)
Koktél (amerikai)
Robotzsaru (amerikai)
A medve (amerikai)
James Bond, a magányos ügynök (am.)

28-30.
29.

O KTÓBER
1-2.
5-7.
8-9.
12-14.
14-16.
15-16.
19-21.

SZEPTEMBER
18. Lenullázott légió (magyar dok. film)
21-22. Fiú nagy fekete kutyával (NDK)
21- 23 A sötétség fejedelme (amerikai)
24-25. Veled akarok járni (amerikai)
25. OVIMOZI .

Kaland ok irka-firka országban
(csehszlovák)
A légy (amerikai horror)
ISKOLAMOZI
A Tenkes kapitánya (magyar)

Amerikába jöttem (amerikai)
Asterix és Kleopátra (francia)
James Bond , a magányos ügynök (am .)
Szuperh ekusok (olasz)

Szuperh ekusok (olasz )
Ikrek (amerikai)
Veled akarok járni (amerikai)
Halálos mánia (amerikai)
Cáp a bosszúja (am erik ai)
Vérbeli hajsza (amerik ai)
15 éves kapitány (szovjet)
A szenvedél y hatalma (holland)

23.
24.
25.
31.

OKTÓBER
1.
2.
7- 8.
9.
14.
15.
16.
21.

9
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lazulását, a gyakran m ért éktelen alko 
holfogyasztást, továbbá azt, hogy az
utóbbi években a megnehezedett meg
élhetés miatt élénkültek a vagyon szer
zési törekvések, a keresettel arán yban
nem álló költekezések. A pénz ut án i
hajszában a szülői felügyelet hiány a mi
att megnőtt a gyermek- és fiat alkorúak
szabadideje. A b űnöz ést előidéző ok ok
közé sorolható a társadalmi tul ajdon
gyenge őrzésbiztonsága is, de az állam
polgári felelőtlenség is.

Az utóbbi években - külön ösen
anagyvárosokban - me gjelent a szerve
zett bűnözés , és j elentősen nőtt az úgy
nevezett utazó bűnözők szá ma. Va lószí
nűleg ilyen ut azó b űn ö z ők rám olh atták
ki az elmúlt hón apokban már két alka 
lommal a gyomaendrőd i Skála -raktár 
üzlete t. A tettesek mindmáig ismeretl e
nek . Gyomaendrődön egyébké nt, ösz
szességé ben , az országos helyzethez vi
szo nyítva ne m olyan rossz a hel yzet , de
a városiasodás miatt a település minden
képpen a ves zélyeztetett kategóri áb a
sorolható. A gombamód szaporodó hét 
végi házak is vonzzák a b űn öz őket . Pél
da erre, hogy nemrég került rendőrkéz
re Magyari Ernő, helybéli lakos, aki
a környékbeli víkendházakba több mint
húsz alkalommal tört be, és vitt el min
dent, ami mozdítható volt. A testi sért é
sek növekvő száma elsősorban az italo
zássai függ össze, s nagy részük családi
konfliktusokból adódik. Növekedett
a cigány bűnelkövetők száma is, de itt
nem a helybéliekről, hanem szarvasi és
mez őt úri utazó bűnözőkrőlvan szó . Ez
év júliusában két szarvasi asszony G yo
maendrődön betöréses lopást követett
el. Járták az utcákat, be-benyitogattak
a házakba , mígnem az egyik hel yen 32
eze r forinto t sikerült elemeln iük a sze k
r ényb ől. A kert végébe n dol gozó idős

házaspár észrevéve a hívatl an lát ogató
kat, riasztották a környékb eli szo rnszé-

Balesetek , bűnesetek

" /ln seiesme y
A sza rvasi rendőrkapi tányság te rüle

tei k özül Gyomaendrőd a bűnügyileg

fertőzöttek közé tartozik , melyet a fo
lyamatosan emelkedő bűncselekmé

nyek szá ma is bizonyít. E zek száma
1987-b en 171, tavaly pe dig már 201 volt.
Az emelkedés 17,5 száza lékos. A bűn

cselekmény faj táko n be lül a közlekedési
bűncselekmények 21 -rő l 27-re eme lke d
tek , ezen bel ül az ittas járművezetés 12~ .

ről 19-re . Nyolcról tizen kettőre nőtt

a közrend ell en i bííncselekm én yek szá
ma , ezen belül ö tr ő l hét re a garázda ese
mények szá ma . Míg 1987-be n hú sz , ad
dig tavaly hu szonnégy ese tbe n történt
szemé lyek e lleni b űncselekm ény . Ezen
bel ül ll - ről 18-ra nőtt a szá ndé kos testi
sértések szá ma . A házasság , a család , az
ifjú ság és a nemi erkölcs ell eni bűncse

lekmén yek szá ma 1987-ben és 1988-b an
is hu szonöt volt.

Gyako ribbá vá lta k a vagyon elleni
bűncselekmények, a társad alm i tul ajdon
sérelm ére elkövete tt bűncselekmények

száma huszonötről harmincö tre nőtt.

1987-b en min dössze nég y, tavaly ped ig
már 13 betöréses lopás te ttese it kereste
a rendőrség .

A z ismertté vá lt bűnelkövetők között
növekedett a fiata lkorú elkövetők ará 
nya (8-ról 16 főre) , a gyerm ekk orú elkö
vetők ará nya (3-ró l 8-ra) és a cigány e l
követők szá ma (4- rő l 20-ra). A bűncse

lekmén yt elkövető k 90 százaléka állan
dó helyi lakos volt , s mindössze tíz szá 
za léka átutazó, mo zgó bűnöző.

Városunk közbi zton sági helyzetéről

és a b űn ü gy i munka helyzetéről ké rde z
tük Gulyás Pál alezre des t, a szarvasi
rendőrkapitányság vezetőj ét.

- A vagyon elleni bűnözés emelkedő

tendenciája egyébként országos jelenség.
On miben látja ennek okát?

- Az oko k össze te ttek. Mind enk ép
pen meg kell említeni a bíínö zést kivá ltó
oko k között az állampo lgá ri fegyelem
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dok at , s a gyors rendőri int ézkedésnek
k öszönhe t öen a lak ók segítségéve l sike 
rült megtalálni az elkövetőket. E z már
nem az első eset volt Gyomaendrődön,

éppe n ezé rt kérjü k a lakoss ágot, hogy
ha idegen házalók at látnak - akik általá
ban r égiségeket. haszn ált holmikat ke
resne k - úgy ezt jelezzék a rendőrség

nek. Gyakra n ugyani s ilyen indokkal
nyitn ak be hiszék eny, tehetetl en idős

ember ekhez. Kérjük ne legyen ek hoz
zá juk biza lomma l.

- Gyako ri panasz, hogy Gyomaend
rődön kevés a rendőr . . .

- Sajn os ez igaz , mindössze nyolc
kö rze ti megbízott végzi munkáj át a vá
rosban . Ni ncs éjszaka i ügyelet , az ön
ké ntes rendőr i szo lgálat is csa k éj fé lig
tart. A ki az ez t követő órákba n tárcsáz
za a 07-e t, az a szarvasi rendőrkapitány

ság ügyele té t hívja , s ha a helyszínre ke ll
a rendőröknek kime nniök, az a ké t vá
ros k özött í távolság miatt néha késedel
mes intézkedést e redmé nyez. A helyzet
teh át mind enképpen vá ltozta tás ra
ére tt.

- Növekedett a közlekedési balesetek
szá ma is. A város területén1987-ben19,
1988-ban pedig 23 sérüléses baleset tör
tént. Mtg 1987-ben nem volt halálos bale
set, addig tavaly hárman vesztették életü
ket a város útjain .

- Saj nos mai világunkra nem a nyu
god t légkör a j ellemző, s ez befolyásolja
a közleked és kult úráját is. Az emberek
roh annak, ideg esek, erőszakosak és fe
lel ötlen ek . S ez mindenképpen hatással
van a k özlekedési morálra is. Igyek
szünk ez ellen tenni , de nem célunk
a bírságolás, hanem az embereket sze
retnén k megóvni a balesettő l.

Lapzárta ut án kaptuk a hírt , ho gy
sze ptember 18-róI19-re virradó éjs zaka
betörtek a gyomaendrőd i Ofotért szak
üzle tbe . Több tízezer forint értékű áru
volt a zsá kmá ny . . . - ker-

Apártszékházat e1cserélik, .,
A belügyminisztérium városu nkban

megvizsgálta egy rendőrkapitányság lét
re hozásának felt ételei t. Legfontosabb,
hogy a telep ülés a rendőrség számá ra
megfelelő helyei, épü lete t tud jon biztosí
tani , ugyanis a leendő rend ő rkapit án ysa 

gon 26-a n do lgozná nak . Ez azt jelent ené ,
hogy a kapitányság éjjel-nappali ügye letet
tart an a , állandó közbiztonság i j árárszol
gálat és nyomozói gárda dolgoz na, és az
igazgatásrendészeti űgyeket « pl. szemé lyi
igazolván y, útlevé l - is helyben lenn e
elintézhetö,

A rendőrkapitánys ág létreh ozásán ak
ese té re - melybe n dö nlés ez év végén vár
haló - felté te les megállapodás jö tt létre
a Békés megyei Rendőrfőkapitányság és
az MSZMP gyomaend rőd i bizot tsága kö 
zö tt, melynek érte lmében a pártbizotts ág
átadna jelenlegí székh ázát e célra, s átkol
/özn ének a szomszédos rendőrségi ép ü
le tbe .
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Egv azigazak közül névtelen levelet írt
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"Tisztelt Cím! Válasz Dinya Máté elnök
(K ö t őipari Szövetkezet) Gyoma Híradóban
tett nyilatkozatára. ír ja , hogy nincs megelé
gedve az oszt. vezetők munkájáv al stb., nem
önállóak. Mi meg az elnök munkájával nem
vagyunk megelégedve!

Szövetkezetünknél egy súlyos visszaélésre
derült fény az utóbbi hetekben . Tímár Sán
dorné áruforgalmi vezető több tízezer Ft-ot
érő árut elsikkasztott. S a mi vezetői nk igye
keznek eltussolni a dolgokat. Nem göngyölí
tették fel az ügyet, nem nyomoztak , nem osz
tottak fegyelmit sem. Elvégre a Szövetkeze
tet károsított a meg Tímárné, az pedig úgy
látszik Csáki szalmája .

Több milliós veszteséggel zártu k a félévet ,
s úgy látszik még egy sikkasztás is belefér
a veszteségbe.

Nem ezt vártuk az elnök elvt árst ől . Mi bíz
tunk benne, azt hittük vége lesz a korrupció
nak , a sok ajá ndékozgatásnak magas rangú
elvtársainknak , de sajnos nem így történt.
Még rosszabb mint az elődj e . Kérem jár jon
utána a dolgoknak , talán van még annyi bá
torság az emberekben, hogyel merik mond a
niazigazat.
Érdek l ődj ön Dajkónénál (a készáru rakt.)

vagy Búzánénál.
Köszönöm figyelmét! Egy az igazak közül"
Mivel tisztelt levélírónk a nevét elfelejtette

"botrányszagú" levele végére írni, ezért ja
vaslataival- miszerint kit, hol, s milyen ügy
ben keressük fel - nem tudun k érdemben
foglalkozni.

Ám azt valljuk, hogy nem zörög a haraszt,
ha .. . A levelet utána megmutattuk Dinya
Máténak, a szövetkezet elnökének, aki egy
pillantást vetve a sorokra egy másik hasonló
tart almú, ugyancsak gépelt levelet húzott elő
fiókj áb ól. A levélíró neve azonban e külde
ményen sem szerepelt.

TISZTELT OLVASÓINK!

A Gyomaendrődi Híradó Szerkesztő·

sége minden hozzánk eljuttatott levelet,
észrevételt fontos információnak tart,
éppen ezért valamennyit megkülönböz
tetett figyelemmel kezeli. A levelekben
jelzett témák feldolgozását azonban
megnehezíti, ha a.levél névtelenül ér
kezik.
Szerkesztőségünk minden informáci

ót bizalmasan kezel. A szerkesztősé

günkhöz bizalmasan forduló olvasóink
ról senkinek nem adunk ki információt,
nevüket, címüket titkosan kezeljük.

Ezért kérjük Olvasóinkat, hogy írják
meg nevüket scímüket, mert ezzel meg
könnyftik munkánkat és felvetéseikre
személyesen vagy levélben is válaszol
hatunk.

- Névtelen levélre nem tudok válaszolni
- mondja Dinya Máté. E témában már ko-
rábban vizsgálatot kezdtünk és kiderült,
hogy hiányok vannak, ami valószínűleg el
számolási gondatlanságra vezethető vissza.
Hogy szándékosságróllenne sz ö, arra nincs
bizonyíték unk. A kárt természet esen egy az
egyben meg kell térítenie a felelősnek . A fe
gyelmi pedig a mi dolgunk és a vezetés meg is
fogja tenni a megfelelő intézkedést. Hogy az
előző elnök mit tett volna, vagy mit nem, azt
nem tudom, de nem is akarom. Az ajándé
kozgat ás gyanúját pedig visszautasítom .. .

Augusztus utolsó hetében Dinya Máté tá
jékoztatta lapunk at arró l, hogy az említett
vizsgálat befej ez ödön. Elszámolási hiányos
ságok, a társadalmi tulajdon hűtlen kezelése
miatt fegyelmi eljárást indított ak a sz övetke-

Mi úiságLakatos Gyula?

K é r

- Orülök, hogy végre ny ilatkozik.
Amikor a gyomaendrődi Kn er Nyomda
igazgatójaként nem léph etett be saját
munkahely ére, hiába kerestem. Táppén
zesként sem üzent a nyilv ánosságnak.
Ugyanakkor m ost a gyomaendrődi

Áfész Nyomda üzem vezetőjekén t egész
séges és készséges. Mitől e változás?

- Re ndez ödtek dolgaim. A beosztot
taktól ut ált f őnökként. a tárgyalásra vá
ró vádl ottként minden szavam magya
rázkod ásn ak tűnt volna. M a nemcsak
elmo nda ni, han em elemezni is tudom
a régi történ et et.

- Amihez ké t apróság hozzátartozik.
A már em lített tárgyaláson a btrás ág
megalapozatlannak minásiteue a vád
pontokat. Számomra ennél is sokatmon
d ább, hogy jelenlegi titkámője a telef on
ban nemfőnökként vagyelvtársk ént sz á
litoua , hanem Gy ul ának . Néhány sza vá
ból kiderült, hogy szívesen dolgozik ma 
gával.

- Ebből adó di k a kérdés, hogy a Kner
Nyomda munkatársai miért sztráj ko ltak
miattam? Nos, vidéki senkiként 1985
ben , a nagyvállalati tanácst agok bizt at á
sá ra én is megp ályáztam a vez érigazga
tói beoszt ást. Nem nyertem , de a figyel
met magam ra irá nyíto ttam .Később ész
revettem , hogy üzemünkben az egyik
dolgozó saját zsebre fusi zik . Mégi s en
gem jelentettek fel. Azzal vád oltak,
hogy k ül önböző nyomd ai term ékeket

.in gyen k észíttetek , legalábbis a váll alat
nak ebből nin cs bevétele . H a pedig nem
a cégne k fize tnek a megrendelők , ak kor

zet árufo rgalmi csoportvezetőj e ellen, aki ezt
követően azonnal kilépett rnunkahely é r ől .

A szövetkezetvezetösége ugyanakkor köte
lezte a 35 ezer forintos kár azonnali visszafi
zetésére . Dinya Máté elmondt a azt is, hogy
ezzel egy időben hasonló ügyben a raktárve
zető ellen fegyelmi eljárást indított ak.

A Gyoma Kötőipari Szövetkezet elnöke
hozzátett e még mindehhez; a vizsgálat kide
rített e, hogy az említett elszámolási hiányos
ságok nem az ő elnökségének idején , hanem
több mint másfél évvel ezelő tt kezdőd tek .

- A dolgozók körében is tapasztalt vissza
élést sajnos senki sem jelentett e, erre csak
egy véletlen folytán derült fény. Éppen ezért
kérem a szöve tkezet dolgozóit, hogy a sz ö

vetkezet érdekében ne névtelen levelekben ,
hanem a belső fórumokon tegyék szövá az
ilyen j ellegű ügyeket - mondta végül Dinya
Máté.

vajon kin ek ? Állítólag kön yve ket is vit
tem haz a , hogy kiárusíts am őket.

A rendőrség házkutatást tart ott , de ter
helő bizonyít ékot nem tal ált. M ásnap
a nyomdában már minden ki tu dt a , hogy
a Lak at osn ak ügye van. Vez érigazga
tónk jog kö ré né l fogva fel függe szt ett be
osz tásom ból. A munkaügyi d öntőbíró

ság vissza he lyezett - b ércsökkent essel.
Amikor bejöttem volna a nyomdába,
a fe lheccelt emberek sztrájkkal fenye
get öztek, Miközben betegáll omán yba
vo nu ltam, vezérigazgatóm fell ebbezett
a Legfelsőbb Bíróságon . Ott megerős í

tették a korább i határozat ot , sőt a bér
csökken tést is eltö rölték . Ezután a vár
ható bírósági tár gyalás miatt nem veh et
temfel a munkát. A felmentő íté let ut án
pedig már ne m is akartam a régi helyem
re visszamenni.

- Tehát becsületét tisztá z va, emelt fő
vel váltott? Nem túl későn?

- Mihez képest későn? E ngem 1988 .
szeptember 23-án szigorú megrov ásb an,
pártbüntet ésb en részesítettek , Azért,
mert a már említe t t fusizó ügye kipat
tant. A ztán a múlt hónapban értesítet
tek , hogy a korábbi döntést a párt bizott
ság hat álytalan ította . Nos, én ez utá n
lépt em ki az MSZMP-ből. H a ko rább an
teszem ezt, az t mondták volna, hogy
megs ért ödtem . Olykor teh át a késő

a legmegfel előbb idő.

Horváth Kálmán

A fenti interjú a MAI NAP augusztus
25-i számában jelent meg.
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Szent István-napi
ünnepély

Az MHSZ városi vezetősége és
a Gyomaendrődi Fiatalok Szövetsége ez
év augusztus 20-án is megrendezte im
máron hagyom ányos Körös-parti prog
ramját. Az Uj kenyér Kupa '89 autós
ügyességi verseny első helyezett je Dá
vid Imre, a második Hun ya Zsolt, har
madik pedig Oláh István lett . A céllövé
szetben öt lövésből 49 köregységge l
Smíri István bizonyult a legjobbnak ,
s így övé lelt az elsőnek járó díj: egy bir
ka . Népszerűek voltak a kiilönböző

ügyességi versenyek , s különösen .jót
derült az alkalmi nézősereg a köcsögtö
rő és a Iisztf úvók igyekezetén ...

Képeink az augusztus 20-i rend ezvé
nyen készültek.

Fogathajtó verseny az endrődi hídnál
Első lett: Munkácsi Lajos, az Alkotmány Tsz fogatos a

.-------------,
Cibere, a rendezvény házigazdája

Egy köcsögtörő . .• Az autósok versenye

Roni, a birkapörkölt mestere Egy néző(pont)

1')
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O ICT Ó BERBEN ING Y EN FII RDIETH ET !

Ügyintéző: Dávid István

AGYOMA-COOP
Kisszövetkezet értesíti alakosságot, hogy

re: Gyomaendrődi Híradó "Apróhirde
tés" 5500 Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1.

Az apróhirdetés szövege nem tartal
mazhat15 szónál többet! A rendelkezés
re álló hely miatt figyelembe vesszük
a beérkezés sorrendjét.

Várjuk tehát lakossági - ingó és ingat
lancseréről, eladásról szóló, valamint
házassági, társkereső és különféle apró
hirdetéseit.

e/őneve/tpu/yksatenyésztéshez

társakatkeres
Bővebb felvilágosítás aGYOMA-COOP Kisszövetkezet irodájában

(Bajcsy-Zs. út38.)8-12, és 13-16 óráig,

vagy telefonon a(67)31-553-as számon.

Tisztelt Olvasó!
Lapunk októberi számában ingyen

adhatja fel lakossági apróhirdetéseit!
Rendkívüli alkalom! Az október 9-ig
beküldött apróhirdetését a Gyomaend
rődi Híradó díjmentesen jelenteti meg.

Az alábbi szelvényen a megjelölt
helyre kell nyomtatott betűkkel beírni
a kívánt szöveget és a szelvényt levelező
lapra ragasztva, vagy borítékba téve el
küldeni a Gyomaendrődi Híradó címé-

M. Cs. L

Az elmúlt három év rnunkáját mutat
ta be augusztus 12-én a Körösmenti Szö
vetkezeti Táncegyüttes, valamint az Út
törő Táncegyüttes a Katona József Mű
velődési Központban. Arany II-es mi
nősítésüket - amit 1985-ben Sárospata
kon kaptak meg először- kellett megvé
deniük egy öttagú zsűribizottság előtt,

melynek tagjai: Pesovár Ernő néprajz
kutató, Nagy Albert a Szeged Tánc
együttes koreográfusa, Mucsi János
a budapesti Zalka Máté Táncegyüttes
koreográfusa, Csasztvan András a
szarvasi Tessedik Táncegyütes koreog
ráfusa, valamint Székely Levente a Ka
lamajka zenekar vezetője voltak. Az új
kiírás szerint erre a fokozatra négyéven
ként, kétszer 45 perces műsorral pályáz
hatnak az együttesek, s siker esetén az
ország élvonalában lévő együttesek so
raiba léphetnek.

Az együttes kétórás műsorából szá
mos koreográfiát, valamint a rendhagyó
színpadi díszletezést először láthatta
a mintegy 500 fős gyomaendrődi közön
ség, s vastapssal jutalmazták a táncosok
magas színvonalú rnűsorát, mellyel új
ból sikerült elnyerniük az Arany II-es
minősítést.

Levizsgázott az együttes

APRÓHIRDETÉS Utca, házszám: _

Strauss, Acigánybáró című daljáté
kát adják elő két részben a Népszínház
művészei szeptember 28-án 19 órától
a Katona József Művelődési Házban.

INGYENES

AZ

A feladó neve: _

Lakhelye: _

Az apróhirdetés szövege: _

ANYAKŐNYVIHÍREK

Aláírás _

Vásárnap'i:ár

Békéscsaba av.
Dévaványa oák,
Békés oák.
Szeghalom av.
Orosháza av.
Okány oák.
Mezőberényoák,

Házasságkötések
Demeter Ildikó és Bankó György

1989. augusztus 12-én, Nagy Erika és
Zelenyánszki Gyula 1989. augusztus 12
én, Szabó Anna Mária és Timár László
Imre 1989. augusztus 5-én, Zanyik Eri
ka és Neibort Attila László 1989. au
gusztus 26-án, Homok Ildikó és Bartha
Károly 1989. augusztus 12-én, Zanyik
Gabriella és Rácz József augusztus 19
én , Ádám Gyöngyi és Bárkai István
1989. augusztus 26-án, Szabó Gizella és
Kiss Csaba 1989. augusztus 26-án, Vágó
Ágnes és Nehéz János 1989. szeptember
2-án.

Halálesetek
Benga Ignácné Fónad Anna, Hege

düs Imre Sándor, Hajdu Sándor (1901),
Csapó Mihály, Gyuricza Józsefné Kéri
Erzsébet, Forster Gusztávné Bánhídi
Ilona, Timár László (1919). Véha Vil
mos (1924.), Giricz Bálint (1909), Szabó
László (1907.)

szeptember 17.
szeptember 24.
szeptember 24.
szeptember 24.
szeptember 29.
szeptember 30.
október 1.
október 5.
október 6.
október 7.
október 7.

Szeghalom av.
Békés av.
Békéscsaba av.
Szarvas av.
Dévaványa oá.
Elek oák.
Gyomaendrőd oák.
Vésztő oák.
Gyula oá.
Gyula av.
Békéscsaba oák.

október 8.
október 14.
október 14.
október 15.
október 15.
október 19.
október 21.
Rövidítések:
oák.: országos állat- és kirakodó vásár
oá.: országos állatvásár
av.: autóvásár
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PRAKTIKUS MEGOLDAS - "PRAKTIK" KISSZÖVETKEZET

A Praktik Kisszövetkezet kereskedelmi és vendéglátó egységei a lakosság szolgálatában

LEGYEN ÖN IS A VÁSÁRLÓNKI

yőzte az öreg iűk

az osztrákok e le
A pörkölt is jól sikerült

Palackozott italok boltja - üvegvisszaváltó üzlet
(Bajcsy Zs. út 71.)

Ajándékkosarak, csomagok készítése - bőséges áruválaszték
Borsodi világos sör állandóan kapható, legol csóbban városunkban, 12,- FUüveg

Szombat, vasárnap is ny itva 14, illetve 12 óráig

Gyors üvegvisszaváJtási lehetőség I

ZO,-Ft

1O,-Ft

EXPRESSZ

HIRDETÉSFELVÉTEL VIDÉKEN IS!

Szept ember 24-én 16.00 órakor
Kamut - Gyomaendrőd

Szep tember 30-án 16.00 órakor
Gyomaendr őd-Koridoros

Október 7-én 14.00 óra kor
Orosháza Határőr-Gyomaendrőd

Október 14-én 14.00 órakor
Gyomaendrőd-Sarkad

Ok tóber 22-én 13.30 órakor
K étegyháza-Gyomaendr ő d

Ok tóber 28-án 13.30 órakor
Gyomaendrőd-Mezőberény

November 5-én 13.00 óra kor
Békés-Gyomaendrőd

Novemb er ll-én 13.00 óra kor
Békésszentandrás-Gyomaendrőd

Novemb er 18-án 13.00 óra kor
Gyomaendrőd-Békéscsaba Agyagipar
A főm érk őz ések előtt két órával ko

rább an az ifjúsági mérkőzéseket kell be
játszani. Az Orosházi Határőr D ózsa ,
Békéscsaba Szalvay ifjúsági csapato t
nem szerepeltet.

Lapzártáig lejátszoll m érk áz ések:

Augusztus 19-én
Gyomaendrőd-Békéscsaba

Szalvay SE 3:1
Augusztus 27.
Vésztő-Gyomaendrőd 0:1

Szept ember 2.
Gyomaendrőd-Gádoros 5:1

Szeptember 9.
Battonya-Gyomaendrőd 0 :0

Szeptember 13.
Elek-Gyomaendrőd 0:4

Szeptember 15.
Gyomaendrőd-Füzesgyarmat 1:0

Áraink

fOCIMENETR ND

Minden nap 0--24 óráig
fe/adhatja hirdetését

Telefon : 67/31-066

5500Gyomaendrőd, SebesGy. u. 38.

Közü /eti hirdetések :
- apróhirdetése k szava nké nt 40,- Ft
- kere tes hirdetések egy hasábos

(55 mm széles, 1 cm magas) 350,- Ft
- te ljes hirdetési oldal 30000,-Ft
A hirdetése k ára ÁFÁ-val együtt értendő
Hirdetéseit fényképpel is megjelent et heti
HirdetésfelvéteJ:
Városi Ta nács V.B. Titkársága
(Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)

Hi rdessen aGyomaendrődi Híradóban !

Lakossági hirdetések:
- apróhirdetések szava nként
- keretes hirdetések egy hasábos

(55 mm széles) , l cm magas

Vass Ignác

zárult, melyen a vendégeken kívül részt
vett a sportkör vezetése és azon gazda
sági egységek vezetői, amelyek a labd a
rúgó szakosztályt támogatják . Vendé
geinknek , mint búcsúzóul elmondták ,
nem csak a kiválóan sikerült pörkö lt,
hanem város unk vendégszerete te is ma
radand ó élményt jelentett.

A szakosztály nevében megköszö
nöm a Körö si Állami Gazd aság, a Körö
si Sütő- és Édesipari Vállalat , a Gyoma
Kötőipari Szövetkezet , az ÁFÉSZ,
a Városi Tanács és a sportvezetés segít
ségé t, azt hogy a találkozó n agyszer ű en

sikerült.

Használja ki egyedülálló szolgáltatásainkat, kedvező nyitvatartási időnket

Október 1-től kisker boltjainkban 100-500-1000 Ft feletti értékben vásárlók, vendéglátó
egységeinkben 100és 500 Ft feletti értékben ételt fogyasztók (csoportok is)

Sorsjegyet kapnak

Értékcsoportonkénti ajándéksorso.l ás 1989. december 15-én. Megnyerheti
kará cso nyi-szilveszte ri étel- és ital és vendéglátási szükségleteinek fedezéséhez
szükséges vásárlási utalványunkat, vala mint ajándékkosarakat. márkás italokat.

é lelm isze r csomagokat.

Vegye igénybe kereskedelmi-vendéglátó egységeink szolgáltatásait

Élelmiszer-csemege bolt - Gyorsétkezőhely (Lenin út 214.)

Ajándékkosarak, csomagok készítése - bőséges áruválaszték 
gyors étkezési lehetőség - kulturált vásárlási lehetőség

Szombat és vasárnap is (13, illetv e 12 óráig )

Divat-Sport - Játék - Illatszer bolt (Lenin út 190.)
Illatszerek - horgászcikkek - játékok bő választékban szombat délelőtt is

Ligeti Gyorsétkező
(Erzsébet-ligeti üd ülőtelepen volt kenyérbolttal szemben.)

100 személyes kerthelyiség, október 1 -től 40 személyes éttermi rész
bőséges melegétel választék. kedvező ár meglévő nyersanyagainkból

a kért ételt elkészítjük - hidegtálak-hideg éte lek készítése előrendelésre hidegkonyhánkról
kedvező áron és leltételekkel előlizetéses étkeztetés
(közületeknek megállapodás alapján kiszál1ftva is)

Ezerjó Vendéglő (Wesselényi út 1.)
megújult - klbovített áruvá lasztékkal várjuk kedves vendégeinket

családi - vállalati ren dezvények lebonyolítása 100 főig

Szeptember l-től 3-ig az ausztriai
Köflach város sportbarátai jártak vár o
sunkban, viszonozva ezzel labdarúgó
ink júliusi látogatá sát. Az osztr ákok
G yom aendr ödön töltött három nap ját
a vendég látó Körösi Állami Gazdaság
és a Labd arúgó Szakosztály gazdag
prog ra mmal igyekezett emlékeze tessé
ten ni. A vend égek megism erk edh ettek
városunk nevezetességeivel , megnézték
az állami gazdaság sícip őüzern ét és jár
tak a dévaványai túzok-rezervátumban.
Mindezek mellett természetesen volt fo
ci is. A GYESTK öregfíúk 4:3 arányban
győztek a köflachi csapat ellen. A há
ro mnapos találkozó baráti vacsorával
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k !

Továbbra is ügyfeleink rendelkezésére állunk üzletbázisainkban

Kedvező betételnelveeés! lehetőségek, új kamatfeltételekke/

A kamatadót továbbra is a takarékszövetkezet viseli

Új személygépkocsira történő előfizetés esetén avételár előlege kamatozik
és egyéb kedvezményekben részesül

y , ~t ' S szé es Ö r n .ot:lu "'it

és r Imas
san

Grnk-k, magánvállalkozások, társulások részére számlavezetés
Bíztosítás - kárrendezés

Utazási Irodánk új szolqáttatésa a flzetövend éq-szolqálat

Továbbra is vállaljuk belföldi utak teljes körű szervezését, lebonyolítását

VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁL :4TÁ5AINKAT!

Utazzon ve/ünk!

E nd rőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyomaendrőd, Lenin út 111.

Telefon: 31-881, 31-543

Takaréktourist Utazási Iroda
Gyomaendrőd, Kossuth út 30.

Telefon: 31-063
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Szabotáló férjek

Név, cím: _

Életkor: ~ _

Foglalkozás : _

Testmagasság: _

Testsúly: _

Fogyókúrás tanfolyaminduloktóber2-án16órátóla Liget Fürdő fedett
részében. A tanfolyamideje négyhét, hetiöt foglalkozással, melyek ideje
l -l óra. Minden résztvevő diétás étrendet kap, s a tanfolyam ideje alatt
állandó orvosi felügyelet ellátásáról gondoskednaka szervezök, A foglal
kozásokat Varga Lajos tornász, olimpikon vezeti. A háromlegtöbb kiló-'
tól megszabadulo fogyókúrázót a tanfolyam végén megjutalmazz ák.
Bővebb felvilágosítást ad: Babos Lászlóné, VárosiTanácsSzabadság tér
1.Telefon: 31-122125-ösmellék.

Kérjük, hogy részvétele esetén az alábbijelentkezési lapot október 2
án16 órára kitöltve hozza magával:

Int ern at ional kétk azett ás
rádióm agnó 5500-6 000 Ft
kempi ng gáz (3 kg-os) 900 Ft
vérnyomásmérő 900 Ft
napernyő 500 Ft
függőágy 450 Ft
törülköző 70-80 Ft
bugyi 70- 80Ft

. Lacoste mellény 450-500 Ft

500Ft
80 Ft

150-200 Ft
500 Ft
25Ft

500Ft
150-200 Ft

350Ft

APraktik Kisszövetkezet
azonnali belépéssel felvesz

Élelmiszer-Csemegeboltjába
szakképzett és gyakorlott

boltvezetőt, bolti eladót
Fizetés megegyezésszerint

Abiciklis elütött egy
Trabantot

Beesett a hátsó ülésre

Agyomaendrődi lengyelpiac árai
szeptember 6-án

Faipari üzemébe
szak- és betan ított munkásokat

teljesítménybér, 40 órás munkahét,
étkezési hozzájárulás

Jelentkezni lehet:Kossuth út21/ 1. sz. alatt

Az alábbi történet főszereplői - férj és feleség - augusztus 5-én
a késő délutáni órákbanTrabant személygépkocsijukkal Mezőtúrról

igyekeztek haza Gyomaendrődre . A kocsi tetőcsomagtartóján

néhány, a Tüzépnél vásárolt bádoglemez dacoltcsattogva a légáram
lattal, mígnem a volánnál ülő asszony megunva a dolgot, a fékre
lépett, s az út szélére húzódva megállta kocsival. A férj kiszállt, hogy
szemügyre vegye a tetőn lévő szállítmányt. Sekkor váratlan esemény
borzolta fel a házaspár kedélyeit. Hatalmas csattanás hallatszott,
s mintha az égből pottyantvolna, a halálra rémült asszonykamellett
egyvélhetöenmégijedtebb fiatalember.Jandolt".

Történt ugyanis, hogy egy23évesfegyverneki fiatalember , akimel
lesleg a kerékpársport megszállottja, Mezőtúron keresztü l Gyoma
endrődre igyekezettversenykerékpárjával. Mintegy 50 km-es sebes
séggelhaladt, fejétleszegve, amikor egynemvártakadály- jeleneset
ben egy bádoglemezekkel megrakott Trabant - jelent meg előtte .

A kerékpár kormánya felettgörnyedő fiatalember azonban márcsak
a Trabantutasterébenészlelte a stabilakadályt. Ennek köszönhetően

a figyelmetlenkerékpárosnyolcnapon belülgyógyuló sérülést szen
vedett, a Trabant hátsó szélvédője és csomagtartójának egy része
összetört, sőt a j ármű tetejéből is letört egy darab. A versenybringa
viszont valószínűleg totálkáros lett.

ködlámpa
kombin ált fogó
forr asztópáka
lábpumpa
colstok
villanymotor
autóantenn a
vasaló

ó

felesleges
·kil ' 't'l'010,

Megszabadulhat

RAVAHÁ

A férjek tudatosan, vagy tudatalatt szabotálják feleségük fogyóktíráját. Egye
sek féltékenyek ésúgy vélik, hogy feleségük amint lejogy, márismásférfiakkar
jaiba vetimagát, hogy meggyőződjön afogyókúra sikerességéről. Ezértaférjek
ahelyett, hogy támogatnák a szigorú étrend betartásában, ilyeneketmondanak:
"én fgy tömzsinek is szeretlek". Mások még rosszabbakés szegény, kiéhezett,
zöldségell élő feleségükorra előtt apaprikáskrumpliszaftjábafrisskenyeretmár
togatnak, vagypedig nagy mennyis ég ű rágcsálnivalát vásárolnak, amit a közös
tévén ézés alkalmával i áiz űen ropogtatvafogyasztanak el. Vannakolyanok is,
akik televannak jóakarattal, deolyankor, amikoraz éhezőasszonynak támoga
tásralennesziiksége, mindigazt mondják, amitnemkellene:"Temég egydekát
semfogytálkedvesem!"

A pszichológusok ezért azt tanácsoljákaférjeknek, hogy kísérjékfigyelemmel
feleségükkedélyállapotát, hogy akellő pillanatbanmondhassák: .I lyennek sze
retlek, amilyenvagy", illetve"tenapról naprasoványabb vagykedvesem".

Gyomaendrődi Híradó
Gyomacnd rőd VárosTanácsánaklapja. Felelős sze rkesztö : HomokErnő . Kiadja:Gyomaendr ődi VárosiTanács. Gyomaendrőd, Szabadságtér 1.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomda Gyomaendrődi Uzern ében, Gyomaendrőd , Kossuthu. 10- 12.
Vezérigazgató: BalogMiklós.Terjesztik a gyomaendrődi postahivatalokés hírlap árusok .

Engedélyszám: III /PHF/108/ BE ISSN 0238·8391
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MedgyessyPéter, Nyers Rezső

és Bi a i Mihály
Gyomaendrődre látogat
Csökken az apparátus létszáma

(3. oldal)

Döntött
a végreha jtó bizottság

Farkas S á n d o r
korkedvezményes

nyugdíjba
megy...

(4. oldal)

(7. oldal)
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Gondozatlan temetőink

(4. oldal)
Kivitelező a költségvetési üzem

(6. oldal)
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Timárné nyilvános
bocsánatkérést

követel

A helyi Ellenzéki kerekasztal
áIIásfog lalása

Kétszázezerért is ritkán ürítenek
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Féra~Jl~edik Ma~

A giliszta nem eszik tápot
(l 0. oldal)



Kritizálták a körzetszerelő munkáját

Az ezredfordulóig van áram.

1989 . OKTÓBER

A közvilágítás korszerű

A TITAsz Gyomaendrődi Kirendeltségé
nek munkájával, a város villamosenergia-el
látásával alapjában véve elégedettek voltak
a szeptember B-i tanácsülésrésztvevői. Hor
nak Tamás kirendeltségvezető tájékoztatá
sában többek között elmondta, hogyazener
giaszolgáltatás biztonsága és a fogyasztói
szolgálat ellátásaérdekében akir endeltségen
munkaidőn túl ügyeleti-készenléti szolgálat
működik . A településen a közvilágítás kor
szerűnek mondhatá, ugyaniscsak higanygőz

és nátriumlámpák működnek , normálizzós
lámpa, illetve fénycső nem üzemel. Folya
matban van a városi tanács által kezdemé
nyezett korszerűsítési program, melynek el
ső lépcsőjében a kétégős Jámpahelyek egyik
égőjének megszüntetésével a megtakarított
összegből második lépcsőben nátrium égős
lámpatestre cserélik a higanygőz lámpákat,

Ez év március elsej étől a háztartási fo
gyasztóknálvisszatértek a kéthaviszámlázás
hoz. Ezzel egyrészt közelebb kerül egymás
hoz a fogyasztás és díjának kiegyenlítése,
másrészt fogyasztói szempontból a kéthavi
leolvasással jobban ellenőrizhető a fogyasz
tás. Jelenleg a takarékszövetkezet szedi az
áramdíjat, de a jövőben a TITAsz visszatér
a kijáró pénzbeszedői rendszerhez.

Az igények várható növekedését is becsül
ve az ezredfordulóig biztosítottnak látszik
Gyomaendrőd villamosenergia-ellátása. Ezt
követően azonban a biztonságosellátást csak
a térség távlati műszaki fejlesztési tervében
szerep lő 120/20 kV-os alállomás létesítése

• •
garantálhatja, amennyiben a fejlesztési terv
prognózisai helytállóak.

Végül néhány értékesítéssel kapcsolatos
adat 1988-ról.
Összes viII. energia felhasználás:

27 964 211 KWh
Lakásfogyasztás az összesből :

15 826 906KWh
Közvilágítás fogyasztás: 1 051 348 KWh
Villamosenergia árbevétel:

94537 OOO Ft
Ebből közvilágítási árbevétel:

4 967343 Ft

Gyomaendrőd gázenergia-ellátásának
h elyzetéről a szeptember B -i tanácsülésen
számolt be a DÉGAZ Szarvasi Kirendeltsé
gének vezetője Németh István. Gyomaend
rőd és Szarvas városok gázszolgáltatásba
való bekapcsolásának feltétele volt a telepü
léseket ellátó több mint harminc kilométer
hosszú gázelosztó vezeték megépítése és az
ehhez kapcsolódó gázfogadó állomások ki
alakítása. A fogyasztók bekapcsolásának
további feltétele, mintegy 15 kilométer kö
zépnyomású gázelosztó vezeték megépítése
volt. E munkák jórészt világbanki, valamint
tanácsi és gazdasági szervezetek pénzeszkö
zeibőI valósultak meg, mintegy 110millió fo
rintos költséggel. A beruházás1984-ben kez-

GYOMAENDRÓDI HíRAD Ó

Megszűnt

a Családi Irod
Október l-j ével a költségt akaré

kosabb megoldás érdekében a Csa
lád i Iroda , min t öná lló intézmény
megszűnt , dolgozói létszáma felére
csökkent. Az iroda felad atait az
igazgatási oszt ály látja el. A Családi
Iroda éves köl tségvetése ugyanis
800 ezer forint volt, s ez nem állt
ar ányb an az int ézmény álta l nyúj
tott munkával. Csökkent a társa
dalmi j ellegű ünn epségek száma ,
s ez az új politikai helyzet követk ez
ménye is.

dődött és Szarvas után Gyomaendrőd 1986
ban kapcsolódott be a gázszolgáltatásba. Ez
ideig tanács-lakosságiforrásból28,1kilomé
ter gázelosztóvezetékés 12,8kilométer csat
lakozó vezeték épült meg. A városban ez év
június 31-én 1132 gázfogyasztót tartottak
nyilván, s idén mintegy hatszáz fogyasztót
terveznek bekapcsolni a gázszolgáltatásba.

A tanácsülésen sok kritika érte a Szarva
son létrehozott kirendeltség illetve a gyoma
endrődi körzetszerelő munkáját. A DÉGAZ
egyik j elenlevő illetékese a szervizszolgálat
tal kapcsolatban elmondta, hogy a lakossági
szolgáltatással a DÉGAz nem tud foglalkoz
ni, ezért a fogyasztók is jobban járnának, ha
egyhelyikisiparos végezné a szervizelést.

zeg nes u á seqftl az eligazodást
- mondja l\Jagy Pál-

Gyomaendrödönisjellemző azalföldi telepü
léseken megtalálható településszerkezet ésépü
letállománystílusjegyeivelegyütt. A főként me
zőgazdasággal foglalkozó lakosság részére ké
szült építmények nagy helyigénye miatt általá
ban a földszintes beépítési mód és a terj engő

sebb területfelhasználás alakult ki. Városunk
településszerkezetét tovább bonyolítja a két
község egyesülése is. A meglévő két település
központ- igazmegváltozottsúllyal- továbbrais
betölti funkcióját. E központi részek térformá
lása kedvező, sőt az egész település utcahálóza
ta - a környező településekhez viszonyítva - is
igen rendezett. Azegyenes utcáksegítik agyors
közlekedést és az eligazodást. Csakaz endrőd i

központ, a Hősök tere körül épült régi telepü
lésrészre jellemző a körkörös beépítés. A köz
pontokban található lakó- és intézményépüle
tek többsége 1945 előtt épültésa korabelistílus
jegyeket viselik. A járásiszékhelymegszűn é s é

vei a fejlesztésre semmi lyen l ehetőség semvolt.
Később a két település egyesítése idején vető

dött fel egyúj városközpont kialakítása, s ezt az
elképzelést az általános rendezési tervis tartal
mazza.

2

A város lakóépületeinek többsége földszin
tes. A 40-5 0 évvel ezelőtt épült házakáltalában
úgynevezett fésűs beépítésúek, az utcára nye
regtetős kivitelben készültek. A később épült
családi házakra a sátortetős építési mód volt
a j ellemző, ma pedigáltalábana t etőteres beépí
tés terjedtel.

Az ipari és szolgál tató létesítményeink szét
szórtan helyezkednekel, többségükben a lakó
területbebeékelödve. Az épületek műszaki ter
vezésének megkezdése előtt azépítésügyi ható
ságminden új építkezéshez előírást ad. A városi
tanácsm ű szaki osztályánál évente 300-350 épí
tési engedélyt adnak ki, melyböl60-70 a lakó
épület. A terveket néhány kivétellel az Építé
szeti Szakértői Bizottsággal kell elbíráltatni,
sezt a műszaki osztálya rendeletnekmegfelelő

en meg is követeli. A nagyobb j elentőségű ter
vek - rendezési terv, intézményépület- a me
gyei tanácsmellett rn űködő településfejlesztési
és építésügyi bizottság bírálja, illetve vélemé
nyezi. A lakó-, üd ülő- ésgazdasági épületekter
veit vizsgálva megállapítható, hogyezek fele ál
talában típusterv alapján, fele pedigegyedi ter
vek alapján készül. A bíráló bizottságok szak-

véleményel alapján kiderült, hogy a ko
rábbi évekhez képest a tervek színvonala
javult.

A közelmúltban több gazdasági egység a
nagyüzemileg nem hasznosítható területeit zárt
kertté minősítette át. E területek jórészt a holt
ágak mentén találhatók, és főleg pihenési célt
szolgálnak. A j elentkező építési lehetőséget

a tulajdonosok egyre inkább kívánják kihasz
nálni. Am űszaki osztályminden területrekészí
tett rendezésitervet. A zártkertiépületeképíté
sét csak annyiban kívánják befolyásolni, hogy
azok a tájba, a környezetbe illeszkedjenek.
A gazdasági épületeket jogszabályszerint nem
kellbíráltatni. A már kialakított 1525 zártkerti
ingatlanra 212 építési engedélyt adott ki. Az
endrődi ü d ü lő terü le ten található zártkerti in
gatlanokon felmentés alapján 45 négyzetméter
alapterületű többszintesüdülő isépíthető . Elhe
lyezkedésüket ésmegjelenésüketrendezési terv
szabályozza, melyet az igényekhez igazítvaa jö
vőben felülvizsgáltatnak.

Többek között e rrő l tájékoztatta a szeptem
ber27-i végrehajtó bizottsági üléstNagyPálosz
tályvezető .
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Gyo ae d {id e látogat Medgyessy P ~te ,
Nyers Rezső és Bihari Mihály

Tovább csökken az apparátus létszáma

Az október lO-én hajnalb an befej eződött Magyar Szocialista Párt
kongresszusának tapasztalata iról Dankó Mih ályt a párt városi bizott
ságának titkárát ké rdeztük.

- Ez a kompromi sszumok kong resszusa volt. A szá rny aló, a követ
kezményeket nem mindig érzékelő reformsz övet s ég és a mértéklete
sebb az inkább földö n járó népi demokratikus platform, azaz a mérs é
keltebb reformerők között születe tt kompromisszum. Ez a ko ngresz
szus adott szá munkr a egy nagy sze mé lyiséget is, mint Nyers Rezső,

aki tudvalevőleg rcforrnelk ötelezetts ég ű , s az említett min dkét irán y
zatot egyszerre képviselte. Ö mindig a háttérben maradt, s csak akkor
ava tkozo tt be a do lgo k menet ébe , am ikor egyes ké rdésekben a refor
merek és a m érs ékelt ek egy máss al sze mbe kerültek. Az is bebizonyo
sod ott , hogy az nem igazi párt, am elynek min den megmozdulás án
csak vastapsot és d icsérő j elzőket hallani . Ez a p ártkongresszus, s ez
azt hiszem mindenki előtt nyilvánval ó, nem ilyen volt.

- Mi a véleménye Pozsgay Imre megnyilatkozásairól?
- Pozsgayt nagy személyiségnek ítélem, de Nyers Rezső tőle lega-

lább két klass zissal jobb. Mind ezt arra alapozom, hogya Pozsgay hoz
zászólásainak gondolati tart alm a jócskán elm ar adt Nyers nyilatkoza
tait ól. Pozsgay - vélemén yem szerint- inkább jó szónok. Ö tulajdon
képpen a politikai konjun kt úraval került előtérbe. Mind enesetre
Pozsgay jó eszű , s magát jól futtatni tud ó politikus. Nem utol sósorban
ped ig a reformok elkö teleze tt híve .

- Gr ász Károly aprogramnyilatkozat ellen szavazott, mertazt jobb
oldalinak tartotta, s ezt követően már nem is vett részt a kongresszus
munkájában . . .

- Ö is nagy egyé nisége volt a ko ngresszusnak. Becsülendő, hogy
nem aka rt másn ak látszani , mint aki valójában. A kongresszus kezd e
tén már kijelentette , hogy ő reformkommunista , nem pedig reform
szocia lista, s vélemé nye mellett következetesen és becsülettel kiállt.

- Október végéig kell nyilatkozniu k a párt tagjainak, hogy marad
nak-e a Magyar Szocialista Párt tagjai. Ön szerint is csökkenni fog
a tagok száma?

- Úgy vélem az embe rek nagy része most még gondolkodik. Való
színűnek tartom , hogy csökken a párt tagsága , ám az , hogy ez milyen
arányban lesz, azt nem tud om.

- Egyesek a jobboldali erők fellépését vélték felfedezni a kongresz
sz uson . . .

- E z a kongresszus erőtelj esen kö vetelte a szocializmust , éppúgy,
mint azt, hogy szű nj é k meg a munkásosztály érdekeire hivatkozó
párt állam . Nincs teh át szó jobbratol ódásr ól. E z a kongresszus végr e
megtört e a fel ső párt oligarchia korl átok nélküli hat alm át , s ezt vissza 
fordít ani már nem lehet.

- Mit szo l ahhoz, hogy a Kádár János társaság kommunista pártot
alakit?

- Kádár özvegye is tilt ako zik a névh asználat ellen. Ez a társaság
szellem iségében sem kádári. Tulajdonképpen nem is értem igazán
a társaság célkitűzéseit , számomra árnyékbokszolóknak t űnnek . . .

- Úgy értesültünk, hogy Nyers Rezsőt az MSZP elnökét meghivta
egy gyomaendrődi látogatásra.

Megalakult az alapítvány kuratóriuma

- A kongresszus on lehetőségem volt nag y sze mé lyiségekke l talál
kozni , és kerestem is az alka lmat , hiszen érdek elt a véleményük .
Nyers Rezsőt autogramkérés közben hívtam meg vá rosunkba, és ezt
ő elfo gadva elm ondta , hogy jó néh án y évvel ezelőtt még pártfunkcio
náriu sként járt már Gyomá n a Kner Nyo mda új épületéne k avatásán .
Beszéltem Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettessel is , aki várha
tóan no vember közepén lát ogat Gyomaendrődre. Me ghívtam az
MSZMP-ből mélt atlanul kizárt Bih ar i Mih ály politológu st is, ak i vár
hatóan tavass zal látogat el ho zzánk .

- A párt új alapszabálya szeriru egy-egy településen a mlndenkori
párttagság véleményétől fü gg, hogy a párt milyen appar átussal dol
gozik . .. .

- így lesz ez Gyomaendrődön is, én tisztában voltam me gválaszt á
somkor is azzal, hogy szám om ra ez nem nyugdíjas állás . Egy biztos,
hogy a je lenlegi appa rátus létszáma nem nö vek szik , csökkenés vár
hat ó, hiszen a fizetendő tagdíj is kevesebb lesz , így a párt a je lenlegi
apparátus át nem tudja eltartani.

Hom ok Ernő

HeMEllenzéki kerekasztal

ÁLLÁSfOGLALÁS
Ha zánk válsá gos helyzetben van!
Egy etl en kiút leh et sége s! A hatalmon lévő , jelenl eg még MSZMP

név alatt m űk öd ö pá rt legyőzése mind az orsz ágos, mind a helyható
sági választásokon.

E célb ól alakíto tt uk meg a helyi ELLENZÉKI KEREKASZTAL-t,
mely ezen választáso k befejezéséig működik .

Magyarország megmentésére csak akkor van esély, ha mindk ét
választáson az ellenzék jelöltjei győznek .

GYÖZNI FOGUNK!
Nem hagyjuk , hogy az MSZMP a megoszt ás takt ikáj ával élve meg

bontsa az ellenzék egységét! Ennek ér de kében mi, az Ellenzéki ke
rekasztal tagjai nem tárgyalunk a hat alm on lévő pá rtt al. Amennyiben
ez a párt , me ly hazánkat ebbe a válságos hel yzetbe jutta tta , bármi
nemű kapcsolatot keresne velünk , ezt kizárólag képviselőnk Vetr óné
dr. Kolbusz Judit , Gyomaendrőd, Dózsa u. 111. sz. alatt i lakos útján
teheti.

MEGGYÖZÖDÉSÜNK, hogy országunk , és benne mind annyi
unk sorsa csak abban az esetben lesz jobb, ha nem az a párt - párt ál
lam - marad hatalmon, aki csa k a dikt at úrát, az ernbertelens éget , az
állami kizsákmányolást ismerte!

Gyomaendr őd, 1989. október 4. napján
Helyi Ell enzéki kerekasztal

Kisgazd apárt , Mag yar D em okrata Fó rum
Szab ad D em okraták Szövetsége,

Szociáldernokrat a Párt

Tehetséges endrádieket támogatnak
Mint arról már szeptemberi számunkban hírt

adtunk az Endrődi Barátok Körének augusztus
23-i gyomaendrőd i összejöveteién dr. Farkas
János, orosházi sebész főorvos egy alapítvány
létrehozását javasolta, mely szerint a baráti kör
az összegyű l t pénzből egy-egy tehetséges end rő

di fiatal felsőfokú tanulmányait segítené.

Október 6-án megalakult az alapítvány kura
tóriuma, melynek elnöke dr. Farkas János, he
lyettese pedig Giricz Vendel, a 3. Sz. Által ános
Iskola igazgatója. A továbbtanulást segítő ala
pítvány kuratór iumának tagjai : dr. Hanyecz
Vince, HunyadPéter, dr. Iványi Lajosés Már/Oli
Gábor.

Mint azt dr. Iványi Lajos mondta , az adomá
nyokat az Endrőd és Vidéke Tak arékszövetk e
zet különsz áml áj ára várj ák , s az összeg felhasz

nálásáról e kuratórium dönt majd . Az alapít
ványból csak a helybéli sz ü l et és ű, és a 3. Sz.

Ált alános Iskolában végzett fiatalok részesül
hetn ek .
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Két év múlva készen lesz?

Öten pályáztak

hatónak a pályázati kiírás alapján, s ily
módon Szász Imrével és Márton János
sal beszélgetett el a bíráló bizottság és
a vezérigazgató. Mind a bizottság, mind
a vezérigazgató Szász Imre pályázatát
találta színvonalasabbnak. A döntés en
nek ellenére kissé elhúzódott, és csak
október 2-án derült ki, hogya gyoma
endrődi üzem élén Szász Imre marad.

- Milyen elképzelésekkel kezdi öt esz
tendőre szóló megbízatását? - kérdeztük
Szász Imrétől.

- Először is a nyomda belső helyzetét
és piaci pozícióit szeretném megszilárdí
tani, bár a pozícióink most is kedvező

ek. Megrendelőinkmind a minőséggel,

mind a szállítási készséggel elégedettek,
de helyzetünket tovább kell szilárdítani,
új munkakapcsolatokat kell keresni.
Ugyanakkor égetően szükséges egy hat
van-nyolcvan millió forintos épület- és
gépi beruházás. Tudom, hogy erre ma
nemigen van pénz, de a fejlesztésre min
denképpen áldozni kell, hiszen az el
múlt tíz évben ez ügyben alig történt va
lami Gyomaendrődön. Mindemellett
a Kner Nyomda dolgozóinak fizetése is
rendkívül alacsony. Az Ipari Minisztéri
umhoz tartozó 15 nyomda közül a Kner
a legfőbb termelési mutatókat tekintve
az első három között van. A dolgozók
bérét összehasonlítva pedig a 12. he
lyen! A vállalat vezetésének mindent
meg kellene tenni a béremelés érde
kében! A gyomaendrődi üzem meg
határozott bértömeggel rendelkezik,
ezt túllépni egyenlőre nem könnyű.

Olyan szabályzókat várunk, amelyek az
eredményesség növekedésével arányo
san lehetővé tennék a bérek növekedé
sét is. Ma már a dolgozókat nem csak
a Kner név szakmai presztízse motivál
ja, hanem elsősorban a pénz. Az elkö
vetkezendő öt év alatt évi 13-15 százalé
kos béremeléssel el kell érnünk a gyo
maendrődi üzemben a 180-200 ezer fo
rintos bérszínvonalat - mondta Szász
Imre.

munkaviszonnyal rendelkező igazgatót
november l-től vezetői munkaköréből

felmentették. Helyére december l-ig
pályázatot kell kiírni. (Erről bővebben

következő számában olvashatnak.)

ződés értelmében a költségvetési üzem
saját kockázatára átalányáron 45 millió
600 ezer forintért vállalkozásba vette az
iskolaépület kivitelezését. A szerződés

ben rögzített munkák évenkénti üteme
zése szerint-1991. július 3l-i befejezés
sel- ez évben az alapozási, külső vízve
zetékszereIési, kerítésépítési munkák,
1990-ben az épületszerkezeti, tetőfedő

munkák, belső vízvezetékszerelés stb.
és 1991-ben a belső szerelési és burkolá
si munkák készülnek el. (Képünkön az
új iskola rajza)

A kivitelező minden munkálatot első

osztályú anyagból és első osztályú minő

ségben vállalt kivitelezni.
Mit lehet erre mondani? Majd meg-

látjuk. . . M. L.

- Tudomásom szerint a szeptember
5-i határidőre öten adták be pályázatu
kat, ebből ketten a gyomai üzemből,

egy a békéscsabai nyomdából, ketten
pedig külsőként pályáztak - mondja
Szász Imre, aki immáron nem titok,
hogy október l-től öt éven át vezeti
a gyomaendrődi üzemet.

A vezérigazgató által létrehozott öt
tagú bizottság csak a két gyomaendrődi
pályázó - Szász Imre és Márton János
diszpécser - pályázatát találta elfogad-

A Kner Nyomda Gyomaendrődi

Üzeme üzemvezetőimunkakörének be
töltésére augusztus elején pályázatot ír
tak ki. Augusztus l5-én ugyanis lejárt
Szász Imre üzemvezető egyéves megbí
zatása, ám ezt követően - mint az ko
rábban megszokott volt - a vezérigazga
tó nem hosszabbította meg meghatáro
zatlan időre Szász Imre megbízatását.
Ehelyett az új vezérigazgató Balog Mik
lós úgy döntött, hogy az állást pályázat
útján tölti be.

Beruházás és béremelés a nyomdában?

Iskolát épít JI költségvetési üzem

Szász Imre marad

Döntött avégrehajtó bizottság

Farkas Sándor
korkedvezményes nyugdíjba megy...

Szeptemberi számunkban már hírt
adtunk arról, hogy a város tanácsa dön
tött az új ipari szakközépiskola építésé
nek megkezdéséről.A tervdokumentá
cióban kalkulált 60 millió forintos beru
házási költséghez 47 millió forint áll ren
delkezésre, amelyből 32 millió forintot
a megyei tanács céltámogatásként bizto
sít és 15 millió forint a helyi forrás. A ta
nács által kiírt pályázatra a helyi Fa- és
Építőipari szövetkezet, valamint a költ
ségvetési üzem nyújtott be vállalkozási
ajánlatot. Szeptember 27-én lezajlott
végrehajtó bizottsági ülés a rendelke
zésre álló forrásra figyelemmel és több
egyéb szempont mérlegelése mellett
a városi költségvetési üzem ajánlatát fo
gadta el. A megkötött vállalkozási szer-

A tanács végrehajtó bizottsága október
18-i ü!ésén a testület úgy foglalt állást,
hogy Farkas Sándor, a 2. Sz. Általános
Iskola igazgatójának korkedvezményes
nyugdíjaztatását támogatják. A 39 éves
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Vegyesvállalat alakult

Széklábgyár Békében
A Béke Tsz 1986-ban hozta létre fa

üzemét, ahol kezdetben a 15 dolgozó
raklapokat és ládákat készített.
A melléküzemág akkoriban 5-6 millió
forint bevételt biztosított a szövetkezet
nek. Időközben azonban a raklapgyár
tás országszerte elterjedt tevékenység
lett, így e munka jövedelmezőségerom
lott. A szövetkezet vezetése ez év elején
úgy döntött, hogy más jövedelmező te
vékenységet keres az üzem számára. Így
került szóba különböző bútoraIkatré
szek gyártása. A Csongrádi Bútorgyár
nak például a konyhabútor-családjához
ülőkét gyártott a Béke Tsz.

Sikerült kapcsolatot teremteni egy
nyugatnémet céggel, amely Szabolcs
megyében már gyártatott bérmunkában
különböző bútoraikatrészeket. Az
NSZK-beli cég a szabolcsi üzletét meg
szüntetve munkát ajánlott a Béke
Tsz-nek, amely kapott az alkalmon és
október közepén kft-t alapított fao,
fém tömegcikk előállítására és for
galmazására. A vegyesvállalat 25 millió
forintos közös vagyonának több mint
fele a Béke Tsz-t illeti, egyharmad rész
a nyugatnémet Schlemayer cégé, s egy
kis rész az Artex külkereskedelmi válla
laté.

A faüzem szék- és asztallábakat gyárt
majd ragasztott és formázott kivitelben,
s a termeléshez a német fél korszeru
olasz gépsort biztosít. A tervek szerint
a kft éves árbevétele 25-30 millió forint
lesz, melybőlmintegy 10 millió forintnyi
értékű exporttermékre számítanak.
A faüzem létszáma duplájára gyarapo
dik, s a dolgozók - akik várhatóan két
műszakban termelnek - a kft alkalma
zottai lesznek, s tagságuk ily módon
megszünik a szövetkezetben. A kft al
kalmazottainak fizetése várhatóan na
gyobb lesz mint a környezetükben dol
gozóké.

Vásárra vitték akazánokat PALLAS MODE

APRÓHIRDETÉS

VIDEOFELVÉTEL
Polgári és egyházi esküvők és névadók, lakodalmak, vállalati rendezvények video

felvéteiét vállalom , szövegszerkesztéssel és utóhangosítási lehetőséggel
Éliás János Gyomaendrőd,Csokonai 22.

Szabó Dénes: Olcsó és jó minőségű ciF5:<el
akarunk gyártani

Ez év májusa óta működik Gyoma
endrődön a békéscsabai székhelyű

Munkavédelmi Szolgáltató Kisszövet
kezet bőrdíszműrészlege. A Pásztor Já
nos úton a volt GELKA helyiségében

és lábbeli-javítással foglalkozik. Jelen
leg férficipőket készítenek naponta
mintegy 15 párat. Megtudtuk, hogy ter
mékeiket Pallas Mode néven hozzák
forgalomba elsősorbana Skála GT üzle
teiben, valamint magánkereskedőknél.

Mint azt Szabó Dénes részlegvezetőel
mondta, mindig az igényekhez és a di
vathoz igazodva olcsó, de jó minőségű

lábbeliket kívánnak gyártani, melyek
ből Gyomaendrődön is gyakran rendez
nek vásárt.

érdeklődés a gyomaendrődi kazánok
iránt, sőt a leendő vásárlók mellett
a MÜÁRT, a Vasért, a Vasvill és a Ská
la cégek képviselői is felkeresték a gyo
maendrődi vállalat kiállítását. A vásárra
egyébként elkészült a gyomaendrődiek

új színes prospektusa, termékismer
tetője, amelyből több ezer darab fo
gyott el.

A gyomaendrődi Hőtechnikai és
Gépipari Vállalat ez év szeptemberében
első alkalommal mutatta be termékeit
az őszi BNV-n látogatóinak. Korábban
ugyanis, mint Körös Kazángyártó és
Gépipari Vállalat csak a tavaszi vásáro
kon vettek részt. Porubcsánszki Sándor
tól, a vállalat egyik képviselőjétől a vá
sáron megtudtuk, hogy igen nagy volt az
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Bocsánat Timárné • • •
Lapunk szeptemberi számában ad

tunk hírt arról, hogy nem volt nagy bot
rány a kötőipamál. Mint arra olvasóink
bizonyára emlékeznek, egy névtelen le
vél nyomán kérdeztük meg a Gyoma
Kötőipari Szövetkezet elnökét, mi igaz
abból, hogy a névtelen levélíró szerint
"a szövetkezetnél súlyos visszaélésre
derült fény ... Timár Sándorné árufor
galmi vezető több tízezer forintot érő

árut elsikkasztott ... "
Dinya Máté elnök elmondta többek

között, hogy vizsgálatot végeztek ez
ügyben, s "elszámolási hiányosságot,
a társadalmi tulajdon hűtlen kezelése

miatt fegyelmi eljárást indítottak a szö
vetkezet áruforgalmi csoportvezetáje
ellen, aki ezt követően azonnal kilépett
a munkahelyéről. A szövetkezet vezető
sége ugyanakkor kötelezte a 35 ezer fo
rintos kár megfizetésére."

Cikkünk megjelenését követően

előbb levélben, majd személyesen ke
reste fel szerkesztőségünket Timár Sán
dorné, aki jelenleg a Békéscsabai Álla
mi Gazdaság pólóüzemének meósa, s az
alábbiakat nyilatkozta:

- Tiltakozom a cikk ellen és nyilvános
bocsánatkérésre tartok igényt, ugyanis
ellenem semmiféle fegyelmi eljárás nem

folyik és nem is folyt. Aztény ,hogy asző

vetkezet főkönyvelőjévelvolt elszámo
lási vitám, de ez ügyben semmiféle fele
lősségrevonás nem történt. E vita miatt
sem hiány, sem kár nem érte a szövetke
zetet. Nincs szó 35 ezer forintról sem, az
elszámolásvitám egészen más értékű,

hogy mennyi, az még vitatott. A szövet
kezettől pedig azért jöttem el, mert két
ezer forinttal több fizetést ajánlottak,
s ezt vétek lett volna nem kihasználni.

Timárné bocsánatkérést követel, la
punk olvasói pedig vélhetően az igazsá
got, mert ugyebár az érintettek egymás
nak ellentmondóan nyilatkoznak ...

Dinya Mátékéthatározatotküldöttszerkesztőségünknek
Cyoma Kl;):t6t.pari S~l:Svetkor;et

CvomDeodr6d, R6eolc Ilt 52.9~.

~11;z.. 11969.

A~ Ipari Sr;övetkec:ete'lcr61 aoz:616 é3 t1::ibbezjr módoaitott
1971r évi 32 ln:. t<srv6oyerejU rendolet IISr.t/ 36. stc_
\«tIn(Dak J. be1::or:désébeo. valamint Q Cyoma Köt6ipari
Stl:Svotk:e~et S1:0rv&teti 63 mUködéo1 e'eebUYi:ot9.boo meg..
bet'rot:ott jogkör3mbea elj1rv& meghoc:tol:l 1\ kl:Svetkez6'

h e. t §. r o oz; Q t o t ..

Gyoma k<st6'1peri St!;ivotkotet
Gyoll1s90dr6'd. HiSol:Sk ut 52 .. 9Z.

Gyotl1sel lr6d. 19S9.aug..14~

T ~ m §. r S'.iodoroé sz. Kovics KIhe, aki Endr6dö'n
1948.. VIL6 ~ napj6.a sr.tilotet t, e.nyjo neve G:'1rf'!is Ter6z,
nem.BZ.: 2 480706 017) • Gyomeendr6d, ~zik18i S. ut
22 ez;. alatti lakost, e Gyoma Kö'téiperi Szövetkezet tag
Ht B 8cövetkezatokr61 3::;616 1971~ évi 3. 8't~ törvé'Oy
81 68 82 nalce,uiook L beko'l:dé88 81opj~n 21.001.40 ft
ÖS3teg megf1t.etésére kötelezem ..

Kötelet:e;;:r, Tim'r S~ndorné Kov9.Cfl iQ~re s:.6votkezeti tt'lgot,
bog:, e fentiekben terhére meg'llopttott 6.J13zeget e SZö7et
kezet p':nz:~r1.~8 e:on ~at~!":lz;et jogerórc e:nelkedésát51
számitott 15 napon bolUl - kUlönbcc1 véa:t'ehajt~8 terr.é
':el _ fiz;09S6 be.
:::00 bFJt9..rozatcm ellen a ké'l:hesitést kövotó 15 napon be
IUl a sz1Svotkoeot Döot5b1zottBtfg(09.1 lonC't halasztó hG
tUyu fellobbezéa8el lSloi..

Indokol§"

71mh S<indorn.1j II Gyocna ;(ötóiperi Seöv/Jtkc ;o. et tagja, aki
~ruforE:c:lmi c:J:)pl')rtve=('tö'l. rnur:h~;;:"bec ck.le;otik.
Noveutt szóbeli mer,b1d.s alap,Hn jOE:?~'llt volt fl. 3::(:)
vetlcet:et el~okvé SFJj-H termolénU készl':'t':lioek kUlöob(lző
vHlalatoko9.1 é3 n~vctke2:oteknél törten" ~rul)it1t1ho..
TiJo{r .<;éndorné a ~t~vetkoz&ttól at eladni sd:ndékol:ott
texvllikke:t D8j~6 J6uefné kénhu rakt{:-;c~r.otót61 vetto
!it.. A= {:-':s1t~!Jre. ~tvctt termók:ekr61 er:,y rUt;etboo foljoc;y
zéu lcéa<:Ul t, atonben el: esyee alkalmakko:- §.tvételre ke
l"Ult cikkel: ~tvételét T1.lD9.r S§.ndoroé erytlco egy esetben
sem irt") e-l~. e rU:z:etot mind~n e3lHben c:J'Ak Dejkóné ezie-

~~l~~t6~~;i~~;~k~Z~u~~5~:~~~:~~~: ll~o' ~~ceoTJlag?ltet te.
A fenti.ek .?'tcr1nt ~tvételre kerUlt tCTmQ:-:ek olst'ÍJnolhe
oor{n meg§.llepit~st nyert~ hogy 'i'111l1::- S4lndorné ar. {Itele
~t"ett termékek elez;{moH.sit ceak réa7.beo ejtette mog.
A~ err61 k6l1cUlt és 1989 .. julius 21._éo r<:elt - T1mo!r
Shdorné 4ruforg. oeop .. vozat6, Jeoei L(Slr.16n6 m.t1.8zakl
vet:et6, "falamiat AUer JÓt:8efné f6köuvel6 Utal al41rt
emlékeltetó a klSvetkez6ket Ulepitotta meg ..
T'1m9:r S'-txioraénak 1969 .. jul ... 24 .. -éo fennQl16 tortoe{ea ,
34 .. 621.40 ft vol t áeped 19 a lel t9.r elv~s:'l:é8ének ae ered
ll1éoyeként ... r:bb61 oz ~8sr;egb61 korrtg§.19osl""fl kerUlt
2 .. 820 .. - ft, igy er. oladmol~s váglegea Hedm6nye 32 .. 001.40
ft.. lett ...
Eooek jogossiS!S.t T'imh S9:odoroé alhr{s;val eliemerte,
VOe:Y1s tudom.~lJUl v~tte, hogy QC (ltola á~vett termékek
el1eoértékéb61 ean)'1 összeggel a növen .)'tet felé nem "r;(
molt d. AODak megf1:::etén6t v1llalta is, 3%oQban ct)Qk: rósr._
letekben •
A sel:Svetkeut1 tl::51'1l'éay 82. e'Zak:llse~nek :. bekeedége alap
j~o a vls8~e3r.olgUtat(l!I'i vegy elet!ilOlold"Ji kl:SteleecttDég
gel itvett dolgokban keletketett h1(cyér~ e. teg teljes
egéB~ében felol ..
'rek1atette1 t'lrra, bogy az elof;(molh er,Jményekéot a ren
delke'l:éllre nló bi:;onylo.tok alepj4.o egyertelmUeo oyert
megillepit'Í8t Ile a körUlménr' misr.erlot 'L'1mir S1cdoroé ar.
Htala értékes1té&re (tvett termékak vOTutkoz9.9o).bDn

~~,~~l~:~~k ~;g~~:~~~8~;;1~;f~:~:l1k~~:~~~;:~ nem tudott,
A v1:z:sg9:1at sod.n oly~n ki::lrUlrnéoyek oem ;II!':-Ulte.k Cel, BDle
lyek indokolt!l:k 9010a 'i'tm1r Mndornci rü:letf1zeté3i ká
relmét. edrt I!!l. roodolkecó ré.szbea megha~!l:rocott hath 
id6o. belUlkötele:te1n G. teljes hUny lDerfizetéBére_

Cyomsendród, 1989 .. augusztus 14 ..

""c
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Gondozatlan temetőink

Kétszázezerért is ritkán ürítenek

VároSUIlk polgárai gyakran kifogásolják temetőink állapo
tát. Térdig érő gaz burjánzik a sírok között, a szemeteskonté
nerek már hónapok óta tele vannak és elszáUitásukról senki
sem gondoskodik. Megtudtuk, hogy a városi tanács a költség
vetési üzemrnel kötött szerződést, melynek alapján az üzem
a tanácstól kapott évi 200 ezer forint ellenében köteles a gyo-

mai és az endrődi közternetőket rendben tartani. A költségve
tési üzem - mint az képünkön is látható - nem túl nagy igyeke
zettel végzi a rábízott feladatot. A ritkán elvégzett munka
okairól megkérdezhettük volna az illetékeseket, de a külön
böző "objektív akadályokra" való hivatkozást már is
merjük ...

Választ várunk a vízműtársulattól

Kétszer kell fizetni?
Szilágyi Sándor gyomaendrődi lakos

vízműhozzájárulásfizetési kötelezettsé
gévei kapcsolatban fordult szerkesztő

ségünkhöz. 1985. novemberében meg
vásároltak egy lakóteIket, amely telek
megosztás útján jött létre. A telek vételi
ára tartalmazta az utcában meglévőköz-

művek (villany, víz, járda) hozzáférhe
tőségét is, hisz ha ezek a közművek nem
lettek volna, úgy a telek ára kisebb lett
volna.

A telek megvásárlása utáni évben
meglepetésükre a helyi vízműtársulat

8100 forint vízműhozzáj árulást vetett ki

terhükre. A telek ára tartalmazta a köz
műveket, ezért méltánytalannak érzi,
hogy kétszer fizessenek.

Kérdésük, hogy mennyire jogszerűaz
ilyen eljárás, mert egy rókáról két bőrt

nem lehet lehúzni szerintük. Várjuk
a vízmű társulat válaszát!

MOZIMŰSOR

KOSSUTH MOZI

A híradó sztárjai (amerikai)
RendőrakadérniaII. (amerikai)
Halálos fegyver (amerikai)
Ökölharcos (amerikai)
Roger, nyúl a pácban (amerikai)
Jó reggelt, Vietnam (amerikai)
Csók, anyu (magyar)
RendőrakadémiaIII. (amerikai)
James Boond, a magányos ügynök
(amerikai)
Gondos bocsok (amerikai)
Istenek fegyverzete (hongkongi)
Csupasz pisztoly (amerikai)
Éjszakai motorosok (japán)
Halálos mánia (amerikai)
Iskolakerülők(magyar)
Pink Floyd: A fal (amerikai)

APOLLÓ MOZI
NOVEMBER

2.
3-4.
5-6.
9-10.
11-12.
11-13.
13.
16-18.
16-18.

19.
19-20.
23-25.
26.
26-27.
30-1.
30-1.

Ökölharcos (amerikai)
Gyilkos optika (amerikai)
Lenullázott légió
Magyar József dokumentumfilmje
a szívinfarktusról
Dirty dancing (amerikai)
Csupasz pisztoly (amerikai)
Robotzsaru (amerikai)
Végzetes vonzerő (francia)
Vasmadarak (amerikai)
Mamba (amerikai)
Új földesúr (magyar)
Piedone Egyiptomban (olasz)
A légy (amerikai)

NOVEMBER

4.
5.
6.

11.
12.
13.
18.
19.
20.
25.
26.
27.
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Fúrnak a híd alatt ...

Javában folynak már a vasúti híd kor
szerusítési munkálatai, melynek bern
házója a MÁV Szegedi Igazgatósága,
kivitelezője a GANZ MÁVAG Acél·
szerkezeti Gyára és a Hídépítő Vállalat.

Ez utóbbi cég az úgynevezett SOIL
MEC technológiával végzi a pillérek kö
rül a mélyalapozást olasz és amerikai gé
pekkel. Az említett technológia tulaj
donképpen egy olasz cölöpözési rend-

szer, amellyel 1800 mm átmérőjű és 4S
m mély helyszínen készült, fúrt vasbe
ton cölöpöket lehet készíteni. A több
mint 90 éves hídszerkezet két pillére kö
ré erősítéskénttizenhat 1200 mm átmé
rőjű vasbeton oszlopot helyeznek el
20-21 méter mélyen. Október 6-án még
a híd pillérjétól mintegy 10 méter távol
ságra a próbacölöpözés készült, s ezt kö
vetően kezdtek hozzá a már említett 16
cölöp elkészítéséhez. Mint azt Breuer
László művezetőtől megtudtuk, a mun
kával november első hetére kell elké
szülniük.

Ezzel egy időben a Dévaványa-Gyo
ma vonalon épült 96 éves vasúti hidat el
bontják, s a pillérek megerősítése után
új acélszerkezetet építenek.

A munkálatok megkezdése előtt

a munkaterületre, a pillérek köré több
mint 8 ezer tonna követ szállítottak, me
lyet az új híd elkészülte után felszednek
és elszállítanak. A Körösnek e szakaszát
eredeti formájában állítják vissza úgy,
hogy a természet kárt nem szenved.

Képeink október első hetében ké
szültek.

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy tragikus baleset történt a vasúti hídnál. Tóth Lajos (36 éves) hajdúdorogi lakos, betanított hegesztő,
a Ganz-Mávag Acélszerkezeti Vállalatának dolgozója lángvágóval daraboita a dévaványaí hídszerkezet egyík elemét, miközben a hídelem
két szegecse elszakadt. A 15-20 mázsás hídelem Tóth Lajosra esett, akí a helyszínen meghalt. A baleset körülményeit a rendőrség a

munkavédelmi felügyelőséggelközösen vizsgálja.
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Rendeleteket módosítottak
A tanácsi testületek hatályos rendele

teinek és határozatainak felülvizsgálata
után a szeptember B-i tanácsülés több
rendelet és határozat rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről, és módosí
tásáról döntött. Ennek oka, hogy a jogi
normáknak összhangban kell lenniük
a jelen társadalmi viszonyokkal, s a ma
gasabb szintű jogszabályokkal. A mai
magyar politikai és társadalmi körülmé
nyek közepette ugyanis több rendelet és
határozat ma már nem érvényesíthető,

azokat túlhaladta az idő.

A demokratizálódó társadalom és ha-

talomgyakorlás igényeként, és a színe
sedő politikai paletta mellett indokolttá
vált a tanács együttműködési kapcsola
tának, a döntéselőkészítés során jelent
kező véleménykérésnek, javaslattétel
nek és egyeztetésnek a lehetőségét meg
adni az új és újjá alakult politikai szer
vezeteknek is. így a testület a tanács és
a lakosság kapcsolatairól, a lakásügyek
ről, a díszpolgári címről szóló tanácsren
deletek, továbbbá a tanács szervezeti
szabályzatának módosításával a fenti el
vet valamennyi működó szervezetre ki
terj esztette.

Szociális osztály
A szeptember B-i tanácsülés egyetér

tésével új szakigazgatási szerv alakult
a szociális és egészségügyi feladatok el
látására. A szociális és egészségügyi osz
tály az igazgatási, valamint a művelődé

si-, egészségügyi, ifjúsági és sportosz
tály dolgozóinak részbeni átcsoportosí
tásával jött létre. Az új osztály feladatá
hoz tartoznak a szociális, segélyezési
ügyek, a gyámügy , a település egészség
ügyi ellátásának szervezése, a tartási,
öröklési szerződésekkel kapcsolatos
ügyek, valamint a lakásügyi kérdések.

A tanács testülete pályázat alapján az
új osztály vezetőjévé Csorba Csabát ne
vezte ki.

Focieredmények

Kamut-Gyomaendrőd1:2
Gyomaendrőd-Kondoros 3:0

Orosháza Határőr-Gyomaendrőd 1:1
Gyomaendrőd-Sarkad 4:0

- A szakosztályvezetés termé
szetesen örömmel nyugtázza a csa
pat eddigi jó szereplését, de nem
sütkérezünk a siker fényében

mondja Vass Ignác szak
osztályvezető. - Messze van még
a bajnokság vége. Továbbra is azt
kívánjuk tudatosítani a játékosok
kal, hogy csak a becsületesen elvég
zett, hétköznapi munka hozhat
eredményt a hétvégi mérkőzések

re. Ugyanakkor bízunk abban is,
hogy túljutunk a kritikus anyagi
gondjainkon, és teljes erőnkkel

csak a játékra koncentrálhatunk ...
nyilatkozta Vass Ignác, szakosz
tályvezető.

Nyitás előtt

az első gyomaendrődi butiksor

1956. október 23.

(Az ünnepi eseményekről lapunk követke
zö számában számolunk be.)

- gyomaendrődi MDF szervezete mellett
- akárcsak Endrödön - a HNF, a Kisgazda-
párt, az SZDSZ, illetve a Szociáldemokrata
Párt helyi szervezetei helyezték el a kegyelet
koszorúit.

Október 23-án 17 órakor az endrődi katoli
kus templomban az 1956-os áldozatokért
gyászmisét tartottak, utána a hősők emlék
múvénél emlékbeszéd hangzott el, majd ko
szorúkat helyeztek eJ. 18 órától a gyomai hö
sök emlékmúvénél Sipos Tas Töhötöm refor
mátus lelkész mondott beszédet, majd
a mindkét helyszín eseményeit rendező

• •••

Mezőberény oák.
Mezőberényav.
Orosháza av.
Orosháza av.
Vésztő oák.
Szarvas av.

október 21.
november ll.
október 15.
november 19.
november 2.
október 29.
Rövidítések:
oák.: országos álIat- és kirakodó vásár
oá.: országos állatvásár
av.: autóvásár

VÁSÁRNAPTÁR•

Szeghalom av.
Battonya oák.
Békéscsaba av.
Békéscsaba oák.
Békéscsaba av.
Dévaványa oá.
Gyula oá.
Gyula av.
Kondoros oák.
Medgyesegyháza oák.

november 19.
október 29.
október 22.
november 4.
november 12.
október 27.
november 3.
november 4.
október 28.
október 22.

•

Halálesetek

Orosz László, Timár Antalné Szuro
vecz Teréz (1909), Szücs Lajos, Köles
István, Megyeri Istvánné Czeglédi Lí
dia, Farkas Dénes Imre, Kiss József

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
Timár Csilla és Tokai Tibor szeptem

ber 9-én, Hegedüs Beáta és Csató Zol
tán szeptember 16-án, dr. Nagy Katalin
és Hajdu Árpád szeptember 23-án, Cse
rép Anikó és Munkácsi Lajos szeptem
ber 30-án, Giricz Ilona és Andor Olivér,
Fridrich Angéla és Oltyán Lajos, Bor
gula Mária és Bótos László Vilmos, Áb
rahám Ágnes és Farkas Imre, Szabó Er
zsébet és Szabó Tibor valamint Mátyus
Erika és Köles Tibor október 7-én.
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Férgesedik Magyarország

GYOMAENDRÓDI HÍRADÓ

A giliszta nem eszik tápot • I:!: •

Ötven éve írta aGyomai Újság

Akövetkező levelet kaptuk
Gyoma Község Elöqáróságától

Az elmúlt évtizedekben az állam min
dent elkövetett, hogya magyar paraszt
kedvét elvegye a háztáji állattartástól.
A magyar paraszt etette a disznót, fejte
a tehenet, s amikor év végén elkezdett
számolni, rájött, hogy mindenki jól járt
az üzleten, csak ő fizetett rá. A magyar
paraszt káromkodott egy kiadósat, s dü
hében bezárta a disznóólat és az istállót.

A magyar paraszt azonban képtelen
munka nélkül otthon tengődni,s miután
udvarából kihajtotta az utolsó disznót és
szarvasmarhát, azon törte a fejét, mi
lyen állattal próbálja meg kijátszani azt
az államot, amely évtizedeken keresztül
becsapta. A magyar paraszt leleményes
ember, s elkezdett gilisztázni. A giliszta
gusztustalan féreg, emberi fogyasztásra
alkalmatlan, így az állam nem tud mit
kezdeni agilisztával, felvásárlási árát
nem tudja önkényesen lecsökkenteni.
A giliszta másik nagy előnye, hogy nem
eszik tápot, így az állam a táp árát sem
tudja emelni.

A gilisztázáshoz nem kell más, mint
a földre teríteni egy dróthálót, a dróthá
lóra fóliát, a fóliára trágyát, atrágyába
pedig gilisztát, s miközben agiliszták
eszik a trágyát, sok-sok kisgiliszta látja
meg a napvilágot.

A sok-sok gilisztát a magyar paraszt
eladja egy másik magyar parasztnak,
darabjáért kap 20 fillér és l forint közöt
ti összeget, s a gilisztavásárló egy idő

után maga is eladó lesz, a magyar pa
raszt adja-veszi a gilisztát, s jól jár. Gi
lisztázik a félország.

Azt mondja Máté Imre, aki maga is
gilisztázik Tápon, hogy gilisztaügyben is
fordítva ülünk a lovon. E tevékenység
célja és végeredménye ugyanis a hu
musz, ami senkit sem érdekel. Minden-

KOÓS, ZÁRAV-VÁMOSI

November 3-án 20 órától
aDéryné Művelődési Házban

KoósJános

kinek a giliszta a fontos, rövid távon az
hozza a hasznot. A hosszú táv pedig
nem számít, a magyar parasztot leszok
tatták arról, hogy évekre előre tervez
zen. Ezért vált főszereplővé a giliszta,
s ezért szorul háttérbe a humusz.

Máté Imre állítja, hogy a kertjében
kipróbált humusz csodákra képes. Ak
kora málnák termettek kertjében, hogy
a falu népe csodájára járt, s a humusszal
beszórt paprika három héttel előbb ho
zott termést, mint másoknál. Máté Imre
tapasztalatait megerősítik a nyugati or
szágok eredményei, ahol a biokertészet
nek nagy hagyományai vannak. Ahol
már régen rájöttek, hogy a vegyszerek
ártalmasak az ember egészségére, s hu
muszt használnak. A magyar mezőgaz

daság azonban nem használ humuszt,
mert a téeszek zárszámadó közgyűlése

in nem az ember a fontos, hanem a
győzedelmes statisztikai jelentések,
hogy hány hektáron mit takarítot
tak be.

"A Gyomai Újság Tekintetes Szer
kesztőségének, Helyben. Tárgy: Gyo
ma község kérvénye a mezőtúr-dévavá

nyai és a gyoma-túrkevei vicinális utak
kiépítése ügyében.

Szíveskedjék becses lapjában köz
zétenni, hogyam. kir. kereskedelem
és közlekedésügyi miniszter úr
40.685/1939. XI: számú leíratában érte
sítette a vármegye Alispán urat, hogy az
út kiépítése mintegy 685.000 pengőt ki
tevő építési költséget igényel, melyre fe
dezet sem a törvényhatósági útalap, sem
pedig a rendelkezésre álló hitelek terhé
re nem biztosítható, ezért a kérelem
egyelőre nem teljesíthető.

Kérem egyben az újságban közzéten
ni, hogy vármegyei Alispán úrtól nyert

A magyar mezőgazdaság mellett az
OTP-t sem nagyon érdekli a humusz.
Kezdetben ugyanis három évre adta
a kölcsönt a gilisztázáshoz, újabban
azonban l évre redukálta. Az persze
igaz, hogya gilisztákból hamar visszafi
zethető a pénz, ha azonban valaki ko
molyan veszi, és mégiscsak a humuszt
tekinti fő célnak, akkor egy év alatt kép
telen törleszteni a hitelt.

Azt mondja Máté Imre, hogy az OTP
mellett még nagyon sok helyen nem tud
ják, hogya gilisztát eszik vagy isszák.

A nálunknál fejlettebb országok
azonban tisztában vannak vele, s min
den mennyiségű humuszra vásárlók.

A humusz megy nyugatra, a giliszta
pedig marad itthon, s közben férgesedik
Magyarország.

Kotoszár Tamás

Megjelent a Tér-kép
szept. 21-i számában

felvilágosítás szerint az újság múlt heti
számában felvetett utépítési terv telje
sen lehetetlen, mivel erre részben fede
zet nincsen, részben pedig a vármegyei
útépítési program hosszú évekre előre

ki van dolgozva, s ezért a már tervbevett
gyoma-mezőberényi út lesz elsősorban

kiépítve, a már kiépített gyoma-déva
ványai út után s vármegyei Alispán úr
sokkal fontosabbnak látja, hogya jövő

ben, amikor majd erre lehetőségnyílik,
a gyoma-túrkevei út legyen kiépítve,
mivel ez által a körösöntúli, póhalrni
és csudaballai lakosságot a kiépített
út révén közelebb lehet hozni a köz
séghez.

Gyoma, 1939. augusztus 16. Teljes
tisztelettel: Dr. Szász Lajos főjegyző."

November 13-án 18 órától
aKatona József Művelődési Házban

Záray Márta
Vámosi János

estje lesz
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Kőszönjük minden kedves pályázónknak arészvételt,
asok ötletet, javaslatot, jókívánságot
A2000 Ft értékő ajándékkosarat

aPARKnévbekűldője nyerte
Jeligéje:"Szeretettel várjuk kedves vendégeinket"

A Praktik Kisszövetkezet ligeti vendéglöjének új neve tehát

PARK gyorsétkező
Kérjük, hogya nyertes jelentkezzen aPraktik irodájában,

Kossuth u. 2111- Jenei László elnők
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Az. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél

1989. OKTÓBER

aTakarékossági Világnap 3 napon keresztül tart
Október 29-én vasárnap 7.30-12 óráig

október 30-án hétfőn 7.30-18 óráig

október 31-én kedden 7.30-18 óráig

helyezheti el megtakarított pénzét az endrődi (Lenin u. 1/1.)

és a gyomai (Kossuth u. 30.) kirendeltségeknél

Minden betét után az összegtől függően ajándékot, 10000 forintonként 1 db sorsjegyet adunk

Az országos sorsoláson a főnyeremény:

3 db MARUTI személygépkocsi

Emelt kamatokat fizetünk, valamint a kamatadót továbbra is a takarékszövetkezet fizeti

Bővebb felvilágosítással szolgálnak dolgozóink a helyszínen,

ahol szeretettel és kávéval várják Önt is

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

s
Jó állapotban lévő, keveset használt, hiba
mentes ORION mini hifi-lOronyhoz való
erősítő eladó. Ára: 4500 Ft.

Eladó egy Hamburger zongora. Érdeklődni

lehet napközben 7-16 óráig a 31-211-es tele
fooszámon Fülöp Katalinnál.

Maraton, 10 sebességes piros versenykerék
pár eladó. Érdeklődni 16 óra után a Hunyadi
u. 4. sz. alatt, vagy a 31-921-es telefonon.

Monori széntüzelésű kazán eladó. Érdeklőd
ni: Hanyecz Vilmos Gyom2.endrőd, Hámán
Kató u. 10.

Benzinnel üzemelő szivattyú eladó. Érdek
lődni: Gyomaendrőd,Wesselényi u. 18.

Autórádió R, K, H, URH I-II hullámsávval,
elektronikus antennával és bangszóróval ela
dó. Érdeklődni: a 31-397-es telefonon 18 óra
után.

Fender Bassman erősítő 100 Wattos hangfal
lal, Cimar basszusgitár eladó. Telefon: 31
973.

A Tanács u. 10. sz. alatti családi ház és 200
négyszögöl építési telek eladó. Érdeklődni:

a fenti címen lebet.

Elcserélném összkomfortos, egyszobás Kol
mann-telepi lakásomat hasonló ősszkomfor

tos gázfűtésű, kétszobás lakásra. Pénzben

megegyezünk. Érdeklődni: Gémes Istvánné,
Bajcsy u. 71.

Gyomaendrődön a Tanács u. 2. sz. alatti ház
sürgősen eladó. Irányár: 420000 Ft. Érdek
lődni lehet: GyomaendrődMező L-ltp. 19/B.
III. 8. BrunéknáJ.

Kocsorhegyen 1200 négyszögöl szántó, illet
ve gyümölcsös eladó. Érdeklődni: Gyoma
endrőd Deák u. 30.

A Mező Imre-Itp.-en, a benzinkút mögött ga
rázs eladó. Érdeklődni lehet: Árpád u. 29/1.

A gyomai részen vízparti, komfortos, két
szintes, téliesített nyaraló eladó, vagy cserél
hető gyomai lakótelepi gázos lakásra. Tele
fon: 66/25-901.

Olcsó, butik jellegű használt ruhákat vásá
rolhat, a Garas-Ft butikban Endrődön,

a Blaha u. 19. sz. alatt.

Törzskönyvezett, négyhónapos skót juhász
kölyökkutya sürgősen eladó. Érdeklődni:

a 31-938-as telefonon, GyomaendrődÁrpád
u.I0.

Használt import ruházati cikkek vásárolha
tók olcsón az Ani-butikban. Gyomaendrőd

Bajcsy u. 78.

Wado-Ryu Karate-tanfolyam indul a Kiss
Lajos Gimnázium tornatermében. Jelentke
zés: Szombaton 15 órakor.

Biohumusz nagy mennyiségben eladó, vala
mint szerződéskötéssel,OTP-kölcsönnel trá
gyagiliszta is vásárolható kedvező áron. Ér
deklődni: Balog Károly, Mátyás u. 2/a. Tel.:
31-009.

Gyomaendrődön az Ady Endre út 48/1. szám
alatti vízparti lakóház 353 négyszögöl telek·
kel sürgősen eladó. Érdeklődni: Liszt u. 911.
Nótári István.

A November 7.-lakótelepen a 713. számú
kettő és félszobás szövetkezeti lakás eladó.
Érdeklődni: a helyszínen 16 órától.

AKAI duplakazettás sztereó rádiósmagnó
eladó. 24 W teljesítményü, 3 sávos equalizer,
gyorsmásoló, KB, URH és két RH vétele.
Telefon: 31-762. 17 óra után.

Trabant combi egyéves és Trabant utánfutó
eladó. Érdeklődni Gyomaendrőd.Csokonai
u.22.

Eladó Gyomaendrődöna Fűzfás-zugban 964
négyzetméter kert, 20 termő gyümölcsfával.
Érdeklődni: minden nap 15 óra után. Tel.:
31-015.

A Kecskés-zugban 817 m2 vízre néző, villa
mosított telek, termő gyümölcsfákkal sürgő
sen eladó. Érdeklődni a 31-015 telefonoo.

Minerva, oszlopos bőrvarrógép eladó. Ér
deklődni: Szendrei, Áchim u. 18.
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HÁTRAVALÓ

Ez se utolsó ...

Nő a búza ára!

Közlekedési-Szolgáltató Kft
Fa- és Építőipari Szövetkezet, Gyomaendröd Ipartelep u. 5.

Közületek és a lakosság részére az alábbi
szolgáltatásokat ajánljuk:

megbízható, gyors fuvarozást,
külföldi-belföldi kirándulásokra különjáratot indítunk az

igényeknek megfelelően 21 és 34 fős autóbusszal,
áruszállítást, költöztetést, egyéb anyagfuvarozást FIXES IFA

ponyvás, pótkocsis tehergépkocsival,
építőanyagok raklapos árufuvarozását önrakodós IFA pótkocsis

tehergépkocsival,
rakodás WEIMAR T-17412 rakodógéppel, markoló

mélyásókanállal, PRÁGA CKD-OS Snyolctonnás autódaruval,
GAZ-516 hattonás targoncával,

szóródó áruk fuvarozását billenős IFA-SKODA pótkocsis
tehergépkocsival,

nyersbeton fuvarozását TÁTRA MIXER tehergépkocsival.
Telefon: 67/31-934

Vasúti átjáró

••• S a gyomaendrődiek is hasonló helyzetre vágynak

(Karikatúra a Mez6rúrés Vi.déke címu városi lap szeptemberi számáb61)

...ahogy a túriak s7..C'rctnék

A rendőr fia egyest kap földrajzból.
- Apuka, nem tudtam, hol van Afrika. Te tudod?
- Nézd, kisfiam, pontosan én sem tudom. De nem lehet messze. mert

ismerek egy négert, aki minden reggel biciklivel jár be az egyetemre.

A rendőr rászól a gyerekre:
- Itt át ne menj a túloldalra. mert feIírlak!
- Csak nehogy magát írja föl az apukám' - válaszolja a fiúcska.
- Miért, mi az apád?
- Sírkőfaragó ...

Pistike megy az utcán, lóg a taknya. Jóska bácsi megszólitja:
- Kisfiam, nincs papírzsebkendőd?

- Van, de nem adok'

Három öregasszony megy haza a templomból. Meglátnak egy részeg
embert, akinek kilátszik a bulifickója. Elkezdenek tanakodni. vajon ki
lehet. Azt mondja az egyík asszony:

- Ez nem az én férjem.
Erre a másik:
- Ez tényleg nem a te férjed.
Mire a harmadik:
- De még csak nem is falubeli.

- Az Ön anyósa beleesik a kútba. Végig si kit. Három másodperc múl-
va csobbanást hall. Milyen mély a kút?

- Teljesen mindegy!

EZ CSAK VICC' EZ CSAK VICC' EZ CSAK VICC' EZ CSAK VICC

EZ CSAK VICC' EZ CSAK VICC' EZ CSAK VICC' EZ CSAK VICC

24,7
14,2

~
18,4

Áremelés
%

5700
4980
4600

Összesen:

4570
4360
3900

Fenyegeti-e
a házasságtörés veszélye?

Étkezési búza I. oszt.
Étkezési búza II. oszt.
Takarmány búza

Lapzárta után kaptuk a hirt, hogy az Országos Árhivatal az érintett tárcákkal
kiala•.-ított előzetes egyeztetések alapján a mezőgazdasági beszerzési költségei
növekedésének. támogatás csökkenésének ellentételezése, illetve jövedelem
pozíciójának javítása érdekében az 1990. éví termésre az alábbi gabonaárakat
alakította ki. s mutatta be- jóváhagyás céljából-a minisztertanács elnökének:

Jelenlegi Új
termelői ár

forint/tonna

Egy Egyesült Államok-beli pszichiáter állitotta össze az alábbi rövid tesztet,
mely arra próbál rámutatni, fenyegeti-e önt az a veszély, hogy szerelmi
kalandba bocsátkozik, megcsalja házastársát, esetleg el is válik töle. Ha csak
önmaga előtt kiván öszinte lenni, írásos nyomok nélkül oldja meg a tesztet. Az
igenlö válaszokat számolja össze.

1. A hűtlenség. válás gyakori jelenség-e családjában?
2. Ön vagy a partnere volt-e valaha hűtlen, éltek-e bizonyos ideig külön,

illetve elváltan is?
3. Gyermekkorában voltak-e kellemetlen szexuális élményei?
4. Gyakran bírálja-e partnerét hibái, gyöngeségei miatt?
5. Elégedetlen-e a szexuális életével?
6. Úgy érzi-e, hogy mind kevésbé tudnak egyetérteni partnerével?
7. Az elmúlt évben átélt-e három vagy ennél több stresszhelyzetet? (Például

a szülők halála, munkahelyi kellemetlenség, közlekedési baleset stb.)
8. Félelemmel tölti-e el. ha az öregedésre gondol?
9. Kínozza-e depresszió, idegesség, a kábít6szerektől val6 függőségvagy más

lelki probléma?
10. Többet gondolkodik-e mások életéről, mint korábban?
ll. Szokott-e unatkozni, kevésbé örúl-e annak, hogy munka után h.aza

meh.et?
12. Szívesen megváltoztatná-e szexuális partnerét?
13. Intim gondolatait gyakrabban megosztja-e partnerével vagy más szemé

lyekkel?
14. Megváltoztatta-e a házasságtörésről, illetve válásról alkotott korábbi

határozotlan elutasító nézetét?
15. Elhatározta-e már magát a házasságtörésre, és csak a megfelelő személyt

keresi?
ÉRTÉKELÉS
5 igenlő válasz: minimális a valószínűsége annak, hogy hűtlen lesz partne

réhez.
6--10 igenlő válasz: végső ideje. hogy elbeszélgessen partnerével.
11-15 igenlő válasz: a veszélyes zóna határán áll. Ha a partnerével való bizal

mas beszélgetés sem segit, forduljon pszichiáterhez.

GyomaendrődiHíradó
GyomaendrődVáros Tanácsának lapja. Felelős szerkesztő: Homok Ernő. Kiadja: Gyomaendr6.di Városi Tanács. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomda GyomaendrődiUzemében, Gyomaendrőd,Kossuth u. lG-12.
Vezérigazgató: Balog Miklós. Terjesztik a gyomaendrődi postahivatalok és hírlapárusok.

Engedélyszám: IJI/PHF/108/BE ISSN 0238-8391
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A belügyminiszter üdvözli a gyomaendrődieket,

de pénz nincs

Kóris György segíti az állampolgári
múlt felszámolását

Lemondott tanácstagságáról
(4. oldal)

A Gyefisz-titkár elment
szervezőnek

(4. oldal)

1956. október 23.

Október 23-án
gyászmise volt

az endrődi

katolikus templomban
az 1956-05 áldozatokért.

1989. október 23.
(2. oldal)

"A népfrontot átvitték
az intenzív osztályról

az elfekvőbe... "
SZABÓINCÉNÉT

NYUGDíJBA AKARTÁK KÜLDENI
(3. oldal)

Irodisták - irány a munkapad!
Bérrnunkára kényszerül az ENe/

(II. oldal)

November 26-án népszavazás, több mint
200 millió forintért

Tizenkétezer szavazókörzet!

i, hol szavazzon?
(9. oldal)
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Tisztelt Honfitársaim!
••

Unneplő Barátaim!

Sipos Tas Töhötöm
Elhangzott Gyomaendrődön,
1989. október 23-án

soha. De nem lehetett
megállítani az időt,

mely mindig az igaz
ságnak dolgozik, és
nem lehetett megölni
az emberi gondolatot
és örökre eltemetni az
igazságot. Nem lehe-
tett és nem lehet kiir

tani a magyar szívből a vágyat, mely szabadságot kér és
jogot.

És íme a múlt után a jelen. Október 23-a ma végre nem
az ellenforradalom napja, hanem minden vesztesége és
gyásza mellett is, egy dicsőséges nap! Immár a köztársa
ság kikiáltásának és a nemzeti megbékélésnek a nagyszerű

napjává magasztosult. Még ugyan hivatalosan nem piros
betűs nap a naptárban, de az igaz magyar szívben mégis,
máris az! Valaki úgy mondta, hogy figyelembe kell venni
azokat, akiket érzékenyen érint e mostani változás, tekin
tettel kell lenni azokra az emberekre, akiktől még idegen
az új gondolkodás és ezért nem kell kémi azt, hogy e nap
nemzeti ünnep legyen. Nos én úgy gondolom - és bizo
nyára még sokan -, hogy ha 33 éven át az ilyen érzékeny
emberek egyetlen pillanatra sem voltak tekintettel - sőt

érzéketlenek voltak - egy nép, a többség véleményére és
érzéseire, akkor a megbékélés révén ne legyen fenntartása
ma senkinek. Legyen e nap a nemzeti megbékélés kez
dete, amelyhez viszont a vétkezők bűnbánata még kell!
Hadd legyen olyan mostantól ez a nap, mint egy születés
nap. Amelyen oly hosszú vajúdás után született, ígéretes
jövő felé mutató élet indul el. Legyen olyan örömnap,
amelyen minden jó szándékú ember tisztelettel adózik és
fejet hajt azoknak, akiknek szenvedése vagy halála által
nekünk - egy egész népnek - életünk, reményünk és
jövőnk van!

Mert most végre reménységgel nézhetünk előre,

a jövőbe! Bármilyen szokatlan is számunkra, most való
ban rajtunk, e népen múlik az, hogy milyen lesz a jövő,

milyen lesz a holnap. Hogy lesz-e olyan gyümölcse ennek
az ünnepnek, amelyről álmodott és álmodik ez a sok
viharban tépett, idegenek által kihasznált, kifosztott,
megalázott, meggyötört és megpróbált nemzet. Nagy lehe
tőség előttünk az - amit végre nagyjaink is kimondtak -,
hogy idegen hatalmaktól függetlenül - azokkal békesség
ben élve - magunk választotta úton mehessünk előre. De
ehhez szükséges, hogy valóban összefogjunk, valóban
a közös cél- és ne csak egyéni érdekünk -legyen előttünk!

Mert ez a mi népünk egy szorgalmas, munkára kész és
tehetséges nép. S ha egyet akarunk, a mostani bajok felett
úrrá lehetünk és nagy dolgokat alkothatunk. Mert végre
nem engedelmeskedni, hanem cselekedni kell. S ha cselek
szünk, akkor gyermekeinknek egy mainál sokkal ígérete
sebb, boldogabb és félelem nélkülijövőt építhetünk fel.

1956 októberének ismert és névtelen áldozataira emlé
kezzünk ezzel a gondolattal: ,,Az igaznak emlékezete
áldott"! És előre tekintve legyen vezérlő mondatunk
- mely meghatározza tetteinket is - ,,A jövendó a béke em
beréé"!

S zinte hihetetlen,
hogy megér
hettük az első

szabad október 23-át)
hogy most itt ünne
pelhetünk és szaba
don emlékezhetünk.
Hihetetlen, hiszen 33
éven át sikerült ez
országban eltakarni, a hazugság sötét fátyolába bur
kolni a magyar történelem egyik legfénylőbb eseményé
nek csillagát. A magyar nép egyik legdicsőbb napját:
1956. október 23-át. Sikerült egy időre eltakarni, a törté
nelmet is meghamisítani, de csak az előtt a nemzedék előtt,

amelyik az akkori eseményeket nem élte át, vagy túlságo
san fiatal volt ahhoz, hogy meglássa a valóságot, megis
merje az igazságot. - Ám akik átéltük - hiszem és tudom,
hogy ez országban a nagy többség - szívünkben félelem
mel és reménységgel hordoztuk azt a vágyat, hogy egyszer
folytatódni fog az, ami akkor elkezdődött, ami akkor
olyan sokat ígért, de amit akkor vérbe fojtottak kegyetlen
idegen erők. Reméltük, hogy egyszer újra fölragyoghat az
a fény, az a csillag, amelyik e nép millióinak reményt és
szárnyakat ad. És végre szabadjövőfelé mutat.

És íme itt van a nap! Mert elérkezett oly hosszú idő után
az alkalom, amikor a forradalom békességes átmenettel
folytatódott. Amikor most ünnepelve és kegyelettel fejet
hajtva idézhetjük a d.icső múltat. Azt a napot, amelyen
Debrecenben és Budapesten az egyetemi ifjúsághoz csat
lakozva tízezrek szívéből - mint egy láthatatlan karmes
teri mozdulatra - egyszerre szakadt föl a vágy az igazság
és szabadság után. S alig mertük hinni, hogy a mi rádi
ónkból, a magyar adóból hangzik újra meg újra: ,,hazud
tunk éjjel és hazudtunk nappal a rádió hullámhosszán".
Néhány nap leforgása után - november 3-án - már a for
radalom és rend ura volt az akkori törvényes Nagy Imre
kormány. Az a kormány, amelyik világosan látta, hogy
az az út, az az irány, amelyre kényszerítette és vezette ezt
az országot a párt, a romlásba és halálba vezethet csupán.
De olyan rövid ideig lehetett miénk az a remény, hogy
indulhatunk egy új irány felé. Mert a szovjet vezetés azon
nal talált olyan embereket, akik készek voltak új kor
mányt alakítani a törvényes helyett és a szovjet tankokon
vonulva a hatalmat magukhoz ragadni. Készek voltak
a szovjet hadseregnek kezére és fegyvereire bízni ez orszá
got. Amely hadsereg ostromgyűrűbe zárta a fővárost és
megszállták az egész országot. S a november 4-ét követő
napokon már munkások és ifjak vére folyt a pesti utcá
kon. A hősies harcban a magyar nép legjava - munkások,
diákok és gyermekek sokezre - a halált is vállalva szállt
szembe a világ talán legnagyobb hadseregével. Nem lehe
tett kétséges e harc kimenetele egy maroknyi népnek
akkora túlerővelszemben. Úgy is tűnt, hogy sikerült vérbe
fojtani újra népünk szabadságát és szabadságvágyát,
mint korábban is már többször történelmünk során. Ám
látjuk, hogy az erőszak és a fegyver nem változtathatja
meg a gondolatot és az érzelmeket. Mert lehetett ezreket
megölni ágyúval és gépfegyverekkel. Lehetett mártírha
lálba küldeni minisztereket és emberek százait törvényte
len ítéletekkel. Annyi embert, amennyit történelmünk leg
sötétebb időiben, legsötétebb századaiban sem végeztek ki
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vA népfrontot átvitték az intenzív osztályról az elfekvóbe... II

Szabó Jncénét 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 jövőjérevonatkozó terveket.
Az ülés előtt kérdeztük meg Hunya
Eleket, a HNF gyomaendrődi bizott
ságának leköszönő elnökét, akinek a
kongresszusig szólt a mandátuma, és
Szabó !ncénét, 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
lebetőségük is van, hogy valamelyik
pártban megtalálják 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 bőven

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, hogy apártok
születésénél, a bölcsőjüknél 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 MSZP 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 gazdasági felemel
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 árualapj át
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

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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Lemondott a tanácstagságról

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Nem szűntmeg, _

AGYEFISZ-titkár elment szervezőnek ...
Mi lesz az épülettel?

Kóris György segíti
az állampárti múlt felszámolását
Gyomaendrőd város tanácsa novem

ber 8-án rendkívüli ülést tartott, melyen
megválasztották a szavazatszámláló bi
zottság titkárait és tagjait. Emellett sze
mélyi kérdésekről is szó volt. Kóris
György, a 19. számú választókerület ta
nácstagja október 17-én keltezett leve
lében benyújtotta tanácstagságár61 val6
lemondását. "Kérem a tanácsot, hogy ta
nácstagi megbízatásom alól felmenteni
szíveskedjenek. Kérésemet a követke
zőkkel indokolom: az 1985-ös tanácstagi
választásokon a tanácstagi jelölést nem
akartam vállalni. Az akkori politikai
helyzetbőleredően, mintpolitikai vezető
számára a jelölést kötelezővé tették. Kö
telességemnek tartom, hogyatanácstagi
megbízatásomróllemondjak, ezzel is se
gítve Gyomaendrődön az állampárti
múlt gyors felszámolását. Kérem a ta-

Az előző számban jelent meg az a hír,
hogy megszűnt a Családi Iroda. Az igaz,
hogy anyagiak miatt az épületet át kel
lett adni az egészségügynek, de az Iroda
tovább működik a Tanács Igazgatási
osztályán az anyakönyvi hivatalban.
Rendezvényeink száma évről évre
emelkedik:
1987 - 241 rendezvény
1988 - 263 rendezvény
1989. október 31-ig 256 rendezvény.

Ebben az évben is megszervezzük
a házhoz jövő télapót és az üzemek ré-

Már ez sem nyugdíjas állás

November elsejétől az egykori KISZ
gyomaendrődibizottságának - ma már
GYEFISZ, a Gyomaendrődi Fiatalok
Szövetsége - titkára társadalmi munká
ban látja el az ifjúsági szervezet vezetői
posztját.

- Tény, hogy ez a munka nem egy
nyugdíjas állás, különösen egy fiatal
számára. Lehetőségem nynt, hogy szá
mítógépekkel dolgozhassak, s novem
ber elsejétől fóállásban szervezőként

dolgozom az Endrőd és Vidéke Taka
rékszövetkezetnél.
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nács elnökét, hogy levelemet a soron kö
vetkező tanácsülésen a tanáccsal ismer
tesse, s a fenti kérelmet vitassa meg."

A tanács a lemondást elfogadta,
s a mandátum megszűnésével együtt
Kóris György végrehajtó bizottsági tag
sága is megszűnt. Ily módon gondos
kodni kell - a tanácstagi hely betöltése
mellett - a megüresedett végrehajtó bi
zottsági hely betöltéséről is.

A tanácsülés utasította a tanácselnö
köt, hogy kezdeményezze a helyi válasz
tási elnökségnél a megüresedett tanács
tagi hely póttanácstag útján történő be
töltésével kapcsolatos eljárást. A hatá
lyos tanácstörvény értelmében a Haza
fias Népfront bizottságának a következő

tanácsülésig személyi javaslatot kell ten
ni a megüresedett végrehajtó bizottsági
tagság betöltésére.

szére színvonalas télapó- és fenyőfamű

sorral állunk rendelkezésre. Tevékeny
ségünket együttműködésimegállapodás
keretében a társközségekre is kiterjeszt
jük: Ecsegfalva, Dévaványa.

Az elkövetkezendő időben is állunk
a lakosság és az üzemek szolgálatára,
várjuk igényeiket.

Címünk: Gyomaendrőd,

Szabadság tér l.
Telefon: 31-122/39-es
mellék.

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e
még egy, a "fiatalokat tömöntő" politi
kai szervezetre, Koloh Béla így vála
szolt: - A GYEFISZ-nek jelenleg 500
tagja van. Ahhoz, hogy jól működő

szervezet legyen, úgy vélem, szükség
van egy főállású dolgozóra, ám a koráb
bi évekhez hasonló apparátus szóba sem
jöhet.

Lassanként megüresedik tehát az
MSZ(M)P kezelésében lévő épület,
melynek további sorsáról remélhetőleg

hamarosan döntés születik.

Palackozott
és kimért termelői bomk

karácsonyi és szilveszteri
árengedményes vására
aPraktik Kisszövetkezet
Ezerjó vendéglőjében,

élelmiszer-csemege boltjában és
apalackozott italok üzletében.

Egyéb üdítők

és szeszes italok is bő
választékban kaphatók!

PRAKTIK KISSZÖVETKEZET

Kérhetik anyugdijemelést

Akik 1945. január 1. és 1953. december
31. között internálva, vagy deportálva
voltak a Szovjetunióba, azok kérhetik
nyugdíjuk emelését 500 forinttal, vagy
ehelyett a szolgálati idő figyelembevéte
lét. E rendelet hatálybalépése előtt

meghalt személy özvegye 250 forint
nyugdíjemelést kérhet a fenti feltételek
megléte esetén. A kérelemhez szüksé
ges jegyzőkönyvet a tanács igazgatási
osztályán veszik fel. Ehhez a Szovjetu
nióban eltöltött időről szóló igazolás,
vagy katonakönyv, esetleg tanúk nyilat
kozata szükséges.

APeresi-holtág mentén
asusányháti részen

kiváló horgászati lehetőséggel
810-950 négyzetméteres

hétvégi telkek
eladók

Ára: 90 forint/négyzetméter
+átírási költség

Érdeklődni:

Béke Tsz Gyomaendrőd,

Endrődi út 5.
Ipacs Józsefné, ügyintéző.

Tel.: 31-533,31-752
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Három és fél millióért
szennyvízbefogadó épül

Gyomaendrőd egykori környezetét is szennyező - a vasút
mellett éktelenkedő - szeméttelepét az elmúlt évek során már
sikerült felszámolni. Létezik azonban az előbbinél egy még
fokozottabban veszélyes, a környezetet szennyező létesít
mény: a kihordásos szennyvizek ürítőhelye, amely a dévavá
nyai út mellett található, egy elhagyott vályogvetőgödörben.

A tanács már 1985-ben tervezte a háztartásokban keletkező

szennyvizek befogadására alkalmas műtárgy létesítését
a szennyvíztisztító telepen. Ennek kiviteli tervei 1986-ban el is
készültek, ám az évről évre apadó tanácsi kassza mellett
mindeddig nem került sor az építkezésre. Úgy tűnik azonban,
hogy mégis megoldódhat a probléma, a kihordásos szennyví
zek ártalmatlanítása. A végrehajtó bizottság október 18-i ülé
sén Jenei Bálint tanácselnök számolt be az eredményről, mely
szerint a több mint egy évig tartó tárgyalások után október 12
én sikerült megállapodást kötni a Békés Megyei Víz- és Csa
tomamű Vállalattal a befogadó műtárgy közös megépítésé
ről. A megállapodás szerint a 3,5 millió forintba kerülő

szennyvízbefogadó jövő év június 30-ig készül el. A víz- és
csatomamű vállalat vállalta, hogya gépészeti munkákat
- melynek értéke másfél millió forint - saját költségén készíti
el. A tanács az építőipari munkákat, valamint a csatlakozó út
megépítését vállalta. E munkák pénzügyi forrása a víztársulat
felszámolásakor átvett 800 ezer forintos pénzmaradvány és
a környezetvédelmi alapból megpályázandó összegből jön
össze.

Az építőiparimunkák elvégzésére a költségvetési üzem vál
lalkozott, s a megállapodás szerint 1990. április 30-ig végez
nek is a munkákkal.

/

uj elnök
A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt vezeté

sében október 15-étől változás történt. A korábbi elnök,
Béres Józse! helyett elnökké választották Hunya Lajost (Gyo
maendrőd, Micsurin út 14.), alelnökké pedig Putnoki Balázst
(Gyomaendrőd,Tompa út 13.).

Felhívás!
A városi tanács igazgatási osztálya kéri, hogy akiknek ren

dezetlen lakcímügye van, azok minél előbb ezt rendezzék,
tekintettel a közelgő népszámlálásra, valamint a választá
sokra.

MÉG TART
a PRAKTIK AKCiÓ

december 14-ig
a Praktik Kisszövetkezet

kiskereskedelmi és vendéglátó
egységeiben!

Sorsolás: december 15-én

1989. NOVEMBER
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! Ajáték tízparancsolata: ~
~ !~

1. Vegye meg a GyomaendrŐdi Híradó-t!
2. Nézze meg a hirdetéseket!

~~
3. Válassza ki az ENCI hirdetését!
4. Vágja ki a benne lévő szelvényt!

II
5. Jöjjön el márkaboltjainkba!
6. Nézzen körül!
7. Vásároljon 1000 forint felett!
8. Hagyja ott a szelvényt!
9. 6rizze meg a blokkot!
10. Jöjjön el az ENer bemutatóterembe!

(Gyomaendrőd,November 7 tér. 1.)

~~ Szeretettel várjuk!
~

l
Márkaboltjaink címe:
1. Gyomaendrőd, November 7. tér 1.
2. Békés, Szarvasi u. 2.
3. Békéscsaba, Szabadság tér 12-14.

~
4. Orosháza, Táncsics M. u. 34.
5. Budapest, VIII., Üllői u. 2-4.

l
A következőket nyerheti:
Mintaboltonként:
1 db 10 OOO Ft-os
1 db 5 OOO Ft-os

~
5 db 1 OOO Ft-os
ajándékutalványt.

j
Sok szerencsét!

~
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~ II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK NÉVSORA
GYOMAlAK ENDRŐDlEK

l. Arany József 93. Hangya László 187. Nagy Sándor l. Almási János 125. Gyuricza Vince 250. Salamon Imre

2. Ádám Gyula 94. Hank Ferenc 188. Nádor Arlúrné 2. Almási János 126. Hangya Józscf 251. Salamon István

3. Bálint Sándor 95. Hartmann Éva szü\.: Berstein Gizella 3. Almási Lajos 127. Hanyecz Benedek 252. Salamon László
4. Ambrus János 128. Hanyecz Imre 253. Salamon Mihály

4. Balog György 96. HarImann Sándor 189. Neumann Endre 5. Árvai Géza 129. Hanyecz Imre 254. Salamon Vendel
5. V. Balogh László 97. Hartmann Sándorné 190. Nyfri József 6. Árvai Illés 130. Hanyecz István 255. Schwarz Ede
6. Barta Lajos Mihály szü\.: Kohn Irma 191. Nyfri Sándor 7. Árvai József 131. Hanyecz Joachim 256. Schwarz Edéné

7. Bácsi Gyula 98. Herczeg László 192. Nyitrai Gábor 8. Árvai László 132. Hanyecz Pál 257. Schwarz Sándor

8. Bálori István 99. Herter Imre 193. Nyilrai János
9. Babecz Lajos 133. Hegedüs Ambrus 258. Schwarz Sándorné

10. Babos István 134. Hegedüs Béla 259. Sámuel István
9. Becher Rezsőné 100. Herter Lajos 194. Nyilrai Sándnr ll. Bacsa József 135. Hegedüs Imre 260. Sámuel Sándor

szül. Eisler Ella 101. Heubach Dániel 195. Oláh János 12. Balla Fülöp 136. Hegedüs István 261. Sámuel Sándorné
10. Beinschróth Ádám 102. Hoffmann Jőzsef 196., Oláh Lajos 13. Balogh Bálinl 137. Hegedüs János 262. Sipkőczki Imre

ll. Beinschróth András 103. Horváth Endre 197. Papp István 14. Balogh Imre 138. Hegedüs János 263. Sőcző János
15. Bari József 139. Hegedüs József 264. Sóczó József

12. Beinschróth Dániel 104. Horváth László 198. Papp Sándor 16. Bálint Gergely 140. Hegedüs József 265. Sóczó Mátyás
13. Beinschróth József 105. Hunya Károly Lajos 199. Papp Sándor 17. Bányai Ernő 141. Hegedüs Kárnly 266. Sóczó Vince
14. Beinschróth Mihály 106. Icsa Lajos 200. Pápai Pál 18. Beke Lajos 142. Hegedüs Máté 267. Spielberger József

15. Benkő Gyula 107. Icsa Sándor 201. Payer József 19. Bela János 143. Hegedüs Máté 268. Steiner Elemér

16. Berkovics Adolf 108. Imre Zsigmond 202. Pelyva András 20. Bela József 144. Hegedüs Péter 269. Steiner Mór
21. Binges Imre 145. Hegedüs Sándor 270. Szabó Imre

17. Berkovics Adolfné 109. Iványi Miklós 203. Pető Pál 22. Blanár János 146. Hegedüs Vince 271. Szabó István
szül: Schwartz Paula 110. Izsó László 204. Pető Gyula 23. Bozsó János 147. Heinfart Mihály 272. Szabó Károly

18. Béres Mihály lll. Joó Gábor 205. Pomazi Tibor 24. Bozsó Károly 148. Hirschl Sándor 273. Szabó Mályás

19. BlumMór 112. Juhász Endre 206. Pluhár Mihály 25. Bozsó Károly 149. Hoffmann Józsefoé 274. Szabó Sándor

20. Blum Mómé 113. Juhász József 207. Prein Gyuláné
26. Bradák György 150. Hoffmaon Lili 275. Szabó Vince
27. Bukovi Lajos 151. Hoffmann Miklós 276. Szakálos Lajos

szül.: KJein Róza 114. Juhász Lajos szül.: Blum Margil 28. Bula Imre 152. Homok András 277. Szakálos László
21. BodnárImre 115. Juhász Vencel 208. Putnoki Báliot 29. Bula János 153. Homok Elek László 278. Szekeres Ferenc

22. Bogár Imre 116. Jurcsó János 209. Putnoki István 30. Bula József 154. Homok Eszter 279. Szekeres József

23. Bohák Imre 117. Kajla Ferenc 210. Putnoki Mária 31. Bula Miklós 155. Homok Károly 280. SZfiola István

24. Bokán István 118. Karl Péter 211. Putnoki Lajos
32. Bula Vendel 156. Homok Lajos 281. SZOlola Máté
33. Bula Vince 157. Homok Lajos 282. Szmola Péler

25. Braun Mihály 119. Kasza Mil\ály 212. Rivnák László 34. Csáki Ambrus 158. Homok Máté 283. Szosznyák Károly Mihály
26. Breuer Lipót 120. Kató Gábor 213. Sallai László 35. Cserenyecz Lajos 159. Homok Vince 284. Szosznyák Lajos

27. Breuer Lipótné 121. Kató [SIván 214., Siló István 36. Csikós Mihály 160. Homok Vince 285. Szőnyi István

szü\.: Steiner Etelka 122. Kánya Frigyes 215. Schreiter Sándorné 37. Csuvár János 161. Homok Vince 286. Szojólstván
38. Csuvár Lajos 162. Homok Vince 287. Szujó Miklós

28. Breuer Béla 123. Kalona Dániel szű\.: Svéd Gizella 39, Csuvár László 163. Hunya Béla 288. Szujó Miklós
29. Breuer Salamon 124. Kegyes [slvánné 216. Schupkegel József 40. Dávid Elek 164. Hunya Imre 289. Szurovecz Gergely
30. Brücher József szü\.: Kocsis Róza 217. Schwalm Márton 41. Dávid Ulés 165. Hunya Vilmos 290. Szorovecz Málé

31. Czeglédi [SIván 125. Kelemen Sándor 218. Schwarl Ferenc 42. Dávid Lajos 166. Iványi Miklós 291. Szügyi István

32. Czeglédi Sándor 126. Kéki Zsigmond 219. Schwart Ferencné
43. Dávid Lajos (Lord) László 167. Dr. Izsák Adolf 292. Takács István
44. Dávid Pál 168. Dr. Izsák Adolfné 293. Takács István

33. Czeglédi Zsigmond 127. Kéri Gyula szül.: Müller Herschkovits Berta 45. Dávid Vince 169. Izsák Andor 294. Takács István
34. Csáki Balázs 128. Kéri Lajos 220. Schwarrz Éva 46. Deutsch Imre 170. Jakus Vince 295. Takács Lajos
35. Csalah Ferenc 129. Kéri László 221. Schwartz Károly 47. Deutsch Lajos 171. Jancsó József 296. Talán József

36. Csalah Ferenc 130. Kéri Gábor 222. Schwartz Károlyné 48. Deutsch László 172. Joscpovits László 297. Timafalvai Lajos
49. Deutsch Sándor 173. Kajla János 298. Timár Ambrus

37. Csalah János 131. Kéri Zsigmond szü\.: Izsák Mária 50. Décsi Mihály 174. Kajla Mátyás 299. Timár Elek
38. Csapó Dániel 132. Kiss Antal 223. Schwart Zoltán 51. Dinya András 175. Kakas István 300. Timár Ferenc
39. Csapó Imre 133. Kis Antal 224. Spilzer Dezsőné 52. Dinya Boldizsár 176. Kalmár Ferenc 301. Timár Gábor

40. Csapó Lajos 134. Kis József szü\.: Voger Erzsébet 53. Dinya Elek 177. Katona Béla 302. Timár Ilona

41. Csapó Lajos 135. Kis Márton 225. V. Szabó János 54. Dinya Ignác 178. Kalona Gergely 303. Timár Imre
55. Dinya Imre 179. Katona László 304. Timár Imre

42. Csáki Dániel 136. Kiss Lajos 226. Szabó Sándor 56. Dinya Máté 180. Kalona Mátyás 305. Timár Imre
43. Csáki lmre 137. Kiss Sándor 227. Szakálos Lajos László 57. Dinya Mihály 181. Kalona Pál 306. Timár lsrván
~- ~~~~I;l~j.~~. __ ~~~- ~~~I?, :!A~r:~S 228. S7...n16ki Lnjo~ SS. Dinyn Mihály nlé..: 182. Knton.. Sándor 307. Til-nór fiUván

49. Csoma László szü\.: Kulka Elelka 233. S~b~-;';Y;-.i6~ef 64. fagy;;sKii~öiy iSB. Risss;i;ia;':Mátyás m. fimár jÓzsef
cn f"".......~ .. n&hr.r 1.41 'I(nhllt Tlnna 214_ S7.cndrei Mihálv ~~. !:arkasMihál~ I~~. ~nap La)o.:.. 314. Timár Lajos_. - _. . ~ ...
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45. Csepe Sándor
.~ - ... _... -
49. Csoma László
50. Csuvár Gábor
51. Dávid Miklós

52. Debreczeni István

53. Dékány Ferenc

54. Dinya Frigyes

55. Dobó József

56. Dobó Lajos

57. Domokos Gábor

58. Domokos János

59. Domokos Károly

60. Drahó Sándor

61. Dzusek József

62. Eiler Erzsébet

63. Eiler Márton

64. Ehrmann Ernő

65. dr. Eisler Vilmosné

szül.: Láng Róza

66. Eiler Mihály

67. Fagyas István

68. Faragó János

69. Farkas Imre

70. Fejes Lajos

71. Fittinger János

72. Forgács István

73. Földi István

74. Fried Matild

75. Fried Irén

76. Fried Lajos

77. Fukács Gyula

78. Garai Balázs

79. Gál István

80. Giricz Vince

81. Glück László

82. Gonda Lajos

83. Groszmann Éva

84. Groszmann Jakab Jenőné

szül.: Trafikánt Margit

85. Gyetvai István

86. Gyomai (Kruchió) József

87. Győri János

88. Gyuricza Lajos

89. Haibach Ádám

90. Haibach József

91. Hajdú Béla

92. Hajdú Imre

DZS. ruszelY Jaoos
139. Klein László

szül.: KuJka Etelka
143. Kohul Ilona
144. Kovács Benedek

145. Kovács Elek

146. Kovács Imre

147. F. Kovács Gyula

148. Kovács Imre

149. Kovács István

150. Kovács Péter

151. Kovács Sándor

152. Kovács Sándor

153. Kós Sándor

154. Kozma Lajos

155. Kozma Sándor

156. Köhler Ádám

157. Köszi Ottóné

szül.: Zöld Mária

158. Krausz András

159. Krausz Márton

160. Kruchió Elek

161. Kruchió Gábor

162. Kruchió István

163. Krucsó József

164. Kun Antal

165. Kuo Elek

166. Lukács László

167. Makcsali Jáoos

168. Markstein Ignácné

szül.: Svéd Ida

169. Mayer Ferenc

170. Márton Endre

171. Márton Lajos

172. Márton Lajos

173. Melicher Gyula

174. Miklovicz István

175. Molnár József

176. Molnár Károly

177. Molnár Károly

178. Munkácsi Albert

179. Munkácsi János

180. Nagy Albert

181. Cs. Nagy Bálint

182. Nagy János

183. Nagy Lajos

184. Nagy Lajos

185. Nagy László

186. Nagy László

228. Szalóki Lajos
229. Szá.nló József
233. Szebemyi József
234. Szendrei Mihály
235. Szilágyi Antaloé

szül.: Szilágyi Mária
236. Szilágyi ISIván

237. Szilágyi Károly

238. K. Srilágyi Lajos

239. Tandi Károly

240. Dr. Tardos Gáspárné

szül.: Molnár Ilona

241. Tari István

242. Tari Lajos

243. Timár Imre

244. Tóth Antal

245. Tóth István

246. K. Tóth Lajos

247. Tóth Péter

248. Trafikant Erzsébet

249. Trafikaot Hermanné

szül.: Weisz Etelka

250. Trafikant Ilona

251. Dr. Trafikant Gáspárné

szül.: Molnár Ilona

252. Trafikant Vilmos

253. Dr. Trenkel Pálné

szül.: Grósz Margit

254. Török Sándor

255. Uhrin István

256. Varga István

257. Vági József

258. Vince Lajos

259. Wagner József

260. Waldmann Mózesné

szül.: Markstein Ilona

261. Weigert Ádám

262. Weigert György

263. Weigert József

264. Weigert Vilma Magdolna

265. Weinberger György

266. Weinberger Miklósné

szül.: Trafikánt Matild

267. Wolf Ádám

268. Wolf György

269. Wolf József

270. Zöld Imre

271. Zöld József

272. Zöld Lajos

58. Dioya Mihály illés
59. Dinya Sándor
~. f!'~gy';iT<'ároly
65. Farkas Mihály
66. Farkasinszki Imre
67. Farkasinszki János
68. Farkasinszki Lajos
69. Fekécs István
70. Fekécs Mátyás
71. Fekécs Mátyás
72. Fenákel Lajos
73. Forgács Imre
74. Földvári Sándor
75. Frolyó Imre
76. Frolyó Imre
77. Frolyó Mátyás
78. Fuchs Izidor
79. Fülöp Imre
80. Fülöp Imre
81. Fülöp János
82. Fülöp László Simon
83. Fülöp Miklós
84. Galaolbos Mihály
85. Gábor István
86. Gelb Dezső

87. Gelb Dezsőné

88. Gelb Emébet
89. Gelb Sándor
90. Gellai Gáspár
91. Gellai Gergely Miklós
92. Gellai István
93. Gellai Lajos
94. Gellai Menyhért
95. Giricz Antal László
96. Giricz Imre
97. Giricz Imre
98. ifj. Giricz Sándor
99. Giricz Sándor

100. Giricz Vince
101. Gonda Lajos
102. Gonda Mihály
103. Gonda Pál
104. Grósz Sándor
105. G rÓsz Sándorné
106. Gubucz Lajos
107. Gutlmann György
108. Guttmann Sámuel
109. Guttmann Sámuelné
110. Gyebnár János
lll. Gyetvai János
112. Gyuricza A1ben
113. Gyuricza Elek
114. Gyuricza Imre
115. Gyuricza Imre
116. Gyuricza Imre Miklós
117. Gyuricza István
118. Gyuricza János
119. Gyuricza János
120. Gyuricza József
121. Gyuricza Lajos
122. Gyuricza Lajos
123. Gyuricza Lajos
124. Gyuricza Vince

182. Katona Sándor
183. Kenyeres Mihály
IllIl. Kiss Sándor Mátyás
189. Knap Lajos
190. Knapcsek Elek
191. Koczka Ede
192. Kohn Berta
193. Kohn Béla
194. Kohn Ernő

195. Kohn LIdia
196. Kohn Pálné
197. Kontra Ferenc
198. Kontra József
199. Korcsmáros Gergely
200. Kordiak Andrásné
20 l. Kovács Dániel
202. Köles Imre
203. Kurilla Imre
204. Kurilla István
205. Kurilla Mátyás
206. Látkóczki Gergely
207. Lipták Elek
208. Liziczai Vince
209. Madarász Sándor
210. Majoros Imre
211. Majoros Imre
212. Mastala Miklós
213. Megyik László
214. Mészáros Károly
215. Mikó László
216. Mikó Vince
217. Molnár Imre
218. Molnár Sándor
219. Nádasdi Elek
220. Németh György
221. Németh Menyhért
222. Németh Miklós
223. Nyilas Lajos
224. Oláh Imre
225. Oláh Imre
226. Oláh József
227. Oláh József
228. Pap András
229. Pap András
230. Pap János
231. Pap József
232. Pápista Lajos
233. Paróczai Imre
234. Paróczai Imre
235. Paróczai Vince
236. Paróczai Vince
237. Pelyva Margit
238. Pelyva Máté
239. Pelyva Mátyás
240. Pintér Bálint
241. Pintér Imre
242. Poharelecz Imre
243. Polányi János
244. Polányi Máté
245. Putnoki Bálint
246. Raduska Lajos
247. Rácz Vince
248. Dr. Rozenczveig Rezsőné

249. Róza Lajos Antal
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307. TimárIstván
308. Timár István
313. Timár József
314. Timár Lajos
315. Timár László
316. Timár Mária
317. Timár Mihály
318. Timár Mihály
319. Timár Mihály Máté
320. Timár Miklós
321. Timár Miklós
322. Timár Pál
323. Timár Vince
324. Timár Vince
325. Timár Vince
326. Tóth Boldizsár
327. Tóth Imre
328. Tóth István
329. Tóth István
330. Tóth László
331. Tóth Péter
332. Turcsányi Elek
333. Turcsányi Imre
334. Ugrin Dániel
335. Uhrin Benő

336. Uhrin Benó
337. Uhrin Dezső

338. Uhrin Elek
339. Uhrin Endre
340. Uhrin Imre
341. Uhrin István
342. Uhrin István
343. Uhrin János
344. Uhrin Máté
345. Uhrin Miklós
346. Uhrin Sándor
347. Uhrin Vendel Vilmos
348. Uhrin Vilmos
349. Ung Imre
350. ifj. Ung Imre
351. Varga István
352. Varga István
353. Varga István
354. Varga Lajos
355. Varga Péter Pál
356. Varju Imre
357. Varju Imre
358. Varju István
359. Varju József
360. Varju Lajos
361. Varju Vince
362. Vaszkó Imre
363. Vaszkó János
364. Vaszkó János
365. Vaszkó László
366. Vaszkó Sándor
367. Vágó István
368. Véger Mihály
369. Véha János
370. Véha Sándor András
371. Virág András
372. Virág Elek
373. Walfisch Pál

________1
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Bemutatkozik aSzabad Demokraták Szövetségének
helyi szervezete

Az SZDSZ szabad, független, de
mokratikus és semleges Magyarorszá
got akar. A gazdaságot a privatizálás
túlsúlyával az állami vagyon ellenében
kívánja megoldani. A vegyes gazdasá
got és közösségi tulajdont helyesli, de
a magántulajdont részesíti előnyben.

Nagy hangsúlyt helyez az egyéni szabad
ságj ogokra, elveti az állam minden ilyen
irányú ellenőrzését. Mindenkire kiter
jedő és garantált szociális biztonságot
akarunk. Minden segítséget megadunk
a határokon túl élő magyarságnak em
beri jogaik és szabadságuk gyakorlása
érdekében. A határainkon belül élő ki
sebbségeknek, népcsoportoknak teljes
jogú elbírálást kívánunk minden vonat
kozásban biztosítani.

Miért és mire kért népszavazást az
SZDSZ?

Négy kérdésben kért népszavazást:
1. Csak az országgyűlési választások

után kerülj ön-e sor a köztársaságí elnök
megválasztására?

Igen! - mert a szabad választások
előtt hatalomra kerülő elnök ellenőriz

hetetlen és korlátozhatatlan.
Továbbá, ha köztársasági elnököt vá

laszt először az ország, úgy a parlamenti
választások ideje eltolódik és gazdasági
lag tovább romlik országunk helyzete.
Hiszen a köztársasági elnök a jelen par
lamentet és általa a kormányt sem képes
új, olyan határozatokra késztetni, ame-

Iyek által a kölföldi tőke beáramlását
meggyorsítaná. Ezt csak az új, demok
ratikus parlament és koalíciós kormány
képes megindítani. Tehát minél előbbi

országgyűlési választásokra kell töre
kedni!

Mindenképpen figyelembe kell venni
azt is, hogy jelenleg népszavazással- ér
zelmi alapon - olyan köztársasági elnök
megválasztására kerülhetne sor, akivel
a régi rend átmentése és koncentrált ha
talma alakulhatna ki. Ez mindenképpen
elodázná, sőt lehetetlenné tenné a de
mokratikus átalakulást.

2. Kivonuljanak-e a pártszervezetek
a munkahelyről?

Igen!
- mert a gazdasági bajok fő oka a párt

munkahelyi hatalma
- mert a több pártrendszerben a mun

kahelyeknek nem szabad pártharcok
színterévé válni.

3. Elszámoljon-e az MSZMP a tulaj
donában vagy kezelésében lévő va
gyonról?

Igen!
- mert az MSZMP és utódjai még

nem számoltak el avagyonnal
- mert még nem adták vissza a közva-

gyont a népnek.
4. Feloszlassák-e a munkásőrséget?

Igen!
- mert a hadseregen és a rendőrségen

kívül nincs szükség fegyveresekre

- mert vannak még hívei a munkásőr
ség megőrzésének

Sokan feleslegesnek és idejét múlt
nak tartják azokban a dolgokban sza
vazni, amikben már az országgyűlés

döntött.
Tudni kell, hogy az aláírások gyűjtése

a parlament határozatai előttkezdődtek.
De azért sem fölösleges, mert az ország
gyűlés akár a következő ülésén is hozhat
egy olyan határozatot, amellyel kimond
ja, hogy szükség van mégis a munkásőr

ségre és megengedi újra apártok műkö

dését is a munkahelyeken. Amennyiben
viszont ezekben a magyar nép többsége
úgy dönt, hogy megerősíti a jelenlegi
parlamenti határozatokat, úgy azt többé
már az országgyűlés meg nem változtat
hatja. Továbbá apártvagyon elszámolá
sát sem lehet elodázni különféle kibú
vókkal, ha népünk nagy többsége kéri,
hogy azzal a vagyonnal amelyben mind
annyiónk pénze is ott van, számoljanak
el végre tisztán és nyiltan. Azzal is, amit
az utóbbi hónapokban az elszámolás elől

átmenteni és ellopni próbáltak.
Helyi szervezetünk kér mindenkit,

aki szebb és boldogabb jövőt akar, az
vegyen részt a népszavazáson és négy
IGEN-nel szavazzon!

Aki nem vesz részt a szavazáson, az
a múltra szavaz.
A Szabad Demokraták Gyomaendrődi

Szervezete

A NÉPSZAVAZÁ RÓL • • •
Nem érthetünk egyet az SZDSZ által

kezdeményezett népszavazással. Már
csak azért sem, mert az egy olyan bi
zonytalan folyamatot indíthat el, ami
esetleg az országunk kormányozhatat
lanságához is vezethet.

Gondoljunk csak bele, hogy milyen
káosz jöhet létre ott, ahol egy szervezet
tiszta politikai eszközökkel vereséget
szenvedve kisebbségben marad, és fel
lebbezésével a néphez fordul. Azt hisz
szük, hogy nem kell különösebben ecse
telnünk hová visz ez az út.

Nagyon felelőtlenül gondolkoznak
azok, akik a megegyezés helyett ilyen
bizonytalan vizekre irányítják orszá
gunk törékeny hajóját. Nem tudnánk
kiszámítani a várható eredményeket,
s így bizonytalanná válik még az is, amit
igen küzdelmes úton közösen elértünk
és sikerként elkönyvelhetünk.

Aggódva tekintünk az ilyen politikai
taktika választására, mert nyilvánvaló,
hogy ez az.

Ugy gondoljuk, hogy a legszélsősége-

sebb SZDSZ-tag sem hiszi, hogy ezek
a kérdések tőlük erednek. Hadd emlé
keztessük a Tisztelt Olvasót, hogy ezek
a kérdések már jóval előbb szóba kerül
tek az országgyűléseken. Hogy csak egy
nevet említsünk azok közül, akik nem
csak ezeket, de Bős-Nagymaros leállí
tását is indítványozta: Király Zoltán.

Itt szeretnénk e név alatt megemlíte
ni, a négy kérdés közül hármat:

1. a munkásőrség jogutód nélküli fel
oszlatására;

2. a pártvagyon kérdése;
3. a pártok munkahelyeken kívül tör

ténő működésére.

Mindannyiunk megelégedésére,
megoldódott.

Maradt a köztársasági elnökválasztás
kérdése.

Itt érdemes elgondolkodni azon, amit
Pető Iván mondott az országgyűlés

egyik szünetében: "Mi pedig folytatjuk
az aláírásgyűjtést." Történt mindez az-

után, amikor már három kérdés megol
dódott.

Itt sok-sok kérdésünk lenne: így
a EKA-val kapcsolatban, közvélemény
kutatás 2%-os népszerűségről,az MDF
támadásairól , stb.? Vagy esetleg ez
mind egy csokor. Lehet, hogy népszeTŰ

ség-hajhászásnak hívják a választ?
EI kell mindenkinek azon gondolkod

ni, hogy az az összeg, amibe egy ilyen
"játék" kerül, mi mindenre lenne elég
ebben az eladósodott országban. Két
százmillió forint mire volna elég?

Ezen írásunknak nem áll szándéká
ban senkit a szavazásban befolyásolni,
de nem lehetünk hallgatólagosan cinko
sa olyan ügynek, mellyel nem értünk
egyet, még akkor sem, ha most még egy
oldalon állunk.
Meggyőződésünk,hogy igazi demok

ráciát csak az őszinte párbeszéd, meg
egyezés és a kölcsönös tiszteletadás hoz
hat, nekünk ezen kell munkálkodnunk.
Gyomaendrőd,1989. november 7.

MDF ügyvivói
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Ki, hol szavazzon?
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A népszavazást lebonyolító választási
szervek - területi választási bizottság,
helyi szavazatszámláló bizottságok - el
nökei, titkárai és tagjai névsorát, továb
bá e szervek székhelyének címét a ta
nácsháza és a kirendeltség hirdetőtáblá

ján szemlélhetik meg.
A választójogosult állampolgárok

a választók nyilvántartásába történt fel
vételükről a Tanácsháza 4. sz. hivatali
helyiségében a szavazási szakértői cso
portnál győződhetnekmeg.

A szavazókörök sorszáma, területi be-
osztása, a szavazóhelyiségek helye:

1. sz. SZ8Y8zókőc:
Ehhez tartozik: az Akác, Egressy, Faze
kasi, Gábor Áron, Kenderáztató, Kis
fok, Orgona, Szélmalom, Vasvári ut
cák, a Selyem út 1-19., 2-22. és 35-53.,
40-54., Polányi 1-37., 2-36., Sugár út
1-55.,2-62., Blahaz Lujza 18-tól és 27
től végig, valamint a Vörös Hadsereg út
24-től és 25-től végig.
Szavazóhelyiség: Blaha Lujza út 21.,
Déryné MűvelődésiHáz.
2. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: az Alkotmány, Csurgó,
Décsi, Kacsóh Pongrác, Népliget, Ró
zsahegyi, Temető, Zrínyi Ilona, Dózsa
György, Gorkij, Karikás Frigyes, Korá
nyi, Köztársaság, Lábas utcák, Hősök

tere, Hídfő út páros oldala, Blaha Lujza
2-16.,1-25., Endrődi út 2-14/1., 1-13.,
Selyem út 24-38., 21-33., valamint
a Vörös Hadsereg út 14-22/A. és 15-23.
Szavazóhelyiség: Hösök tere 7. Általá
nos Iskola (volt Polgári Iskola)
3. sz. SZ8Y8zókőc:
Ehhez tartozik: a Hatház, Micsurin,
Csillagos, Damjanich, Deák Ferenc ut
cák, a Kilián tér, Hídfő út páratlan olda
la, Kodály Zoltán páros oldala, Endrődi
út IS-től végig a páratlan oldal, Lenin út
2-48., 1-41., Szabadság út 2-6. és
1-511., valamint a Vörös Hadsereg út
2-12. és 1-13.
Szavazóhelyiség: Lenin út 33., Lenin
Mgtsz Klub
4. sz. SZ8Y8zókőc:
Ehhez tartozik: a Tulipán, Zsák, Ba
ross, Szabó Ervin, Zöldfa, Mirhói, Nap
keleti, Toronyi, Juhász Gyula utcák,
Polányi 38--5813., 39-57., Selyem út 56
tól végig és 55-től végig, Sugár út
64-126. és 57-109. Szabadság út 8-tól
végig és 7-tő! végig, Lenin út 50-78.,
43-57., Endrődi út 16-tól a páros oldal
végig, valamint Kodály Zoltán út párat
lan oldala.
Szavazóhelyiség: Lenin út 45., Általá
nos Iskola
5. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: a Kinizsi, Könyves Kál
mán, Kürt, Liliom, Mikes Kelemen,
Táncsics, Bányász, Dankó, Halász, Ká
rász, Körös, Vadász utcák, a Kossuth tér.
Szavazóhelyiség: Lenin út 66., ÖNO
6. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: a József A., Tamási

Áron, Bem, Dobi István, Martos Flóra,
Nap, Babits, Bartók, Honvéd, Mohácsi
utcák, November 7.-lakótelep, Polányi
út 60-tól és 59-től végig, Lenin út
80-108. és 59-81., Sugár út 128-tól és
lll-tól végig, Selyem út 102-től és 101
től végig, valamint a Kántorkert-sor.
Szavazóhelyiség: November 7. tér 1.,
ENCI Irodaház
7. sz. sZ8yazókőJr:
Ehhez tartozik: a Kulich, Móra F.,
Munkásőr, Sziklai, Asztalos János, Se
bes György utcák, Ipartelep út, Újkert
sor, Október 6.-lakótelep és a Kós Ká
roly utca.
Szavazóhelyiség: Lenin út 85., Óvoda
S. sz. sZ8yazókőJr:
Ehhez tartozik: a B. Molnár, Balassi,
Madách, Tanács, Ady, Zalka Máté, Be
senyszegi utca, valamint a Lenin út
110-156.,87-133.
Szavazóhelyiség: Lenin út 140.,
KÖVIZIG Klub
9. sz. sZ8yazókő:-:
Ehhez tartozik: az Attila, Fegyvernek,
Ságvári, Sallai utcák, Bocskai út 2-34.,
1-35., Lenin út 174-188., Zrínyi Miklós
út 1/1-1/5., valamint a Bajcsy-Zs. út
2-40.,1-43.
Szavazóhelyiség: Sallai út 2., Általános
Iskola
10. sz. SZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: az Árpád, Berzsenyi,
Mátyás király, Álmos, Bacsó Béla, Ber
csényi, Somogyi Béla, Szabó Dezső,

Áchim, Esze Tamás, Hantoskerti, Kő
rösi Csoma S., Pósa, Szondi utcák, vala
mint a Hősök útja 2-40. és 1-43.
Szavazóhelyiség: Hősök útja 43., Gim
názium
11. sz. SZ8Y8zókőc:
Ehhez tartozik: a Csokonai Vitéz M.,
Erkel, Fáy András, Kölcsey, Hársfa,
Móricz Zs., Munkácsy, Radnóti, Sem
melweis, Székely Bertalan, Vidovszky
utcák, Körös-sor, Vízmű-sor, Erzsébet
liget, valamint a Kiss Lajos üdülőtelep.

Szavazóhelyiség: Erzsébet-liget, Fürdő
12. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: a Botond, Fürst, Jókai,
Petőfi utcák, Tompa u. 2-26/1. és 1-21.,
Kossuth út 35-61., Bajcsy-Zs. 44-50. és
47-65., Bocskai utca 36-tól és 37-től vé
gig, Lenin út 149-tőlés 190-től végig, va
lamint a Zrínyi Miklós utca 59-től végig.
Szavazóhelyiség: Kossuth út 33.
ÁFÉSZKlub
13. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: a Pásztor János út vé
gig, kivéve a 35. szám, Lenin út
158--172. és 135-147., Tompa út 2612-tól
és 23-tól végig, Zrínyi Miklós utca l-től

57-ig és 2-től végig, valamint a Mező Im
re-ltp. 22. és 30-35. épület.
Szavazóhelyiség: Mező Imre-ltp. 35.,
TITÁSZ
14. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: Mező L-ltp. A-D.,
1-21. és 23-29 épületek, Kossuth út
63-65., valamint Pásztor János út 35.

Szavazóhelyiség: Kossuth út 61., Építő
KSZKlub
lS. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: az Eötvös, Kisfaludy,
Kató József, Wesselényi, Gyóni Géza,
Katona József, Lévai, Nagy Sándor,
Széchenyi utcák, Damjanich tér,
Bajcsy-Zs. út 60-98., Kossuth út 42-től

végig, Vorosilov út 36-tól és 31-től vé
gig, a Vörösmarty utca 34-től és 4111-től

végig, valamint a Gárdonyi Géza utca
2-12.,1-39/l-ig.
Szavazóhelyiség: Vorosilov út 36.,
Óvoda
16. sz. SZ8Y8Zókőr:
Ehhez tartozik: az Arany J., Kner, Rá
kóczi, Batthyány, Felszabadulás utcák,
Szabadság tér, Kossuth út 2--40. és
1-33., Bajcsy-Zs. út 52-58. és 67-101.,
Dobó utca 2-6. és 1-7., Vorosilov utca
2-34/2 és 1-29., Hunyadi utca 2-18/1. és
1-27/1., valamint a Hősök útja 44-74/1.
és 45-83.
Szavazóhelyiség: Felszabadulás út 11.,
MHSZ székház
17. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: a Bessenyei, Béke, En
gels, Keleti, Liszt, Dimitrov, Hámán
Kató, Kazinczy utcák, Marx út 2/6-tól
38-ig, l-től 75-ig, Mikszáth utca 2-20. és
1-25., Budai Nagy A. 2-18., 1-3111.,
Dobó utca 8-tól és 9-től végig, Hősök út
ja 7412-től és 85-től végig, Bajcsy-Zs.
103-tól végig a páratlan oldal, Hunyadi
út 20-tól és 29-től végig, valamint Vö
rösmarty utca 2-32. és 1--41.
Szavazóhelyiség: Bajcsy-Zs. 100.,
VOLÁN
IS. sz. SZ8Y8zókőc:
Ehhez tartozik: a Lehel utca, Bánom
kerti, Losonczi, Rózsa F., Tokai, Toldi
utcák, Bajcsy-Zs. út 100-tól végig a pá
ros oldal, Budai N. Antal utca 20-tól és
33-tól végig, Gárdonyi utca 14-től végig,
és 41-tól végig, Marx K. út 40-től és 77
től végig, Mikszáth utca 22-től és 2711
től végig, valamint a Tanya VI. ker.
végig.
Szavazóhelyiség: Bánomkerti út 2.,
Kőzúti Igazgatóság
19. sz. sZ8yazókőc:
Ehhez tartozik: a Tanya II. és III. kerü
let végig, továbbá az Álmosdomb, Ba
csalaposi, Diófa, Határ, Iskola, Kis,
Kondorosi, Kőr, Páskumi, Polyákhal
mi, Szarvasi, Szőlőskerti, Ugari utcák.
Szavazóhelyiség: Tanya II., 360., Öreg
szőló Klub-könyvtár (volt Szent Imre Is
kola)
20. sz. SZ8Y8zókőc:
Ehhez tartozik: a Csejti, Korvin Ottó,
Mező Imre, Simai, Tóth Árpád, Vasút
sor utcák, Nagylaposi vasútállomás és
MÁV-lakások, vasúti őrházak, vala
mint a Tanya IV., V., VII. kerületek
végig.
Szavazóhelyiség: Mező Imre út 19.,
Nagylaposi Műv. terem (volt tsz
székház)
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A lakosság segítségét kérik

Betörők-rendőrség 1:0
Gyomaendrődön néhány éve még kuriózumszámba menő

eseménynek számított, ha betörtek valahová. Ma már min
dennapos dolog. A hétvégi házak betörőjét - Magyari Emőt
- már sikerült elkapnia a rendőrségnek, ám az elmúlt hóna
pok betöréssorozatának tettesét, tetteseit lapzártáig még nem
sikerült kézrekeríteni. Augusztus végétől október végéig egy
alkalommal törtek be a ruházati boltba, a Hanyecz-kocsmába
és a mellette lévő üzletbe, az Ofotértet három alkalommal,
a Birka csárdát kétszer, a Skála-boltot szintén háromszor láto
gatták meg a betörők, akik mindemellett jártak a Farkas órás
üzletében és az ABC-ben is.

A szarvasi rendőrkapitányság illetékese elmondta, hogy
sajnos a legtöbb üzletbe rendkívül könnyen jutottak be
a betörők. Jó lenne az illetékeseknek elgondolkodniuk azon,
hogy a vagyonvédelem elsősorban vállalati ügy! A betörésso
rozat elkövetője minden jel szerint azonos személy lehet.
A rendőrség ezúton is kéri a lakosságot, hogy információikkal
segítsék a tettesek kézrekerítését .

APRÓHIRDETESEK

Amerikai coccer spániel kölykök vannak eladók győztes szülőktől. Gyomaend
rőd, Bocskai 58/1. Tel.: 31·505

Modern típusú hordozható palackos fütökészülék (szieszta) újszerű állapotban,
palaekkaJ, vagy önállóan is eladó. Irányár 10500 Ft. Érdeklődni: Kulich Gyula
u. 41. aJatt.

TS 150/1 MZ motorkerékpár jó állapotban eladó. Irányár: 7000 Ft. Érdeklődni:
Nagylapos, Mező Imre u. 4.

Gépírást váIIaIok. Érdeklődni a 31-948-as telefonon 16 óra után lehet.

GYOMAENDRÖDI HíRADÓ

Abelügyminiszter
üdvözli agyomaendrődieket,

de pénz nincs

Október vegen megkérdeztük Horváth István
i belügyminisztertől, vajon mikor várható döntés arról,
I hogyafrissen várossá nyilvánított településeken - így
Gyomaendrődön is - bővítik a rendőrség állományát.
Mint olvasóink lapunkból is értesülhettek, az egykori
MSZMP gyomaendrődi bizottságának első titkára,
Dankó Mihály felajánlotta e célra a pártszékházat. Hor
váth István viszont nem sok jóval biztatott:

- Nagyon jó volna, s indokolt a gyomaendrődiek igé
nye is, csak ez idő szerint sajnos e kérést nem lehet telje
síteni. Magyarországon az utóbbi öt esztendőbenkörül
belül hatvan település kapott városi rangot. Képtelen
ség néhány esztendő alatt mindenütt kapitányságot,
ügyészséget és bíróságot létesíteni. Épület lehet hogy
van e célra, de az épületet meg kell tölteni emberekkel,
kell oda egy kapitány, kell annak egy helyettese,
satöbbi, satöbbi. Mindezt persze utána működtetni is
kell. Erre viszont nincs pénz. Egyébként az igény jogos
és a kormány is arra törekszik, hogy ezeket a szerveket,
mármint a rendőrséget, az ügyészséget és a bíróságot
vigye közelebb alakossághoz.

- Mikor várható ez ügyben döntés?
- Erre nem tudok konkrétan válaszolni. A gyoma-

endrődieket egyébként ismerem és a szívem minden
melegével üdvözlöm őket.

Megnyílt az Ezerjó vendéglő felújított

PINCE-BOROZÓJAI
Tájjellegű homoki

és kiváló minőségű egri hordós borok!
Nyitva: szerda-csütörtök-péntek-szombat 17 órától

PRAKTIK KISSZÖVETKEZET

A városfejlesztési iroda nem javasolja az útépítést,
mert ülepedik a talaj ...

Idén összesen 22 utcában határozták
el a lakók, hogy szilárd útalapot készít
tetnek. Október végéig 19 utcában ké
szült el az útalap, két utcában még foly
tak a munkálatok és egy utca még nem
kezdett hozzá az útépítéshez. Az útépí
tésekhez a vasúti pályatestból kikerült
kavicsos, salakos anyagot használták
fel. Többek között erről tájékoztatta az
október 18-i végrehajtó bizottsági ülést
Tamási Józsefné, a városfejlesztési iro
da vezetője.
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- A műszaki, időjárási gondok miatt
voltak olyan utcák, ahol a tervezett kő
mennyiségnél többre volt szükség.
Szennyvízürítő helyhez és a szemétte
lephez vezető úthoz is jelentős mennyi
ségű követ használtunk fel. így fordul
hatott elő, hogy a Hősök útra, a gázve
zeték építésének befejezése után nem
maradt elegendő kőanyag. Ezért kohó
salakból épült ki az út egy része.
A Damjanich utcában még nem készült
el az útalap, de a szennyvízépítés miatt

idén nem is javasoljuk megépítését a ta
laj ülepedése miatt. Egyébként idén
több mint 9 kilométer szilárd útalap
épült- mondta Tamási Józsefné.

1989-ben a Damjanich és Baross ut
cákban készült el aszennyvízvezeték.
Jelenleg még 7 utcában folynak vezeték·
építési munkálatok.

Az elfogadott pályázatok alapján 34
utcában épült ki a középnyomású gáz
elosztó hálózat.
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Bérmunkára kényszerül az ENeI

Irodisták - iránya munkapad!
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Az. új igazgató:

Békési Mihályné

ANYAKÖNYVI HfREK

Elsősorban a szállító vállalatok hibái
miatt késve érkeztek ez év júliusában az
alapanyagok az Endrődi Cipész Szövet
kezetbe, emiatt kissé lazább volt a mun
katempó. Egyébként a szövetkezet első
félévi nyeresége 32,7 millió forint volt,
S ez 4 millió forinttal több, mint egy év
vel korábban. A második félévre - mint
azt dr. Hanyecz Károly elnöktől meg
tudtuk - kényszerűségből alacsonyabb
nyereségtartalmú termékeket terveztek
gyártani, elsősorban a munkaellátás ér
dekében. A szövetkezet Szovjetunió
beli exportján páranként 150 forint, az
NDK exporton pedig 100 forint volt
a veszteség. A tőkés exporton pedig
Okörüli volt az "eredmény". Egyedül az
itthon eladott cipők hoztak nyereséget:
páranként 10-20 forintot. S közben
emelkednek az alapanyagárak is.

- Ha minden így marad, azaz csökken
a termékek nyereségtartalrna, nőnek az
alapanyagárak, az ENcr jelenlegi nye
reségesgazdálkodása könnyen átcsaphat
veszteségbe is, ugyanis a szocialista ex
portra szánt termékeket a mai árelvek fi
gyelembevételével az eddiginél nagyobb
veszteséggel lehet csak eladni. A hazai
értékesítésből származó nyereség pedig
a lakosság elszegényedése miatt nem nö-

Házasságkötések
Gál Erika és Lénárt László Imre október 21
én, Rávai Ilona és dr. Zalaba Zoltán október
21-én, Kovács Mária Éva és Faragó Ferenc
László október 28-án, Guth Mária és Molnár
Tibor Pál november 4-én, Réda Judit Ilona
és Kovács Tibor József november 4-én

velhető. A tőkés partnereink pedig jól
látják és tudj ák, hogy a magyar cipőipar
nak éppen ezért csak feléjük van kitörési
lehetősége, tehát bérmunkára vagyunk
kényszerülve, ami egyébként hosszabb
távon hasznos lehet, hiszen így tudjuk el
sajátítani azt a szervezettséget és techno
lógiát, amit a nyugati cégek alkalmaz
nak. Az 1990-es év sikere érdekében
tovább javítjuk a minőséget a szövetke
zet technológiai fejlettségét, a munka
szervezettségét és a reklám, propagan
damunkát. A közeljövőben az ügy érde
kében 40-50 - a nem termelő szférában
tevékenykedődolgozónkat a munkapad
mellé kívánjuk állítani. Hétszáz dolgo
zónkból egyébként 284-en tartoznak
a nem termelői szférába. A piac ugyanis
nem hajlandó elismerni ezt a magas irá
nyítási, ügyintézői apparátust. Kényte
lenek vagyunk "meglépni" ezt az intéz
kedést, még ha ez néhány emberszámára
kellemetlen is. Mert ha ezt nem tesszük,
akkor a szövetkezet kollektívájának lé
tét is veszélyeztethetjük. Akit kell, azt
betanítjuk a munkára, aki pedig nem vál
lalja az új beosztást, annak csak egy lehe
tősége van, hogy továbbáU. Szeretnénk
tehát előrelátószervezéssel megelőzni a
bajt-tájékoztatott dr. HanyeczKároly.

Halálesetek
Kovács Gáborné Béres Ilona (1912), Be
inschróth Ádám (1925), Szatmári Lajosné
Kocsis Zsuzsanna (1917), Dinya Lajos János
(1940), Iványi Imréné Gubucz Terézia
(1904), Garai György (1940), Lukács László
(1902)

Mint arról lapunk előző számában már ol
vashattak, december elsejétől korkedvezmé
nyes nyugdíjba vonul Farkas Sándor, a 2.
Számú Általános Iskola igazgatója. Az ügy
előzménye ihez tartozik, hogy az iskola tan
testülete 26 pedagógus aláírásával levelet kül
dött a városi tanács elnökének, végrehajtó bi
zottságának és a művelődési osztály vezető

jének, melyben kérték a tanács testületétől

a 2. Számú Általános Iskola vezetésének le
váltásál, megújítását. A művelődési osztály
az igazgató kérésének helyt adva október 4
én titkos bizalmi szavazásra hívta össze a tan
testületet. A rendkívüli értekezleten a 45 ta
gú tantestületből 43-an jelentek meg. A sza
vazás eredményeként 27-en Farkas Sándor
vezetői beosztásából való felmentésére sza
vaztak.

Az 1989. október 18-i végrehajtó bizottsá
gi ülésen Jánovszky György osztályvezető el
mondta, hogy az 1985 óta húzódó, kezdetben
néhány személy konfliktusára épülő ellenté
tek a tantestületen belüli megosztottsághoz
vezettek, s ez egyértelműen lehetetlenné tet
te az elvárásoknak megfelelő egységes peda
gógiai tevékenységet. A végrehajtó bizottság
határozatban mondta ki Farkas Sándor kor
engedményes nyugdíjaztatását, melyről ok
tóber 30-án tájékoztatták az iskola pedagó
gusait. Ezen az ülésen a pedagógusok egyet
értésével Békési Mihálynét nevezték ki 1990.
augusztus l-ig az iskola megbízott igazgató
jává. A 42 jelenlevőből 28-an szavaztak Bé
késinére. A szavazást követően Békési Mi
hályné úgy nyilatkozott, hogy jelenleg elsőd

legesnek tekinti a jó munkahelyi légkör kiala
kításának szükségességét és a szakmai mun
ka javílását. Helyetteseként Homok László
nél választotta, akit a tantestület 32 szavazat
tal elfogadott.

DECEMBERI MOZIMŰSOR
APOLLÓ
2. 5 órakor

3. S órakor

3. 7 órakor

4. 5 órakor

7-9. 5 órakor

7 órakor

10-11. 5 órakor

7 órakor

14-15. 2 órakor

5 órakor

14-18. 7 órkor

Huhogók I-U. rész

(szíoes slinkronizáJl francia film)

A vidám ördög barilja 17-18. 5 órakor

(sz. sz. lengyel mesefilm)

18. 10.30 órakor

Egy kisebb islen gyermekei

(sz. sz. amerikai liIm) 18. 3 órakor

A rémület éjszakája

(színes amerikai horror

18 éven felüliekoek) 21-23.

Fi1mIdub

(bérletes ea. jegyek nem válthatók) 25.

A kanloni futár

(sz. sz. kínai kalandlilro) 2&-30.

Mamba (Tisztességes játszma)

(sz. sz. amerikai krimi)
Iskolamozi KOSSUTH

Cbatran k.alandjai 2.

(sz. sz. japán természetfilm)

Veszedelmes viszouyok 3.

(sz. sz. amerikai film)

(ló-án 5 órakor is) 4.

Emmanoelle
(sz. francia szcxfilm) !HO.
Angyalszív
(sz. amerikai film 18 éveo felüliekoek) ll.

A majmok és a betörök

(sz. szovjet mese film összeállitás) 16-17.

Iskolamozi

"X" program 18.

(sz. sz. amerikai fantasztikus)

Kutyám, Jeny Lee (K-9) 23.

(sz. sz. amerikai akciófilm)

Vöroszsaru 24. 3 órakor

(sz. amerikai akciófilm)

Országúti disco (Rodd House) 25.

(sz. amerikai film)

30.

BÚDvadászok

(sz. sz. olasz bűnügyi filmvígjáték) 31. 3 órakor

vili a veréb

(sz. magyar rajzfil.m)

Nem lálni és megszerelni

(sz. sz. amerikai burleszk)

CoctaiJ

(sz. sz. amerikai film)

Hohogók l-D. rész

(sz. sz. francia film)

Szellemir1ók
(sz. sz. amerikai horrorparódia)

Aki legyózte AI Capóoél

(sz. sz. amerikai bűnügyi film)

A Beverly Hills-i zsaru U.

(sz. sz. amerikai krimi)
Chatran k.alandjai

(sz. sz. japán természetfilm)

Nagy ror - kis Kínában

(sz. amerikai kalaodfilm)

Indiana J ooes

az utolsó keresztesJovag
(sz. amerikai kalaodfilm)

Reodórakadémia ill.

(sz. sz. amerikai liImvigjáték)
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HÁTRAVALÓ

Átadták a polgárvédelmi bázist

A parancsnok azt szeretné ha közösségi ház lenne ...

Még mindig nincs kész
a tornacsarnok

Milyen jogon fizetnek

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Flúgos futam a Pocoson keresztül

Flúgos futam? Embert próbáló erőpróba? Az autó- és
motorgyárak vetélkedése? A Magyar MAVAD Rali-ra min
den ráillik, hiszen a résztvevők nem keveseb!?, mint 2 ezer
kilométeren át űzik, hajtják egymást - árkon-bokron át.
Olyan ez, mint a Párizs-Dakar Rali, csak kicsiben. A verseny
október 31-én kezdődött, a versenyzők Budapestről indultak.
Másnap DebrecenbőlSzeged felé haladva Gyomaendrödön is
áthajtottak. Itt készült képünk.

A Gyoma Kötőipari Szövetkezet
felvételre keres szakirányú végzettséggel
és 5éves vezetői gyakorlattal rendelkező

varrodavezetőt

és belső ellenőrt.

Jelentkezni lehet aszövetkezet személyzeti
vezetőjénél1989. december 5-ig
(Gyomaendrőd, Hősök u. 52.)

Gonda Károly tíz éve elnök... Nem vállalja tovább?
A Gyomaendródi Spartacus Testnevelési Kör 9

tagú elnökségének négy évre szóló mandátuma ez
év márciusában lejárt. A szabályok értelmében a
mandátum lejárta elótt, de az azt követó napokban
mindenképpen közgyúIést kellett volna rendezni.
A lejárt mandátumú elnökség júniusban ülésezett
utoljára, s azóta csend van a GYSTK háza táj án.

Babos Lászlóné, a városi tanács sporúelügyelóje
tájékoztatta lapunkat, hogyaközgyűlést az elnök
ségnek kellen volna előkészítenie. A sportfelügyeló
szerint e lejárt mandátumú elnökség nem jogosult
a GYSTK kasszáját sem kezelni.

Az 1985. március elsején avezetóségválasztó kül
döttközgyúlésen négy évre választották meg ügyve
zető elnöknek Homok Pétert, elnöknek Gonda Ká
rolyt, elnökhelyetteseknek dr. Dávid Imrét és Dá
vid Mátyást, elnökségi tagoknak pedig dr. Tóth La
jost, Giricz Vendelt, Feuerwerker Gábort, dr. Iványi
Lajost és Veres Lászlót.

Homok Péter ügyvezetó elnök elmondta, hogy
Gonda Károly - aki tíz éve elnöke a testnevelési
körnek - nem vállalja tovább ezt a funkciót. - Ab
ban egyeztünk meg, hogy amíg nem találunk he
lyette mást, addig ellátja munkáját. Tulajdonkép-

pen igaz, hogy jogtalanul működik az elnökség, de
ez nem valami különleges, egyedülálló dolog, hj.
szen például Diósgyórön a DVTK-nál is még csak
most választottak elnökséget, pedig már március
ban esedékes lett volna náluk is. Egyébként várha
tóan decemberben választjuk meg a GYSTK új el·
nökségét - mondta végül Homok Péter.

Cikkünk már a nyomdában volt, amikor sebté·
ben levelet kaptunk, mely szerint november 22-én
16 órakor a GYSTK kibővített elnökségi ülésen
újítja meg a kör vezetését, "mivel a mandátuma !e
járt".

GyomaeDllrödi Híradó
Gyomaendrőd Város Tanácsának lapja. Felelős szerkesztő: Homok Ernő. Kiadja: Gyomaendrődi Városi Tanács. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomda Gyomaendrődi Uzemében, Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12.
Vezérigazgató: Balog Miklós. Terjesztik a gyomaendrődi postahivatalok és hírlapárusok.

Engedélyszám: III/PHFIl08/BE ISSN 0238-8391
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Pénzügyi helyzetünk kritikussá vált

A tanácselnök
év végi számvetése

(2. oldal).

Megüresedtek
a pártházak

Tervek a hasznosításra
(/0. olda/).

TITOK?

Mindaddig, amig a kormány nem dönt az or
szággyúlési egyéni választókerületek területi
beosztásár61, a november 26-i népszavazás
sal kapcsolatos gyomaendrődi adatokat sem
lehel nyilvánosságra hozni. tudtuk meg Hu
nya Miklós vb-titkártól. Gyomaendródön
egyébként 12796 szavazásra jogosult válasz,
t6polgárt tartortak nyilván, akiknek 59,6 szá
zaléka vett részt a népszavazáson. Hogy me
lyik kérdésre szavaztak igennel, vagy nem
mel, az egyelőre titok, bár a népszavazásról
szóló tÖIVényteIVezet e kérdésről nem így
rendelkezik. .. Mindenesetre lapunknak si
került hozzájutni az eredményekhez.

Íme: tehát a választásra jogosultak száma
városunkban - a népszavazás befejezésekor!
-12796 volt, ebből7626-an adták le szavaza
tukat. (59,6%)

Az éIVényes és éIVénytelen szavazatok,
valamint az igen és nem száma az egyes kér
déseknél:

Az 1989-es esztendő gyomaendrődi

KRÓNIKAJA
(4-5. oldal).

(6. oldal).

Könyörgés Közügyben

1. Csak az orszá&,ayúlési választások után ke
rüljön-e sor a köztársasági elnök megválasz
tására?
ÉIVénytelen: 579
ÉIVényes: 7047
Az éIVényesbőiigen: 3723 52,8%
Az éIVényesból nem: 3324

2. Kivonuljanak-e a pártszeIVezetek a mun
kahelyekról?
ÉIVénytelen: 557
ÉIVényes: 7069
AzéIVényesbőligen: 6457 91,3%
Az éIVényesböl nem: 612

3. Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában
vagy kezelésében levő vagyonról?
ÉIVénytelen: 554
ÉIVényes: 7072
AzéIVényesbőligen: 6472 91,5%
Az ~IVényesbőlnem: 600

4. Feloszlassák-e a munkásőrséget?

ÉIVénytelen: 641
ÉIVényes: 6985
Az éIVényesbőligen: 6350 90,9%
Az éIVényesböl nem: 635

(14. oldal). I

az "elfekvőből"
üt le él

unya Elek lnök Úrnak!

"___re

Minden kedve. olv 6nkn
kelkmes kan ~ rmy' ünnepe t:t é b".........,~

ÚJ eszt ndó van k
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Pénzügyi helyzetünk kritikussá vált
-------1 A tanácselnök év végi szárnvetése >-1------
Gyomaendrőd életében 1989 jelentős

esztendő volt, hiszen ez év március 30
tól településünk városi címet kapott. Az
elmúlt 12 hónap eredményéről, gond
jairól és a jövő év terveiről kérdeztük
Jenei Bálint tanácselnököt.

- A várossá válás éve 1989. Nem ke
vés munkába került e cím elérése
- mondj a Jenei Bálint. - A várossá nyil
vánítást követően sikerült létrehozni
egy földhivatalt, amely kimondottan vá
rosi jeiJegű intézmény. A megyei tanács
4,3 millió forinttal növelte meg költség
vetésünket a városi feladatok jobb ellá
tása érdekében. Ebből másfél milliót
a tanácsi munka számítógépesítésének
megalapozására fordítottunk, a többit
a fejlesztési alapunkhoz tettük. Ebből

finanszírozzuk többek között a fiatalok
lakásépítési és vásárlási támogatását,
a közműtársulásokat. Egyébként az út
és közműfejlesztésben idén rekordered
ményt értünk el. Ugyancsak a városi
rang elismerését tükrözi, hogy korsze
rűsítik postahivatalainkat, de ide tar,o
zik a vasútállomás rekonstrukciója, sőt

a 46-os út egy részének újraburkolása.
Az egészségügyi és szociális ellátás te

rületén is jelentős eredményeket sike
rült elérnünk. Korszerüsítettük a tüdő

gondozó épületét, új orvosi berendezé
seket vásároltunk, melynek eredménye
ként traumatológiai röntgenvizsgálato
kat is végezhetnek. Tavasszal idekerül
a sebészeti szakrendelés. A fürdőben je
lenleg készítjük elő a reumatológiai és
fiziko terápiás szakrendelés beindítását.
Az ehhez szükséges orvosi berendezése
ket már megrendeltük, s várhatóan itt is
tavasszal megkezdődhet a rendelés. Az
év végén lép munkába településünkön
a harmadik gyermekszakorvos, s ezzel
minden gyermekorvosi álláshelyünk be
töltött lesz.

KiemeIt prograrnként kezeltük az
idősekről való gondoskodást.

Idén adtuk át Nagylaposon városunk
5. napköziotthonát, amely heti három
alkalommal a helybeliek kulturális és
művelődési igényét is igyekszik kielégí
teni. Az év elején pályázatot nyertünk
a Szociális és Egészségügyi Minisztéri
umtól, melynek összegéből tanácsunk
megvásárolta a gyomai öregek napközi
otthona melletti épületet, ahol a megfe
lelő átalakítás után jövő év első felétől

már fogadni tudjuk a szociális otthonra
szorult időseket.

Az oktatásügy területén is beszámol
hatok eredményekről. A gimnázium-

2

ban megkezdődötta kereskedelmi szak
középiskolai képzés, az ipari szakmun
kásképzőben pedig cipőipari szakkö
zépiskolai képzés indul. A megyei ta
nács céltámogatásával elkezdhettük az
új, tíz tantermes ipari szakmunkáskép
ző és szakközépiskola építését. A me
gyei tanács 32 millió forintot adott e cél
ra. A településfejlesztési hozzájárulás
ból 9 milliót szánunk az iskoJaépítésre
s a hiányzó összeget pedig egyéb helyi
forrásból, esetleg további megyei támo
gatásból kívánjuk előteremteni.

Sajnos az idén sem tudjuk befejezni
a tornacsamokot, elsősorbana vállalko
zók munkájának összehangolatlansága,
magyarán a szervezetlenség miatt.
A beruházási költségeket tekintve je
lenleg 39 millió forintnál tartunk.

A fiatalok lakásgondjait idén is igye
keztünk enyhíteni, erre több mint 5 mil
lió forintot fordítottunk, mintegy másfél
millió forinttal többet mint tavaly. Kie
melten támogattuk az Újkert sori lakás
építéseket, ahol jelenleg 22 lakás építé
se folyik.

A város idegenforgalma évről évre
nő. Több évi próbálkozás után pályázat
útján 1,8 millió forintot sikeTÜlt nyer
nünk, mely összeg segítségével jövő év
tavaszán átadhatjuk a strandfürdő mel
letti kempinget. Tovább bővítettük a
Templomzugi szabadstrandot.

Nagylaposon befejeztük a vízműbe

ruházást és az 1. számú vízműtelepen

a vízminőségjavító programot. Mint ar
ról a lakosság már értesülhetett, a szip
pantásos szennyvíz elhelyezését szolgá
ló befogadó épül a közeljövőben, me
lyet tanácsunk közösen létesít a Víz- és
Csatornamű Vállalattal.

Igye:ceztünk a település képét szeb
bé, gondozottabbá tenni. AKollmann
telepen parkosítottunk, s három utat
- a Kossuth, Szabadság és Áchim - fel
újítottuk.

Néhány szót szólnék a településün
kön működő pártokról.

Tanácsunk korrekt, semleges maga
tartást igyekszik tanúsítani, a pártok he
lyi csoportjainak véleményét és közre
működését továbbra is igényeljük. Segí
teni törekszünk a pártok működési fel
tételeinek megteremtését. Úgy érzem,
hogy a pártok képviselői, tagjai felelő

sen gondoE<üdnak, és a település fejlő

dése érdekében készek aktívan is tenni.
Néhány szót a problémákról is. Tele

pülésünk pénzügyi helyzete kritikussá
vált. A Pénzügyminisztérium 2-3 hetes
késéssel küldi a pénzünket. Az infláció
hatása mind a működésben, mind a fej-

lesztésben érezhető. A társadalomban
kiéleződött feszültségek villámhárítói
egyre inkább a tanácsok.

Foglalkoznunk kell a szociális problé
mákkal, alakásgondokkal , a munkanél
küliséggel, az alacsony jövedelmű

ekkel.
Végezetül néhány szó a jövő évi ter

vekről. Idén elkezdtük, jövőre foly tat
juk a 10 tantermes iskola építését, álta
lános iskoláinkat tovább kívánjuk kor
szerűsíteni, szeretnénk bővíteni, fej
leszteni a'rendőrséget. Tovább korsze
rüsítjük városunk közvilágítását. Jövőre
adjuk át a második világháború áldoza
tainak emlékét megörökítő emlékmű

veket, készülünk a Kner centenárium
ra, és a közelgő választásokra. Gazdál
kodásunkban pedig további takarékos
sági intézkedésekre kényszerülünk
- mondta végül Jenei Bálint.

Szarvashoz
tartozik

Gyomaendrőd is
Fekete Jánosnak így is,

úgy isjó ...

Megkérdeztük Fekete Jánost,
Szarvas országgyűlési képviselő

jét; indul-e a közelgő parlamenti
választásokon?

- Természetesen, ha a jelöltség
hez szükséges szavazatokat meg
kapom. Egyébként ha megválasz
tanak, örülni fogok, s tovább vég
zem a munkát, ha nem, úgy is
jó. Több időt tölthetek a csalá
dommal.

- Melyik párt színeiben in
dulna?

Pártonkívüliként. Bár
MSZMP-tag voltam, majdnem öt
ven évig, ám az MSZP-be nem je
lentkeztem át.

- A választókörzetek területe
módosult. Szarvashoz tartozik
Gyomaendrőd is. Mit gondol e vá
lasztókörzet leendő képviselője,

hogyan tudja képviselni választó
polgárai érdekeit?

- Közvetlen kapcsolattartásra,
érdekképviseletre nehezen lesz
módja. De ahogy én értesültem,
a leendő parlamentnek inkább az
országos nagypolitika irányítása,
befolyásolása lesz a feladata.
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Tisztelt Miniszterelnök Úr!

a Békés megyében működő tanácsok
elnökei és elöljárói

NÉMETH MIKLÖS ÚR
MINISZTERTANÁCS ELNÖKE

BUDAPEST

NYÍlt levél

GyolDaendrődlakosságához

A sáros, piszkos tegnapot betakarta az
egymás mellé hullott tiszta fehér hó. Békésen
pihentek egymás mellett, a hópelyhek mint
ha példát mutattak volna az emberiségnek
a hétköznapi élet békés egymás mellett élés
re. A csöndes, békés reggelt csak a templo
mok harangj ainak Istent tisztelő misékre hí
vogató hangjai szelték át. Reggel 6 óra. Öra
műpontossággal nyitnak a szavazófülkék.
Rend, fegyelem és békesség lakozik minden
szavazókerületben. Az emberek elindulnak,
hogy eleget tegyenek állampolgári lehetősé

güknek. Ki templomi látogatás előtt, ki utá
na adja le voksát, úgy, ahogy ö mint "szabad
gondolkodású állampolgár" gondolja.

Nem kötelező, mégis tudja, a szavazatokra
jogosultak többsége, hogy el kell menni és
szavazni kell. Józan, megfontolt ember mód
jára idős és fiatal is. Józac: igen józanul, pe
dig szesztilalom sem volt, mégis csak egy em
ber volt a városban, ki italos állapotban ment
szavazni. A kötelező és tilalom elmaradt, így
még nagyobb értéke lett november 26-ának.
Értékét növelte az előkészítés pontossága,
előrelátása, békés egymás mellett élésre való
hajlamunk. Értékét növelte a szavazatszedő

bizottság tagjainak lelkiismeretes tenniaka
rása, tisztelettudó munkájuk. Pedig csak tár
sadalmi muokában voltak egész idő alatt. Ér
tékét növelte a választópolgárok "akár vol
tak szavazni, akár nem" tiszteletreméltó vi
selkedési modoruk. Tisztelet a város lakossá
gának ezen viselkedési formájáért.

Bízom, hogy a fent említett érték az elkö
vetkező időkben lezajló választáskor még
jobban fog nőni. Még több választópolgár
adja le voksát a szerinte legjobbra, hiszen
igen fontos cselekvés napjainkban, nem kö
telező, csak illendő!

Köszönet és tisztelet, aki november 26.
előtt - közben és utána -lévőmunkákban oly
emberségesen részt vett. A fent említetteket
meggyőződésből tudom, mivel a 20 szavazó
körzetet személyesen is meglátogattam har
madmagammal. Egyrészről a helyi tanács,
egyrészről az SZDSZ, valamiot az FKP ré
széről saját magam. A régi MSZMP, az új
MSZP nem képviseltette magát ezen a bé
kés, tiszteletre méltó napon. Hogy miért
nem, azt én sem tudom.

Kedves Olvasó! Amikor ezen sorokat ol
vasod, már igen kevés idő van hátra a válto
zásokban gazdag 89-es évből. Megragadom
az alkalmat, hogy ezen lap hasábjain kíván
jak a város minden lakosának vallás- és párt
állásra való tekintet nélkül, ajándékokban,
szeretetben, békességben keJJemes karácso
nyi ünnepeket. Eredményekben, egészség
ben, békességben gazdag és boldog új évet.

Hunya Lajos
a Kisgazdapárt

gyomaendrődi szervezetének elnöke
Bort, búzát, békességet!

ISTEN HAZA - CSALÁD

~gazdasze~el

1989. noventber 26.

Bízunk abban, hogy azok, akik ott
hon maradtak, ezután gondosabban fe
lülbírálják a választási propagandákat.

Kérjük a lakosságot, hogy a jövőben

ne féljenek hitet tenni politikai állásfog
lalásuknak, mert higgyék el: történelmi
esély van a szabad független Magyaror
szág létrehozására, ha mindnyájan
akarjuk és teszünk is érte. Az út még
hosszú.
Gyomaendrőd, 1989. december 11.

Tisztelettel:
Szabad Demokraták Szövetsége

gyomaendrődi csoportja

Nagyrabecsülésünket és köszönettel
jes tiszteletünket fejezzük ki Gyoma
endrőd lakosságának a népszavazás al
kalmával nyilvánított politikai érettsé
géért. Az országos átlag fölötti részvétel
a négy igenre tett állásfoglalásukkal, kü
lönösen a vitatott első kérdésben, ahol
messze az országos átlag fölött vallott
igennel tettek tanúbizonyságot az óhaj
tott demokráciáért, az új szabad Ma
gyarországért, a megtévesztő ellenpro
paganda ellenére. Nem járultak hozzá
ahhoz a szégyenhez, hogy Magyaror
szág első népszavazása meghiúsuljon.

A közelmúltban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar,
Szolnok megye tanácselnökei levelet juttattak el Önhöz, me~yben az
új költségvetési tervezési mechanizmus több lényegi elemét érintő

kritikát fogalmaztak meg.
Mi, a Békés megyében működő tanácsok elnökei és elöljárói az

előzetes számítások alap~án úgy ítéljük meg, hogy a költségvetési
reform a tervezett formájában alkalmatlan arra, hogy 1990. január I
től bevezethető legyen. Ezért csatlakozunk az öt alföldi megye ta
nácselnöke által aláírt állásfoglaláshoz.

Tiltakozunk amiatt, hogy akkor, amikor deklaráltan a valós önkor
mányzattá válás felé haladunk, még mindig olyan döntésektől kell
félni, melyeket megkérdezésünk nélkül, a fejünk felett hoz meg
a kormányzat, holott ennek terheit, s következményeit a helyi taná
csoknak kell viselni.

A bevezetésre szánt költségvetési rendszer az eddiginél is hátrá
nyosabb helyzetbe hozza településeinket és megoldhatatlan felada
tok elé állítja a tanácsokat. Félő, hogy lemaradásunk tovább növek
szik s ezáltal egy olyan országrész kerü: az ellehetetlenülés állapo
tába, amely eddig is igen nehéz körülmények között volt kénytelen az
élelmiszertermelés felelősségteljes feladatának eleget tenni. E fela
datot a jövőben is vállalj uk, de ehhez igazságos létfeltételek kel
lenek.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem a normatív költségvetési gazdál
kodással szemben van kifogásunk, hanem az olyan alkalmazásával,
amely nem számol a megfelelő kiegyenlítő támogatásokkal. Enélkül
ugyanis az infrastruktúrában, a termelésben, az oktatásban, az egész
ségügyben és a művelődésben is olyan további áldozatvállalásokra
kényszerül megyénk lakossága, amelyet sem anyagi erejénél fogva,
sem a lakossági összetételből eredően önerejéből vállalni nem tud.

Békéscsaba, 1989. novembe 17.
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Művelődési Házban rendezett ünnepi ta
nácsü1ésen Maróthy László környezetvédel
mi és vízgazdálkodási miniszter adta át Jenei
Bálint tanácselnöknek a várossá nyiIvánítást
dokumentáló oklevelet.
Gyomaendrőddíszpolgárává fogadták Pál

Lénárd akadémikust, Sztanyik B. László fő

igazgató-főorvost, az Országos Béketanács
elnökét. Gyomaendrődért emlékplakettet ka
pott Darvas Tibor, Honti Antal, dr. Jánosik
Bertalan, dr. Pikó Béla, Varga Zsigmond és
Jenei Bálint.

- Május 16-án a 2. Számú Általános Iskolá
ban munkaértekezletet rendeztek, ahol Já
novszky György, a tanács osztályvezetője

számolt be az iskola pedagógusainak segitsé
gével végzett, úgynevezett klímateszt ered
ményéről. Kiderült, hogy az iskola vezetése
valamennyi dimenzióban kevesebb értéket
kapott az országos és a megyei mintában sze
replő iskolák átlagánál.

- Május 17-én 11 alapító taggal megalakult
a Szabad Demokraták Szövetségének gyoma
endrődi csoportja.

- A HNF városi bizottsága május 19-én
küldöttgyűlést tartott a Katona JózsefMűve
lődésí Ház nagytermében. Az értekezlet há
rom ellenvéleménnyel, három tartózkodás
sal Hunya Elek és Szahó Incéné megbízatá
sát a kongresszusig meghosszabbította, majd
egyhangúlag Szujó Zoltánt választották a bi
zottság elnökhelyettesi posztjára.

-Az

'- M_Á_R_C_I_U_S ---JI I Á_P_R_I_L_I_S ....J

- Április 12-én délelőtt 10 órától délig két
órás figyelmeztetősztrájkot szerveztek a ka·
zángyárban, hogy ezzel is nyomatékot adja
nak önállósulási törekvésüknek.

- Az OKISZ által meghirdetett országos
munkaversenyen, melynek értékelésénél az
1988-as év gazdasági eredményeit vették fi
gyelembe, az ENCI elnyerte az OKISZ ván
dorzászlaját. Ez alkalomból a szövetkezet
három dolgozója a Szövetkezeti Ipar Kiváló
Dolgozója cimet vehette át április 24-én.

- Az április 22-én megrendezett MSZMP
pártértekezleten Dankó Mihályt választották
a városi pártbizottság új titkárává. Helyettese
Bolehovszky László lett.

- Április 26-án hat alapító taggal megala
kult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
gyomaendrődiszervezete.

taggal megalakult a Magyar Demokrata Fó
rum (MDF) helyi szervezete.

- Városkörzeti tanácskozást rendeztek
február 27-én a Déryné MűvelődésiHázban.
- Az endrődipolgárok közül néhányan - né
gyen-öten - mínden fórumot arra hasmálnak
ki, hogy azt próbálják beletáplálni az embe
rekbe, hogy az egyesülés óta az endrődi tele
pülésrész nem előre, hanem visszafelé fejlő

dik, hogy az ő szóhasmálatukkal éljek: gyar
matosítjuk az endrődi településrészt - nyilat
kozta többek között Jenei Bálint a Szegedi
Rádió riporterének.

- A Gyoma KötőipariSzövetkezet március
2-án rendezte meg utolsó részközgyűlését,

ahol is két pályázó - Jenei Lászlóné és Dinya
Máté - neve került a szavazólapra. A tagság
nagy többséggel Dinya Mátét választotta
a szövetkezet elnökévé.

-A Körös Kazángyártó és Gépipari Válla
lat gyomaendrődi 2. számú gyáregységének
kollektívája március 9-én 163 fő aláírásával
kinyilvánftotta egyöntetű akaratát, mely sze
rint a gyáregység váljon le a békéscsabai köz
ponttól, és június elsejével mint önálló vállalat
működjék tovább.

- Március 14-én este a felújított ország
zászló mellett Sipos Tas Töhötöm református
lelkész köszöntötte az 1848. március lS-i for
radalom emlékét.

- Március 18-án a Lenin Termelőszövetke

zet közgyúIésén dr. Iványi Lajost újabb öt
évre a szövetkezet elnökévé választotta a tag
ság. A közgyúIésen dr. Iványi bejelentette,
hogy a parlamenti munkát a következő cik
lustól nem kívánja tovább folytatni, mert
a két feladatot egyszerre nem képes felelős

séggel ellátni.
- Március 22-én töltötte be 101. életévét

Uhrin Vendelné, született Galambos Teré
zia. Jelenleg ő Gyomaendrőd legidősebb pol
gára.

- Március 27-én este S perccel 8 óra előtt

dr. Frankó Károly éppen ügyeletes körzeti
orvos és sofőrje a körösJadányí úton haladva
különös, sőt fantasztikus égi jeleuségre lett
figyelmes. Mintegy 10 kilométernyire tőlük

északra egy narancssárga pulzáló - kivilágí
tott, lefelé forditott fúrótoronyra emlékezte
tő - valamít láttak, amely lassan ereszkedett
lefelé, majd földközelbe érve átalakult egy
körülbelül 100 méter átmérőjű svájcisapka
formájú "tárggyá"•

- Március 30-án délelőtt a Katona József

- Február 25-én a HNF székházában
megalakult a Független Kisgazda, föld
munkás és Polgári Párt gyomaendrődiszer
vezete, melynek elnöke Béres József (56
éves) lett.

- Február 25-én ünnepelték a Czeglédi hár
masikrek harmadik születésnapjukat.

- Február 25-én a Hazafias Népfront Gyo
maendrődi Bizottságának székházában 17

.JANUÁR

- A pártbizottság tavaly október 24-i ülé
sén úgy döntött, hogy pártértekezlet nélkül
kerüljön sor a megújuIásra. Ha mégis ilyen
igény merülne fel, akkor a párttagság véle
ményét figyelembe véve meg kell tartani
a pártértekezletet, de ez a párt belső ügye.
Eddig - tudomásom szerint - egyetlen hely
ről jeleztek ilyen információt, de az is megyei
pártértekezlet megrendezését sürgette - nyi
latkozta Kóris György, a volt MSZMP gyo
maendrődi bizottságának első titkára.

- Az 1988. december 21-én megtartott ta
nácsülésen megerősítették, hogya drasztiku
san csökkenő anyagi feltételek ellenére 1989
ben be kell fejezni a tornaterem építését, és
mindent meg kell tenni az új, tíz tantermes
ipari szakmunkásképző felépítéséért.

- Alapvető célunk: tudatosítani a fiatalok
kaI, hogy mít is 3kar valójában a KISZ. Ma
napság ugyanis közömbösség tapasztalható.
A mai viszonyok nem kedvemek a közéleti
szerepvállalásnak. Csökkent a politikai szer
vezetek presztizse, s ez érezteti hatását. Ezt
visszaszerezni csak nyított, vagyis alohól
építkező szervezettel lehet ••• - mondta Ko
loh Béla, a KISZ GyomaendrődiBizottságá
nak titkára az ifjúsági szervezet megújítá
sának kapcsán.

- Január 23-án egyetlen napirendi pontja
volt a 24 alapszervezeti titkár részvételével
megrendezett pártbizottsági ülésnek. Palov
Pálné a tavaly október 24-i pártbizottsági ülé
sen megválasztott munkabizottság vezetője

számolt be a pártbizottság tagjaival folytatott
beszélgetések tapasztalatairól. A testületi ta
gok véleményének lényege, hogy a partbi
zottság nem olyan szellemben és intenzitással
végzi munkáját, mint ahogyan az elvárható
lenne. .. Nem tartották elfogadhatónak
a múlt év október 24-én megszavazott meg
újulási programot, s javasolták egy pártérte
kezlet megrendezését is.

-A Népköztársaság Elnöki Tanácsajanuár
27-i ülésén határozatot hozott több település,
többek között Gyomaendrődvárossá nyilvá
nításáról. Negyvenegy nagyközség és városi
jogú nagyközség kap március elejétől városi
rangot.

- Az éti csiga nagyüzemí tenyésztésére
a gyomaendrődi Alkotmány Tsz, a fertő

szentmiklósi Új Élet Tsz és a Kaposvár mel
letti Surjánvölgye Tsz, valami.Dt az olaszor
szági székhelyű - csigatenyésztésre és -feldol
gozásra szakosodott - Eurohelix január ele
jén Hungarohelix néven kft-t alapitott.

FEBRUÁR
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esztendő

Ifkája

később a gyomai hősök emlékművénél ren
deztek ÜDDepséget.

- A Független Kisgazda, Földmunkás és
Polgári Párt vezetésében október IS-től vál
tozás történt. A korábbi elnök, Béres József
helyett einökké választották Hunya Lajost,
alelnökké pedig Putnoki Balázst.

- Farkas Sándor, a 2. Számú Altalános Is
kola igazgatója december elsejétől korked
vezményes nyugdíjba vonult, s az október
30-i tantestületi ülésen Békési Mihálynét ne
vezték ki -1991. augusztus l-ig - az iskola
megbízott igazgatójává.

DECEMBER

- November elsejétőlKoloh Béla, a GYE
FlSZ titkára társadalmi munkában látja el
a szövetség vezetői posztját. Főállásbanszer
vezőként dolgozik az Endrőd és Vidéke Ta·
karékszövetkezetnél.

- Gyomaendrőd város tanácsa november
8-án rendkívüli ülést tartott, ahol személyi
kérdésekről is szó volt. Kóris György, a 19.
számú választókerület tanácstagja október
17-én benyúj totta tanácstagságáról való le
mondását. A tanács a lemondást elfogadta,
és ezzel együtt Kóris György végrehajtó bi
zottsági tagsága is megszúnt.

- November U-én megalakult a Magyar
Szocialista Pán gyomaendrődi sze/vezete.
A taggyűlés Dankó Mihályt választotta ritkár
rá. Fekete László, dr. Hunya Béla és Babos
László lettek a pártszervező-bizottság tagjai,
Balogh Tamás, Katona Lajos és dr. Kovács
Béla pedig a választási bizottságban kapott
szerepet.

- November 16-án rendezték meg a HNF
gyomaendrődi területi ülését, melyen dr.
Herjeczky János, a HNF megyei elnöke is
mertette a népfront jövőjére vonatkozó ter
veket. Az ülésen ugyan nem vett részt, de le
mondott Hunya Elek, a népfront gyomaend·
rődi bizottságának elnöke, akinek a kong
resszusig szólt a mandátuma.

Az MSZMP Szabadság círnú lapjának első

számában Pap József Gyomaendródről je
lenti, hogy az endrődi részen, a Magyar Szo
cialista Munkáspárt 3. sz. alapszervezet tag
jaiból megalakuIt az MSZMP Ideiglenes
Szervező bizottsága.

December elején több mint 200 aláírással
ellátott ívet juttattak el a tanácshoz, melyben
- jórészt a kötőipari szövetkezet dolgozói
- hivatkozva a lakosság egyre növekvő terhei-
re kérték a TEHO eltörlését. December ll-én
a dolgozók egyetértésével munkásgyűlést tar
tottak, ahol Jenei Bálinttanácselnök adott tá
jékoztatást az eddig befolyt TEHO összegé
nek felhasználásáról. "Tapasztalatom szerint
nem is arról a havi 50 forintról van szó, ha
nem a létbizonytalanságtól és a várható ár
emelésektől tartanak az emberek" - mondta
atanácselnök.

December 18·án a tanácselnök tájékoztat
ta a pártok helyi képviselőit a település pénz
ügyi helyzetéről, s tárgyaltak a pártok helyi
ségígényéről is.

OKTÓBER

SZEPTEMBER

- Október lO-én hajnalban befejeződött

a Magyar Szocialista Párt kongresszusa.
- Október 23-án 17 órakor az endrődi ka

tolikus templomban az 1956-os áldozatokért
gyászmisét tarottak, majd a hősök emlékmű
vénél emlékbeszéd hangzott el. Egy órával

- A szeptember 13-i tanácsülés döntött
többek között arról is, hogy még az idén el
kezdődik - s a tervek szerint 1991. július 31
én fejeződikbe - a tíz tantermes ipari szak
munkásképző és szakközépiskola építése
a két településrész között.

- A városi tanácsnál új szakigazgatási
szerv alakult a szociális egészségügyi felada
tok ellátására. Az új osztály feladatához tar
toznak a szociális, segélyezési és gyámügyek,
a település egészségügyi ellátásának szerve
zése, a tartási, öröklési szerződésekkel kap
csolatos ügyek, valamint a lakásügyi kér
dések.

- Augusztus elsejétől Giricz Erzsébet, a 3.
Számú Általános Iskola pedagógusa másod
állásban vállalta el a városi úttörőelnöki

posztot. A korábbi úttörőelnök, Homokoé
Rosza Katalin visszament korábbi munkahe
lyére, a 2. Számú Általános Iskolába.

- A Hőtechnikai és Gépipari Vállalat au
gusztus másodikán rendezett közgyűlésén

Szujó Zoltánt választotta az új vállalat igazga
tójává.

- Augusztus 28·án este a Magyar Demok·
rata Fórum, a Független Kisgazdapárt,
a Szociáldemokrata Párt, a Szabad Demok
raták Szövetsége, az MSZMP, valamint
a Hazafias Népfront és a GYEFISZ helyi
képviselőivel tárgyalt Jenei Bálint tanácsel
nök. A találkozón a tanácselnök tájékoztatót
adott a település aktuális feladatairól és
a résztvevők ezzel kapcsolatban mondták el
észrevételeiket és javaslataikat.

- Az MSZMP kongresszusára augusztus
24-én, az ENCI-ben megrendezett küldött
választó pártértekezleten Dankó Mihályt és
dr. Kovács Bélát választották Gyomaendrőd

küldötteivé.
- Az Endrődiek Baráti Köre augusztus

26-án találkozót szervezett, s dr. Farkas
János orosházi sebészfőorvos javaslatára ala
pítványt hoztak létre, melyből a baráti kör al
kalmanként egy-egy tehetséges endrődi fiatal
felsőfokú tanulmányaitfinaszírozza majd.

J Ú N I U s I IL- A_U_G_U_S_Z_T_U_S I IL- N_O_V_E_M_B_E_R _

- MegalakuIt a Városvédó-, SZépítő és Fej
lesztő Egyesület. Elnökévé dr. Csaba Kál
mánt választották.

- Jenei Bálint és Hunya Miklós vb-titkár
június lJ-]4-én az NDK-beli Jessen város
ban járt, ahol tárgyaltak az ottani elöljáró
sággal. A kapcsolat a gyomaendrődi Lenin
Tsz vezetésének segítségével jött létre, s a tá
volabbi cél egy testvérvárosi együttműködés

kialakítása.
- Június 23-án megalakuIt a Gyomaendrő

di Fiatalok Szövetsége (GYEFISZ), a DE
MISZ Békés Megyei Szövetségének tagszer
vezeteként. A szövetség elnöki tisztségére
egyhangúlag Koloh Bélát választották.

- Június 29-én Péter Pál napján Gyoma
endrődön a 46-os számú út 42-47-es kilomé
terszelvénye között több mint negyven jánnú
lassította a forgalmat. Országszerte a búza
termelók ily módon kívántak nyomatékot
adni egyre kilátástalanabbnak érzett gazda
sági helyzetüknek. A demonstráción a négy
gyomaendrődi termelőszövetkezet mellett
részt vett a köröstarcsai Petőfi, a dévaványai
Lenin és az ecsegfalvi Egyetértés Tsz is.

I JÚLIUS I
- Július elsejétől Hőtechnika és Gépipari

Vállalat néven önálló vállalatként működik
tovább a gyomaendrődi kazángyár.

- Városunk ötödik öregek napközi ottho·
nát adták át június 6-án Nagylaposon a Mező
Imre utcában.

- "Tanácsunk testülete és 17 ezerfős lakos
ságunk nevében a legnagyobb felháborodás
sal vagyok kénytelen leírni, hogy vállalata
felelős munkatársai minősíthetetlenhanyag
sággal és fefelőtlenséggel kezelik települé
sünk vízellátását, holott ez a vállalat elsődle
ges feladata ... Amennyiben azonnali intéz
kedést nem tesznek, kénytelen leszek bírósá
gi úton eljárást kezdeményezni lakosságunk
és tanácsunk nevében az okozott anyagi és
erkölcsi kár megtérítésére" - írta július ll-én
keltezett levelében Jenei Bálint tanácselnök
Szarvas Jánosnak, a Békés Megyei Víz- és
Csatomamú Vállalat igazgatójának.

-A GyomaendrődiVárosi Tanács rendezte
meg július 21-22-én a városi lapok és televízi
ók szerkesztőinek l. Békés megyei találko
zóját.

- Július 14-én a Körösi Állami Gazdaság
segítségével az ausztriai Köflach városába
utaztak labdarúgóink. A kétnapos látogatást
szeptember l-én viszonozták a köflachiak.
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(~__H_íR_E_K_ ~;es ~~;:~~~Ó_'I' _B_Ó_'I'_L_"_~J
Ön a "Gyomaendrődi Híradó" novemberi számában nyilatkozott a Hazafias

Népfrontról, abból az alkalomból, hogy népfrontelnöki tisztségétől búcsút vett.
Búcsúszavait idézzük:

"A N"ÉPFRONTOT ÁlVITIÉK AZ INTENZfv OSZTÁLYRÓl AZ ELFEKVŐBE. "
Nos, Kedves Elnök Úr, a Hazafias Népfront Bizottság november 16-i ülésénmi
hálás köszönetünket fejeztük ki Önnek.

Búcsúszavainkat két okból tárjuk az olvasók elé.
Először: azért, mert a búcsúztatásán nem vehetett részt.
Másodszor: azért, hogy a kedves olvasók is megismerhessék az "ELFEKVŐ

BEN" folyó munkát.
KEDVES ELNÖK ÚR!

1985. szeptember 25-én mondtál "igent" a Hazafias Népfront elnöki fel
adatok társadalmi munkában történő ellátására.

Elnöki irányításoddal megalakuIt a Hazafias Népfront 11 fős elnöksége, 45
fős bizottsága és 6 munkabizottsága.

T.artottunk 16 bizottsági ülést, 24 elnökségi ülést és 96 munkabizottsági ülést.
Osszességében 136 rendezvény fémjelzi népfrontelnöki munkádat. E rendez

vények jegyzőkönyvével4 "Események könyvét" írtunk tele 200 oldalon.
Kiemelkedő rendezvény volt 1988. május 6-án a BÉKE NAGYGYűLÉS,

m~lynek ünnepi szónoka dr. Sztanyik B. László az ORSZÁGOS BÉKETA
NACS ELNÖKE volt. Továbbá 1989. március 15-e városi szintű ünnepsége,
melynek ünnepi szónoka voltál. S az október 23-i ünnepség, melyet az 1956-os
mártirokra emlékezve gyászmisével, koszorúzással ünnepeltünk.

Az anyagi háttér, melyet személyes kötődésed biztosított a Népfront Bizott
ság számára, komoly értéket képviselt, melyet tisztelettel köszönünk.

Tudtad, hogy nem mindig népszerű feladatok elé állít a népfrontelnöki
munka. Mégis vállaltad, mert hittél az emberi értékekben, s szolgáltad a legna
gyobb hatalmat, a "Népet".

Személyes kiállásod garanciát jelentett a testület számára. Üléseinket a bátor
szókimondást jellemezte. Megfogalmaztuk, hogy a dolgok "régi módon nem
mehetnek tovább". Most, amikor az elnöki munkát átadod Szujó Zoltán Úrnak,
emelt fővel teheted! Mert a népfront testületünk sosem volt sanda sumákoló!

Soha nem vállaltuk fel a"BűNBAK" szerepét. Bizottságunk nevében, négyévi
társadalmi munkádat megköszönjük.

Felelősségteljes munkakörödhöz kívánunk erőt, egészséget, családi életed
ben békét és boldogságot.

Amikor búcsúzóUI jókívánságok közepette kezet fogtunk, még nem tudtuk,
hogy a közös munka ilyen hamar értéktelenné válik ...

Jelenleg a politikai átmenet időszakát éljük, amelyben a Hazafias Népfront
nak is szerepe és jövője van, de kétségtelen, hogy ma zavarossá válnak érték
rendek, emberi magatartások is.

Az elmúlt 40 évből fakadóan gyanakvások, félelmek élnek, melyek új veszé
lyeket hordozhatnak.

Úgy vélem a múlt napvilágra kerülő hibáit, jelenlegi nehézségeinket sokszor
méltatlan módon használják fel emberek, embercsoportok saját érdekükben,
szem elől vesztve sokkal nagyobb és nemesebb országos célokat is. A leköszönő

Elnök Úr ugyanis a Hazafias Népfrontot az "intenzív osztályon" vélte látni, sŐt
az agonizáló beteg koporsójánál talán képzeletben egy szál virágot is elhelye
zett. Ezt a minősítést a Hazafias népfront Bizottsága nevében vissza kell utasíta
nunk, mert sértő mindazon tisztességes e szervezetben dolgozó aktivista
részére, akik munkájukkaJ bizonyították e szervezet munkáját.

Ha a politikai változások szele későn kapta szárnyára a Népfrontot és nem
tapsolt minden irányból jövő politikai kezdeményezésnek elsőként, ezt termé
szetesnek tartom, azt is, hogy a megújuIást megújításnak is követnie kell.

Ha mégsem erről van szó, hanem az Elnök Úr szerint egy már évek óta
halódó szervezet végső erőfeszítéseiről, akkor joggal lehet megkérdezni: hol
volt a bajok láttán az Elnök Úr és mit tett, hogy az "intenzív osztály" elkerül
hető legyen. Vajon volt-e ötlet, kezdeményező készség, bizalom és főleg szán
dék, hogy a szervezet helyzetét elkerülje.

Mi nem vádaskodni akarunk, ezekre a kérdésekre a jövő úg}~s megadja majd
a választ, de úgy gondoljuk, a megújuIt Hazafias Népfrontra az ország politikai
palettáján szükség van, - még akár fizetett apparátus nélkül is.
Gyomaendrőd, 1989. XII. 11. Hazafias Népfront

Városi Bizottsága nevében Szabó Incéné titkár és Szujó Zoltán elnök

IIat:ár ~yőző hazalát:ogat:ott
,,Az emberek? viszi-hordja őket aszél

Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük"
(Saint-Exupéry: A kis herceg)

Akönyvtár azon törekvése, hogy mindenki megismerhes
se saját faluja történetét, találkozik az emberek segítókész
támogatásával: elsárgult írásokat, féltett kincseket adnak át
nekünk, vagyis a köznek. Átadják, mert tudják, hogy min
denkinek, de fóleg a gyerekeknek meg kell ismerni saját
"gyökereit", a családja, a faluja, a hazája történelmét.
Alegszebb karácsonyi ajándék sem ér annyit, mint ha acsa
lád együtt elkészíti saját családfáját. Aszerencsésebbeknél
talán még él, aki ki tudja egészíteni ahiányzóláncszemeket,
emlékszik acsalád eredetére, arégi, amostaninál is nagyobb
kinokra - saját történelmünkre.

Ennek a törekvésnek a tartozéka, hogy a település lakói
ismerjék egymást és mindenki rója le tiszteletét a legkivá
lóbbak elótt.

Határ gyózó író-esztéta is Gyomán született, sma a nyu
gat-európai irodalom egyik legjelentősebb alakja. Acsalád
eredeti neve: Hack, erdélyi szászok. Az édesapa Koer
Nyomdában raktárfónök volt. Acsalád a Kossuth utcában,
a járdátlan oldalban lakott, valahol Szendrei kovácsék és
Wagner fásék között egy hosszúkás házban. Az épület hátsó
fallal nézett az utcára (nem emlékszik valaki ponto
sabban?).

Határ Gyózó 1914. nov. 14-én született Gyomán, de acsa
Jád 1920-ban már fel is költözött Pesue. Tanulmányait Pes·
ten végezte, több diplomát szerzett, regényeket, verseket
írt, fordított. Apnlitikai események ót sem hagyták érintet
lenü!, többször volt börtönben, majd 1957 végén Angliában
telepedett le.

Az író mondja önmagáról: "Rengeteg papirost piszkol
tam azzal, hogy verseket firkáltam rá ... hamarosan megta
nultam rímelni, belement a vérembe. Húszéves koromtól
rengeteg filozófust olvastam, felfaltam a nyelveket -latint,
angolt, spanyolt, portugált - németül tudtam, édesapám
kétnyelvű volt ... Lényegéhen öt nagy "dobásom" (köny
vem) volt: a Csodák Országa ... , Heliáne, Özön közöny,
Golghelóghi és aHitehagyó Juliánus császár. Életemben jó
két tucat drámát írtam, ezek megjelentek. Odahaza még

6

semmi jelentős munkám nem látott napvilágot. A Heliáne
címú regényem, amit igen kedvelek és amelynél fogva a"po
rond közepére ugrottam" - annak már példányai sincsenek,
hiszen annak idején asztálini, vagyis aRákosi-féle könyvhi
vatal bezúzatta.

- Hngyan tudta londoni otthonában megteremteoi Ma
gyarországot?

Elóször Angliát kellett megteremtenem, ezért az lett
a mottóm, hogy a legbutább angol is okosabb nálam annyi
val, hngy jól tud angolul. Ezért aztán angol szóra fogtam ma
gam és kegyetlenül meg is tanultam, mert hát kenyeret kel
lett keresni azon anyelven. Közben kikopott belólem ama-

gyar, a nyelvelhaladt fölöttem ... most az lett a mottóm,
hogy minden magyar, még a legbutább is jobban tud nálam
magyarul. Mindenkitól csak tanulhatok. Ezért aztán elkezd
tem tanulni. Ami könyv, folyóirat eljött hazulról, azt mind
elolvastam, így aztán életre kelt hennem aszó. Hiába tudok
mindenféle ókori és újkori nyelveket, egyetlen nyelvet tu
dok, magyarul, mert ez az én agyvelóm szürke kérgének
elektronikus kapcsolása ... Tudja, milyen nehéz volt lon
donban beszerezni egy Pázmány-kötetet?"

Az író november 24-én találkozott agyomai könyvtárban
aszép számmal megjelent falubeliekkel. Meghatódottságtól
elváltozott arccal fogadta a virágokat, a gyomai utcarészle
tet ábrázoló díszdobozt, anyomda ajáodékkönyveit; felesé
ge, Piroska pedig a százéves endródi szöttes abroszt. "Még
két évvel ezelótt sem mertem remélni, hogy 75. születésna
pomon aszülófalumban köszöntenek majd" - mondta.

Talán hamarosan kézbe vehetjük az iró könyvét is: aTe
van nyomda készítette hatalmas művet, amelynek címe:
Golghelóghi. Kass Jánostól, akönyv illusztrátorától idézek:
Akönyv Gnethe Faustjával, vagy Madách Az ember tragé
diájával vetekszik nemcsak terjedelmében, de kvalitásában
is." Kíváncsian várjuk a könyvet, már csak azért is mert
- mint megtudtuk - Határ Gyózó maga tervezi és szedi
a könyveit a házi nyomdájában. A kis szobában hatalmas
tükrök vannak a falon - mert azok az ötvenes évek az író
egészsége felett sem múltak el nyomtalanul: claustrofóbiá
ban szenved. Annyi évig volt bezárva, hogy azóta állandóan
tágítani próbálja a teret ..

Búcsúzzunk el kedves - új és mégis régi - Barátunktól
asaját bölcs és megbékélt soraival;

"Köszönöm élet bántásaidat
nélkülük nem ezzé érlelódöm

sem emberségben sem iróilag
ezen az átok istenverte földön

köszönöm apokrócozást avért
a börtönt hol meglazsnakolt abandád

hála hála élet bántásaidért"
(Vokatívuszban)
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I KI M IT KAPOTT? II
A végrehajtó bizottság 1989. december 6-án tartott ülésén

tanácsi támogatások odaítéléséről is döntöttek:
- Lakásépítéshez kért tanácsi támogatást Kovács László és

felesége, Varga Ildikó, Gyomaendrőd,Béke u. 14.
A Lakásügyi Társadalmi Bizottság 40 OOO forint kamat

mentes hitelt javasolt saját erőforrásból, és 30 OOO forint
összegű hitelt a fiatalok megyei lakásépítési támogatási kere
téből.

- Lakásépítéshez kért tanácsi támogatást Izsó Imre és fele
sége, Garai Gabriella, Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 12/1.
szám alatti lakosok. A Lakásügyi Társadalmi Bizottság 40 OOO
forint kamatmentes visszatérítendő tanácsi támogatást java
solt saját erőforrásból és 60 OOO forint kamatmentes hitelt
a fiatal házasok megyei lakásépítési támogatási alapjából.

- Munkácsi Lajos és felesége, Gyomaendrőd, Mátyás kir. u.
36. szám alatti lakosok részére a végrehajtó bizottság a
124(1989.X.28.) sz. határozatával állapított meg 30 OOO forint
kamatmentes, visszatérítendő tanácsi támogatást. A Lakás
ügyi Társadalmi Bizottság javasolja a végrehajtó bizottságnak,
hogy a saját erőforrás terhére állapítson meg még 20 OOO forint
kamatmentes hitelt és a megyei erőforrás terhére 50 OOO forint
kamatmentes visszatérítendőtámogatást.

- Lakásvásárláshoz kérik a tanácsi támogatást Kovács Imre
és felesége, Molnár Piroska, Gyomaendrőd, Széchenyi u. 25.
szám alatti lakosok. A Lakásügyi Társadalmi Bizottság 50 OOO
forint kamatmentes visszatérítendőtanácsi támogatás megíté
lését javasolja a végrehajtó bizottságnak.

- 1988-ban részesült lakásépítéshez tanácsi támogatásban
Zanyik Gyula és felesége, Gyomaendrőd, Bányász u. 17. szám
alatti lakosok. Nevezettek a fenti címen építkeznek és 30 OOO
forint kamatmentes hitelt állapított meg a végrehajtó bizott
ság. Figyelemmel arra, hogy a családban az egy főre jutó jöve
delmet a havi törlesztő részletek összege meghaladja, a Lakás
ügyi Társadalmi Bizottságjavasolja a végrehajtó bizottságnak,
hogy a már megítélt támogatás összegét, mely 30 OOO forint
3%-os kamatú hitel, változtassa át vissza nem térítendőtanácsi
támogatássá.

- Lakásépítéshez kért tanácsi támogatást Dógi Tamás és fe
lesége, Balogh Katalin, Gyomaendrőd,Halász u.12. számalatti
lakosok. A Lakásügyi Társadalmi Bizottság a család részére
saját erőforrásból 30 OOO forint vissza nem térítendő tanácsi
támogatás megítélését javasolta a végrehajtó bizottságnak.

- Lakásépítéshez kérik a tanácsi támogatás megítélését
Balázs Dezső és felesége, Gyuricza Edit, Gyomaendrőd,

Kőrösi Cs. S. u. 29. szám alatti lakosok. A Lakásügyi társa
dalmi Bizottság 40 OOO forint kamatmentes hitelt javasolt saját
erőforrásból és 40 OOO forint kamatmentes hitelt javasolt
a megyei erőforrásból.

- Lakásvásárláshoz igénybe vett bankkölcsön törlesztésé
hez kérik a tanácsi támogatás megítélését Timár István Imre és
felesége, Gyomaendrőd, Zalka M. u. 5. szám alatti lakosok.
A Lakásügyi Társadalmi Bizottság Timár István Imre és fele
sége részére a lakásvásárláshoz igénybe vett bankkölcsön tör
lesztéséhez 60 OOO forint kamatmentes visszatérítendőtanácsi
támogatást javasolt, a saját hitelkeretünk terhére a végrehajtó
bizottságnak.

A tanács végrehajtó bizottsága afenti javaslatokat elfogadta.
Kérelemmel fordult a végrehajtó bizottsághoz Izsó Lajosné

(sz.: Smíri Aranka) Gyomaendrőd,Vörösmarty M. u. 26/1.
szám alatti lakos, hogy a végrehajtó bizottság engedélyezze
a Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 18. szám alatti ingatlan elidege
nítését, és a rajta lévő tanácsi támogatást a most megvásáro
landó ingatlanra vihesse át. Izsó Lajosné részére a végrehajtó
bizottság48/1987. III. 18. sz. határozatával engedélyezte, hogy
a Zrínyi M. u. 18. szám alatti ingatlan megvásárlásáhozigény
bevett 50 OOO forint 3%-os kamatú visszatérítendő tanácsi
támogatásbólcsak30 OOO forint összeget kelljen részére vissza
fizetni és 20 OOO forint mint vissza nem térítendőtanácsi támo
gatást használhasson el.
Gyomaendrőd Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a Gyo

maendrőd Városi Tanács 6/1988.(V.12.) sz. rendeletének 8.
paragrafusa (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Izsó Lajosné, Gyomaendrőd, Vörösmarty M. u. 26/1. szám
alatti lakos kérelmét elutasította, és kötelezi a 30 OOO forint
összegű tanácsi támogatás visszafizetésére, mert a Gyomaend
rőd, Zrínyi M. u. 18. szám alatti ingatlan nem a szervezett for
galomban kerül elidegenítésre.

Kérelemmel fordult a Gyomaendrőd Városi Tanács Végre
hajtó Bizottságához Galgóczi Mihály és felesége, Gyomaend
rőd, Bajcsy-Zs. u. 79. szám alatti lakosok, hogy a végrehajtó
bizottság engedélyezze a Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 79.
szám alatti lakóházas ingatlan megvásárlásához igénybevett
50 OOO forint 3%-os kamatú tanácsi támogatás átjegyzését
a Gyomaendrőd, Béke u. 20. szám alatti ingatlanra.
GyomaendrődVárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága a Gyo

maendrőd Városi Tanács 6/1988.(V.12.) sz. rendeletének 8.
paragrafus (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Galgóczi Mihály és felesége, Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. u. 79.
szám alatti lakosok kérelmének részben helyt ad, és hozzájárul
a Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 79. szám alatti ingatlanra az
50 OOO forint 3%-os kamatú visszatérítendőtanácsi támogatás
erej éig bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez,
amennyiben a kérelmezők a tanácsi támogatásból még fenn
álló kölcsönt járulékaival együtt visszafizetik. A tanácsi támo
gatás átjegyzésére vonatkozó kérelmet a végrehajtó bizottság
elutasította.

J I
~ Minden kedves vásárlójának és dolgozójának ~

~ Kellemes karácsonyiünnepeket és boldog Új"esztendőt kíván ~
~ III a Körösi Sütő- és ,~dresipari Vállalat II

vezetosege I
L-t ~ ----JI
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JANUAR

1 Hétfll Újév
2 Kedd Ábel
3 Szerda Genovéva, Benjámin
4 Csütörtök Titusz
5 Péntek Simon
6 Szombat Boldizsár
7 Vasárnap Attila

8 Hétfő Gyöngyvér, Keve
9 Kedd Marcell

10 Szerda Melánia
11 Csütörtök Ágota
12 Péntek Ernő

13 Szombat Veronika
14 Vasárnap Bódog, Viktor

15 Hétfő Lóránt
16 Kedd Gusztáv
17 Szerda Antal, Antónia
18 Csütörtök Piroska
19 Péntek Sára
20 Szombat Fábián, Sebestyén
21 Vasárnap Ágnes

22 Hétfő Vince, Artúr
23 Kedd Zelma, Emerencia
24 Szerda Timót, Xénia
25 Csütörtök Pál
26 Péntek Vanda
27 Szombat Angelika
28 Vasárnap Károly, Karola

29 Hétfő Adél
30 Kedd Martina
31 Szerda Marcella, Petur

MARC/US

1 Csütörtök Albin
2 Péntek Lujza
3 Szombat Kornélia
4 Vasárnap Kázmér

5 Hétfő Adorján, Adrián
6 Kedd Leonóra, Inez
7 Szerda Tamás
8 Csütörtök Zoltán
9 Péntek Franciska

10 Szombat Ildikó
11 Vasárnap Szilárd

FEBRUAR

1 Csütörtök Ignác
2 Péntek Karolina, Aida
3 Szombat Balázs
4 Vasárnap Janka, Ráhel

5 Hétfő Ágota
6 Kedd Dorottya, Dóra
7 Szerda Tódor
8 Csütörtök Aranka
9 Péntek Abigél, Alex

10 Szombat Elvira
11 Vasárnap Bertold, Marietta

12 Hétfő Lívia, Lídia
13 Kedd Ella, Linda,
14 Szerda Bálint
15 Csütörtök Kolos, Georgina
16 Péntek Julianna, Lilla
17 Szombat Donát
18 Vasárnap Bernadett, Konrád

19 Hétfő Zsuzsanna
20 Kedd Aladár, Álmos
21 Szerda Eleonóra
22 Csütörtök Gerzson
23 Péntek Alfréd
24 Szombat Mátyás
25 Vasárnap Géza

26 Hétfő Edina
27 Kedd Ákos
28 Szerda Elemér

APR/LIS

1 Vasárnap Hugó

2 Hétfő Áron, Ferenc
3 Kedd Buda, Richárd
4 Szerda Afelszab. ünnepe
5 Csütörtök Vince
6 Péntek Vilmos
7 Szombat Herman
8 Vasárnap Dénes

9 Hétfő Erhard
10 Kedd Zsolt
11 C::7prrl. I pn r,lnri~

Eredményekben
gazdag
boldog

úJ" esztendőt

kíván

JÚL/US

1 Vasárnap Tihamér, Annamária

2 Hétfő Ottó
3 Kedd Kornél
4 Szerda Ulrik
5 Csütörtök Emese, Sarolta
6 Péntek Csaba
7 Szombat Apollónia, Cirill
8 Vasnrnap Ellák, Edgár, Teréz

9 Hétfő Lukrécia
10 Kedd Amália
11 Szerda Nóra, Lili
12 Csütörtök Izabella, Dalma
13 Péntek Jenő

14 Szombat Örs
15 Vasárnap Henrik, Roland

16 Hétfő Valter
17 Kedd Endre, Elek
18 Szerda Frigyes
19 Csütörtök Emília
20 Péntek Illés
21 Szombat Dániel
22 Vasárnap Magdolna

23 Hétfő Lenke
24 Kedd Kinga
25 Szerda Jakab, Kristóf
26 Csütörtök Anna, Anikó
27 Péntek Olga
28 Szombat Szabolcs
29 Vasárnap Márta, Flóra

30 Hétfő Judit
31 Kedd Oszkár

SZEPTEMBER

1 Szombat Egyed, Egon
2 Vasárnap István, Rebeka

3 Hétfő Hilda
4 Kedd Rozália
5 Szerda Viktor, Lőrinc

6 Csütörtök Zakariás
7 Péntek Regina
8 Szombat Mária, Adrienn
9 Vasárnap Ádám

10 Hétfő Erik, Nikolett
11 I(crfrf TQ"rfAr~ l"",

AUGUSZTUS

1 Szerda Boglárka
2 Csütörtök Lehel
3 Péntek Hermina
4 Szombat Domonkos
5 Va'~rnftp Krisztina

6 Hétfő 8erta
7 Kedd Ibolya
8 Szerda László, Oszvald
9 Csütörtök Emlld, Ibolya

10 Péntek Lőrinc

11 Szombat Zsuzsa, Tiborc
12 VI'lÍrnap Klára

13 Hétfő Ipoly
14 Kedd Marcell, Özséb
15 Szerda Mária, Marina
16 Csütörtök Ábrahám, Ábris
17 Péntek Jácint
18 Szombat Ilona
19 Va~~rnftp Huba

20 Hétfő Az alkotmány ünnepe
21 Kedd Sámuel, Grácia
22 Szerda Menyhért
23 Csütörtök Bence, Fülöp
24 Péntek Bertalan
25 Szombat Lajos, Patrícia
26 V,.~~rnaJl Izsó

27 Hétfő Gáspár
28 Kedd Ágoston
29 Szerda Beatrix, Erna
30 Csütörtök Rózsa
31 Péntek Erika, Nimród

OKTÓBER

1 Hétfő Malvin
2 Kedd Petra
3 Szerda Helga
4 Csütörtök Ferenc
5 Péntek Aurél
6 Szombat Brúnó, Renáta
7 V'~'Írnap Amália

8 Hétfő Koppány, Etelka
9 Kedd Dénes

10 Szerda Gedeon
11 Csütörtök Brigitta



12 Hétfő Gergely
13 Kedd Krisztián
14 Szerda Matild
ro ~1TltfPl. - rft;1II10nb-

--

17 Szombat Gertrúd
18 Vasárnap Sándor, Ede

19 Hétfő József
20 Kedd Klaudia, Hubert
21 Szerda Magyar Tanácsközt. únn.
22 Csütörtök Beáta, Izolda
23 Péntek Emőke

24 Szombat Gábor
25 Vasárnap Irén, frisz

26 Hétfő Emánuel
27 Kedd Hajnalka
28 Szerda Gedeon
29 Csütörtök Auguszta
30 Péntek Zalán
31 Szombat Árpád

MÁJUS

1 Kedd A munka ünnepe
2 Szerda Zsigmond
3 Csütörtök Tlmea, Irma
4 Péntek Mónika, Flóra
5 Szombat Györgyi
6 Vasárnap Ivett, Frida

7 Hétfő Gizella
8 Kedd Mihály
9 Szerda Gergely

10 Csütörtök Ármin
11 Péntek Ferenc
12 Szombat Pongrác
13 Vasárnap Szervác

14 Hétfő Bonifác
15 Kedd Zsófia, Szonja
16 Szerda Mózes
17 Csütörtök Paszkál
18 Péntek Erik
19 Szombat Milán, Ivó
20 Vasárnap Bernát

21 Hétfő Konstantin
22 Kedd Júlia, Rita
23 Szerda Dezső

24 Csütörtök Eszter
25 Péntek Orbán
26 Szombat Fülöp, Evelin
27 Vasárnap Hella

28 Hétfő Emil, Csanád
29 Kedd Magdolna
30 Szerda Janka, Zsanett
31 Csütörtök Angéla

12 Csütörtök Gyula
13 Péntek Ida
14 Szombat Tibor
16 Hetfo Húsvét
17 Kedd Rudolf
18 Szerda Andrea, Aladár
19 Csütörtök Emma
20 Péntek Tivadar
21 Szombat Konrád
22 Vasárnap Csilla, Noémi

23 Hétfő Béla
24 Kedd György
25 Szerda Márk
26 Csütörtök Ervin
27 Péntek Zita
28 Szombat Valéria
29 Vasárnap Péter

30 Hétfő Katalin, Kitti

JÚNIUS

1 Péntek Tünde
2 Szombat Kármen, Anita
3 Vasárnap Pünkösd

4 Hétfő Bulcsú
5 Kedd Fatime
6 Szerda Norbert
7 Csütörtök Róbert
8 Péntek Medárd
9 Szombat Félix

10 Vasárnap Margit

11 Hétfő Barnabás
12 Kedd Villő

13 Szerda Antal, Anett
14 Csütörtök Vazul
15 Péntek Jolán, Vid
16 Szombat Jusztin
17 Vasárnap Laura, Alida

18 Hétfő Arnold, Levente
19 Kedd Gyárfás
20 Szerda Rafael
21 Csütörtök Alajos
22 Péntek Paulina
23 Szombat Zoltán
24 Vasárnap Iván

25 Hétfő Vilmos
26 Kedd János, Pál
27 Szerda László
28 Csütörtök Levente, Irén
29 Péntek Péter, Pál
30 Szombat Pál

Gyomaendrőd
,/varos

,/tanacsa

KNER NYOMDA, GYOMAENDRÓD

o • ............ • ......... \,IIU, IlfV'

12 Szerda Mária
13 Csütörtök Kornél, Ludovika
14 Péntek Szeréna- -r -
17 Hétfő Zsófia, Hajnalka
18 Kedd Diána
19 Szerda Vilhelmina, Vilma
20 Csütörtök Friderika
21 Péntek Máté
22 Szombat Móric
23 Vasárnap Tekla

24 Hétfó Gellért, Mercédesz
25 Kedd Eufrozina
26 Szerda Jusztina
27 Csütörtök Adalbert
28 Péntek Vencel
29 Szombat Mihály
30 Vasárnap Jeromos

NOVEMBER

1 Csütörtök Marianna
2 Péntek Achilles
3 Szombat Győző

4 Va~lÍrnap Károly

5 Hétfő Imre
6 Kedd Lénárd
7 Szerda Engelbert, Rezső
8 Csütörtök Zsombor, Gotfrid
9 Péntek Tivadar

10 Szombat Réka
11 Va~~rn~p Márton

12 Hétfó Jónás
13 Kedd Szilvia, Szaniszló
14 Szerda Aliz, Klementina
15 Csütörtök Adalbert, Lipót
16 Péntek Ödön
17 Szombat Hortenzia, Gergő
18 Va~árnap Jenő

19 Hétfő Erzsébet
20 Kedd Jolán
21 Szerda Olivér
22 Csütörtök Cecília
23 Péntek Kelemen
24 Szombat Emma
25 Vasárnap Katalin

26 Hétfő Virág
27 Kedd Virgil
28 Szerda Stefánia
29 Csütörtök Taksony
30 Péntek András

12 Péntek Rezsó, Miksa
13 Szombat Kálmán, Ede
II v, ' r Helén

17 Szerda Hedvig
18 Csülörtök Lukács
19 Péntek Nándor
20 Szombat Vendel
;/1 ,/- "r1"P Orsolya

22 Hétfő Előd

1.1 Krdll Közt. kikiált. napja
24 Szerda Salamon
25 Csütörtök Blanka
26 Péntek Dömötör
27 Szombat Szabina
~ I' u· !fOl!) Simon

29 Hétfő Nárcisz
30 Kedd Alfonz
31 Szerda Farkas

DECEMBER

1 Szombat Elza

2 Vl'~rn'p Melinda, Aurélia

3 Hétfő Ferenc
4 Kedd Borbála, Barbara
5 Szerda Vilma
6 Csütörtök Miklós
7 Péntek Ambrus
8 Szombat Mária
'l V~· ,n~r Natália

10 Hétfó Judit
11 Kedd Árpád
12 Szerda Gabriella
13 Csütörtök Luca
14 Péntek Szilárd
15 Szombat Valér
lfi V,"ílndp Etelka

17 Hétfó Lázár
18 Kedd Auguszta
19 Szerda Viola
20 Csütörtök Teofil
21 Péntek A demo Magyaro. únn.
22 Szombat Zénó, Anikó
71 V.".rMp Viktória

24 Hétfó Ádám, Éva
li lC..,jd Karácsony
~Ii St,.r,h Karácsonv
27 Csütörtök János
28 Péntek Kamilla
29 Szombat Tamás, Tamara

30 VI <'MP Dávid

31 Hétfó Szilveszter
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Megüresedtek a pártházak
Levél a megyei tanácshoz ------------

Az endrődiKMB iroda hasznosítási lehetősége lehet pártok elhelyezési
igényének kielégitése, továbbá felmerült az iroda lakás célra történő

(BM szolg. lakás) hasznosítása átalakítás után.
Amennyiben az új típusú rendőrőrs kialakítása nem valósulhat meg,
úgy az ingatlant középiskolai diákotthon céljára hasznosítanánk,
ugyanis a 611. számú Ipari SzakmunkásképzőIntézet és Cipőipari Szak
középiskola diákotthonnal nem rendelkezik, ugyanakkor jelentős a vi
déki beiskolázása.

2. A gyomaendrődi 6108. számú tulajdoni lapon, 5009 hrsz. alatt felvett,
természetben Gyomaendrőd,Lenin út 5. sz. alatti pártszékházra vonat
kozóan:
Az MSZP helyi szervezete az ingatlanra nem tart igényt, ugyanakkor az
újjáalakult MSZMP alapszervezet az épületre igényt tart.
A fenti ingatlan közvetlenül az endrődi orvosi rendelŐ és központi
orvosi ügyelet mellett van. A Végrehajtó Bizottság egészségügyi ellátás
céljára szeretné hasznosítani az épületet.
A körzethez tartozó Dévaványán körzeti orvosként orr-, fül- gégeszak
orvos tevékenykedik, aki vállalná Gyomaendrőd és kömyéke lakossá
gának ez irányú szakorvosi ellátását. A szakorvosi ellátás elhelyezésére
lenne lehetőségünka volt pártszékházban. Az épület nagysága lehetővé
teszi azt is, hogy a szakorvosi ellátás elhelyezése mellett az endrődi kör
zeti orvosi rendelő zsúfoltságát is megszúntessük, ahol jelenleg a fogor
vosok közös rendelőben tevékenykedne, s a körzeti orvos és a központi
ügyelet is közös rendelőt használ.

A fenti ingatlanok a mellékelt tulajdoni lap másolatok alapján államosítás
útján kerültek állami tulajdonba.

Tekintve, hogy a pártszékházak fenti hasznosítása lakosságunk jobb ellá
tását szolgáJná, kérjűk a Tisztelt Végrehajtó Bizottság támogatását.

Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
5600 Békéscsaba

A Minisztertanács 1133fI989.(X.29.) számú határozatában foglaltak alap
ján a Magyar Állam tulajdonában, de az MSZMP kezelésében lévő gyo
maendrődi ingatlanokra az alábbiakban adjuk meg hasznosítási javasIa
tunkat.
1. A gyomaendrődi 105. sz. tulajdoni lapon 5. hrsz. alatt felvett, termé

szetben Gyomaendrőd,Kossuth út 1. szám alatti pártszékházra vonat
kozóan:
Az MSZP helyi szervezete, valamint a Gyomaendrődön múködő pár
tok szervezeteinek (SZDSZ, FKP, SZOP, HNF, MDF, Gyomaendrődi
Fiatalok Szövetsége) egyetértésével az ingatlant rendőrség elhelyezé
sére kívánjuk felhasználni.
Jelenleg Gyomaendrődön két KMB iroda működik a település két
részén, a KMB irodák a jelenlegi rendőri létszám elhelyezését sem tud
ják megfelelőenbiztosítani. A BM-mel és a Megyei Rendőrfőkapitány
sággal egyeztetve Gyomaendrődönúgynevezett tiszti őrs kerülne létre
hozásra. Az őrs létrehozásával megoldódna Gyomaendrődés vonzás
körzete igazgatási-rendészeti ügyeinek helybeni intézése. E mellett
a közbiztonsági ellátás színvonala növekedne és helyileg kerülne felállí
tásra nyomozati csoport is. A gyomaendrődi 8 fős rendőri állomány ez
év őszén már 4 fővel fejlesztésre került. A tiszti őrs teljes létszáma 26 fő

lenne.
A pártszékház épülete a kibővített rendőri állomány elhelyezésére
alkalmas, erről a BM Építési és Elhelyezési Osztálya nyilatkozott.
A rendőrség fejlesztésében végleges döntés 1990. első negyedévében
várható információink szerint.
Amennyiben a rendőrség a pártszékházat elhelyezés céljára megkapja,
úgy a gyomai KMB iroda (4 irodahelyiség) felszabadul és az apártok
elhelyezésére is felhasználhatóvá válik.

Gyomaendrőd, 1989. december 1. Jenei Bá/in!
tanácselnök

.Tön a népszáIlllálás!
Az 1988. évi 22 sz. törvényerejú rendelet

alapján köztársaságunk területén az 1989.

december 31. és 1990. január 1. napja közti

éjféli állapot alapulvételével általános nép
számlálásra kerül sor. A népszárnlálással
kapcsolatos összeírást a megbízott számláló

biztosok 1990. január 2. és február 3. közötti
időszakban végzik el. Ekkor mindenkit sze
mélyesen fognak felkeresni lakásukon.

A népszámlálás során gyújtött adatokat
csak statisztikai célra használhatja fel a Köz

ponti Statisztikai Hivatal, egyéb célra (pl.
adóellenőrzés, ingatlannyilvántartás) nem

lehet felhasználni ezeket. A számlálóbizto

sok minden Gyomaendrődön tartózkodó

személyrőlkérdőívet töltenek ki, továbbá az
egyes lakások adatai is felvezetésre kerül

nek, külön kérdőíven.

1. Személyi kérdőívadatai:

Név, születési idő, családi állapot, lakcím,
nemzetiség, anyanyelv, idegen nyelvtu
dás, első házasságkötés évének adata, él
veszületett gyermekek száma, iskolaj vég

zettség, továbbá foglalkoztatásra vonat
kozó adatokat.

2. Lakáskérdőívadatai:
A lakásban lakók nevét, családi állását,

a lakásban való tartózkodás jogcímét.

A lakás tulajdoni formáját, a lakás építé-

10

sének évét, a lakás vízellátását, szennyvíz
elvezetését, fútését, továbbá a lakás helyi

ségének számát.

A lakosság 20%-ára kiterjedőenreprezen
tatív adatgyújtést végeznek a számlálóbizto
sok, amely során az előzőkbenemlített ada

tokon túl további kérdésekre kell választ
adni.
Pl.: 'munkahelyére hogyan közlekedik, az

mennyi időt vesz igénybe, mikor kezdett
dolgozni, főfoglalkozásmellett folytat-e

más kereső foglalkozást, stb.
A lakáskérdőíveken választ kell adni

a szobák alapterületére, telefon ellátás

ra, lakásfelújítási kérdésekre.

A kérdőívek kitöltése, illetve a válaszadás
kötelező.

Ugyancsak érdekesek a lakosság korössze

téteiét tartalmazó adatok. 1880-ban a 80
évesnél idősebbekszáma 477 fő, a 0-4 évesek
száma pedig 1304 fő volt településünkön.

Megtudhatjuk, hogy 1980-ban a 3 és több
szobás lakások száma Gyomaendrődön1242
volt. Vajon az elmúlt 10 év milyen változást

hozott? 1980-ban a 6435 lakás 20%-a 1900
előtt épült, 49%-a viszont 1945 után. 1980

ban a lakások 35%-ában volt vezetékes vízel·
látás.

Kíváncsiak lehetünk, hogy az elmúlt 10 év

jelentős közmúprogramja milyen változást
hozott.

Mint az ismertetett adatokból kitúnik,
a népszámlálási adatok feldolgozásuk után az

egyes egyénektől elkülönülnek, a sok ezer
személyi és lakás adatból áll össze az igazán

érdekes és használható adat. Ehhez kérjük
lakosságunk megértését és tevékeny közre

múködését, számlál6biztosaink munkájának
segítését.

Végül tekintsük meg Gyomaendrőd né
pességének alakulását az elmúlt 120 évben.

Év Endrőd Gyoma Összesen

1870 7630 9669 17 299
1880 8212 9916 18138
1890 9555 10606 20161
1900 10397 11 268 21665
1910 11 989 11 304 23 293
1920 12099 11 645 23744
1930 12100 11 603 23 703
1941 10 897 11 664 22561
1949 9897 10975 20872
1960 9263 10762 20025
1970 8136 10392 18528
1980 7005 10806 17811
1990 ?

Dr. Hunya Miklós
népszámlálási felelős
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Sikeres őszi idényt zártak a focisták

Gondaj. 5
Máté 4

Kardos ismét bronzérmes lett

1989. november l8-án véget ért a me
gyei r. osztályú labdarúgó bajnokság. Si
keres őszt hagytak maguk mögött labda
rúgóink. A felnőtt és ifjúsági csapat az
első helyen, a serdülő csapat az ötödik
helyen várja a tavaszi rajtot. A siker fe
gyelmezett, jó szakmai munkát takar.
Csapataink december 9-ig még edzésben
maradnak, ekkor lesz a hagyományos
nősök-nőtlenek mérkőzés. Január 8-án
kezdődik a felkészülés a tavaszi folyta
tásra.

Ezúton is szeretném megköszönni
a labdarúgó >zakosztályt támogató gaz
dasági egységek vezetőinek az egész évi
önzetlen segítségét, szurkolóinknak
a nagyszerú buzdítást, valamennyiük
nek kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok!

Egy kis statisztika az őszi fordulóból.
Megyei r. felnőtt labdarúgó bajn.

1. Gyomaendrőd STK 15123 O35- 327
2. Orosházi H. Dózsa 15112241-1624
3. Agyagipar SE 15 84328-1420
4. Vésztői SE 15 82424-1820
5. Füzesgyarmat TSzSK 15 825 2[f-21 18
Megyei Ifi labdarúgó bajnokság
1. Füzesgyarmat TSzSK 13 93 14[f-14 21
2. Gyomaendrőd STK 13 10 1246--1621
3. Agyagipar SE 13 10 1238-1521
4. Vésztői SE 13 9 13 4[f-20 19
5. Elek TSzSK 13 82340--15 18

Az össz. hazai nézőszám 4000
Átlag nézőszám571
Góllövőink Bukva 11

Forgács 8
Györfi 7

A felnőtt és serdülőcsapatból kiállitás
nem volt. Az ifjúsági csapatnál három
kiállítás történt. A felnőtt csapat edzés
látogatottsága 93,5 százalék.

Az őszi osztályzatok alapján
1. ?:ástyik János
2. Szakács János
3. Kéki Elek

A felnőtt csapat a júliusi alapozás
kezdete óta 100 edzést tartott.

A XX. országos erőemelő bajnoksá
got Orosházán rendezték meg novem
ber l8-án. A Petőfi Művelődési Köz
pont színháztermében 16 egyesület ver
senyzői léptek a több száz fős közönség
elé. Aki e sportban "számít", mind itt
volt. Az indulók között volt városunk
versenyzője,Kardos Miklós is.

Miklós elmondta, izgatottan készül
első felnőtt versenyére. Szeretett volna
lefogyni a 60 kg-os súlycsoportba, de ez
nem sikerűlt, így 63,5 kg testsúllyal ne
vezett a 66,5 kg-osok mezőnyébe.

Nagyon boldog, hogy a junior bajno
ki III. hely után itt a felnőttek között is
sikerült az összetett harmadik helyet
megszerezni.

Kardos Miklós a Gyomaendrődi

Spartacus TK Atlasz SzabadidőKlubjá
nak versenyzője.A hét 6 napján edz al
kalmanként 2-2 órát. Minden délután
15.30-tól 17 óráig a 7. és 8. osztályosok
részére edzést tart. Munkahelye a Gyo
maendrődi Városi Tanács V. B. Költ
ségvetési Üzeme.

Az eredmények felsorolása után meg
köszönöm kiváló edzönknek és vala
mennyi játékosunknak a félév során
végzett nagyszerű munkát.

Valamennyiüknek jó pihenést, kelle
mes ünnepeket és boldog új évet kí
vánok.

Vass Ignác
szakosztályvezető

Bízunk benne, hogy az elkövetkezen
dő időbenmind 6, mind tanítványai ha
sonló jó eredménnyel gazdagítják váro
sunk hírnevét.

"
APOLLÓ MOZI MOZIMUSOR KOSSUTH MOZI

JANUÁR JANUÁR

1. WilIow 1. Öslények országa

hétfó Színes amerikai fantasztikus 1S-19. 5órakor Dobjuk ki anyuta vonatbó]l hétfó Színes, szinkronizált amerikai rajzfilm

kaJandfilm csütónók- Színes, szíokronizált amerikai 6. Kiocseeském

4-6. A bosszú börtönében 14 év péntek filmvígjáték szombat Színes angol film

csütönök- (Lock up) 1S-20. lS-l9-én 7, Leszámolás (Bosszúvágy 4.) 7. A zsoldoskalona

szombat Színes, szíokronizált amerikai film csütónök- 20-án 5 és vasárnap Színes, szinkronizált olasz kalandfilm

7-S. 5 órakor Öslények országa szombat 7 órakor 8. KeUemes húsvéti ÜDDepeket!

vasárnap- Színes, szinkronizált 7.1-22. Drágáo add az életed! hétfö Színes, szíokronizá!t francia filmvígjáték

hétfó amerikai rajzfilm vasárnap- Színes, szinkronizált amerikai 13. call girl ötszázért

7-8. 7 órakor Azászok ásza hétfö bűnügyi film szomhat Színes, szinkronizált amerikai film

vasárnap- Színes, szinkronizált francia film 25--27. 25-én 5, Deet star 14. Halálos regyver

hétfö csütönök- 26-27-én (Mélyteogeri szörnyeteg) vasárnap Színes amerikai krimi

11. 5órakor Századuuk tanúja - Hahsburg Ottó szombat 5és7 órakor 15. Ne ébreszd rel az alvó zsarot!

csütönök Bokor Péter dokumenrumfilmje 25. 7órakor: Fi1mIdub hétfó Színes, szinkronizált francia film

11. 7 órakor Fl1mklub csiitörtök Bérletes előadás, 20. Kutyám, Jeny Lee

csütönök Bérletes elöadás, jegyek nem válthatók' szombat Színes, szinkronizált amerikai akciófilm

jegyek nem válthatókl 2s-29. 5 órakor Cod1aÜ 21. Dobjuk ki anyut a vonatbóll

12-15. A viJágprernierrel egy idóben vasárnap- vasárnap Színes, szinkronizált amerikai filmvígjáték

péntek Békés megyében amozi músorán' -hétfó 22. Az ntolsó császár l-ll.

-hétfó 8alman (A denevérember) 2s-29. 7 órakor PéllZllláoia hétfő Színes, szinkronizált franci<Hllasz film

Színes. szinkronizált amerikai vasárnap- Színes, szinJaonizált amerikai Tl-2fl. EmmanueUe

akciófilm hétfő filmvígjáték szombat- Színes francia szexfiJm

1&-19. Iskolamozi Dumbó 29. Ovimozi ChatraD kalandjai vasárnap

csütőnök- 2 órakor Színes, szinkronizált amerikai hétfó fél ll-kor Színes, szinkronizált japán 29. A búnbánó

péntek rajzfilm természetfilm hétfő Színes, szíokronizált olasz krimi
Előadások kezdete 5 és 7 órakor. Előadások kezdete hétköznap 7, vasárnap 6órakor.
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! ~ ! BALATONI ÜDÜLÉST NYERHET! ! !

A nagyapja is szépen festett
A Mezőgazdasági Szakmunkásképző iskola fo

lyosóján október első felében érdekes rajzokat lát
hatott a látogató. Olyan rajzokat, melynek témái
a hagyományos paraszti élettel foglalkoznak. A szí
nes grafittal élénkített rajzok alkotója Uhrin Pál (48
éves) leszázalékolt termelőszövetkezetitag, akit la
kásán kerestem meg. A lakás egyik szobájában raj
zok és festmények sorakoznak egymás mellett.

- Hol tanulta a festészetet"?
- Nem tanultam én sehol. Póhalmon jártam isko-

lába, ahol még csak rajzóra sem volt. A katonaság
nál kezdtem el rajzolgatni, csak úgy a magam szóra
koztatására - mondja Uhrin Pál.

- Hogyan készíti a rajzait?

A Gyomaendródi Hfradó Szerkesztősége és az
Endród és Vidéke Takarékszövetkezet Takarék"1o
urs utazási irodája a népszámlálással kapcsolatban
játékra hívja olvasóit.

Aki amellékelt szelvényen eltalálja azt, hogy
Gyomaendrődnek a népszámlálás eszmei idópont
jában (1989. december 31-én 24 órakor) hány állan
dó lakosa van, azok között egy hétre szóló családi
fószezoni balatoni üdülést sorsolunk ki.

A szelvényt kitöltés után kérjük az alábbi címre
megküldeni:

Városi Tanács V. B. Titkárság
5500 Gyomaendrőd

Szabadság tér 1.
A szelvényeket 1990. január 5-ig kell postára ad

ni. A beérkezett szelvényeket egy 5 tagú társadalmi
bizottság 1990. január 1D-én urnába zárja, amely
csak a KSH hivatalos eredményének ismerete után
kerul felbontásra nyilvánosság előtt.
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- Rajzaim témája a paraszti élet mindennapjai,
és abban is nagy hangsúlyt kapnak az állatok. Eb
ben a környezetben nőttem fel, ez az életem. Ma
gam elé képzelem mondjuk a szántást hat ökőr

rel-mert ilyen is volt-, aztánierajzolom, majdgra
fit színes ceruzával kiszínezem.

- A családban van valakinek hasonló hajlama?
- Igen. A nagyapám szépen festett. Többfestmé-

nyét a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum őrzi.

Elsősorban a saját szórakoztatásornra rajzolok.
Annak azért tudnék örúlni, ha kapnék bemutatko
zási lehetőséget, mert a közönséggel megosztani
a saját élményemet mindig jó dolog.

Beinschrólh Károly

UTAZZON A TAKARÉKTOURSSAL!

Önnek csak választani kell ajánlataink kö

zül, vagy ha más elképzelése van, azt segí
tünk megval6sítani.
Keresse fel irodánkat: Gyomaendrőd,

Kossuth út 30.
Telefon: 67/31-063

Gyomaendrőd állandó lakosainak száma

1989. december 31-én 24 órakor: __ fő

Beküldőneve: _

Lakcíme: _

Megjött aTélapó!

Szép hagyomány Gyomaendródön az ÁFÉsz ré
széről, hogy minden évben Télapóra 30-40 OOO Ft
értékben játékokat ajándékoz a város 8 óvodájába
járó 620 kisgyermeknek.

December 6-án délelőtt feldíszített lovashintó
csilingelve állt meg sorban minden óvodánál. Szere
tet és jóság sugárzott a "Kedves Télapóról" , amint
a gyerekek közé ült.

nyen fényben csillogni a gyermekszemeket csak
egyszer lehet látni, amikor Télapóra néznek biza
lommal, hittel.

Gy=ekversektól és daloktó! zengett a csoport
szoba. A jó öreg Télapó átnyújtotta a gyermekek
nek a szakértelemmel összeállított értékes sok szép
ajándékot. Mi felnöttek ez úton tisztelettel köszön
jük a kisgyermekek nevében az ÁFÉSz figyelmes
ségét.

A csilingelő lovashintó, alig hogy elsuhant, máris
megérkezett a Városi Tanács Télapója, és a Családi
Iroda kedves músorában gyönyörködhettek min
den óvodában. A Városi Tanács gyermekenként 50
Ft-ot ajándékozott karácsonyi csomagra.

E nagyszeru élményben részesülhettem, a Blaha
Lujza úti óvodában, ahová meghfvtak és örömmel
"haza" mentem régi munkahelyemre. Hazafias
Népfronrunk Télapója Benedek Elek mesegyújte
ményével ajándékozta meg a Blaha úti kis óvodá
sokat.

Köszönet mindazon kedves szerveknek, akik
e nehéz idókben is erejüket meghaladó anyagi tá
mogatásukkal boldogságot, szeretetet, örömet sze
reztek 620 óvodás gyermeknek.

Szabó !ncéné
Hazafias Népfronttitkár

.~

...",...-:.:::.-::~:.~'
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FPNYÖRGÉSFPZÜGYBEN
Uram! Te, aki ot/ székelsz fent vörös palástban, s onnan osztogatod

méltó áldásodat kinek-kinek érdemei szerint, kérünk, hallgasd meg
a mi könyörgésünket, mely városunk lakóinak szájából fakad alázatos
ájtatossággal!

Uram! Mivel úgy látjuk idelenn, hogy vörös palástod megkopolI, s új
palástot készülsz csináltaIni magadnak a Mennyei Szabó KTSZfrissen
feloszlatolI, sokszorosan kitüntetell ,,Arkangyal" szocialista brigádjá
val: kérünk téged, hogy a mennyei palástba feltétlen rendelj fehér és
zöld színt is a vörös mellé, hogy a gyomaendrődi ember is nagyobb
tisztelelIellehessen irántad!

Miután így átöltöztél. legelső ténykedésként súgj a tanácselnökünk
fülébe olyan isteni jó tanácsot, amelytől megtáltosodván kivezeti gon
dokkal megrakOlI hajónkat az adósság tengeréből a gondatlanság szi
getére, ahol a mi kis városunkra irigykedve néz fel Párizs, vagy Tokió
izzadva gürcölőpolgára! Ehhez biztosíts számára olyan beosztolI gár
dát, amelyik hét nyelven beszél: angolul gondolkodik, németül szer
vez, amerikai módon követel, japánul szorgoskodik és fizet, mint
a magyar katonatiszt béremelés után! A beosztollaknak is biztosíts
olyan beosztottakat, akikhez a hangya áhúallal járjon ,,szorgalom"
órára korrepetálni, a svájci órákat hozzájuk igazítsák, s akik a "Minő

séget Minden MűveieInél" clmű imádságot tartják a világ legszentebb
himnuszának! Kérünk téged Uram, hogy vedd ki az MSZMP kezéből

a hatalmat, mert már nehéz neki egy kézben tartani, és oszd meg vele
mindazon pártokkal, akiknek legalább hét tagjuk van! Vedd ki a Hol
lerban lerészegedő ember kezébőlaféldecis poharat és adj helyébe kor- .
sót tele tejjel, hogy ezzel is példát mutasson az Oli étkező gyerekek szá
mára! A rend őrei meg olyan ,,szimatért" esedeznek, melynek segítsé
gével nem csak a kivilágítatlan kerékpárral közlekedőket tudják lefü
lelni, hanem a módszeresen betörőket is!

Az AFÉSZ boltok túlterhelt dolgozói egy kis megkönnyebbülésért
esedeznek, párosulva legalább annyi fizetéssel, amennyi a nyomdász
kartársaiknak van. Az Enci kollektlvája is kémi szeretne egy kis cse
kélységet. Nyáron olyan sok jó "Bőr" barnítja magát a strandokon,
náluk meg bőrhiány van. Kérik, ha azokból tudnál biztosítani néhá
nyat kizárólag a barnábbjaiból, mert most ez a sláger! A titkárnők egy
olyan intelligens írógépért esedeznek, amelyik a főnök diktálásait

magától gépelné le, közben ők, hogy ne zavarják afőnökötmeghúzód
nának egy másik irodában és kávéfőzés közben a pletykálkodás tudo
mányát olyan magas szintre tudnák emelni, amilyet hét dús fantáziával
megáldott krimiíró is csak együttvéve tudna elképzelni. Szentü! fogad
ják, hogy ezt minden sértegetés nélkül meg tudnák tenni. A segédmun
kások segédrobotot, a takarítónők távirányítású parfLSt, az udvarosok
meg egy olyan kerek udvart kémek - természetesen aszfaltos kivitelben
- amelynek mérete nem lenne több szűk három méternél! Ugye mega
dodnekik?

Remélem, nem untatunk apró kívánságainkkal, de majd biztosan
segít a jóságos Télapó is?!

Szeretnénk még, hogy az üzemi kOSZI és a menza csak annyira
legyen tartalmas és jó ízű, hogy a legfinomabb ünnepi ebéd mellett is az
üzemi konyháról ábrándozzunk! Környezetünket ültesd tele fával,
csak ne AFA-val! Könyörgünk néked, hogy tegyél rendet a rövidítések,
különösen az "SZ" betúsek közöt/, mert így nem tudunk már kiiga
zodni: például az MSZMP, MSZP, DEM/SZ, MSZDP, FIDESZ,
SZDSZ helyell elég lenne nekünk belőle kellŐ, a SZEX és a SZESZ.
Adj aparányi mellű nőknek nagyobbat! Tudjuk, hogy néked ilyen test
részed nincs, de vedd el at/ól, akinek túl nagy van, így mindkellőjüknek

jót teszel! Tedd ugyanezt meg a férfiaknak is, csak más szervükkel,
asszonyaik méretes kívánsága szerint!

Ments meg Uram minket mindenféle gonosz emberek jóságától, a jó
emberek gonoszságától! Adj a menekültnek menedéket, amesélőnek
fantáziát, egészséget a betegnek, békét a békétleneknek! Nekünk bér
ből és fizetésből élő csóró gyomaendrődieknek csak annyi fizetést,
hogy a törlesztések, levonások és egyéb kötelező kiadások (TEHO,
víz, villany, gáz, út, szennyvíz, adó, TV, újság, SZTK, szakszervezeti,
pártlagsági, kéményseprő stb.) után maradjon még annyi, amennyiből
tisztességesen meg lehessen élni!

Ha mindezt megteszed, esetleg a saját fantáziád szerint még meg is
toldad valamivel, amit mi nagy szerénységünkben elfelejtellünk, akkor
szentül megígérjük neked, hogy megvásároljuk a Nekesei Bibliát, ha
kell OTP-részletre is. Ha könyörgésünket, mely igen alázatos és
esdeklő nem hallgatod meg, akkor ALLAH irgalmazzon neked!

Beinschróth Károly
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• • • Jókívánság • • •

ANYAKÖNYVI HfREK
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Hazatérve akulcshoz nem találtam

arusnya zárat, habár régóta itt van.

Valahogy mindig homályosan láttam,

pedig mindössze két pohárral ittam.

Mindhárom csengőt kétszer végignyomtam

mire az egyik végül jelt adott.

Afeleségem meg is jelent nyomban,

smint adíszszázad, épp úgy fogadott.

Kezében parfis, vállához emelve,

két szeme vérben, de őmeg se nyikkan.

Ajtózárás után bezzeg felolvad anyelve,

pedig csupán csak két pohárral ittam.

Voltam én tinó, meg mindenféle állat,

rég nemét vesztett gyámoltalan kis kani

Nem is értem, hogy mért pocskondiáznak,

hiszen mindössze két pohárral ittam?

Nézzük, hogyan is voll? A Vadászban kezdtelll.

De akocsmáros is olyan hajthatatlan'
Az első felesnél kel/emet éreztem.

Olyan jólesett, még egy pohárral ittam.

Az Üvegháznál éppen új utat csináltak.

Le kellett szál/nom, s ha már az ember itt van?

Amikor beléptem, hát már szinte vártak.

Fizettek, én vissza, s kétpohárral ittam.

De mos! már siettem. A Hatoshoz érve

leereszt az elsőm. Ogy magamban szidtam.

Ha így jártál pajtás, egy felesre térj be'

Ószintén beval/om, két pohárral ittam.

Felpumpáltam, aztán irány apiactér.

Bevásárlás után egy áldomás is van,

főleg, ha az árus csak kevés árat kér'

Kivételesen csak egy pohárral ittam.

De mivel aVadászt hazafelé menve

messze elkerülni sehogyan sem tudtam,

ráadásul éppen itt jutott eszembe,

hogya Hollerben csak egy pohárral ittam.

És tessék, most felém szörnyű sok szó árad:

senki ne gondolja, hogy ájtatos hittan.

- Hallod asszony, most már pihentesd aszádat!

Értsd meg, egy helyen csak két pohárral ittam!

Beinschróth Károly

Vízszintes:
1. Jókívánság (első sor, folytatás az 52.
és 7. sorokban). 12. Örökség is lehet
ilyen. 13.... Maria Rilke. 14. Északi fér~
finév. 15. Svájci aprópénz. 16. Ritka
férfinév. 18. Roskad. 19. Iskolás. 20.
A Bükkben közlekedő kisvasút névbe
tűi. 22. Indián törzs. 24. Fiatal nőstény
szarvas. 25. Ibsen-hősnő. 26. Ókori lo
vas nép. 28. Tanzániai vulkán. 29.
Gyónnal egyesült község. 31. Nem holt.
32. Ászok hordó nyílása. 34. Déligyü
mölcs része! 35. Neves kisróka. 37. Tan
gens. 39. Reformer fáraó: ie. 1364-1347
(foneL). 40. Prózai mú szerzője. 42.
A teljes ABC kezdete. 43. Kedvtelé
sünk. 47. Keservesen sír. 49.... kapi
tány. (Moby Dick ellenfele) 51. Gyötre
lem. 52. Fél halandzsa! 53. Gyermek
ágyas asszonynak küldött ajándék. 55.
Tantál.

Házasságkötések:
Plachi Márta és Ágoston Gábor no

vember ll-én, Takács Tünde és Szujó
Imre november 25-én.

Halálesetek:
Iványi István Imre (1945.), Hegedüs

Lajosné Gáber Ilona (1909.), Schwalm
József, Gubucz Imre (1930.), Szabó Jó
zsefné Kiss Róza (1926.), Kajla Lajosné

Függőleges:

1. Erdélyi fürdőhely. 2. Apósom. 3. Ve
rőfényes. 4. Az állam külföldi képvise
letévei megbízott személy. 5. Kezdőd

nek. 6. Női név keverve. 7. Jókívánság
(harmadik sor). 8. Női név. 9. Német
névelő. 10. üres vár! 11. Ilyen "hal" is
van. 17. G.Á.O. 21. A szerelmi líra mú
zsája. 23. Folyó, tó, város Finnország
ban. 24. Elkülönítő távolság, hiány. 25.
Román helység a magyar határ kőzelé

ben. 27. A férfi sorsa. 29. Távolkeleti
sport mesterfokozat. 30. Maláj eredetű

díszítőművészet. 33. O.E. 36. Község
Hajdú-Biharban. 38. Háziállatteszi. 41.
Jégkrém. 43. Égéstermék. 44. Kíván
ság. 45. Somogyi helység. 46. Szegecs.
48. Morskie ... tengerszem. 50. Bizo
mányi Áruház Váilalat. 52. Jókívánság
(második sor). 54. Lóerő.

Zrak Erzsébet (1908.), Trubó István
György (1948.), Varga Gáspárné
Czmarkó Mária Magdolna (1912.), De
ák Sándor (1921.), Kovács János
(1902.), Benke Gábor (1926.), Tömös
vári Balázs (1918.), Homok Istvánné
Oláh Julianna (1902.), Fekécs György
né Polányi Mária (1922.), Ugrin Frigyes
(1941.) és Kulik Károly (1921.).
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HÁTRAVALÓ

Boldog _új esztendőt!

A Praktik kisszövetkezet
minden megrende/őjének, kedves vásár/ójának

és vendégeinek

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog

41 esztendőt kiván.!

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Az ÁFÉSZ-elnök
nyilatkozni mer ...

November végén új üzemi lap jelent meg városunkban: a Gyoma
endrőd és Vidéke ÁFÉSZ 12 oldalas kiadványa, az ÁFÉsz Híradó.
A kiadványt tulajdonképpen csak egyetlen dolog miatt vagyunk
kénytelenek említésre méltónak tartani, nevezetesen azért, mert az
ÁFÉsz elnöke - bár korábban lapunknak nem - most saját újságjá
ban két oldalon nyilatkozik "b-i"-nek (Balkus Imrének, aMESZÓV
volt sajtóreferensének). Az "újságíró" kérdései igen nagy tájékozott
ságra vallanak. A két oldalnyi interjúban gyakorta kerül szóba a Gyo
maendrődi Híradó - korábbi - ÁFÉSSZAL is kapcsolatos hírei.

Az ÁFÉSZ--elnök szocialista kereskedelemmel kapcsolatos gondo
latait nem feladatunk értékelni, ám amellett már nem mehetünk el
szó nélkül, hogy a felelősen nyilatkozó elnök az "újságíró" kérdésére,
mely szerint miért nyilatkozik most a saját lapjának, Török úr így
válaszoit: " ... azért merek most nyilatkozoi, mert a nyomdánkban
készül az újság. Ezt az újságot nem pénzért adjuk. Tehát ki van zárva
a megtévesztés és a szenzációhajhászás." Az ÁFÉSZ-elnök fura gon
dolata szerint tehát mindazok a lapok, amelyek nem a Gyomaendrőd
és Vidéke ÁFÉSZ nyomdájában készülnek, s pénzért árusítják, azok
mind-mind megtévesztőekés szenzációhajhászók. (?!) S megtévesz
tésről jut eszünkbe: az ÁFÉsz Híradó utolsó előtti oldalán informá
ciógazdag cikket olvashatunk a "szocialista kereskedelem" ÁFÉSZ-i
ünnepi ellátásáról. Az "újságíró" Dávid Mátyás kereskedelmi főosz

tályvezetőtkérdezi ez ügyben. A szöveget az elmúlt 40 év jóvoltából
már betéve ismerjük: "rendkívüli teher nehezedik a dolgozókra ...",
"a felkészülés folyamatos, a munka az utolsó negyedévben sűrúsö

dik", "egységeink megfelelő módon felkészültek", "a kínálat bő, jó,
megfelelő... " stb. Az "újságíró" az interjú végén megköszöni Dávid
Mátyásnak az információkat. S a cikket érdekes módon nem más,
mint Dávid Mátyás írta alá, aki úgy tűnik, megkérdezte saját magát.
Ennyit a megtévesztésről és a lútelességről.

"A hatvanas években ifjú titkárként egy megyei értekezleten felve
tettem a falu hátrányos áruellátását - meséli interjújában Török Sán
dor. - Akkor ott a tömeg előtt egy megyei hatalmasság kioktatott.
Kisfiam neked még sokat kell tanulnod ... "

Hát igen, a jó pap is holtig tanul.
H.E.

Adományokat várnak
A Szabad Demokraták Szövetsége Gyomaendrödi Szervezete a Hazafias

Népfront Bizottságával gyűjtési akciót szervez, az erdélyi menekültek részére.
Minden olyan adományt örömmel fogadunk, ami az emberi lét fenntartásá·

hoz feltétlen szükséges: férfi - női - gyermek ruhanemű, lábbelik, mesésköny
vek, játékok

A gyűjtési akció ideje:
1989. december 14-tőI1990. január 31-ig tart.
A gyűjtés helye: Hazafias Népfront székház

5500. Gyomaendrőd, Sallai út 4.
Hétfőtől péntekig naponta reggel 8-tól 16 óráig szeretettel várjuk az adomá

nyokat.
Szabad Demokraták Szövetsége helyi szervezete

Hazafias Népfront
Városi Bizottsága

APRÓHIRDETÉS

A Harcsás-zugban 1906 négyzetméteres gyfunölcsös zártkerti ingatlan eladó.
Érdeklődni lehet Gyomaendrőd, Lenin u. 62.

Barkas típusú gépkocsi kedvező feltétellel bérelhető az Egészségügyi és Szociá·
lis Intézmények Gondnokságánál. Gyomaendrőd, Lenin út 165.

Gyomaendrődi Híradó
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Kritikus helyzetben a tanács költségvetése
(2. oldal)

i3. oldal)

HSZ?Megszűnikaz

Kiss Lajos múltja
ti ztázatlan

Elfogták a betörőt

Gyilkosság
Öregszőlőben

Kiss Lajos, az MHSZ városi titkára elmondta, hogy idén vár
hatóan megszünnek azok az MHSZ-szervezetek, amelyek
a fenntartásukhoz szükséges anyagiakat nem tudják előterem

teni müködésük.1<el. A titkár szerint erre Gyomaendrődönkevés
az esély, így valószínűleg neki is új munkahely után kell néznie
szeptembertől.Az MHSZ épületének sorsáról egyelőrenincs hí
rünk.

Dénesi Mikl6s alezredestől, a Békés Megyei Rendőr

kapitányság illetékesétől kapott információ szerint
december elején bűncselekmény áldozata lett Tóth
Mihály 81 éves gyomaendrődi (öregszólői) lakos. Az osz
lásnak indult holttestet december 27-én fedezte fel
a lakosság, s a rendőrség másnap, december 28-án nyi
totta fel a lakást. A szakértők véleménye szerint Tóth
Mihályt házának egyik helyiségében agyonverték. Az.
ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást.

Ez év január 17-én éjszaka l óra körül a városban járőröző

rendőrök meglepve tapasztalták, hogy a 31. számú - Hősök úti
- ABC egyik kirakatát betörték. A rendörök néhány perc múlva
elfogták a büntetett előéletű Hegedüs Zoltán (23 éves) gyoma
endrődi lakost, aki körülbelül 700 forint értékű italt és élelmi
szert - hubertuszt és székelykáposzta-konzerveket - szedett
össze apelcokról.

A betörő nem a január eleji élelmiszer- és itaJáremelésekkel,
hanem ittas állapotával igyekezett magyarázni tettének okait.

?.

5. old.

5ipos Tas Töhötöm
lemondott.. ~
A zsinat állást foglalt

Képviselőválasztás

KI NYE MAJ
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Kritikus helyzetben a tanács költségvetése

FELHívÁs!

A tanács 1989. december 20-i ütésén
előzetes tájékoztatót vitatott meg a vá
ros 1990. évi várható pénzügyi helyze
téről.

A megyei tanácsülés miatt a bevéte
leknek csak a központi szabályozás
alapján számított részét lehetett a városi
tanácsülésen figyelembe venni, ezért
a közreadott számítások csak tájékozta
tó jelleggel kerültek ismertetésre.

Ennek alapján a jelenlevők megis
merkedhettek az új, úgynevezett bevé
telorientált tervezési módszerrel, mely
az 1991-től bevezetésre kerülő költség
vetési reform előkészítője. Az új rend
szer lényege, hogy a lakosság számará
oya alapján, valamint a középiskolai ta
nulók és kollégisták létszámára vetítet
ten képződik az állami támogatás. Ezen
felül minden település kap 2 millió fo
rintot.

A tanács másik jelentős bevételi for
rását a gyomaendrődi állandó lakosok
által 1988-ban befizetett személyi jöve
delemadó (SZJA) képezi.

Az új szabályozásban az egészségügyi
ellátás költségeit a Társadalombiztosító
tanácsunknak megtéríti.

A központi forrásokat kiegészítik
a tanács helyi, úgynevezett érdekeltségi
bevételei (intézményi bevételek, lakos
sági adók stb.).

Az új szabályozási rendszerre való
átállásból eredő feszültségekre a megyei
tanács 920 millió forint kiegészítő állami
támogatást kapott, melyet az 1990. ja
nuár ll-i megyei tanácsülés osztott szét.

Az új szabályozás igen hátrányosan
érinti Békés megyét - ezen belül Gyo
maendrődöt is.

Ennek okai:
1. Az igen alacsony munkahelyi jöve

delmek, melynek következtében a taná
csot illető adó egy lakosra vetítve 3600
Ft/fő, míg az országos átlag 6700 Ft/fő.

Tekintve, hogya 4000 Ft/fő alatti adóát
lagot központilag 4000 Ft-ra kiegészítet
ték, így Gyomaendrőd 4000 Ft/főt ké
pezhetett bevételként, mely az országos
átlagtól 2700 Ft-al elmarad. Amegye
helyzetét tükrözi, hogya 74 településből

64 nem éri el a 4000 Ft/főt.

2. A mezőgazdasági üzemek által ed
dig ide fizetett - évi 8 millió forint - föld
adót központi bevételbe vonták. Egyér-
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telmű, hogy az új szabályozás a magas
jövedelmet biztosító ipari körzetek és
hivatalokkal felduzzasztott nagyváro
sok számára kedvező, holott ezek jelen
tős részénél a nagy jövedelmet is az álla
mi költségvetési támogatás biztosítj a.
Ennek révén kétszeresen is jogtalanul
csapolják meg az országot és vonják el
a fejlődés lehetőségét az alföldi me
gyéktől. Az igazságtalan elosztás ellen
Jenei Bálint, a városi tanács elnöke a de
cember 21-i és január ll-i megyei ta
nácsülésen felszólalásában apellált, és
felvetette a Közszolgálati Dolgozók
Szövetsége január 12-i kongresszusán
Budapesten is. Eredmény egy ígéret,
hogy a földadó 1991-től ismét a városé
lesz. Ez azonban csak kisebb részben
oldja meg a pénzügyi nehézségeket.
A város jövőbeni fejlődésének döntő

kulcsa a sokkal magasabb lakossági jö
vedelem lehet.

A bevételekhez képest az intézmé
nyek dologi kiadásainak 1989-es szintjét
alapul véve 8-10 millió forint hiány mu
tatkozott a december 20-i tájékoztató
anyagban.

Nem volt tervezhető emellett egyet
len forint sem a fejlesztési alapba.

A városi tanács ülésének résztvevőit

sokkolta a várható helyzet és néhányan
érthetetlenül a végrehajtó bizottságot
és a pénzügyi osztályt is elmarasztal
ták.

A heves vita lezárásaként a tanácsel
nök javaslatára Dr. Dávid Imre vezeté-

A Városszépítő Egyesület kéri a lakos
ságot, hogy aki tenni akar valamit a tele
pülés tisztaságáért, vagy bármilyen más,
közérdekűmunkát hajlandó vállalni, je
lentkezzen az Egyesületbe. Éves tagdíj:
200 Ft, amiért - jelenleg munkát, a ké
sőbbiekben jobb közérzetet tudunk
ígérni. Társulhatnak az emberek aktuá
lis vagy hosszabb távú feladatokra: utcá
kon pihenőhelyek, padok létesítésére,
egy liget védelmére, a régies házak, ke
rítések megmentésére, parkosításra,
vagy pl. a szellemi hagyományok fel
jegyzésére, krónikaírásra stb.; külön

sével egy öttagú bizottságot hozott létre
a tanács, melynek az a feladata, hogy
a végleges 1990. évi pénzügyi terv
egyensúlya érdekében segítsen feltárni
a megtakarítási és a bevételnövelési le
hetőségeket.

Lapzárta előtt ismeretessé vált a me
gyei tanácsülés január ll-i végleges
döntése a tanácsokat illető kiegészítőál
lami támogatás nagyságrendjéről.

A 920 millió forintból a 12 város ré
szesedése az alábbi: Békéscsaba 100
millió forint, Békés 70 millió forint,
Szeghalom 50 millió forint, Gyomaend
rőd 42 millió forint, Mezőberény 38 mil
lió forint, Orosháza 38 millió forint, Sar
kad 23 millió forint, Mezőkovácsháza23
millió forint, Gyula 19 millió forint,
Szarvas 16 millió forint, Battonya 8 mil
lió forint, Mezőhegyes 6 millió forint.

A közel 42 millió forint felhasználásá
ról a városi tanács ülése hivatott dönteni
a február 14-i ülésén.

Természetesen mindenképpen ren
dezni kell a hitel és kötvényből eredő

kötelezettségeket és lehetőséget ad
a szakmunkásképző iskola építésének
fo Iytatására is.

Összefoglalóan a helyzet úgy jelle
mezhető, hogy nagy erőfeszítéssel, igen
szigorú és következetes gazdálkodással
és összefogással lehet túlélni az 1990-es
"átmeneti" évet. De nem lesz könnyű,

mert az áremelések súlyos hatása csak
év közben fog jelentkezni.

1. B.

endrődi, vagy gyomai munkára lehet je
lentkezni a település két könyvtárában.

A Városi Könyvtár a romániai magya
rok részére könyvgyűjtést szervez. Jó
állapotban lévő, tartalmilag is értékes
könyveket várunk embertársainktól:
klasszikusokat, kézikönyveket, hasznos
irodalmat (kertészet, kisállattenyész
tés) és sok-sok gyerekkönyvet. Tan
könyveket is várunk, nem baj, ha azok
nem patyolattiszták. Előre is kö
szönjük.

Könyvtár
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Száz éve született
KNER IMRE

Legyen Kner Imre

Agimnázium lemond Kiss Lajos nevéről
A gyomaendrődi Kiss Lajos Gimnázi
um és Szakközépiskola tantestülete
múlt év november 22·én azzal a kéréssel
fordult a tanács művelődési osztályá
hoz, hogy járuljanak hozzá a tanintézet
nevének megváltoztatásához. Szándé
kukat a következőkkel indokolták: "Is
kolánk Kiss Lajos nevét 1968-ban vette
fel a Párttörténeti Intézet és a megyei
pártbizottság javaslatára. Azt reméltük,
hogy a születési adaton, a Gyomán el
töltött gyermekkor, valamint a Tanács
köztársaság idején folytatott tevékeny
sége hézagos történetén kívül sikerül
bővebb ismeretekhez jutnunk a Szov
jetunióban végzett - álJitólag 1943-ban
bekövetkezett haláláig - tevékenységé
ről. Ez nem valósult meg, mivel a Szov
jetunió párttörténeti intézete, illetve le
véltárai a magyar emigrációra vonatko
zó dokumentumokat a mai napig nem
teszik hozzáférhetővé.Kiss Lajos 1933
ban a Szovjetunióban kiadott Vörös vá
ros című dokumentumregényében nem
tesz egyetlen utalást sem szovjetunióbe
li életéről. A regény 1957-ben jelent
meg magyarul, de ezenkívül más adattal
nem rendelkezünk életéről és munkás
ságáról. Úgy gondoljuk, nem ártunk
Kiss Lajos emlékének akkor, ha lemon
dunk nevének viseléséről. Iskolánk
igazgatósága és a tantestület úgy dön
tött, hogya Kner nevet vehetné fel isko
lánk.

A Kner család élete és a haladó ma
gyar és világirodalom terjesztése, ma
gyar és egyetemes emberi kultúra érté
keinek közkinccsé tételében olyan el·
évülhetetlen érdemeket szerzett, amely
az egész magyar nép, de a külföld elis
merését is kivívta. Úgy gondoljuk, hogy
a Kner család élete és munkássága pozi
tív és követhető példa lehet ifjúságunk
számára a jelenben is és a jövőben is.
A Kner család élete, munkája és hírne
ve szorosan kapcsolódik Gyomához és
szinte egymás szinonímájává vált. Or
szághatáron belül és túl asszociálnak az
emberek Knerről Gyomára, Gyomáról
Knerre. A Kner család tagjai örömmel
járulnak hozzá a névadáshoz ... Az ün·
nepélyes névadóra 1990. február 3-án,
Kner Imre születésének 100. évforduló
jára rendezett ünnepélyen kerülne sor."
- írja a tanácshoz eljuttatott levelében
Fekete Antal igazgató.

Mint Janovszki Györgytől, a tanács
művelődési osztályának vezetőjétől

megtudtuk, nem látják akadályát a név
változtatásnak. Ennek ellenére a műve
lődési osztály a városunkban működő

valamennyi párt helyi szervezetének vé
leményét is kikérte ez ügyben. Ám az el-

múlt két hónap alatt csak egyetlen szer
vezet, a Kisgazdapárt nyilatkozott.
Nem támogatják a névváltoztatást.
A Hunya Lajos elnök által aláirt indok
lásban ez áll: ,,1. Egy intézménynek, je
len esetben oktatási intézményrőllévén
szó, nem a régi vagy új név adja meg tar
talmi értékét, hanem a benne lévő peda
gógusok szakmai színvonala és a diák
ság agyának befogadóképessége. 2.
A Kner név maradjon köztiszteletben
a nyomdaipar nevének, hisz ez volt
a név szakmája. 3. A névváltoztatással
való idő, pénz, erő maradjon meg, hi
szen a tanácsnak arra sincs pénze, hogy
egy általános rossz érzést kiváltó utca
nevét (költség hiányában) megváltoz
tatta, akkor ne fecséreljük erőnket egy
olyan dologra, amiből semmi jó nem
származik, csak felesleges költség."

A Kisgazdapárt helyi szervezetének
javaslata természetesen megfontolan
dó, de semmiképpen sem mérvadó.

-cs
A tanács V.B. jan. 17-i ülésén a gimnázi
um nevét Kner Imre Gimnázium és Ci
pőipari Szakközépiskolára változtatta.

1890. február 3-án született Kner Imre,
a nyomdaalapító Kner Izidor elsőszülött fia.

Mint ősei, ő is a könyves szakmát válasz
totta. A helyi elemi iskolából 1899-ben a me
zőtúri ref. girnnáziumba került, majd Ara
don folytatta tanulmányait. Édesapja szem
betegsége miatt tanulmányait abbahagyta, és
190Z-től szedőinasként dolgozott apja üze
mében, ahol mestere a kiváló és művelt Au
genfeid M. Miksa volt. Ezután Lipcsében,
a Maser-féle nyomdász technikumban ta
nult, ahol a 19-40 év közötti gyakornokok
között ő volt a legfiatalabb. Ám kimagasló
tehetsége révén rövid ott-tartózkodás után
első díjat nyert a növendékek számára kiírt
tipográfiai pályázaton.

Lipcséből hazatérve nagy lendülettel látott
munkához, 1907-től ő lett a nyomda techni
kai vezetője, fokozatosan bekapcsolódott az
üzem vezetésébe, egyre jobban ő határozta
meg a könyvkiadás stílusát. Szakított a szá
zadforduló szecessziós stílusával, a húszas
években a barokk felé fordult, majd a har
mincas években klasszicista tipográfiájú ki
adványok hagyták el a nyomdát. Remekbe
szabott, művészi kiálIítású, szép megformá
lású könyvek készültek a Kner-nyomdá
ban.

Igen jelentős a közigazgatási nyomtatvá
nyok terúletén végzett tevékenysége is. 1921-

PÁLVÁZAT

A Gyomaendrődi Városi Tanács
V. B. Művelődési és Sportosztálya

a városi sportcsarnok
igazgatói munkakörének ellátására

pályázatot hirdet.

Olyan személyekjelentkezésétvárjuk, akik
írásban benyújtottjelentkezésükben

részletes elképzeléseket tudnak vázolni
a létesítmény gazdaságos működtetéséről.

Továbbá rendelkeznek a sportszervezés
területén olyan tapasztalatokkal, amelyek

biztosítanák az intézmény színvonalas
település és körzeti szintű működését.

Iskolai végzettség: lehetőség szerint
sza!<mai irányú felsőfokú végzettség

Bérezés: megegyezés szerint

Állás elfog/a/ásának ideje:
1990. március 1.

Apályázat benyújtásának határideje:
1990. február 10.

A feladatokkal kapcsolatosan érdeklődni

a Városi Tanács V. B.

Múvelódési és Sportosztályán lehet.
Gyomaendrőd.Szabadság tér 1.

től, édesapja munkáját folytatva, átvette
a közigazgatási nyomtatványok mintatárá
nak szerkesztését. A nyomtatványok és
a művészi kivitelezésű báli meghívók orszá
gosan ismertté tették a nyomda nevét.

Kner Izidor 1935-ben bekövetkezett halála
után testvérével, a gazdasági irányítást végző
Kner Endrével a nyomda tulajdonosai let
tek. Koruk haladó szellemű, kimagasló egyé
niségeivel tartottak kapcsolatot, műveiket

szép kötetekben adták ki.
A Kner család nemcsak fenn tudott marad

ni a szellemi háttér nélküli, alföldi, periferiá
lis vidéken, hanem nemzetközi hírnevet szer
ző kiadványokat tudott produkálni. Ennek
titka a jól szervezett, magas minőségi köve
telményeket kielégítő, színvonalas munka
volt.

A második világháború és a faji törvények
tönkretették, kioltották a szép karriert elért
család életét. A család tagj ai koncentrációs
táborba, munkatáborba kerültek, s csak né·
hányuk élte túl a tragédiát.

Kner Imrére emlékezünk, előtte tisztel
günk február 3-án. A megemlékezés, a ko
szorúzás után délután 13.30 órakor új kiállí
tás nyílik a Kner Nyomdaipari Múzeumban,
mely a nagyszerú nyomdász életét, munkás
ságát mutatja be a látogatóknak.

Hudák Julianna
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Ková S Imre: A néma forradalom cím" könyvének
gyomaendrődi bemutatójáról

"Mintha körbe forogna a magyar... " -----------
Kovács Imre 1913-ban született A1csúton. Tizenegy éves koráig élt

a dunántúli uradalomban, jól megisn:erte az ottani cselédek éle~ét.

Apja korai halála után egy budapesti protestáns árvaházba keru.I~.

Vakációit vagy uradalmi bognár nagyapjánál, vagy apal.n~gybátyJa

nál, Gyomán töltötte. Gyomán a református hagyományu kisbIrtokos
parasztok életét ismerte meg. . . .

Az akkori fiatalok (!) messzire tekintve sem találtak olyan szilárd
pontokat, amelyekre jövőjüketépíthették volna. Aztán kialakulte~y

csoport - népi írók -, akik a nemzet sorsát a parasztsághoz .ko~
(Illyés: Puszták népe, Nagy Lajos: Kiskunhalom). Ennek? s::oclogra
fiasorozatnak a tagja Kovács Imre: A néma forradalom..cunu ~onyve

is (1937). Az író leírja az Alföld termékeny vldékem élo megki~o~t,

jogaiban megtiport parasztsorsokat, akikl!ek pedig csak egy bUDuk
van: szeretik a földet· zsellérsorsokat, akik - ha egyáltalán kapnak
munkát - ököristáJ1ókban alszanak és azoknak a sorsát, akik kivánd0
rolnak. Kovács Imrének rendkivüli érzéke volt a realitások iránt.
Politikai tisztessége, né?i elkötelezettsége tette lehetővé, hogy 23
évesen már fel tudott mutatni egy olyan tükröt a nemzetnek, m:nt
A néma forradalom. Kovács Imrét a tragédiák sora nem megroppan
totta, inkább gyorsította felnőtté válását, önállóságra, határozott-
ságra szoktatta. . . " .

Ismerjünk meg néhányat a fiatalember által felálutott kon,cepclók
közü!: - remélte, hogy Magyarország közvetítő lesz Kelet- éS.I~yugat
Európa között ...Tudjuk - figyelmeztet -, hogy Magyarorszag s~m1e'

oes akar lenni, mint a finnek vagy az osztrákok. De ez csak a finnek
~agy az osztrákok fegyelmévellehetsé~es!"Elképzelése a negyvenes
évek mezőgazdaságára:a föld a nagybrrtokok felosztása után magán-

Megnyílt az új posta

4

tulajdonban maradna, ám szövetk~zet.i formában mű~e~ék ,rr;e.g
a földeket. A szövetkezetekre többfele javaslata volt: - ertekesltesl,
feldolgozó, géptartó stb. A Lakodalom című ír~sában a gyomai Kun
Józsefék Dan-zugi kertészetéről ír, akik paradlcsompapn ,át expor
táltak egyebek "özött (akkoriban ilyen paprikát látni se nagyon lehe
tett). De az öregek tudják. hogy Mártonék. ~ e? i holtág mellett
vagonszámra termeltek burgonyát. Az endrodl Racz ~aj0s.ék pedig
egyenesen egy kisebb falut hoztak létre: ~óhalrr;ot. Gepszovetk~ze.

tük olt. mindent közösen műveltek, közllltézmenyeket hoztak letre
közösen de még arra is volt igényük, hogy az olvasókörükbe erdélyi
írónót hívjanak: Ignácz Rózsát. Versekkel ismerkedtek; e~yikük
- Uhrin Péter - festett is. De volt Gyomán Parasztszövetkezet IS, CS.
Nagy Gábor volt a vezetője. Felvásárolt, de adott is: gépeket, műtrá
gyát, egy járvány idején még szérumot is sze.rzett a tag~knak. ':'olta~

olyan társulások, amelyek csu!?á~ arra .,szovetkezt~k , .ho~y nelyel
biztosítsanak egymásnak a pesti piacokon. Negyvenot elott IS kereste
a parasztság a megoldást ...

Kovács Imrét A néma forradalom című könyvéért bíróság elé áHít
ják. De ő továbblép: megszervezi ~ Parasztpártot, szerkeszti a,S~aba?
Szó című újságot. A Parasztpárt. fotltkáraként 1945 ,után ~o,kretu p~h

tikai tevékenységbe fog, de anukor 1947-ben Kovacs Belat letartoz·
tatják, s róla is e!kezd~nek érdeklődni, emigrál. "...verejték;ztem,~
szűköltem: miért menjek el, miért kell elmennem, ez a hazam ...
1980·ban hal meg Amerikában.

Pedig megérhette volna 1990. január tizenkettedikét, amikor o/'e
rekkorának helyszínén, Gyomán, a könyvtárban bemutatták A n"ma
forradalom című könyvét. HalJhatta volna a helyi tsz-vezetők,

a különböző pártok képviselőinek,a történelemtanárok, nyugd 'jasok
- mindnyájunk - tiszteletteljes megnyilvánulásait. Tapasztalhatta
volna, hogyan fényesednek meg a szemek az ő gondolatai h~tásá a ~s

a haza ir~nti aggodaiom miatt. Láthatta volna, hogya resztvevok
között sok az alig középkorú, a fiatal és szavaikból minduntalan
kicseno a felvállalt felelősség komolysága. Láthatta volna, hogy ~IJot

Békés~abáról Cs. Szabó Pista, a Tevan igazgatója, Erdé'z Adám
levéltáros. Endródról és Hunyáról a tsz-elnökök, Budapestről

a Parasztpárt utódja, a Néppárt szervezőtitkára, a mai Szabad Szó
főszerkesztője Fábián Gyula és a Rádiótól Zala Simon Tibor. De
a legjobbar. mégis Hegyesi János költő ba~átjána~örült vo~a, aki 92
évesen Füzesgyarmatról rótta le tIsztelete.r Kovacs Imre elot::,.'.Azt
tettük. amit lehetett noha tadtuk, hogy mIt kellett volna tenm..

A néma forradalo~címú könyv - amelynek gondolatai ma is aktuá
lisak javaslatai megfontolandóak - megvásárolható a könyvtárban.

, Homok Lajosné

ÚJ PRAKTIK AKCiÓ január 29-től április l2-ig

Megnyerheti húsvéti

étel-ital vendéglátási szükségletét ha a Praktik

Élelmiszer-Csemege, Pa ackozott italok boltja
Divat-Sport-Illatszer

boltjaiban vásárol

Az Élelmiszer-Csemege és Palackozott italok boltja vasárnap délelót! is nyitva

100-500-1000 Ft feletti vásárlásnál sorsjegyet adunk

Vásárlási utalványok - ajándékkosarak, márkás italok nyerhetök

Húzás ápriiis 72-én

AGyomaendrőd, Városi Tanács V. B. Szociális· és Egészségügyi Osztálya

Gyámügyi ügyintézőt
keres 1990. április 01. napjától

A munkaheiy betölthetőállamigazgatási főiskolai, pedagógusi,
egészségügyi főiskolai végzettséggel

Jelentkezni lehet:
Gyomaendrőd.Városi Tanács V. B. Szociális-

és Egészségügyi Osztályon. Csorba Csaba osztályvezetőnél

(Gyomeendrőd, Szabads:íg tér 1. sz.) Telefon: 67/31·122/34-<>5 mellék
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Ki legyen a képviselőnk?
A Magyar Köztársaság Ideiglenes Köztársa
sági Elnöke 1990. március hó 25. napjára ki
tűzte az országgyülési képviselők általános
választását.

A képviselők választására az 1989. évi
XXXIV. tv előírásai szerint kerül sor, amely
sok új intézménnyel-segíti elő a népakarat ér
vényesülését.

Március 25-én 386 képviselő megválasztá
sára kerülhet sor. A 386 képviselőből 176
képviselő egyéni választókerületekben, 152
képviselő megyei, fővárosi területi pártlistá
kon, s végül 58 képviselő országos pártlista
alapján kerül megválasztásra.

A fenti számok azt jelentik, bogya képvi
selők döntő többsége pártok képviseletében
juthat mandátumhoz, bár egyéni választóke
fÜletekben független jelöltek is indulhatnak.
Gyomaendrőd a Békés megyei 5 sz. 0,

szággyűlési egyéni választókerülethez tarto
zik Szarvas. Kondoros, Békésszentandrás,
Hunya, Csabacsűd, Örménykút és Kardos te
lepülésekkei együtt, ami azt jelenti, hogy
képviselőnk 53 ezer állampolgár nevében ke
rül megválasztásra.

Az egyéni választókerületünk képviseliije
löltjei mellett a pártok megyei választási lis
tájára is szavazni kell, ki kell választani azt
a pártot, amelynek választási programjával,
politikájával a választó leginkább azonosul,
egyetért.

A megyei listán megyénk lakossága 6 képvi
selőt választhat, így az egyéni választókerüle
tekben megválasztható 7 képviselővel együtt
lJ-an képviselhetik megyénket az Országgyű

lésen.
A választási programok megfogalmazása

. a pártok és a képviselöjelöltek feladata, mint
ahogy megválasztásu . esetén azok megval6
sítása is.

írásomban a továbbiakban csak arról sze
retném 0lvas6inkat tájékoztatni, ami a vá
lasztójog gyakorlásával közvetlen kapcsolat
ban van.

Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal
készíti el a választók nyilvántartását, amelyet
megküld tanácsunknak.

A választók nyilvántartásában mindazon
gyomaendrOdi állandó lakosok felvételre ke
rülnek, akik választójoggal rendelkeznek.

Választójoga van minden nagykorú ma
gyar állampolgárnak, kivéve aki

- cselekvőképességet korlátozó vagy kizá
ró gondnokság alatt áll,

- aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jog
erős ítélet hatálya alatt áll,

- aki szabadságvesztés büntetését tölti,
- aki büntető eljárásban jogerösen elreI'.-

delt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
A választójoggal rendelkező lakosaink ja

nuár bó 25 napjáig kapják meg az ún. ÉRTE
SÍTÉS-t, amely tartalmazza, hogya válasz
tók nyilvántartásába felvételre került. s a vá
lasztás napján melyik szavaz6körben élhet
választójogával.

A népszavazás tapasztalata alapján előfor-

dulhat, hogy valaki, akinek állandó lakóhe
lye Gyomaendr6dön van és választójoggal is
rendelke:iJc, valamilyen oknál fogva nem
kap értesítést. Ezen személyeket kérem,
hogy személyi igazolviínyukkal a Tanács Tit
kárságához vagy Kirendeltségéhez szíves
kedjenek bejönni, hogy a nyilvántartásba
fejvehessük.

Az értesítéssel együtt minden választó egy
AJÁNLÁSI SZELVÉNY-t is kap. Ugfacis
a képviselójelöltté-váláshoz az is szükséges,
hogy az egyéni választókerület 750 választó
polgárának az aláírásával hitelesített ajánlási
szelvényt is összegyújtsön a választáson je
löltként indulni akaró személy, illetve az Ót
támogató pártok vagyválasztópolgárok.

Az ajánlási szelvény kitöltése után tartal
mazza a választópolgár nevét, személyi szá
mát, állandó lakását, valamint azt, hogy kit
ajánl képviselőjelöltnek és az ajánlott sze
mély melyik pártot képviseli vagy melyik
párt támogatását élvezi.

Mindenki csak saját ajánlási szelvényét
használhatja fel, más nevében ajánlási szel
vényt kitölteni nem szabad.

Az ajánlási szelvényeket az érdekeltek ja
nuár 25 és február 24 között gyűjthetik. En
nek formáját, módját a jelöltet állitani kívá
nó pártoknak kell megtalálni. A törvény csak
annyiban korlátozza e tevékenységet, hogy
az ajánlási szelvény nem gyüjthető munka
időben, munkaviszonyból fakadó munka
végzési kötelezettség teljesítése közben, tö
megközlekedési eszközök, egészségügyi in
léziIlény betegellátó rész!egében.

Általános korlátozó ~endelkezés, hogy
a szelvényeket az állampolgárok zaklatása
nélkül szabad gyűjteni.

A törvény azt is kimondja, hogy a választó
jog gyakorlása - ebbe beletartozik az ajánlás
joga is - a választópolgár szabad elhatározá
sán alapul.

A választók nyilvántartását január 20 és
30-a között a Tanácsháza 4. sz. irodájában
bárki megtekintheti, az azzal kapcsoiatos ki
fogásait közölbeti a vb-titkárával, aki a jogos
kifogásokat orvosolja.

Várhatóan lesznek olyan gyomaendrődi

lakosok, akik a választás napján (március 25
én) nem állandóiakóhelyükön fognak tartóz
kodni, s ezért máshol kívánnak szavazni.
Tartózkodási helyükön történő szavazásuk
érdekében be kell jönniük a tanácshoz értesí
tŐ szelvényükkel együtt annak érdekében,
hogy részükre a szükséges igazolást ki tudjuk
adni.

Ugyancsak igazolást kell kérni azoknak is,
akik a nyilvántartás elkészítése után változ
tatnak állandó lakóbelyet, mert új lakóbe
lyükön csak akkor veszik fel, ha előző lakó
helyükön törlésre kerültek a nyilvántar
tásból.

A Híradó következő számában a szavazó
körök helyéc és területi beosztását tesszük
közzé. Dr. Hunya Miklós

vb-titkár

Hányan vannak?
A városunkban működő pártok kép

viselőitől január elején érdeklődtünk,

vajon pártjuk helyi szervezetének hány
tagja van. Hunya Lajos, a Kisgazdapárt
helyi szervezetének elnöke elmondta,
hogy jelenleg 75-en vannak. Kun Lász
lóné szerint a Magyar Demokrata Fó
rum január elején 16 tagot tartott nyil
ván Gyomaendrődön. Garai Jánostól,
a Magyar Szociáldemokrata Párt helyi
szervezetének vezetője szerint pártjuk
22 taggal működik. Dr. Kovács Béla,
a Magyar Szocialista Párt gyomaendrő
di szervezetének elnöke úgy tájékoztat
ta lapunkat, hogyapártnak 49 tagja
van. Az újjászerveződöttMagyar Szoci
alista M:lnkáspártnak január elején 63
tagja volt, tudtuk meg Cserép Mátyás,
ideiglenes elnöktől.Dr. Veréb Lajos tá
jékoztatása szerint a Szabad Demokra
ták Szövetségének helyi csoportjába ja
nuár elejéig 27-en jelentkeztek. A Gyo
maendrődi Fiatalok Szövetségének je
lenleg mintegy 250 tagja van, mondta
KoZoh BéZa.

Sipos Tas Tőhőtöm

lemondott...
A Szabad Demokraták Szövetsége és

a Magyar Demokrata Fórum helyi szer

vezeteinek korábban Sipos Tas Töhö
töm refonnátus lelkész volt a jelöltje
a március 25-i parlamenti választásokra.

Mint megtudtuk, időközben a gyoma
endrődi lelkész lemondott a jelöltség

ről. Elhatározásának okairól kér

deztük:

- December S-án a református egy

ház zsinata állást foglalt a lelkészek poli

tikai tevékenysége tárgyában. Eszerint

mindazok, akik a független képviselősé

get vállalják, le kell mondaniuk lelkészi

állásukról. A zsinati határozat azzal in

dokolta e döntést, hogy az elmúlt hóna
pokban megszaporodott munkára kevés
a lelkipásztor. Mindenesetre e döntéssel

többen nem értettünk egyet. Sőt, sérel

mesnek tartjuk a határozathozatal mód
ját, valamint a határozatnak azon ré

szét, amelyik a politikai tevékenységet
folytató lelkészeket állásukról való le

mondásra kötelezi. A zsinati döntést

nem előztemeg véleménycsere és infor

mációgyűjtés. Úgy vélem, hogy az in

tézkedés az érintett lelkészekre nézve

büntető jellegű.. Ez ügyben egyébként

a békési református egyházmegye lel

késztestülete december IS-án közle
ményt is megfogalmazott - tájékoztatta

lapunkat Sipos Tas Töhötöm.
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ISTEN - HAZA - CSALÁD
Mire e sorok az olvasó elé kerülnek, már csak két hónap marad

a választásokig, mert március 25 nemsokára itt van. Igaz a televizió
mint legnagyobb kommunikációs eszköz, addig még sokszor megvál
toztathatja törvényesnek mondott álláspontját annak érdekében,
hogy mint MSZP felügyelet alatt álló eszköz meg akarja magyarázni
úgy, mint "január 9-én a Híradóban" , hogy több párt, több ember
véleménye nem jó (pl. Szabad Demokraták, Kisgazdapárt, Demok
rata Fórum), de az MSZP egymagában az a jó álláspont, hogy január
23-ig ne lehessen a tv-ben pártoknak választási hirdetést közreadni.

Hol van itt az egyenlőség joga a pártok között, ha még mindig csak
egy párt akarata érvényesül.

Hol van itt a pártok programjának szabad közreadása a nép szá
mára, hogy minden állampolgárnak legyen igaza, átgondolni minden
párt programját és utána adni a voksát az ő érdekét legjobban képvi
selő pártra, s annak személyes jelöltjére.

Akármilyen nézőpontból közelíti meg az olvasó e fenti kérdést,
csak egy látszik még mindig tisztán, az, hogy a hatalom nem másé,
csak egy párté! Az nem kérdéses, hogy melyik az!

Lassan elmondhatjuk, hogy egy éve annak, hogy Magyarországon
hivatalosan is jelen van a többpártrendszer, akkor miért akarja még
mindig kitolni az élet perifériájára az MSZP a többi pártot?

Elgondolkoztató mindaz, ami a választások körül jelenlévő hiá
nyosságok sokaságát adják. Elgondolkoztató, és fölmerül az ember
ben az a gondolat is, mint a jelenben uralkodó MSZMP - MSZP régi
vagy új tagjai, avagy ma pártonkívülinek vallott hatalmon lévő szemé
lyek enyhe, de betartásos cselekedetei talán példamutatás, majdan
a választások után hogyan kell eljárni azzal, akinek nem jut konnány
rúd a hajón? Nem hinném, hogy az ilyen és ehhez hasonló, az áreme
lések mosolyt hoznának az "átlagmunkával keresi kenyerét" ember
arcára akkor, amikor "érdemei elismerése mellett ment nyugdíjba"
személyek 50--80--100 ezer forintos nyugdíjakat kapnak havonta!!!

Elhiszem, hogy "ezek konzerválnák a saját szocializmusukat, csak
a tömeg már nem hisz nekik! Mert ha kérdeznek, az is sokszor olyan
csalafinta, hogy az átlagember, aki biztosítja munkájával az "elisme
rés melletti" nyugdíjukat, nem tud a kérdésen eligazodni, bár igaz, ez
volt mindig a mesterfogásuk, hogy meg ne értse senki a kérdést, mert
a zavarosban több a hal.

Igen tisztelt Olvasó, sajnos ma a viz igen zavaros, tükörképét csak
egynek lehet látni, az pedig nem más mint a valótlanságok igazolása.
Ilyen például a január 8-i áremelés, amit én úgy értelmezek, hogy be
akarják bizonyítani, hogya 40 éven keresztül hatalmon lévó párt csak
azt az embert tudja sújtani, akinek kicsi az ő általuk megállapított és
elégnek mondott keresetük, vagy éppen 4-5 ezer forintos nyugdíjuk.

Valószínűnek tartom, ez nem más, mint példamutatás, hogy melyik
pártra nem szabad szavazni, példamutatás, hogy ha kiesik kezükből,

mert saját maguk cselekedeteikkel kiejtetik kezükból a hatalom pál
cáját, hogy milyen cselekedeteket kell alkalmazni a kisebbség szá
mára.

Valószínűnek tartom, akkor már megelégszenek az 5000 Ft-os
nyugdíjjal és jó érzésse! vásárolják a 18 forintos tejet literenként.
A tipp adva van, csak alkalmazni kell, lesz is kin és váljon egészsé
gükre mindaz, amit másnak kívántak és tettek.

Március 25 - nem messze van - de mégis van idó a józan megfontolt
ésszel gondolkodó magyar választópolgárnak, hogy kiválassza azt
a tisztakezű, tömegeket be nem csapó pártot, annak személyes képvi
selőjét, kiben bizik és látja a jövőjének boldogulását, munkájának
eredményét.

Bárki, bármit is mond ez ellen, a jövő nem lehet más, ha élni és bol
dogulni akarunk, ha magyarok akarunk lenni itt magyar honban csak
a ml:inkánk után vallás és pártállásra való tekintet nélkül tisztességgel
megélni és boldogulni, megalapozni gyennekeink szellemi és anyagi
jövőjét.

Fölnevelni, átnevelni egy hazugságtól mentes, egymást tisztelő,

munkát szerető ifjúságot. Mert erről nekünk kell gondoskodni.
Milyen párt az, milyen társadalom az, milyen apa az, aki gyennekét
nem tanítja meg munkára, tiszteletre és szeretetre.

A jobbra fordulás reményében kíván minden kedves olvasónak

BORT - BÚZÁT - BÉKESSÉGET
Hunya Lajos

a Kisgazda pán elnöke
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MIT AKAR
AMAGYAR DEMOKRATA FÓRUM?
Tisztelt Olvasó!
A rendelkezésünkre álló terjedelem nem teszi lehetővé azt,

hogy akár csak egy programunkat is részleteiben ismertessük,
hiszen a Magyar Demokrata Fórum programja - amely már
könyv alakban meg is jelent - több mint 150 oldal terjedelmű.
Ezért csak az általunk legfontosabbnak tartott kérdéskörrel,
a gazdasági kibontakozással kapcsolatban adnánk kivonatos
ismertetést.

Milyen gazdaságot akarunk?
Olyan hatékony, versenyképes piacgazdaság felépítése

a célunk, amelyre támaszkodva hazánk gazdasági vonatko
zásban is a fejlett, demokratikus államrendűországok egyen
rangú társává válhat. Olyan gazdaságot akarunk felépíteni
a központosított és ideologikus gazdaság romjain, amelyben
a magyar nép otthon- és birtokon belül érezheti magát, ahol
a vállalkozás és az alkotóképesség kibontakozik. Olyan viszo
nyokat akarunk, ahol a pazarlás és a korrupció megszűnik,

s ahol az alkalmazottból gazdák teremtődnek.

Ezen folyamat megindulásához elengedhetetlennek tartjuk
a tulajdonreform mielőbbiés igazságos megvalósítását.

A gazdaság modernizálását, a vállalkozások ösztönzését,
a fejlett piacgazdaság intézményeinek kiépítését tervezzük.
Ezen célok megvalósítását a következő eszközök és intézke
dések útján látjuk elérhetőnek:

- Harcot hirdetünk a bürokratikus megkötöttségek, a haté
konyságrontó monopóliumok, a versenykorlátozó összefonó
dások ellen.

- Gyorsítani akarjuk a külgazdasági nyitást a világ fejlett
országai felé.

- Megkülönböztetett módon ösztönözni kívánjuk a magán
vállalkozást.

- Olyan adópolitikát és adórendszert akarunk, amely
a befektetésekre ösztönöz.

- Az állami költségvetés visszaszorítását akarjuk, hatékony
társadalmi ellenőrzésmellett.

- Nagy súlyt helyezünk a kormány által mesterségesen kel
tett infláció visszaszorítására.

- A termelési- és foglalkoztatási szerkezet megváltoztatása
sok ember számára a munkahely elvesztésével jár. Valljuk,
hogy csak azért a munkahelyért szabad harcolni, amelynek
van létjogosultsága a jövő Magyarországában is. Viszont min
den segítséget meg kell adni a munkavállalóknak ahhoz, hogy
jól fizető és értelmes foglalkozást találjanak. Ezért a vesztesé
ges üzemek felszámolását, az egészségtelen és perspektívát
lan munkahelyek megszüntetését össze kell kötni a képzés és
átképzés állami támogatásával.

- Meggyőződésünk, hogy nem lehet korszerű gazdaságot
teremteni a szociális és etikai szempontok messzemenőfigye
lembevétele nélkül. Nem haladhat előre tartósan az a nép,
amely a leszakadók tömegeit hagyja hátra. Ezért programunk
központi gondolata az esélyegyenlőség biztosítása.

- Küzdünk az olyan államrendért, amelyben a demokrati
kusan megválasztott kormányzat felkészült és pártatlan szak
értőkkel igazgatja ügyeinket. Ugyanezen követelményt tart
juk elsődlegesneka helyi önkormányzatokkal szemben is.

- Küzdünk azért is, hogy népünk munkáját megtestesítő

közvagyon ésszerű hasznosításának módját megtaláljuk és
egyben megóvjuk maradék örökségünket a felelőtlen kapko
dástól, széthordástól.

- Támogatjuk ezért a gazdasági vezetői posztokon is
a megújulást, a fiatalítást, a rátermettség és a szaktudás rang
jának visszaállítását.

Befejezésül felhívjuk az érdeklődők szíves figyeimét arra,
hogy a Magyar Demokrata Fórum programkötete szabadon
megvásárolható. Magyar Demokrata Fórum

helyi szervezete
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A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
PROGRAMJA

A Magyar Szocialista Párt a gyökeres társadalmi átalakulásért vívott
küzdelemben jött létre. Tagjai és vezetői a demokratikus fordulat kezde·
ményezői közé tartoznak, nélkülük nem született volna meg a Magyar Köztár
saság.

Olyan demokratikus jogállamot akarunk, amelyben minden ember egyenlő

jogokkal rendelkezik; tiszteletben tartják a törvényeket, a másik ember szabad
ságát; minden állampolgárt megillet a lelkiismereti, szervezkedési, gyülekezési
szabadság, érvényesülnek a nemzetiségek kollektív jogai. Minden ember
-legyen akár jobbo, akár baloldali gondolkodású - szabadon vállalhatja és mr
detheti politikai elveit. Szabadon választott parlament ellenőrzi a kormányt,
a választók pedig képviselőket. Alkotmánybíróság őrködik az alkotmányosság
felett. Az állami tisztségviselők a lakosság szolgálatában állnak, a nyilvánosság
színe előtt tevékenykednek.

A Magyar Szocialista Párt a polgári demokráciáná!többet akar!
A nép olyan demokráciáját, amelyben sem vagyon sem mvatali beosztás nem

nyújt előjogokat; az emberek képviselöik megválasztásán kívül népszavazás
vagy népi kezdeményezés útján közvetlenül is döntenek fontos állami ügyek
ben. Munkahelyúkön beleszólhatnak a munkakörülményeiket, meg
élhetésüket befolyásoló elhatározásokba. Megvalósul a települések önkor
mányzata, megszűnik a központi és megyei beavatkozás a helyi ügyekbe. Olyan
településfejlesztési politikát akarunk, ahol egyes országrészek mások rovására,
néhány város vidéke rovására, a központi település társközsége, csatolt terüle
tek rovására nem fejlődik.

A Magyar Szocialista Párt küzd az állampolgárok, a családok biztonságáért.
Azt akarjuk, hogy a munkajövedelem és az állam által garantált szociális járan
dóság elég legyen az emberhez méltó élethez. Létbiztonságot akarunk. Minden
ember jusson megfelelő munkához, ha vállalja a szükséges ismeretek megszer
zésél. Az árak ne szökjenek az égig, az emberek találják meg az üzletekben
amit keresnek és azt jövedelmükból meg is tudják vásárolni. Csökkenjenek az
alacsony keresetűek terhei, a fiatalok számára elérhető legyen az első önálló
lakás. Akadályozzuk meg a tömeges elszegényedést. A nyugdíjak vásárló
értéke ne csökkenjen! Az önlúbájukon kívül nehéz helyzetbe jutók kapjanak
segítséget a társadalomtól! Ne legyenek másodrendű állampolgárok a vidék és
a kistelepülések polgárai. Azonos munkáért azonos bért Budapesten és vidé
ken. Ha a kenyér és a hús az országban egységes áron kapható, akkor legyen
mindenhol egységes az energia. a vÍZ, a közlekedés ára is, lehetőleg a vidéki tari
fák csökkentésével.

A Magyar Szocialista Párt olyan politikát mrdet, amely egy modern gazdaság
kialakítását segíti elő. A létbiztonságot nem elég követelni vagy megígérni
-létre kell hozni anyagi alapjait.

Olyan hatékony, teljesítöképes gazdaságot akarunk, ahol a napi 8 órai tisz
tességes munkából meg lehet élni. A vásárlók, fogyasztók igénye legyen a meg
határozó, érvényesüljön a tulajdonformák egyenlősége, a tisztességes vállalko
zás szabadsága, jöjjenek létre a közösségi tulajdon új formái' Válhassanak tu
lajdonossá a munkások és alkalmazottak közösségei.

Az állam támogassa a műszaki haladást, segítse a korszeru ágazatok gyors fej
lődését, ne kapjanak támogatást az életképtelen, a nemzeti vagyont felélő válla
latok.

A gazdaság működtetése közben elsőrendű szempont legyen a környezetvé
delem. Fel kell lépni a nemzeti vagyon elherdálása ellen. Nemcsak a föld,
hanem a jó! működő szövetkezet is érték, a nemzeti jövedelem egyik legfonto
sabb forrása lehet.

A Magyar Szocialista Párt a művelődést a nemzeti haladás elemi feltételének
tekinti, a népesség egészségét nemzeti értéknek tartja.

Olyan humán társadalmat akarunk, amelyben a kultúrára szűkkeblűség nél
kül áldoz a nemzet. A szociális, egészségügyi alapellátást, a közoktatást és
a tudományos alapkutatást elsősorban nem a piaci viszonyok szabályozzák. Az
oktatás nem állami monopólium. Az államnak legyen kötelessége az európai
színvonalú oktatás, művelődés, tudományos kutatás feltételeinek megterem
tése. Ehhez a mindenkori nemzeti jövedelem egy állandó, meghatározott száza
lékát használják fel.

A Magyar Szocialista Párt függetlenséget akar, a népek egyenjogú részvéte
lét Európa és a világ jelenének és jövőjének formálásában. Békében akarunk
élni szomszédainkkal, és szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani Nyugattal,
a fejlett világgal.

Szuverén külpolitikát akarunk, nemzeti érdekeink csorbítását senkitől sem
fogadjuk el. Önérzetünket megőrizve, teljesítményünket növelve kapcsolód
junk és zárkózzunk fel Európához!

Vonják felelősségre azokat, akik az eImüIt 40 évben gazdasági és politikai
bűnöket követtek el, akik a mai válságot, az életszínvonal sülyos romlását vét
kesen előidézték. Tudjuk, hogy a teljes egyenlőség még jelszóként sem tart
ható, de akik jogtalanul és érdemtelenül jutottak számottevő vagyonhoz, azo
kat számoltassák el, és az így szerzett vagyont a nehéz szociális helyzetben lévők

támogatására fordítsák.
A demokratikus szocializmus, a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és

humanizmus elveit valljuk.

1990. JANUÁR

TARTSD BE
ATíZPARANCSOLATOT

Jelöltünk huszonéves, fizikai munkás, villanyszerel6. Nekünk,
1&-60 év közöttieknek először van reményünk a szabad és tiszta
országgyűlési választásokon választani. Igen, választás lesz, több párt
több jelöltjéből. Nem választásnak nevezett megalázó cirkusz egy
jelölttel, 40 éven át ez a jelölt vagy "jó elvtárs", vagy az elvtársak kifu
tófiúja volt. Akiről előre tudtuk, hogy 99,99999%-kal fog győzni.

Állandóan győztek. Győzelmeketarattak.
Osztályharc, proletárdiktatúra. Hej te bunkócska, te drága. S lőn

20 milliárd? Kérjük, válaszoljon az "élcsapat"! Tevékenységüket nem
tudjuk másnak minősíteni, mint egy abszurd tragikomédiának. Mert
az emberiség történetében nem volt példa arra, hogy békeidőben 40
év alatt egy párt 20 milliárd veszteséget hozot! volna össze. Ez több
mint a II. világháború vesztesége Magyarországnak. Világcsúcs. És
a lelkekben. Igen, ott is!

Unokáin!< is fizetni fogják!
Tisztelt Olvasó! A nehézségek, bajok súrusödnek. Az SZDP fel

hívja szíves figyelmüket, hogy nem azért szaporodtak el a problémák,
mert jelenleg több párt működik, hanem kizárólag azért, mert 40
éven át egy párt uralkodott. A szó bizánci értelmében.' A leendő

választópolgár allergiás a politika, párt, gyúlés stb. szavakra. Egy
kalap alá veszi az összes politikai szervezetet. Most több tucat szerve
zet bizonygatja, hogy a nemzet valamennyi rétegét képviseli. Nos
kérem: aki sokat mond, keveset fog. A második választásra 5-6 párt
fog maradni a nemzeti porondon. De ez a jövő. Az SZDP-nek most
kell programot és jelöltet adni. Nagyon nehéz, aki közeli javulást
ígér, az hazudik, aki a valós helyzetet adja, az hervaszt.

Nagy előnyt élveznek a korábban alakult különböző politikai
árnyalatú szervezetek. Ezek hangzatos nevú értelmiségi klubok. Az
SZDP nem űz értelmiségellenes demagógiát. Kérjük a szociáldemok
rácia értelmiségi szimpatizánsait, értsék meg azt, hogy fiatal munkás
jelöltünk országos és nemzeti érdek. Valamint a fiatalság érdeke is
egyben.

A parlament nem lehet értelmiségi zártkörű klub. Emlékezzünk
Veres Péterre, vagy Dócz Lajos gyomai képviselőre. Ki meri azt álli
tani, hogy képviselői feladatuknak kevésbé feleltek volna meg, mint
társaik. Sőt! Határozott véleményünk, hogy fiatal jelöltünk hason
lóan meg fog felelni feladatának. 6t kellett jelölni, az SZDP nem csak
szavakban képviselője a munkásságnak - fiatalságnak. Nyugdíjasok!
Ez a gyomaendrődi fiatalember az Önök unokája, be fogja bizonyí
tani, hogy méltó az Önök bizalmára, adják rá szavazatukat.

Húsz-harmincévesek! Ez a srác egy közületek, szavazatotokkal biz
tosítsátok, hogy korosztályotok képviselve legyen az országgyü·
lésben.

Hölgyeim, ez a fiatalember legyen a jelöltjük, nem fognak csa
lódni. Tévedések becsúszhatnak, de tévedéseinkből nem csinálunk
rendszert. S főleg nem félünk egy esetleges tévedést korrigálni. Bér·
ből és fizetésből élők, sokszor rászedtek bennünket! Kiszolgáltatot
tak vagyunk. Addig, amig nem követjük észak- és nyugat-európai
sorstársaiokat. Mert kire szavaz a finn, a német, a portugál, vagy
a török munkás? Az ottani szociáldemokrata pártra. Ott sem szociál
demokrata minden munkás. De tisztelt olvasó, nézzen Európa térké
pére. Ahol erős a szocdem. párt, ott a jólét, ott a jogbiztonság, ott az
adó nem rablás. Hol vagyunk ettől? Annyira mint Spanyolország,
vagy Portugália volt az ottani diktatúra megdöntéséhez. Ma mindkét
ország irdatlan távolságra van tőlünk. Előttünk. Mindkettő szocdem.
vezetéssellett jóléti állam. Kell ez nekünk? Kellene, de ehhez néhány
év és addig erős SZDP és erős független szakszervezetek szükségesek.
Nincs diktatúra, nincs osztályharc, tisztes nyugdíj, tisztes bér, méltó
ság az embemek és természetesen tele has mindenkinek. (A részletes
program legközelebb.) Felesleges felsorolás lenne felsorolni az érin
tetteket, mert az SZDP·ben természetes, hogy ott van a sarki hentes,
a tudós, a vasutas stb. Nem favorizálunk osztályt vagy réteget, mindig
annak segítünk, aki legjobban igényli a segítséget. Valamennyi
kisebbség összes indokolt problémáját segít megoldani az egész vilá
gon a szociáldemokrata párt. De nekünk itthon van annyi bajunk,
hogy egy időre lefoglalja erőnket, lehetőségeinket.

Tartsd be a 10 parancsolatot.
Barátság!

SZD? gyomaendrődiszervezete
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GYOMAENORÖO POLGÁRAI!
A Szabad Demokraták Szövetsége megindította választási

kampányát. Íme Pártunk rövidített programja, melyet a rend
szerváltás jegyében és céljából dolgozott ki.

Az SZDSZ a szabadság és a szolidaritás pártja. Küzdünk az
egyén szabadságáért, emberi és állampolgári jogaiért.
Elvünk, hogy &z állam van a polgáraiért és nem a polgárok az
államért. Az állam hatalmát a lehető legkisebbre kívánjuk
korlátozni. Azért küzdünk, hogy a dolgozók - a társadalom
minden rétege - független érdekvédelmi szervezeteket alakít
hassanak. Fontos elvünk, hogy a társadalom ne hagyja
magukra azokat, akiknek a kommunista diktatúra miatt
a megélhetésük került veszélybe.

Eltökélt és következetes ellenfelei vagyunk a kommu:J.ista
pártállamnak. Azt nem megrefonnálni hanem egy jobba: fel
váltani akarjuk. Radikalizmusunk azonban nem szélsőséges.

A fenyegetőzést, erőszakot elütasítjuk. A békés átmerret
érdekében készek vagy'1!nk tárgyalni a hatalom birtokosaival.
A hatalom-átmentési kísérleteket elctasítjuk és megakadá
lyozzuk. A kommunistákat a hatalomból kívánjuk kiszorí
tani. A politikai küzdőtéren elismerjű..1<: őket. Önmagunknak
kivívott jogaink a tisztességes politikai harcban őket is védjék.

E!lenezzük és elvetjük a diktatúra rründen formáját.
Célunk a liberális demokrácia, melyben a többség parlament
útján kormányoz, ugyanakkor a kisebbségeket szilárd jogok
védik. Toleranciát hirdet"..ink a politikában, a kultúra és a min
dennapi élet minden területén. Férjen meg békébeE egymás
mellett sokféle világnézet és életmód.

Korszeru piacgazdaságot akarunk. A gazdasági v&lságot
apránkénti reformokkal nem lehet megoldani. Létre kell
hozni a magántulajdon különböző formáit. Ez lenet egyéni,
vállalkozói, szövetkezeti vagy részvénytársasági tulajdon.
A formák kialakulásában piaci verseny döntsön. A2. állam
szerepe a gazdaságban is vissza kell szoruljon. Világpiacra
nyitott gazdaságot!

A bérből és fizetésből élők gazdasági kiszolgáltatottságá
nak ellensúlyozására szabad és független szakszervezeteket és
jóléti intézményeket akarunk. Hívei vagyunk az erős érdek
védelmi szervezetekllek és a piacelvű társadalombiztosítás
nak. Azt akarjuk, hogy hazánk, a Magyar Köztársaság f..igget
len és semleges legyen. Meggyőződésünk, hogy még a katona:
tömbök feloszlása előtt elérhetjük él szovjet csapatok kivoná
sát hazánkból és kiléphetünk a Varsói Szerződésből. Korrekt
kapcsolatokra törekszünk minden szomszédos országgal.
Szövetségeseinknek tekintjük a térség demokrati!<us mozgal
mait.

Ez a program megvalósítható!
Az SZDSZ kér mindenkit, aki valódi változást akar, legyen

aktív részese e harcnak. Keressen fel minket, hogy progra
munkat részleteiben is megismertethessük.

Irodánk címe: Gyomaendrőd, Kossuth u. 4. (a volt Kiss
féle fodrászműhely)

Ez a program csak akkor tud érvényesülni, ha az SZDSZ és
a többi rendszerváltást hirdető párt alkotja majd a koalíciós
parlamentet és a kormányt. Kérünk minden választópolgárt,
március 26-án, az első szabad választáson vegyenek részt.
Nyilvánítsák akaratukat. Ne engedjék, hogy a nemtörődöm

ség, levertség győzzön. Szükségünk van a támogatásukra,
a szavazataikra. Most van remény a jobb, szabad demokrati
kus társadalom létrehozására. Bátornak és elszántnak kell
lennünk. Képviselőjelöltünkválasztási beszédének helyéről

és időpontjáról tudósítunk. Kérjük jöjjenek el. Emlékezze
nek, közösen már megnyertünk egy csatát novemberben.
Most is jó esélyeink vannak. Az SZDSZ helyi szervezete
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Készülnek
az emlékművek

Á ll. világháború áldozatainak szentelt emlékművek elhe

ly&zésének előkészületei a tanács elnökitől kapott információ

szerint, rendben folynak.

Az endrődiés a gyomai emlékművektervezői előzeteselkép

zeléseiket a városi tanáccsal egyeztették, azt a Képző- és Ipar

művészeti Lektorátus is jóváhagyta. Az emlékművek terveire

és kivitelezésére két békéscsabai szobrászművész lett felkérve.

Varga Géza a gyomai, Mladonyiczki Béla az endrődi

emlékmű kivitelezésére kapott megbízást.

A gyomai emlékmű az elképzelések szerint a református

templom kertjében taiálható f. világháborús emlékműnéllesz

elhelyezve. A központi szobor talapzatának - a szarkofágok

felé néző - két oldalán kerül elhelyezésre egy-egy bronztábla az
áldozatok névsorával.

Az endrődi emlékműa Hősök téri jelenlegi játszótér terüle

tén lesz felállitva. A nemeskőből faragott emlékmű oldalaiba

vésetik fel az áldozatok nevét.

A két emlékmű tervezési, kivitelezési, valamint az elhelyezé

sük.kel együttjáró felújítási és környezetrendezési munkálatok

mindkét helyen mintegy 300-300 OOO Ft-ba kerül majd. Ennek

fedezetét részben tanácsi forrásból, részben közaáakozásból

kívánja a tanács biztositani. Ezért a Tanács Végrehajtó Bizott

sága a tanácstestületnek javasolta, hogy az 1990. évi költségve

tésében az endrődi és gyomai emlékművekkivitelezéséhez egy

ségesen 100-100 OOO Ft-ot biztosítson. A fennmaradó részt

a lakosság önkéntes adományaiból kell fedezni.

M.L.
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KÓZLEM V

Cserép Mátyás: "A népnek ilyen jó sorsa,
mint az elmúlt 40 évben ... "

Múlt év november végén Gyomaend
rődön megalakult a Magyar Szocialista
Munkáspárt ideiglenes szervezőbizott

sága, s a párt helyi szervezete jelenleg 63
- jórészt nyugdíjas korú - taggal, mely
ből 60 endrődi, büszkélkedhet - tájé
koztatta lapunkat Cserép Mátyás, a párt
ideiglenes elnöke. Elmondta még, hogy
minden hét keddjén 17 órakor találkoz
nak az endrődi pártház egyik helyiségé-

A MagyarTávközlési Vállalatfelhívj aa
telefonálók figyelmét, hogy - a műszaki

fejlesztések előrehaladtával-1990. janu
ár 12-én 16 órától- egyes régebbi típusú
(automata) központba tartozó területek
kivéteiével- a főváros után a legtöbb vi
déki távhívásba bekapcsolt helységben is
új, "második" tárcsahangot vezet be.

ben, s a tanácselnökhoz korábban eljut
tatott levelükben benyújtották igényü
ket az épület egyik irodájára.

Cserép Mátyás véleménye az, hogy az
MSZMP-nek is része volt abban, hogy
az ország ilyen nehéz helyzetbe került,
ám azt is látni kell, hogy a népnek ilyen
jó sorsa, mint az elmúlt 40 évben, :nég
soha nem volt ...

A belföldi 06-os és a nemzetközi OO-s
hívások esetén az eddigi magas, sípoló
másodiktárcsahang helyett mélyebb,
kevert, "disszonáns" jelzés lesz hall
ható.

A tárcsázás módja egyébként válto
zatlan marac.

Tanai nem ad
szaktanácsot

havi 30 ezerért ...
Városszerte elterjedt a hír,

hogy a közelmúltban nyugdíjba
vonult egykori Meszöv-titkárt,
Tanai Ferencet havi bruttó 30
ezer forintos fizetésért az Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet
alkalmazza. Mint megtudtuk,
a hír nem igaz. Laki Istvánné fő

könyvelő elmondta: - Tény,
hogy Tanai úr december 31-én
nyugdíjba ment, az is tény, hogy
endrődi származású. Nem értem,
kik és milyen alapon hozták össze
cégünket Tanaival, s azt sem tu
dom, miféle szaktanácsokat ad
hatna ő nekünk. Ilyen tervünk
nem volt, nincs is és nem is lesz.

M o z M
"
U s o R

vas:irnap

Roger nyúi a pácban
Színes, szinkronizált amerikai
film
Gyilkos nyomozás
Szines ausztrál film
Arany és vér
Színes, szinkronizált
spanyol-francia kalandfilm
Bodz'J1a Mechagodzilla eUen
Színes, szinkronizált japán
fantasztikus kalandfilm
Az lÍszoklÍ5Z!I
Szines, szinkronjz;jlt francia film
Véres játék
Színes, szinkronizált amerikai
film
A világprernierrel eg)' időben

Békés megyében amozi
müsom!
Balman
(A denevérember)
Színes, szinkronizált amerikai
akciófilm
Drágán add az életed!
Színes, szinkronizált amerikai
bünügyi fllm
En a víziJovakJcalvagyok
Színes, szickrooizált olasz
filmvígjáték
Egy plirizsi diákl:íny
Szines. szinkronizált francia
film"ígjáték

Elóad.ísok kezdete hétkcznap 7,
vasárnap Óórakor
Pénztémyitás el6adás elótt 1órával.

bétfő

ll.

26.
bétfó

4.

25

vasárnap

vasárnap

18--19
va,aIKp-hétfó

szombat

24.
szombat

5
bétfó
la.
szombat

12.

17.

Vámpírok VelencH",~

Színes. szinkroniz;;]t ol:l$z
horror

7 órakor:
Ne ébreszd fel az alvó zsarut!
Színes, szinkronizált francia film
7 órakor: FlImklub

25.
vasárnap

2.5-26.
vosámap-hérfo

KOSSUTH MOZI
FEBRUÁR
3.
szombat

26.
hétfó

22.
csütörtök
23.
péntek

18--19.
vasámap-hétfó

IskoJamozi 3 órakor:
Break
Szines, zeDés amerik(tl film

22-24. 22-én 5, 23-24-én 5és 7 órakor:
csütörtök-szombat Véres játék

Színes, színkronizált amenkai
film
5órakor:
Micimackó
Szines, szinkronizált amerikai
rajzfilm
25-én 7, 26-án 5 és 7 örakor:
Rémálom az Elm utcában
SZÍ!Jes, szinkronizált amerikai
horror
O"imozi fél l l órako"
Micimackó
StiIJes, színkronizált amerikai
rajzfilm

Elóadások kezdete Sés 7 órakor
Pénztárnyit~s elóadás elótt l órával

A shogun árnyéka
Színes. szinkroniziltjapán
kalandfilm
Arany és ...~r
Szines. szinkrOnizált
spanyol-ir;mcia kalandfilm
Szellenúrtók 2.
Színes. szinkronizáltamcrikai
h'JITor-paródia
7orakor, filmklub

8-án 5, 9-én 5és 7órakor:
Gyilkos nyomouis
Színes ausztrál film
1O-én 5 és 7. l l-én 7ór2kor:
Vámpírok Velencében
Színes. szinkronizált olasz
borror
ll-en 5, 12-én 5 és 7 órakor:
En a víziJovakka! vag)'ok
Színes, szinkronizált olasz
film vígjáték
!skoiamozi 2 órakor:
A báto: lovacska
Színes, szinkronizált argentin
mesefilm
Fekete eső

Színes amerikai ftlm
5 órakor:
Ikrek
Szines amerikai filmvigjáték

11-12.
vasárnap-bétfó

10-J1
szomb3l-Va~trnap

15-17.
csütörtök-szombat
18--19.
vasámap-hétfó

3.

8
cs- törtök

>9.
l..:.ü:önök-p~nlek

APOLLÓ MOZI
FEBRUAR
l-2
csütörtök-péntek

15-16
csütörtök-péntek

4-5
\'>.sám~p-bétfó

F E B R U
,

A R
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A kisnyugdíjas
fohásza

Szabó Incéné is megkapta
a munkakönyvét

Jóságos Ár, ki ott dőlyfősködsz az árun,

kaján vigyorral bosszantva vevőket;

ne gúnyolódj! Önérzetünket sérted I

Számhalmazoddal idegeinkbe mászol!

A kispénzű nép idegenkedve már un,

mint hámos ló, mely előtt üres a jászol!

Ez év január IS-étől nincs fizetett dol
gozója a Hazafias Népfrontnak. A moz
galom a jövőben társadalmi szervezet
ként , társadalmi vezetéssel fog működni

Lesz·e húsbolt?

- tájékoztatta lapunkat Szabó lncéné,
a HNF Gyomaendrődi Bizottságának
(volt) titkára, aki január IS-én szintén
megkapta munkakönyvét.

A tanítónő

A GYOMA-COOP KISSZÖVETKEZET FELVESZ

Az elnök: dr. Kovács Béla

géplakatost - autószerelőt

kőművest - ácsot - tetőszigetelőt

épületbádogost
asztalost - szobafestőt

takarítónőt - varrónőt

segédmunkást

Az MSZP-szervezet Gyomaendrőd,

Kossuth út 1. sz. alatt működik (volt
MSZMP székház munkásőrség által
használt részében), ahol munkanapo
kon március 25-ig 8-16 óra között, to
vábbá keddi napokon 20 óráig várja
a párt munkája iránt érdeklődőket.

A Katona Józse! MűvelődésiHázban
február 7-én 19 órakor mutatják be
a Népszínház előadásában Bródy Sán
dor: A tanítónő című színművét. Jegyek
elővételbenmár kaphatók a helyszínen,
vagy telefonon igényelhetőka 31-777 és
a 31-917 telefonszámon. Felhívjuk
a bérlettel rendelkezőkedves látogatók
figyelmét, hogy az előadás időpontja
a korábban jelzetthez képest az itt kö
zölt időpontramódosult'

A Déryné MűvelődésiHázban febru
ár 24-én rendezik meg az öregek bálját.

Minden más, a plakátjainkon is hirde
tett rendezvényünkre várjuk kedves lá
togatóinkat. (x)

A Magyar Szocialista Párt gyomaend
rődi szervezete 1990. január hó 9-én ve
zetőségválasztó taggyű!ést tartott.

A szervezet elnökének dr. Kovács
Bélát, a vezetőség tagjainak Balogh Ta
mást, Fekete Lászlót, Foglár Mihályt és
Katona Lajost választotta meg.

A Kolman telepen tervezett hús
boltot a Győzelem, a Lenin és a Bé
ke termelőszövetkezetek nem kí
vánják megnyitni, ezért kérelmükre
a tanács végrehajtó bizottsága úgy
határozott, hogya 72 négyzetméte
res üzlethelyiséget részükre eladja.
A vételár ÁFÁ-val együtt l 787 500
forint. Értesüléseink szerínt a janu
ári húsáremelés után a három tsz is
mét húsbolt megnyitását fontolgat
ja. Ilyen húsárak mellett - szerintük
- nyereséges lehet az üzlet. Ha a la
kosságnak lesz miből húst venni ...

Rémséges Ár bár csak letéphetnélek l

Illetékesek homlokán lennél tapéta I

Megtoldanálak egy nullával néha,

hogy ne az árun, ott hizlald magad!

Ezért dolgoztam harminchárom évet,

hogy most a húsra csak gondolnom szabad? I

Beinschróth Károly

Jóságos Ár porosodj csak a polcon!

Áldozzanak rád vastagabb pénztárcák,

kiknek nem húzod fel a vérnyomását I

Én csak szerényen, gyűlölködve nézlek,

kutatva egyre, mit kaphatok olcsón l

mert kevés a nyugdíj, s olyan drága az élet.

Most árengedménnyel
megrendelheti ez évi

festő, mázoló, tapétázó,
villanyszerelési munkáit

PRAKTIKUS AJÁNLAT!

A munkát a kért idöpontban végezzük eJ

Egyedi ajtók, ablakok gyártását
vállaljuk

"Praktik" Kisszövetkezet
Gyomaendrőd,

Kossuth út. 21/1. Te/.: 31-591

Jelentkezés:
GYOMA-COOP, Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. u.

Tel.: 31-533
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Békéscsaba

Dévaványa

=== VÁSÁRNAPTÁR ===
Február 3. oák.
Február 11. av.
Február 25. av.

Január 26. oá.
Február 23. oá.

Gyomaendrőd Február 4. oák.

Gyula Február 2. oák.
Február 3. av.

Mezőberény Február 17. oák.
Február 24. av.

Orosháza Február 18. av.

Szarvas Január 28. av.
Február 25. av.

Szeghalom Február 18. av.

Vésztő Február 1. oák.

Rövidítések:
oák.: országos állat- és kirakodó vásár
oá.: országos állatvásár
av.: autóvásár

ANYAKÖNYVI HíREK

Házasságkötések

Koloh Erika és Deák Béla 1989. de
cember 9-én, Kmetykó Éva és Dósai
László december 16-án.

Halálesetek

Binges István (1903), Kéri Mihály,
Korda Albertné Béres Mária (1894),
Hegedüs Imre Vince (1950), Valuska
Istvánné Szmola Mária (1910), Gara Jó
zsef (1900), Tandi Sándorné Kiss Erzsé
bet (1907), Varga Lászlóné Nagy Lídia
(1914), Véha György (1917), Szőke Ist
ván (1908), Véha Mihály (1928), Ki
szely Istvánné Págyi Terézia (1913),
Gózan Mihályné Hajdú Mária (1903),
Fekete Lajosné (1911).

Az. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
értesíti minden kedves ügyfelét,
hogya takarékbetétek kamatait

1990. FEBRUÁR 1-TŐL FELEMELI
Látraszóló betét évi 140/0

Lekötött betét kamatai

az alábbiak szerint alakulnak:

1 évre lekötött évi 19%
2 évre lekötött évi 19,50/0
3 évre lekötött évi 200/0

Takaréklevél 6 év eltelte után 20,8%

Gépkocsi előtakarékossági betét:
1 év után célirányos felhasználás esetén 20,5%

1 éven belüli felhasználás esetén 14%
1 év után nem célirányos felhasználás esetén 19%

Átutalási betét (1990. január 1-től) 14%
Ifjúsági betét, Otthonteremtő betét

5 éven belüli 18%
5 éven túl 22%

A közölt adatok nettó kamatok,
takarékszövetkezetünk abetétek kamatadóját
ebben az évben is megfizeti az ügyfelek helyett

I

~

~

!

zolgáltatóházból üzletház
Az Endrőd és Vidéke Takarékszövet

kezet a Békés Megyei Szolgáltató Szö

vetkezettől (Szolter) és az Endrődi Sza

bóipari Szövetkezettől 1990. szeptem

ber 30-áig bérbe vette a gyomai szolgál

tatóház épületét. Mint azt Laki István

né főkönyvelőtől megtudtuk, a takarék

szövetkezet a tervek szerint a bérleti idő

lejárta után meg kívánja vásárolni az

épületet.

- Üzletházat szeretnénk nyitni. Ide

költözne a Takarék Tourist utazási iro

dánk, valószínűleg lesz itt üzlete az im

port termékeket árusító boltunknak,

a Yuma Kft-nak és érdeklődnek mások

is a helyiségek bérlete iránt - tájékoztat

ta lapunkat a főkönyvelőnő.

A tanács vezetése és a V. B., a Ta

karékszövetkezet és a Szolgáltató

Szövetkezet belügyének tekinti a

szolgáltatóházzal kapcsolatos ügyletet,

de szükségesnek tartja a lakossági

szolgáltatások további biztosítását.

A Takarékszövetkezet igazgatóságának

január IS-én nyilvánosságra hozott azon

határozatát, hogy a központi irányító

apparátust a szolgáltatóházba helyezik

el, politikailag előkészítetlennek tartja

és nem helyesli. Támogatja és terület

biztosításával segíti a Takarékszövetke

zet központi irodájának Október 6. la
kótelepi felépítését, az endrődi kiren

deltség maradéktalan megtartásával.
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MEGRENDELŐLAP

Megrendeiem a Gyomaendrődi Híradó cimü lapot _
példányban, kérem az alábbi címre kézbesíteni:

Megrendelő neve: _

Címe: _

Előfizetési díja: fél évre 36,- Ft egész évre 72,- Ft
Az előfizetésidíjat a fenti címen nyugtávaljelentkezőkézbesí
tőnek fizetem
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GYOMAENDRÓDI HÍRADÓ

Februárban

Farsangi Híradó
Csak 18 éven felülieknek

Keresse a hírlapárusoknál!
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Megszűnt a
T E H Ó!

A bürokratikus elosztási rend
még ma is él

Jenei Bálint nem ért egyet dr. Dávid Imrével

A gyomaendrődi tanács tele
püIésfejlesztési hozzáj árulásról
szóló 1986-os tanácsrendelete
1989. december 31-ével hatá
lyát vesztette. Többek között
erről döntött a február 14-i ta
nácsülés.

Befalazták
aszajrét

(13. olda!.)

A tanács múlt év december 20-i
ülésén az idei esztendő várható pénz
ügyi helyzetét vitatták meg. A vita le
zárásaként a tanácselnök javaslatára
dr. Dávid Imre vezetésével egy ötta
gú biZottságat hozott létre a tanács,
azzal a feladattal, hogy a végleges

(folytatás a 2. oldalon)

"IVIONDD, TE KIT VÁLASZTANÁL?"
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Egy bizottság megállapításai

A bürokratikus elosztási rend még ma is él

NYÍLT LEVÉL EGY INTERJÚ APROPÓJÁN
A nyílt levél megírására dr. Dávid Imre igazgaló, a városi lanács lagja, a decemberi ta

nácsülésen létrehozott társadalmi bizottság vezelőjének Híradónkban megjelent interjúja
készletett.

Véleményem szerint a Bizottság nevében tett nyilatkozat olyan látszatot kelt, mintha az
általuk végzett tájékozódás alapján közös véleményük alakult volna ki arról, hogy a tanács
állal múködtetett intézményrendszerből150-I80fő elküldése szükségszerú és lehetséges, de
ezt a tanács illetékesei a választások előtt politikailag és erkölcsileg elfogadhatatlannak
tartják.

A nyilatkozat felelőtlenségél tükrözi, hogy a 20%-os csökkentés végrehajtása esetén az
oktatási intézményekbőlSo-I00 főt, az egészségügyból 20 főt, a bölcsődei gondozókból és
időseket gondozókból 18--20 főt, a tanácsigazgatásból10 főt és végül a város minimális
rendben tartásál biztosító és a fürdőt üzemeltető lé/számból 10-15 fŐL kellene elküldeni.
Ezen intézkedések beláthatóan azt eredményeznék, hogy az alacsony jövedelmek miatt
évente 130fővel csökkenő városi lakosság száma még rohamosabban csökkenne. Nem azért
áldozott a város lanácsa és társadalma löbb száz millió forintot az elmúlt 15 évben a közmú
hálózat kiépítésére és intézményeink fejlesztésére, hogy egy kétséglelenü: kritikus költségve
tésú év problémáit érleimetlen intézkedésekkel tetézze, és lönkrelegye eredményeit. Ezért, és
nem a Dávid Imre által idézeu, de senki állal ki nem jelenreu politikai és erkölcsi indítékok
ból nem lehet egyetérteni az intézmények ilyen mérlék:ú lefejezésével.

A források bürokratikus elosztásához annyit, hogy a január I -től érvényes új gazdálko
dási rendnek még lényleg nem alakultak ki a korszerú alkalmazási módszerei, de az elmúlt
két hónapban folylatott tervezőmunkánkban nem a régi konvenciók, hanem a realitások és
a józan ész voll aperdöntő.

Az évtizedes beidegződésrőlelmondottakhoz pedig annyit. A tanács kis létszámú költség
vetési csoportja a ráháruló feladatokat - köztük az intézmények irányításál és ellenőrzését

a megadou szabályok és az élet realitásai alapján végzi, de liszteleiben kell tartania az intéz
mények önálló jogosítványait és felelősségét a gazdálkodásérI.

A Dávid Imre által javasolt felülről vezényelést én inkább nevezném évtizedes rossz be
idegződésnek.

Végül a félremagyarázás elkerülésére kijelentem, hogy magam is elkerülhetetlennek tar
tom egyes - bár hasznos, de álmenetileg nélkülözhető - intézményünk felszámolását, vagy
önállóvá tételét, de ennek lélSzámvonzata messze szerényebb lehet a Dávid Imre által java-

solinál. Jenei Bálint lanácselnök

(folytatás az 1. oldalról)
1990. évi pénzügyi terv egyensúlya érde
kében segítsen feltárni a megtakarítási
és a betétnövelési lehetőségeket.

A bizottság vezetője dr. Dávid Imre
a február 14-i tanácsülésen számolt be
a végzett munkáról. Lapunk a tanács
ülés előtt kért interjút dr. Dávid Imrétől.

* * *
- A több mint kétheti munka után

melyek a bizottság főbb megállapításai?
- Bizottság vezetőjeként, tanácstag

ként és mint a város egy lakosaként nyi
latkozhatok.

- Tény, hogy az idei költségvetés ösz
szege kevés. Az összes terv 272 millió
431 ezer forint, melyből működési jelle
gű forrás 221 millió 561 ezer forint, fej
lesztési jellegű pénzeszköz pedig 50 mil
lió 870 ezer forint. Megállapítható, hogy
a 221 és fél millióval szemben 235 millió
forint körüli összeg lenne szükséges ah
hoz, hogy az intézmények (egészség
ügy, oktatás, kultúra, tanács) közepes
szintű működése biztosított legyen.
Eszerint tehát 15 millió forint hiány mu
tatkozik.

- Fejlesztési forrásainkhoz a város ki
egészítő állami támogatást kapott ...

- Igen, ez az összeg 41 millió 738 ezer
forint, s így a város fejlesztési pénzösz
szege 50 millió 870 ezer forintra egészült
ki. A kiegészítő állami támogatást azért
kaptuk, mert figyelembe vették Gyo
maendrőd eladósodottságát (hitelvisz
szafizetések, a 25 millió forint értékben
kibocsátott kötvények esedékes kama
tai stb.) és kötelezettségeit. Ide tartozik
a befejezetlen tornacsarnok, a már el
kezdett ipari iskola építése és természe
tesen a gáz- és szennyvízvezeték-építé
sek, úthálózat korszerűsítésestb.

- A bizottságnak javaslatot kell ten
nie a megtakarítási és bevételnövelési
lehetőségekre.

- Mivel természetesen a bizottság
pénzt, pénzügyi segítséget nem tud ad
ni, ezért csak javasolhat. Két javaslatot
tettünk a tanács asztalára. Az egyik a ta
nács és intézményeinek drasztikus,
20-25 százalékos létszám- és költség
csökkentése. A bizottsági ülésen ezzel
nem értettek egyet. A másik javasla
tunk a következő volt: a bizottság meg
állapította, hogy abból a bizonyos 221 és
fél millió forintból 143 millió forint
a bérköltség. Ez mintegy 722 dolgozó
nak jelent megélhetést. (Az egy főre ju
tó átlagbér 137 ezer 800 forint). Javasol
tuk, hogy tekintsék át az említett 722
dolgozó munkáját: azt, hogy mindegyi
kőjük hatékonyan és érdemben foglal-
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koztatott-e. Félreértés ne essék, nem
a fizetésüket sokalljuk, de úgy tűnik,

hogy ajövő érdekében ma elfogyasztjuk
bérként a pénzt. Ez a javaslatunk sem
talált megértésre, mert az indok szerint
ez a lépés a választások előtt a jelen hely
zetben politikailag és erkölcsileg egy
aránt elfogadhatatlan. A probléma tehát
az, hogy az intézmények működtetésére

alig van pénz, mert kifizetjük a bérekre.
Jól jellemzi a helyzetet, hogy az iskolá
soknak például WC-papírt is otthonról
kell vinniük ...

- S mit tapasztalt a bizottság az emlí
tett intézmények nemrégiben meghir
detett önálló gazdálkodásával kapcso
latban?

- A meghirdetett önállóság, önálló
gazdálkodás feltétele i nem adottak,
mert a bürokratikus elosztási rend még
ma is él. És persze az önálló gazdálko
dásra biztatásra az emberek szemlélete
nem változott meg. Megállapítottuk
egyébként azt is, hogy például az egyik
iskola relatíve jobban ellátott mint
a másik. Magyarán az egyes szakfelada
tokra szárrútva az egy tanulóra jutó költ
ségek pl. az egyik iskolánál jobbak mint
a másiknál. Persze hozzátartozik, hogy

az egyik iskola igazgatója az évek során
igyekezett mindent megoldani, míg má
sok ültek a babérjaikon. Meg kell csak
nézni például a Jókai és a Vorosilov úti
iskolák közötti különbséget. Ezeket
észre kellett volna vennie a tanács mű

velődési és a pénzügyi osztályának.
- De hiszen az iskolák önállóan gaz

dálkodnak ...
- Akkor pedig nincs szükség nagy ta

nácsi apparátusra, vagy ha mégis, akkor
szóljanak csak bele a gazdálkodásba.

- Az elmondottak szerint tehát nem
túl biztató a helyzet.

- Sőt az 1991-es esztendő sem lesz
könnyebb, hiszen az áthúzódott fejlesz
tési kötelezettségeink 20-25 millió fo
rint értékűek. Emellett nyakunkba sza
kadt az ipari iskola építése, amelyre jö
vőre 40-45 millió forintot kell áldozni.
Ez azt jelenti, hogy 1991-ben 70-75 mil
lió forintra lesz szükség ahhoz, hogy
a településen vállalt kötelezettségeknek
eleget tegyen a tanács. A negatívumok
ellenére az tapasztalható, hogy a tanács
bizonyos kényszerpályán mozog, lehe
tőségei minimálisak és érezhetőek még
az évtizedes beidegződések is.

H.E.
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A SZáDlOk egyensúlyát
sikerült DlegtereDlteni, de nyitott kérdés,

hogy Ineddig?
P-, Gyomaendrőd Városi Tanács elfogadta az 1990. évi pénzügyi tervet

9,7MFt

20,SMFT

41.7MFt
272,OMFt

69,4 MFt
4,4MFt

25,SMFt

15,5MFt
9,5MFt

l2,4MFt
6,OMFt
2,OMFt
1,3 MFt
1,OMFt
1,2MFt
0,7MFt

kísérhetőbb tervezési módszert kell kialakí
tani, melynek alapján a végrehajtás napra
készen figyelemmel kísérhető. Ez segíti
a jobb döntéseket és a végrehajtás felelőseit

konkrétan meg lehet jelölni,

- el kell érni, hogy minden dolgozó érde
kelt legyen a takarékosabb gazdálkodásban.

- 6. Ismételten jelezni kell a legfelsőbb

szintre, hogy az alföldi városok a jelenlegi
bevételi rendszer mellett 1-2 év alatt teljesen
elszegényednek. Meg nem értés esetén de
monstrálni kell a probléma tarthatatlan
ságát.

A tanácsülés végül azzal fogadta el a pénz
ügyi tervet, hogy az intézményhálózatot to
vábbi kritikus elemzés alá kell vetni és mind

azon intézményeket meg kell szüntetni, me
lyek fenntartása nem kötelező és átmeneti
megszüntetése a lakosság ellátását érdemle
gesen nem rontja.

A kiegészítő állami támogatásból és saját
bevételekből képzett, mintegy 51 M Ft fej
lesztési alapból az alábbi kötelezettségeket
és fejlesztési feladatokat kell finanszírozni.

Meg kell jegyezni, hogya közvilágítás kor
szerűsítését az 1989-90. évi takarékosabb
közvilágítás megtakarításából, a camping be
fejezését pedig a múlt évben nyert pályázati
pénzből finanszírozzuk.

A tanácsülés döntése alapján 1990-ben 3,5
M Ft-ot lehet felújítási feladatokra felhasz
nálni. Ennek 40%-át - 1,4 M Ft-ot - a 3. sz.
iskolához tartozó kisegítő iskolára lehet for
dítani, míg a megmaradó összeg a többi in
tézmény kisebb felújítási feladataihoz ad kie
gészítést. (PI. 1. és 2. sz. iskolák udvari WC
korszerüsítéséhez. )

A tervekben nem szerepel a Vízmű Válla
lattal közös beruházásban megvalósuló szip
pantott szennyvizet befogadó műtárgy építé
sére (3 millió forint), melyhez a tanács a víz
mű társulattól kapott pénzmaradványt és
a megyei tanácstól nyert pályázati pénzt adja
át a vállalatnak (1,2 millió forint).

Jenei Bálint tanácselnök

- Hitel és kötvény visszafizetésére
- Hitel és kötvény kamataira
- Ipari iskola építésére
- Tornateremre
- Útalapok befejezésére (15 utca)
- Gázprogramokra
- Camping befejezésére

- Ároktisztító gép beszerzésére
- Tanácsi lakások mobilitására

6700 FtJév. Az országos átlagfizetés esetén
városunk bevétele 45 M Ft-tal több lenne. 2.
1990. január l-től a földadó központi bevétel
lett, ami több mint 8 millió forint bevételtől

ütötte el városunkat.
A hátrányos bevéteJképződés mellett nö

veli nehézségeinket, hogy az elmúlt években
a lakosság jobb ellátása érdekében fejlesztet
tük az iskolarendszert, az idősekről való gon
doskodást (már 5 idősek klubját üzemelte
tünk), 2 bölcsődénk, 2 művelődési házunk,
2 könyvtárunk van, igen hosszú a tanácsi út
és csapadékvíz-hálózatunk, növekedtek
parkjaink és jelentős a lakott külterületünk.

Mindehhez még hozzátehetem, hogy köz
ponti intézkedések alapján különböző segé
lyekre több mint 10 M Ft-ot fizetünk ki éven
ként úgy, hogya tanácsi dolgozók ajogszabá

lyi előírásokat akkor is be kell tartsák, ha
tudják, hogy a segélyezett azt rövid úton el
herdálja (pl. alkoholra költi). E téren sokkal
nagyobb helyi önállóságot kellene kapnunk.

E kettős szorítású probléma hatására felte
hető a kérdés tehát úgy is, hogy le kell-e süly
lyeszteni városunk ellátottsági színvonalát
a termelő szférában lévő alacsony jövedelem
szintjére, vagy keressük - akár küszködve
is - a túlélés lehetőségeit.

Én ez utóbbira szavazok, mert tudom,
hogy rombolni ugyan könnyú, de újjáépíteni
iszonyatosan nehéz lesz. Talán soha nem volt
ilyen szükség a közös gondolkodásra, az ösz
szefogásra, mint most a tanács, az i.ntézmé
nyek és a gazdálkodó szervek között.

A magam részéről a tanács és intézményei
területén a következő lehetőségeket és teen
dőket látom legfontosabbnak: 1. Fel kell tár
ni a takarékosság minden ésszerü lehetősé

gél. Ezeket konkrétan meg kell fogalmazni
és felelőssé kell tenni avégrehajtókat. 2.
A tanácshoz tartozó szakfeladatoknál minél
több területen elő kell írni az őnfenntartó

gazdálkodást. 3. A nem kötelező tevékeny
ségeket kivétel nélkül újból felül kell vizsgál
ni és megfontoltan dőnteni kell megmaradá
suk vagy megszüntetésük mellett. 4. A kör
zeti tevékenységek költségeit arányosan át
kell terhelni az annak előnyeit élvező taná
csokra. (Pl. polgári védelem, nevelési tanács
adó, igazgatási társulások stb.) 5. Általános
sá kell tennünk az új körülményekhez iga
zodni képes gazdálkodási szemléletet:

- nyitni kell az új bevételi források felé (pl.
gazdasági társulásokban részt venni)

- korszerübb, használhatóbb és nyomon

Az új rendszer hátrányai:
1. Településünk munkahelyeín az országos

átlagnállényegesen alacsonyabb jövedelmet
fizetnek. Ebből eredően az llakosra eső jö
vedelemadó 3600 FtJév, mig az országos átlag

Nézzük mit jelent ez Gyomaendrődnek?

1. A lakosság száma alapján képezhető

állami támogatásból 45,6 M Ft
2. Középiskolákra, diákotthonokra

kapott állami
támogatásból 54,6 M Ft

3. A lakosság általl988-ban fizetett
jövedelemadó - kiegészítve
4000 FtJfőre

4. Lakossági adókból
5. Működési bevételekből

6. A tanács érdekeltségi
bevételeiből

7. A társadalombiztosító fizeti

az egészségügy kiadásait
8. Kiegészítő állami

támogatásbó!
Összes tervezhető bevétel:

A Gyomaendrőd Városi Tanács 1990. feb
ruár 14-i ülésén több órás vita után elfogadta
az 1990. évi pénzügyi tervet. AJ. 1989. de
cember 19-i ülésen előzetesen már megis
mert bevételi számok a megyei tanács január
ll-i határozata alapján kedvezően alakultak.

Városunk ennek alapján 41,7 millió forint
kiegészítő állami támogatásban részesült.
Ennél magasabb összeget a megyében csak
három város kapott. A kiegészítő állami tá
mogatásból lehetővé válik, hogy a város ren
dezze kötelezettségeit (hitel- és kötvénytar
tozásait), valamint a legszükségesebb fejlesz
tési feladatokat. KiemeIt feladatként jelent
kezik 1990-ben az új ipari iskola építésének
folytatása. E beruházással kapcsolatban né
hány tanácstag felvetette a beruházás felfüg
gesztését, illetve leállitását. Végül a tanács
ülés döntő többséggel a folytatás mellett dön
tött (25 igen, 3 tartózkodó).

Az ipari iskola építése mellett a költségve
tési vita akörül zajlott, hogy fent lehet-e tar
tani a meglévő intézményeket a rendelkezés
re álló bevételekből. A pénzügyi terv készítői

és a tanácstagok véleménye megegyezett ab
ban, hogy ez szinte lehetetlen.

A súlyos helyzet megértéséhez ismerni kell
az előzményeket. A probléma 1990. január
l-től azért élesedett ki, mert a települések új
bevételi rendszer szerint képezik forrásaikat.
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1990. MÁJUS GYOMAENDRÖDI HíRADÓ

Reggel, este neDl jár busz. • •

Kilenc járat szűnt meg

Kitüntetettek

Hatan kaptak bérlakást

KőrősiMűhelyAlapítvány

A városi tanács végrehajtó bizottságának május 9-i ülésén
Nagy Pál osztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy
a VOLÁN mégis csak csökkenti autóbuszjáratainak számát.
Napközben kilenc járatot szüntettek meg. Helyi járat reggel
6 óra előtt, valamint este 6 óra után nincs, kivéve hétvégen
ként, amikor utoljára 20 óra 15 perckor megy busz. A tanács
nak és a helyi üzemeknek ettől függetlenül havonta 30 ezer
forintot kell fizetni a VOLÁN-nak néhány ráfizetéses járat
fenntartásáért. A vállalattal kötött szerződés a helyhatósági
választások hónapjának utolsó napjáig szól. A VOLÁN
utasszámiálási adatai szerint egyébként a 18 óra utáni járatok
jórészt utasok nélkül közlekedtek.

A műszaki osztályvezető elmondta még, hogya Vízműtár
sulat - feladatát maradéktalanul elvégezve - felszámolta
önmagát. Maradék pénze 424 ezer forint, a forgóeszköz
értéke 13 ezer forint, míg a hátralékok összege 726 ezer forint.

A végrehajtó bizottság döntött a május 23-i tanácsülésen
átnyújtandó "Településfejlesztő Társadalmi Munkáért"
kitüntetések adományozásáról. A testület kiemelkedő társa
dalmi munkájukért a Győzelem Tsz, a Körösi Állami Gazda-
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ság, a Körösi Sütő és Édesipari Vállalat, valamint a Lenin Tsz
kollektívájának, továbbá Vass Ignác labdarúgó szak
osztályvezetőnek, Nagy Antal labdarúgó szakosztályelnök
nek, Gellai Józsefné, Solymosi János, Babos László, Fekete
Endre, Pésó Béláné, Karsai Gábor, Varjú József tanácsta
goknak, valamint dr. Iványi Lajos volt országgyűlési képvise
lőnek adományozta a kitüntetéseket.

A bizottság döntött a tanácsi bérlakások lakáskiutalásáról
is. A Lakásügyi Társadalmi Bizottság javaslatára az alábbi
sorrendet állapította meg: 1. Rostás Istvánné (Gyomaendrőd,
Petőfi u. 58.), 2. Demeter József (Gyomaendrőd, Petőfi u.
43.), 3. Nagy Andrásné (Gyomaendrőd, Ugari u. 10.), 4.
Pelyva Máté és felesége (Gyomaendrőd, Hunyadi u. 29.),5.
Mohácsi Katalin (Gyomaendrőd, Vörösmarty u. 17.), 6.
Budai Sándorné (Gyomaendrőd,Vörös Hadsereg út 6.).

Deme Zoltán országgyúlési képviselő a gyomaendrődi

evangélikus templom felújításához 50 ezer forint támogatást
kért a tanácstól. Homok Lajosné könyvtárvezetőa könyvtár
gondozásában megjelenő "Endrődi Füzetek"-hez kért 50 ezer

TAXIRENDELÉ5!
Telefon: 67131-066

A lakosság szolgálatában

forintos támogatást. Braun Mihály, gyomaendrődi lakos
a közelmúltban létrehozott Körösi Műhely Alapítvány kura
tóriuma nevében kért 5-10 ezer forintot. E támogatási kérdé
sekben a tanácsülés jogosult dönteni.

A végrehajtó bizottság az idei gázépítési utcatársulások
tanácsi támogatásáról határozott. Mivel különböző átmérőjű

és árú vezetékek épülnek, ezért a tanácsi támogatás mértéke
is különböző. Eszerint: 32 milliméteres vezetéknél 10 forint,
63 milliméteres vezeték esetében 50 forint, 90 milliméteres
vezetéknél 100 forint, 110 milliméteres vezetéknél pedig 150
forint méterenként a tanácsi támogatás összege.

A bizottság végül javasolta a tanácsnak, hogya település
fejlesztő társadalmi munka városi eredménye után a megyeí
tanácstól kapott összegből 100 ezer forintot az utcatársulások
támogatására basználjanak fel.

Megyeri László

elveszik,
"k 7vagy nem veszI ....

Értesüléseink szerint Jenei Bálint tanácselnök felvételét
kérte a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. Jenei
Bálint elmondta, hogy a hir tulajdonképpen igaz, ám
"tagfelvételről való döntés még nem aktuális."

A szocdempárt helyi gyűlésén úgy döntött a tagság,
hogy a helyhatósági választásokig nem dönt Jenei Bálint
tagfelvételi kérelme ügyében. Egyébként pedig a tanács
elnök esetleges szocdempárti tagságát apárt által indítvá
nyozott vagyonelszámoltatás eredményétől teszik füg
gővé.

Az evangélikus templom felújításához kértek SO ezer forint
tanácsi támogatást



GYOMAENDRÓDI HíRADÓ 1990. MÁJUS

SfFemlékek
A második világhábo

rúban elesett gyomai
és endrődi áldozatok
síremlékeit avatták fel
május 5-én és 6-án Gyo
maendrődön. Endrődön

5-én szombaton délelőtt

fél tizenegykor a katoli
kus templomban gyász
rnisévei emlékeztek a
halottakra, majd ezt
követően a templom
melletti téren felavatták
Mladonyiczki Béla szob
rászművész alkotását.
A sírkövön kereszt alak
ban elrendezve bronzból
kiöntött nevek, balra pe
dig életfa-ábrázolásban
a zsidó áldozatok nevei.
Beszédet mondott Ivá
nyi Lajos, a Lenin Tsz
elnöke, mint a rendezvény egyik fő szervezője, majd az elszárma
zottak nevében Hunyad Péter beszélt. A több mint 370 áldozat
emlékére egy-egy szál virágot és gyertyát helyeztek el a helyi
honismereti egyesület tagjai. A megemlékezés végén az endrődi

születésű és 1947 óta Izraelben élő Fischer Ernő mondott rövid
héber imát a zsidó halottakért.

Gyomán vasárnap délelőtt a református templomban ünnepi
istentisztelettel kezdődötta rendezvény. Ezt követőenavatták fel
Varga Géza szobrászművész alkotását, a Hősök emlékművén

elhelyezett két bronztáblát, melyen 365 gyomai áldozat neve
olvasható. A gimnázium tanulóinak műsora után Jenei Bálint ta
nácselnök mondott beszédet.
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Jenei Bálint: - A tanács vezetése nem vál
lalkozik arra, hogy mindenről részletes ki
mutatást készítsen. Minden évben lehetőség

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 Józsel- Jenei Bálint felvette laká
sépitéséhez a 370 ezer forintot, ám a tanácsi
szolgálati lakásból még most sem költözött
ki ...

Jenei Bálint: - A kapott lakásvásárlási hitel
a jogszabályoknak megfelelően történt
- akiköltözési határidőm 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 újszerű 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 orvosoini kell. Éppen ezért
a mai fórumnak azt kell eldönteni, hogy le
gyen-e népszavazás, vagy sem.

Gellai Józsel - Szétválás esetén Gyoma
valószínúleg 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.

Márton Gábor: - Ha a két település kultu-

válófélben-

minden állampolgár, szervezet és lakóközös
ség számára biztosítják a szabad, önálló élet
hez való jogot. Ezért azt ajánljuk, hogy End
rőd lakossága népszavazás útján döntsön ar
ról, együtt akar-e élni a továbbiakban is Gyo
mával. Ezen akaratnyilvánítást sem pénz
ügyi-gazdasági, sem politikai ráhatással nem
szabad befolyásolni. E kérdésben elvünk,
hogy minden ember és közösség szabadon
döntsön saját sorsáról. A részletekbe menő vi
ták az endrődi közös akarat kinyilvánítása
előtt értelmetlenek, és az eredményt befolyá
solhatják. A két település szérválását, 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
dolt írásos anyag szá
momra nem elég ért
hető, az a kérésem,
hogy minden endrőcli

és gyomai adatot téte
lesen mutassanak ki.

Gyomaendrőd
Amolyan válóper előtti békítő tárgyalásra

hívta össze a lakosságot és a város érdekelt
vezetőitmájus lO-én este hét órára a Magyar
Demokrata Fórum helyi szervezete. A Déry
né Művelődési 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 tűrőképességétezzel is terhelni.

- Az endrődiemberek nem nyugodtak be
le sorsuk alakulásába és előbb-utóbb nyiltan
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, aberuházásokra
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 elöször Uhrin Attila, a Szabad
Demokraták Szövetsége helyi szervezetének
nevében kért szót és fölolvasta az SZDSZ
nyilatkozatát Gyoma és Endrőd viszonyáról:
"Új, demokratikus rendszerünk törvényei
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Győzelem?

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

rális lehetőségeit összehasonlitanánk, 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 lsfVán: - 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 E:va: - Szerettem volna, ha
több fiatal jön el erre a fórumra. Úgy vélem,
hogy a sérelmek orvoslásához nem a szétvá
lás a megoldás, hanem a helyhatósági válasz
tások során megfelelő endrődi vezetők meg
választása.

Deme Zoltán, országgyúJési 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 1 százaléká
nak aláírása szükséges. Ez 62 aláírást jelent.
Amennyiben a május 23-i tanácsülés a nép
szavazást kiírja, úgy annak időpontja várha
tóan június 17-e vagy 24-e lehet.

Kiszely lsfVán: - Ha Endrőd annak idején
nem egyesül Gyomával, akkor Endrőd már
előbbre tartana.

Mint arról lapunk előző számában
már beszámoltunk, a Győzelem Ter
melőszövetkezetfebruári küldöttgyú
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 küldöttgyúléssel 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 l8-án, pénteken újabb kül
döttgyűlést tartottak 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,

Gel/ai Máté: - Megítélésem szerint a szét
válás hangadóit a Budapesten múködő End
rődiekBaráti Körében kell keresni. Ha még
is népszavazásra kerülne sor, akkor nem
a 6~70 éves embereknek, hanem a fiatalok
nak kellene dönteni.

Kun Lászlóné: - Remélhetőleg a helyható
sági választások előtt tisztázódik Endrőd és
Gyoma viszonya.

•••
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 közeljövőbenmegjelenő

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 von~. A küldöttgyűlés úgy
döntött, hogy egy jó fél évvel korább
ra hozza a vezetőségválasztó 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
Tollfelvásárló és Értékesítő Kft. ügy
vezető igazgatója.

Gellai Imre nem kívánt nyilatkozni
a történtekről. Azt viszont megtud
tuk, hogy a felvett prémiurnot vissza
fizette ...

1990. MÁJUS

önkormányzati törvény jogerőreemelkedése
után tartják szükségesnek." Tehát a helyha
tósági választások után. E levél 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 tanácsülésben .

Az ülésen azonban nem jelent meg a ta
nácstagok kétharmada, így a kérdés felett
nem nyitottak vitát. 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 értesülhetnek.

CSATORNAKOTRÁS
Értesítjük városunk lakosságát, hogy

a Gyomaendrődi Városi Tanács által vásárolt
Kisköre-7000 típusú géppel megkezdtük
a város csapadékcsatornáinak tisztítását,
kotrását. A városfejlesztési iroda dolgozói
meghatározott mélységre, megfelelő eséssel
alakitják ki a csatorna szelvényét.

Aközterületi átereszeket szükség esetén
kicseréljük, de az ingatlanok megközelítésé
re szolgáló átereszek karbantartása az ingat
lantulajdonosok feladata. Dolgozóink 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,
Ft+AFA költségért 4 m-es szakasz kiépítését
tudjuk elvégezni.

A magán átereszekkel kapcsolatos észre
vételeinket (nem megfelelő szint vagy átmé
rő) a műszaki osztállyal írásban közöljük,
akik szükség esetén határozatban szólítják
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
irodavezető

APRÓHIRDETÉS

GyomaeDdródöD Dégyszobás családi ház gázfútéssel,

szcooyvízvezetékkel ellátva eladó. Lakótelepi lakást beszá

mítok.lOrd.: GyomaeDdród, Haoloskerti út 1J1.

A Körösi Állami Gazdaság
eladja aGyomaendrőd,

Kossuth út 20. szám alatti

kertes,
200 négyzetméter alapterületű

lakóépületét,
amelléképülettel együtt

Érd.: aKörösi Állami Gazdaság
igazgatójánál lehet

Tel.: 67/31-472
Cím: Gyomaendród, Kossuth u.78.
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"Minden a demokrácia szabályai szerint történt... "

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

A tanácselnök is indul a helyhatósági
választáson

AMagyarországi Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom
felhívása

Kedves tizen- és huszonévesek!

Betörtek a plébániába

Elvitték a Praktiká"l: is

A május 10-i fórum tapasztalatairól kér
deztük Jenei Bálint tanácselnököt:

- Miért nem a tanács szervezte az össze
jövetelt?

- A tanácsnál senki sem kezdeményezte
a szétválást. Egyébként pedig úgy tervez
tük, hogy a májusi tanácsülésen döntünk
a tanácstagi beszámoló és a falug}'lllés idő

pontjairól. A végrehajtó bizottságjavasla
ta szerint május végén vagy június elején
lenne falugyülés. Ezek a fórumok a mosta
ninál szélesebb körben mutathatják be
a lakosság véleményét a szétválással kap
csolatban. És persze ezeken a fórumokon
minősítik majd az elmúlt időszak tanácsi
munkáját is. Mindenesetre a május 10-i fó
rum és az elmúlt években állandóan fel
színre rángatott feszültségek alapján ma
gam is úgy vélem, hogy ha konkrét kezde
ményezés történik, akkor legyen e kérdés
ben népszavazás. Egyébként azt tapasztal
tam, hogyaszétválást illetően az endrődi

lakosság álláspontja is erősen megoszlik.
A közismerten szélsőséges egyéneken túl
különösen a fiatalok nem is szorgalmazzák
az elválást.

- Mit szól a tanács vezetését ért vá
dakhoz?

- Úgy gondolom, hogy amióta én irá
nyitom a tanács munkáját és fejlesztési po
litikáját, azóta minden lépés a demokrácia
szabályai szerint történik. A tanácstestület
hatáskörét sohasem sértettük meg. Az
eredmények azt mutatják, hogy a tanács
elnöki posztra kerülésemet megelőző

évekhez képest, messze meghaladtunk
minden korábbi fejlődést. A legfontosabb
területeken a városi színvonalakat is elér
tük. Ha ez bún, akkor le kell váltani ezt
a vezetést. Nem tagadom, hogy én koráb
ban és most is az összefogás híve voltam
a településfejlesztés tekintetében. De úgy
érzem, hogy vannak a türelemnek és

Húsvét előtti vasárnap délelőtt a
nagymise ideje alatt ismeretlen tettesek
a folyosói spájzablakon keresztül beha
toltak az endrődiplébániahivatalba. El
vittek egy Praktika fényképezőgé-

a toleranciának határai. Nem lehet egy ta
nácstestületet állandó feszültség alatt tar
tani. Az a véleményem egyébként, hogy
az endrődi településrész kétségtelenül
kedvezőtlenebb helyzetét nem az egyesü
lés hozta magával. Hozzá kell tenni, hogy
az elmúlt nyolc év alatt Endrődön a fej
Iesztések messze meghaladták az azt meg
előző 40 év fejlődését. A hagyományosan
Gyomán kialakult üzemek, középfokú in
tézmények Gyoma városiasabb jeUegét
erősítik. Az Endrőd és Gyoma közti kü
lönbséget teljesen eltüntetni még hosszú
távon sem lehet. Ám a közmúfejlesztés te
rületén Endrődön legalább annyi áldoza
tot hoztunk, mint Gyomán.

- Mi az Ön véleménye, csak az endrődi

ek szavazzanak?
- Tulajdonképpen az igazi az lenne, ha

a település mindkét részén lakók szavaz
nának. Nem tartom lehetetlennek, hogy
Gyomán többen szavaznának az elválás
mellett.

- Ön hogyan szavazna?
- Én nem szorgalmaztam ezt a szétvá-

lást. ..

Tájékoztatunk benneteket, hogy egy
éve alakult meg Gyomaendrődöna Ma
gyarországi Szociáldemokrata Párt.
A munkásképviselet és érdekvédelem
egyik pártnak sem kenyere, érdeke csak
a választásokig volt ezen rétegekkel
szemben. A munkanélküliség fokozó
dása, a munkásréteg elszegényedése az
elkövetkezendő időszakban fokozódni
fog. Gyomaendrődön a választásokon

pet a tartozékokkal együtt és mintegy
25 ezer forint készpénzt. Abetörést
csak a mise után fél órával fedezték
feL Az ügyben a rendőrség nyomozást
folytat.

- Mi történne egy esetleges szétválás
esetén?

- Ez esetben önálló önkonnányzatot
kell választaniuk az endrődieknek, s létre
kell hozni az endrődi tanács szak
apparátusát. Szerintem az év végéig ren
dezni kellene közös dolgainkat is. Azokra
az anyagi ügyekre gondolok, amelyek az
együttélés során alakultak ki. A közös fej
lesztésekről és ezek hiteleiről van szó,
ezek szétosztásához nyilvánvalóan külső

szakértőket, más állami szerveket is be
kell vonni.

Egyébként a közösen született tartozá
saink rendezése csak a lakosság arányában
szétosztva képzelhető el.

- Szinte minden falugyűlésen és más ha
sonló tanácskozáson rendszeresen szemé
lyeskedő támadások érik Önt. Kíván-e in
dulni a helyhatósági választásokon?

- Úgy érzem, hogy mindig szolgálat
ként végeztem a feladatomat, nincsen szé
gyenkezni valóm. Éppen ezért nincs okom
arra, hogy a megmérettetést elkerüljem,
mindaddig, amíg ez a tisztességes választá
si harc keretében ésszerűneklátszik.

negyedik helyen végzett az SZDP.
Leendő fiatal szociáldemokraták, vá
runk benneteket a Hazafias Népfront
Saliai u. 4. szám alatt lévő épületébe
minden héten szerdán és pénteken este
17 órai kezdetteL

Célunk:
Országunkban a nagyhatalmak által

garantált semleges státusz elérésére kell
törekednünk. Az alkotmányban rögzí
teni kell a magyar fiatalok legalapve
tőbb szociális jogait.

Fiatalok! Várunk benneteket, mert
a jövőt csak a fiatal szociáldemokraták
tudják föllendíteni.

Magyarországi Szociáldemokrata
Ifjúsági Mozgalom helyi szervezete
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5. sz.

Szakálos Tibor

I

A Praktik Park Gyorsétkező szeretettel várja Önt. - Bejárat az üdülősor és a fürdő felől

Nyitva: 8-21, szezonban 23 óráig

Bőséges étel-ital választék
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Titkos megállapodás
Jenei Bálint és Hunya Lajos között?

TÁBOR A CSARNOKBAN

ÁLLÁSHIRDETÉS !

Nyilatkozat

Agyomaendrődi Béke Mgtsz
pályázatot hirdet az alábbi vezetői munkakörökre:

barbarie-kacsa telepvezető

pulykaágazat-vezető

dobozüzem-vezető

Feltétel: megfelelő szakirányú végzettség, vagy több éves szakmai,
vezetői gyakorlat

Részletes pályázati feltételek aszemélyzeti vezetőnél vehetők át,
illetve levélben kérhetők

Cím: Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet

5502 Gyomaendrőd, Endrődi út 5.

Egésznapos foglalkozás
úszótanfolyammal: 135,- Ft/nap

Telefon: 67/31-122; Babos Lászlóné

Jelentkezni lehet a Városi Sportcsar
nokban hétköznap 8-10 óra és 17-18 óra
között.

Meggyőződésünk, hogy pártfrakció
ban egyetlen képviselő sem lehet füg
getlen.

Döntését tudomásul véve kinyilvánít
juk, hogy a továbbiakban fenti szerve
zeteink Deme Zoltánt az MDF képvise
lőjének tekintik.

Békés megye 5. sz. választókerületének
SZDSZ csoportjai

- Hát akkor milyen megállapodás
született?

- Más témában sikerült megállapod
nunk, de ez nem publikus.

- Miért titokzatoskodik?
- Csak azt mondhatom, hogy átfogó,

a város jövőjét érintő rendezési tervek
ről van szó.

- Szóval nem ajánlott egyezséget a ta
nácselnöknek?

- Nem, ilyesmiről szó sem volt 
mondta Hunya Lajos.

* * *

A Városi Sportcsarnok sportnapközis
tábort szervez 1990. június ll-től július
30-ig.

A napközi csak délelőttös

foglalkozásokra: 20,-Ft/nap
Egésznapos foglalkozásokra

(8-16 óra): háromszori
étkeztetéssel: 75,- Ft/nap

- Beszélgettünk, de ilyen megállapo
dás nem született - állítja Hunya Lajos.

Az SZDSZ gyomaendrődi,kondoro
si és szarvasi csoportja nevében az aláb
bi nyilatkozatot tesszük:

A sajtó útján értesültünk arról, hogy
Deme Zoltán független képviselő csat
lakozott az MDF parlamenti frakciójá
hoz. Csoportjaink és szimpatizánsaink
a választási küzdelemben függetlenként
támogatták.

löltnek egyenlő esélyt és feltételeket
igyekszünk biztosítani - mondta Jenei
Bálint.

"Sok mindenről beszélgettünk ..."
A kisgazda elnök titokzatoskodik

Valamiben megegyeztek

Azt beszélik, hogy Jenei Bálint ta
nácselnök és a kisgazdapárt helyi szer
vezetének elnöke, Hunya Lajos még
a választások előtt titkos egyezséget kö
tött. Eszerint ha a tanácselnök a képvi
selői székbe segíti a kisgazdák elnökét,
akkor Hunya Lajos ennek fejében min
den eszközzel támogatni fogja a helyha
tósági választásokon Jenei Bálint pol
gármesterré választását. Megkérdeztük
az érdekelteket, igaz-e a hír:

- Tény, hogy felkeresett a választá
sok előtt Hunya Lajos és sok mindenről

beszélgettünk. Én minden párt helyi ve
zetőjének elmondtam, hogy a tanács
a választások kérdésében a pártatlanság
és az egyenlőség híve, s így minden je-

A Békés megyei Víz- és Csatornamű

Vállalat Gyomaendrődi Üzemmérnök
sége Gyomaendrőd területén az ivóvíz
hálózat mosatását végzi május 7-től elő

reláthatólag 2 hónapig. Ez idő alatt
időnkéntszakaszos vízhiányra lehet szá
mítani.

Kérjük a lakosság szíves megértését.

Az endrődi részen lévő 1. sz. Napkö
ziotthonos Óvodában az óvodai beíratás
1990. június 4-9-ig minden nap 7-16
óráig lesz.

Minden gyermeket a lakókörzetébe
tartozó óvodába kell beíratni. Most kell
előjegyeztetni a tanév közben felvételi
igényüket a GYES-en lévő szülőknekis.
. Az óvodai beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi ki

vonata,
- az egyik szülő személyi igazol

ványa,
- az orvosi igazolás, amely szerint

a gyermeknek testi, érzékszervi, értelmi
fogyatékossága nincs, tehát óvodába
járhat,

- oltási bizonyítvány.
A gyomai részen lévő 2. sz. Napközi

otthonos Óvodában a beíratás 1990.
május 28-június l-ig minden nap 8-12
ig lesz a Kossuth úti óvodában.

I KÖZLEMÉNYEK I

Praktik autó, motor és egyéb járműkereskedés a Jókai u. 26 szám alatt
Nyitva hétköznap 9-18, vasárnap 11 óráig / Bizományi értékesítés / Kedvező vásárlási feltételek

. Hitelakció 300 OOO Ft-ig
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Kétmillió forint hiányzik

• A szocdemes kampánybeszédet tartott
• A POFOSZ kivonult a teremből

• A gyomaiak elmentek ...

Botránya találkozón

-NO-

,

AKC/Df
A DY-WA Kft.

és az OTP közös akciója

Várjuk kedves vásárlóinkat!

DY-WA, OTP-hite/akció 1990.
május 75-tő/ június 30-ig

Kedvező fizetési feltételekkel,
e/ő/egbefizetése nélkül

vásárolhatók:

SAMSUNG színes televíziók
35900 ft-ért

ELlN fagyasztó/ádák
(180-260 /iteresek)
26650-35900 Ft-ig

SAMSUNG és AUDIOTON
videómagnók

32500-35900 Ft-ig

ELlN és FUNA/ mikrohullámú
sütők 18400-32500 Ft-ig

SAMSUNG műholdvevő

berendezések (mono és sztereo)
58 90O--ö5 800 Ft-ig

Tegye színesebbé hétköznapjait,
tartóssá a gyümölcsöt
és gyorsabbá a főzést!

Vásároljon a DV-WA üzletében!

Címünk: DY-WA Kft. Gyomaendrőd,
Lenín út 173-179

Telefon: 67/31-694

mosított egyházi ingatlanokat - tájékoz
tat Iványi László-, egyelőrenem kérjük
vissza az épületet, de ha átadják, akkor
nem utasítj uk vissza. Terveink szerint
továbbra is kulturális célokat szolgálna
a volt Népház, de egyházi kezelésben.

Iványi László elmondta még, bogy
templomtatarozásra készülnek. Ehhez
azonban még kétmillió forint hiányzik.

- Örömmel vennénk némi anyagi se
gítséget, még az idén hozzá kell fognunk
a felújításokhoz, hiszen rendkívül ve
szélyes a templom állapota, a homlok
zatról például nagy darabokban hullik
a vakolat - mondta a plébános.

A gyomai katolikus egyház visszakéri
a katolikus templom melletti iskolát
a hozzá tartozó épületekkel és a Vámhí
di, valamint a Hainfart-féle lakásokkal
együtt. Petrovszki János plébános tájé
koztatta a tanácsot, hogy az épületeket
csak akkor kívánják birtokba venni, ha
az egyháznak meglesznek a feltételei az
iskola működtetéséhez. Az egyház ké
rése miatt a szóban forgó két lakásban
élők elidegenítési kérelmét a tanács vég
rehajtó bizottsága elutasította.

Iványi László, endrődi plébánostól
megtudtuk, hogy terveik vannak a
Déryné MűvelődésiHázzal.

- A püspök úr összeírattatta az álla-

hogyajelenlévő gyomai sorstársa
kat meghívta a lakására, s így a ren
dezvény ott folytatódott.

A találkozón részt vettek: Balázs
Viktorné, Bessenyei István, Bősze

Alajos, Bősze Alajosné, lakó Lász
ló, Kiss Gábor, Krucsó László, Se
ben Géza, Szabó Ernő, Torma Bé
la, Varga Balázs, valamint a Politi
kai Foglyok Szövetségének képvise
letében Lévai István.

Majdnem botrányba fulladt ápri
lis 29-én délután a Háziipar faházá
ban megrendezett - az 1956-os for
radalmi események következmé
nyeként a kistarcsai internáló tábor
ba Gyomáról elhurcolt polgárok
-találkozója. Történt ugyanis, hogy
az eseményen meghívott vendég
ként részt vett a Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt rehabilitációs
bizottságának vezetője, aki mintegy
ötven németajkú kitelepítettet ho
zott magával az egyébként húsz
egynéhány személyre tervezett ta
lálkozóra. A szocdemes úr rögtön
magához ragadta a szót, s az alkal
mat a Magyarországi Szociálde
mokrata Párt népszerűsítéséreigye
kezett felhasználni. Eközben külön
böző vádakkal illette a Politikai
Foglyok Szövetségének (POFOSZ)
rehabilitációs munkáját, melynek
következtében a POFOSZ jelenlé
vő megyei elnöke, Lévai István ki is
vonult az egyébként zsúfolásig meg
telt teremből. A lehetetlenné váló
helyzetnek Krucsó László, a talál
kozó szervezője vetett véget azzal,
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Fischer Ernő az endrődi emlékműavatáson mondott imát az elhunytakért

Fischer Ernő látogatása

Negyvenöt év után hazalátogatott szülőfa

lujába, Endrődre Fischer Ernő, aki 1947 óta
Izraelben él. Endrődre május elsején érke
zett. A 66 éves Fischer úr részt vett a második
világháborúban elesett endrődi polgárok em
lékművének avatóján.

- Meséljen agyermekkoráról!
- Endrődön születtem 1924-ben, gyer-

mekkoromat Endrődön töltöttem, majd Me
zőtÚITa költöztem, s ott jártam gimnázium
ba. Szüleim Pestre küldtek taníttatni az
aranyműves szakmára. Amikor apám 1941
ben meghalt, elhatároztuk, hogy anyám és
a két nővérem is Pestre költözik. Rendkívül
rossz körülmények között éltünk. '43 decem
berében anyám megbetegedett, és segély
alapon beutalták Gyulára a kórházba, ahol
epekővel megoperálták. Az operáció után
Gelbékhez, a nagynénémékhez ment End
rődre gyógyulni. Amikor 44-ben bejöttek
a németek, Endrődre látogatni, s egyáltalán
utazgatni eléggé veszélyes volt. Áprilisban
vonultam be munkaszolgálatra, jártam Lo
soncban, dolgoztam az Esterházy-birtokon,
majd egy szép napon elvittek bennünket Úr
kútra a mangánbányába. Kora reggeltől késő

estig robotoltunk. Megszöktem, elfogtak, de
szerencsém volt, hiszen ott helyben agyon is
lőhettek volna. Ástam tankcsapdákat az or
szág nyugati részén és 3-4 hónapot Mauthau
senben koncentrációs táborban töltöttem.
Éheztem és láttam, hogy halnak meg az em
berek. Amikor 1945-ben felszabadultam,
voltam vagy 37 kiló.

- Hazajött a családjához . ..

valóm van itt nekem? Vissza kellene menni
Magyarországra. Aztán leszereltem és las
sanként gyökeret eresztettem én is.

- Gondolom, az aranyműves szakmában
dolgozott.

- Eleinte igen. Egy kínai zsidónál kaptam
állást. Az első munka után azt mondta, hogy
nagyon szép, de amit három óra alatt be kel
lett volna fejeznem, én azt három napig csi
náltam. Más munka után néztem, ám akkori
ban sem volt könnyű állást találni. Egy ideig
az ismerősökhöz jártam enni, innen-onnan
kaptam egy kis pénzt, cigit. Végül egy bará
tom ajánlott munkát, az egyik újonnan nyílt
hotelban. A szálloda éttermében kezdtem te
hát dolgozni pincérként. Úgy voltam vele,
hogy néhány évig megpróbálkozom ezzel
a munkával. Aztán ezt csináltam 37 évig, míg
nyugdíjba nem mentem. Közben megtalál
tam a két endrődi unokanővéremet is, Tand
ler Ibolya Haifán lakik, szép cukrászüzletük
van. Tandler Edit pedig 1958-ban utazott
el Ausztráliába, s azóta is ott él. Ö 2-3
évenként hazalátogat Magyarországra. Fe
leségemet, aki egy román zsidó nő, 1952
ben ismertem meg. Ö is ugyanezt a kálvá
riát járta végig, mint én, csak ő két évig,
én pedig három évig utaztam. Jaffa lányunk
most 37 éves, fiunk pedig, Avé, 1960-ban
született. Tel-Avivban 1955-ben vettünk egy
40 négyzetméteres kis lakást. Azóta persze
egy kicsit jobban élünk. Így aztán megtele
pedtem ott, és tulajdonképpen nekem ott
van a hazám, bár mindig is magyar ma
radtam.

- Miért csak most látogatott haza?
- Jöttem volna én korábban is, de vala-

hogy így hozta a sors. Tavaly nyugdíjba men
tem és a gyerekeim vettek egy repülőjegyet

Budapestre. Évekig készültem erre a látoga
tásra. Gondolatban már számtalanszor vé
gigjártam az endrődi utcákat, meglátogattam
az ismerősöket.

- A családját nem hozta?
- A feleségemmel két éve jártunk Romá-

niában, a szülőfalujában. Nagyon csalódott
volt a látogatás végén, hiszen a szülőháza he
lyén egy hatalmas szürke betonbérházat ta
láltunk, a temetőben pedig alig találtuk meg
a szülei sírját. A márvány sírkövet ugyanis
ellopták. Tartok tőle, hogy én is csalódni
fogok. Így aztán azt mondta, menj egye
düI!

- Na és most az endrődi látogatása végén
csalódott-e?

- Minden másképp alakult, mint ahogy azt
otthon, Izraelben elterveztem. Sok gyermek
kori ismerőssel nem találkoztam, de néhány
volt osztálytárssal összefutottam és új bará
tokat is szereztem. E néhány nap alatt bejár
tam Gyomát és Endrődöt. Rendkívül meg
ható volt számomra, hogy részt vehettem
a második világháborúban elesett endrődiek
síremlékének avatóján. Örültem, hogy újra
itt lehettem Endrődön. Hogy mikor jövök
újra? Szeretnék még hazalátogatni, de hogy
mikor, azt csak aJóisten tudja. - R -

Negyvenöt év után
hazajott Endrődre ...

- Édesanyám időközben meghalt. Pesten
senkit és semmit sem találtam. Leutaztam
Endrődre, ám itt is bizonytalan volt minden.
Csak néhány ismerőst találtam.

- És akkor gondolt egyet, irány Izrael . ..
- Hát valahogy így történt. Az egyik bará-

tom azt mondta, hogy nincs itt mit keres
nünk, menjünk el Palesztinába. Szüleim nem
neveltek vallásosan, én mindig magyarnak
vallottam magam. Gyermekkoromban - em
lékszem - sokat csúfoltak a környékbeli gye
rekek, gyakran kiabálták az utca túloldalá
ról, hogy "büdös zsidó", vagy "szaladj vissza
Palesztinába". Hiába voltam magyar, a ma
gyarok nem akarták, hogy magyar legyek.
Azt mondták, hogy azsidók nem magyar em
berek. Először elutaztunk Ausztriába, majd
onnan Németországba, ahol néhány hónapot
töltöttünk egy München melletti menekült
táborban. 1946-ban visszavittek bennünket
Ausztriába, majd a Brenner-hágón át körül
belül 80-an átgyalogoltunk térdig érő hóban
Olaszországba. Voltak köztünk 8-16 éves
gyerekek is, szülők nélkül. Bresciából Milá
nóba, onnan pedig Rómába vittek bennün
ket. 1947 szeptemberében több mint 400-an
szálltunk fel egy teherhajóra, mellyel22 nap
alatt jutottunk el Palesztinába. Haifából Cip
rusra vittek bennünket. Az ottani táborból
háromszor szöktem meg és háromszor kap
tak el. Másfél év után jutottam vissza Palesz
tinába, reggel érkeztem, s estére már be is so
roztak. Két évig voltam katona. Ültem az
arab-izraeli határon Jeruzsálem környékén
őrségben, s arra gondoltam, hogy mi keresni-
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Gyuláról jött az ecsegfalvi parancsnok
Május elseje óta megyénk három településén:

Mezőberényben,Sarkadon és Gyomaendrődőn
új típusú rendőrőrs müködik. A gyomaendrődi

rendőrőrs vezetője Auer György 32 éves száza
dos, aki nyolc éve rendőr. Előbb a Békés me
gyei Rendőrfőkapitányságon, majd a Békéscsa
bai Rendőrkapitányságon, ezt követöen pedig
a Gyulai Rendőrfőkapitányságon dolgozott,
eleinte közrendvédelmi, később közlekedési
vonalon. Egyébként ecsegfalvi születésű. Nős,

egy négyéves kisfia van.
- Kinevezték, vagy pályázoII?
- Ez év tavaszán született döntés arról, hogy

Gyomaendrődön is rendőrőrs alakul. A pa
rancsnoki beosztásra pedig pályázatot írtak ki.

- És a jelek szerint jól sikerült apályázata . ..
- Hát az igazság az, hogy egyedül én pá-

Iyáztam.
- S miért szánta rá magát, hogy Gyuláról

Gyomaendrödre költözzön?
- Egyrészt men 32 évesen szeretnék önálló

feladatokkal próbáJkozni, másrészt pedig kicsit
közelebb költöztünk a szü!őfaluhoz, Ecsegfal
vához. Hiszen én és a feleségem is ecsegfalviak
vagyunk. Egyébként volt kollégáim közül töb
ben csodáJkoztak azon, hogy eljövünk Gyuláról
ide "falura", Gyomaendrődre.Én mindeneset
re szívesen jöttem.

- III a volt MSZMP székházban kaptak he
lyei. Lálom, a vörös ablakkereteket és a rácso
kat, valamint a kerílést áifeslellék sölélbarnára.
Nem telSzeu a vörös?

- Tulajdonképpen nekem ehhez semmi kö-

zöm nem volt, hiszen amikor én idejöttem, ak
kor már végeztek az irodák és az épület festésé
veI. Egyébként az MSZMP-től a tanács vette át
az épületet, a tanácstól pedig a belügyminiszté
rium. A megyében létrehozott három új típusú
rendőrőrs közül mi vagyunk előnyben, már ami
az épületet és a személyi állományt illeti. Mező
berényben födémcserére van szükség, Sarka
don pedig az állomány jó része hiányzik. Itt

Gyomaendrődön26-an dolgoznak, ebből 6 tiszti
beosztású, 10 zászlós, 10 pedig tiszthelyettesi
beosztásban.

- Miért új lípusú ez a rendőrőrs?

- Azért, mert a hatvanas években alakitott
rendőrőrsök csak közrendvédelmi feladatokat
láttak el. Ez a rendőrőrs pedig igazgatásrendé
szeti ügyeket is intéz, sőt önálló bűnügyi cso
portja is működik. Gyomaendrődhöz tartozik
Dévaványa, Ecsegfalva és Hunya is. Júniustól
Gyomaendrődön intézheti e települések lakos
sága a személyi igazolvány és útlevéJügyeket,
ám a közlekedésigazgatási ügyeket - például
gépkocsi átírás, vagy vezetői engedélyek kiadá
sa - továbbra is Szarvason rendezhetik. Ennek
az az oka, hogy az ehhez szükséges nyilvántartá
si háttér és más feltételek jelenleg nincsenek
meg Gyomaendrődön. Egyébként éjjel-nappali
ügyeletet tartunk s a lakosság bármilyen problé
mával fordulhat hozzánk.

- Milyen lervekkel kezdell a munkához?
- Ha azt vállalnám, hogya rendőrőrsmegala-

kításával csökkenni vagy stagnálni fog a bűncse

lekmények száma, akkor felelőtlenül nyilat
koznék ...

- Ki az Ön parancsnoka?
- Mint őrsparancsnok a szarvasi rendórkapi-

tányságnak vagyok alárendelve.
- Árulja el, milyen pártnak a tagja?
- Azt hiszem, hogya belügyminisztériurnon

belül korábban egyértelművolt, hogy mindenki
az MSZMP tagja. Most független vagyok.

H. E.

Építkezők, vásárlók figyelmébe!
Szövetkezetünk építőipari Raktárházából vásároljon kedvezményesen:

Zsákos cementet,
5 tonna mennyiség felett 25 km-es körzetben

díjmentesen a helyszínre kiszállítjuk

Betonacélt, különböző méretekben
Kívánságra leszabást, összeszerelést is vállalunk

Oltott meszet, zsákosat, ömlesztettet
Kérésre helyszínre szállítjuk

Kevert betont megfelelőszemszerkezettel, kívánt szilárdságút
Kérésre mixer kocsival helyszínre szállítjuk

Megrendelni és vásárolni lehet

a Fa- és Építőipari Szövetkezet Raktárirodájában
Gyomaendrőd,Ipartelep út· Tel.: 67/31-614

Kedvező határidőre:

Építőipari tervezést, bonyolítást és kivitelezést vállalunk
Fa- és Építőipari Szövetkezet

Gyomaendrőd,Kossuth u. 61-63. Tel.: 67/31-833

Várjuk érdeklődésüket!
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Vízügybel1 a helyzet változatlan

- mondja a tanácselnök

Gondok lesznek!

(Folytatás az 1. oldalról)
- Múlt év végén készült el egy új kút,

amelynek próbaüzemelése jelenleg még tart.
Az új kút - kapacitása 1100 köbméter víz na
ponta - rövidesen bekapcsolódik a vízellátás
ba. A város vízszükséglete egyébként napi
3800-4000 köbméter. Ezzel az új kúttal
együtt a napi vízhozam 4200 köbméterre nő.

- Tavaly nyáron nem végezték el időben

a kútjelújításokat, s ez okozta a gyakori vízhi
ányt. Gondolom, idén nem követik el ezt
a hibát.

- Idén négy kút felújítását tervezzük befe
jezni június 30-ára, a csúcsidőszak kezdeté
re. Sajnos ismét késésben vagyunk. Ez azon
ban nem a mi hibánk, hiszen a munkálatok
ütemezését a békéscsabai központ üzemelte
tési osztálya végzi. Mindenesetre az új kút
bekapcsolódásával akkor sem lesz mennyisé
gi gond, ha a négy felújítandó kút nem készül
el időben. Viszont továbbra is problémát
okoz majd, hogy a hálózat csöveinek átmérő

je szűk. A hálózat továbbra sem alkalmas ar
ra, hogy csúcsidőben nyomáscsökkenés nél
kül szállítsa a vizet. Vállalati pénzből tavaly
készült el a vasút alatti szakasz csöveinek na
gyobb átmérőjúvé kicserélése, ám ez még
mindig kevés. Terveztük a vezeték további

bővítését,és az erre szánt összeget az említett
kút fúrására kellett felhasználni. Jelentős ja
vulást okozna, ha a Mező Imre-Iakótelepig
sikerülne kicserélni a csöveket. Ezt a beruhá
zást azonban már a tanácsnak kell kezdemé
nyezni és finanszírozni.

- Ezek szerint tehát a lakótelep emeleteinek
lakásaiban forró nyári estéken most sem fog
víz folyni a csapokból? Ha egy idő után azon
ban mégis sikerülne vizet fakasztani, akkor
vajon tiszta víz kerül-e apoharakba?

- A vízminőség romlásának megelőzésére

Elfogadhatatlan, hogy a vállalat ille
tékesei nem vonták le a tanulságot
a múlt évi problémákból. A kutak kar
bantartásának elmaradása és a hálózat
nyári időszakra ütemezett mosatása el
kerülhetetlen problémákat fog eredmé-

úgynevezett szivacslövedékes hálózattisztí
tást végzünk. Tehát nem vízzel mosatjuk át
a rendszert, hanem egy, a cső falához tapadó
szivacs víznyomás segítségével törli le a cső

falat. Hogy ezt a módszert mindenütt hasz
nálni tudjuk, néhány helyen csomópont áta
lakításra van szükség. Ahol mosatunk, ott
egy-két napig vízminőségromlás várható.
Némi vascsapadék lesz a vizben, ez azonban
az egészségre nem káros. Nyár végéig ezzel
a módszerrel az egész rendszert végigtisztít
juk- mondta végül Rung Attila. - no-

nyezni. A lakótelepek vízellátását javító
csőhálózat-rekonstrukcióta tanács két
éve szorgalmazza. Ennek finanszírozása
csak részben lehet tanácsi feladat.

Jenei Bálint
tanácselnök

Lángossütőa "centrumban" Iskola
ol

Oregszőlőben?

A hullámpalát azóta barnára festették

Előre is elnézést kérünk az érintettek
től, de első ránézésre úgy véltük, hogy
egy nyilvános WC épül a két település
között a leendő városközpont szélén.
Ám mint azt később a tanács műszaki

osztályától megtudtuk, Gere Ferenc épít
egy ideiglenes jellegű lángos-, gofri-,
hamburgersütő bódét.

- Az engedély csak addig szól, amíg
a területnek azt a részét be nem építik.
Van egyébként jelentkezőmár arra a te
rületre. Egy alakuló kft. szeretne ott

panziót építeni - mondta Nagy Pál,
a műszaki osztály vezetője.

- Többen kifogásolják a lángossütő

bódé alakját és rendkívül "ideiglenes
jellegét" .

- A műszaki engedélyt mi adtuk ki,
részünkről nem volt semmiféle előírás

az épület jellegére. A benyújtott tervet
elfogadtuk. Aki ezt a bódét kifogásolja,
az nézze meg jobban az Október 6.-la
kótelep épületeit, azok sem különbek
- mondta végül Nagy Pál.

Az öregszőlőilakosság kezde
ményezi volt iskolájuk újbóli
működtetését. Indokuk, hogy
a gyerekek utaztatása gondot
okoz a szülőknek, és a kollégiu
mi elhelyezést sem tartj ák ideális
megoldásnak.

A tanács vezetésének állás
pontja szerint amennyiben osz
tályonként 10-15 tanuló jelent
kezik, akkor az öregszőlői lakos
ság kezdeményezését komolyan
kell kezelni. A régi iskola egyik
részében az idősek napközijét
rendezték be, ám két tanterem
azóta is üresen áll. A 3. Sz. Álta
lános Iskola igazgatója úgy nyi
latkozott, hogy törekedni fog
nak az oktatási feltételek megte.
remtésére.

A feltételek megléte esetén
szeptemberben első és második
osztályban indul oktatás Öreg
szőlőben.
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Ujra itt anyár!
Nem lesz több sör!

A Körösi Minimarketet 1985-ben nyitotta meg a Körösi
Állami Gazdaság. A közkedvelt üzlet alig öt évvel az átadás
után, ez év szeptember elsejétőlmegszűnik.Az épületet meg
vásárolta az ÁFÉSZ-nyomda, a Panta Print Kft.

- Az elmúlt években a környéken több vendéglőés üzlet is
nYIlt. Akkoriban választékbővítésnekszántuk ezt az üzletet,
ám a forgalom évről évre csökkent - mondja dr. Dávid Imre,
a Körösi Állami Gazdaság igazgatója. - Úgy döntöttünk,
hogy eladjuk az üzletet, s a hirdetésünkre csak egyetlen
komoly vevő, az ÁFÉSZ-nyomda jelentkezett. Az épület ára
1,6 millió forint, a folyó- és forgó eszköz várhatóan 500 ezer
forint lesz.

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

ÚJDONSÁGOK
a Gyomaendrődi Győzelem Mgtsz-ben

Termel6szövetkezetünk műszaki kollektívája igyekszik figyelemmel kí
sérni a megjelenő műszaki újdonságokat és hasznos tapasztalatokat me
ríteni belölük. Az utóbbi időben tőbb hasznos tevékenységgel bővítettük

szolgáltatási körünket, amely új kezdeményezések kőzül kettőt szeretnénk
most bemutatni.

1. Termelőszővetkezetünk a Békés megyei Közlekedési Felügyelettel
karőltve és annak nevében elj árva hatósági füstőlésmérő állomássá lett
nyilvánítva. A megyét tőbb körzetre osztva és körzetenként egy állomást
létesítve alakult ki a megyében ez a rendszer. így lett ennek egyik tagja a
gyomaendrődi Győzelem Mgtsz is. Hatósági jogkörrel felruházva mérjük
a dízel üzemű járművek füstőlésének (korom kibocsájtásának) mértékét.

Természetesen elvégezzük az esetlegesen nem megfelelő értéket mutató
járművek beállítását és újra történő bemérését is. Ezen a területen szeret
nénk tovább lépni, hogy megkapjuk a benzin üzemű járművek CO-kibo
csájtás mérésének hatósági jogkörét is. Mindaddig azonban, amíg ezt nem
kapjuk meg, nem hatósági jogkörrel ugyan, de vállaljuk a személygépko
csik CO-mérését is, valamint a mért értékek beállitását. Várunk gépmúhe
l)'Ünkben minden érdeklődőt, aki ilyen irán)'Ú szolgáltatásra igényt tart.

2. Ma a környezetvédelem már igen előtérbe került és minden környe
zetszennyezést csökkentő új megoldásnak óriási jelentősége van. E kör·
nyezetszennyezésben a járművek igen nagy szerepet töltenek be az egész
világban és szűkebb környezetünkben is. Ennek egyik mérséklését idézi elő
a VIBRIL rezgönyelves főfúvóka, amely igen környezetkímélő.

A VIBRIL megoldja ill. javítja a járművek karburátoraiban az állandóan
változó levegőmennyiséghez szükséges üzemanyagmennyiség ideális és
rendkívül érzékeny szabályozását.

A VIBRIL használatának előnyei:

- a motor járása egyenletesebb és halkabb lesz
- az autó minden sebességi fokozatban rugalmasabban vezethető

- a motor indítása könnyebb
- a szén-monoxid (CO) érték jelentősen - 40%-kal- csökken
- az üzemanyagfogyasztás 5--8%-kal csökken.
Az egyszeru felépítése és alkalmazhatósága miatt minden eddigi hasonló

szándékú terméknél olcsóbb és eredményesebb. Alkalmazható: La
da, Dacia, Wartburg, Trabant, Moszkvícs, Izs típusú gépjárművekhez.

Termelőszövetkezetünk szervizműhelyében mindezt a jó tulajdonságot
elérheti járművével, ha felkeres bennünlket és beszerelteti gépkocsijába
a VIBRIL főfúvókát.

E két újdonság ismeretében várjuk az érdeklődőket, hogy bővebben

megismertessük és kedvez6 tapasztalat esetén az alkalmazás terén is kap·
csolatot teremtsünk. Fülöp Zoltán

műsz. főág. vez.

A Győzelem Mgtsz
műszaki főágazatának szolgáltatásai

Szervizmúhely:

motordiagnosztikai mérések, kormány· és
futómű·beállítás, CO-mérés, füstölésmérés,

személy· és tehergépkocsik komplett műszakivizsgára
való felkészítése, vizsgáztatása

Lakatosmúhely:

gépi présmunkák, védőgázos hegesztések,
lemezdarabolás, ívelés, ív- és lánghegesztési munkák

Gumijavítás:

REMA Tlp:TOP technológiával javítunk
szakadt, szúrt, vágott gumiabroncsokat

Villamosipari javítások:

érintésvédelmi felülvizsgálatok,
hivatalos jegyzőkönyvkészítéssel

Kérjük, keressenek fel bennünket
és vegyék igénybe szolgáltatásainkat!

Megbízható munkavégzés - szolid árak

Cfmünk: Gy6ze/em Mgtsz
5501 Gyomaendr6d, Kossuth u. 45. sz.

Te/.: 67/31-868 Tx.: 83-429
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"Szabát nem azért rúgták ki, mert
MDF-e és a munkástanács elnöke"

(3. oldal)

SzocdellJes
a tanácselnök .

Együtt vacsorázott

Petrasovits Annával

(3. oldal)

Elfogták Kolompárt,. //a Vlsszaesot
Május 25-éről 26-ára virradó északa betörtek a gyoma

endrődi Hanyecz kocsmába és a városszéii Nyárfás biszt
róba. Az esetet kora reggel jelentették a rendőrségen, s az
ügyeletes 'csoport még forró nyomon megkezdte a nyomo
zást. A betörést kővetően néhány óra múlva a rendőrségnek
olyan adatokat sikerült szereznie, melyek elemzése során
a lehetséges elkővetők köre rendkívül leszűkült. Az adatok
alapján Kolompár János (30 éves) nagykőrösi lakos, foglal
kozás nélküli, többszörösen visszaeső bűnözőre terelődött

a gyanú. Kolompár egyébként korábban a gyomaendrődi

rézlopás-sorozatban is főszereplő volt.
A rendőrség megállapította, hogy Kolompár a bűncselek

mények elkövetése után elmenekült, ám a délutáni órákban
Nagykőrösönsikerült elfogni és a házkutatás során az ello
pott tárgyak ~ televízió, magnós rádió stb. - előkerültek.

Kolompár Jánost a rendőrség őrizetbe vette és előzetes

letartóztatásba helyezte.

A népszavazás eredménye:
Gyomaendrőd

Az igazgató
megtiltotta

a politizálást
(6-7. oldal)

/ / /

NYARIVASAR
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Együtt
vagy külön

Mészáros Gáborpalyázatát
nem fogadták el. ..

Pedagógusnap alkalmából kitüntetésben részesített
pedagógusaink

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM:
Bacsa Boldizsárné tanító 3. Sz. Általános Iskola
Donnák Jánosné tanító 3. Sz. Általános Iskola
Fekete Antal igazgató Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
Fülöp Imréné óvodavezető 1. Sz. Önálló Napköziotthonos Óvoda
Hankó Faragó Mihály mb. igazgató Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola

és Szakmunkásképző
Ronyecz Pálné köz. isk. tanár Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
StefIstvánné ált. isk. tanár 1. Sz. Általános Iskola

1990. július l-től a gyomai bö!csődé

ben (Gyomaendrőd, Mező Imre-ltp.) be
vezetésre kerül a gyermekmegőrzés.

A gyermekmegőrzést D-6 éves korú
gyermekek vehetik igénybe. A gyermek
megőrző 6-18 óráig üzemel, a hét öt
munkanapján.

A gyermekmegőrzésért óránként 10
Ft-ot kell fizetni. Egész napos ellátás ese
tén az étkezési költség 30 Ft. Ettől rövi
debb ideig tartó ellátás esetén csak azt az
étkezési költséget kell fIzetni a szülők-

2. Sz. Önálló Napköziotthonos Óvoda
Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola
és Szakmunkásképző
Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
617. Sz, Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari Szakközépiskola
1. Sz. Onálló Napköziotthonos Óvoda
3. Sz. Általános Iskola
1. Sz. Önálló Napköziotthonos Óvoda
3. Sz. Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
1. sz. Általán.os Iskola

MINISZTERI DICSÉRET:
Bóczémé Sinka Beáta óvónő

Kovács Károly köz. isk. tanár

nek, amit a gyermek elfogyaszt. (Reggeli
4,20 Ft, tízórai 2,10 Ft, ebéd 19,50 Ft,
uzsonna 4,20 Fl.)

A gyermekekre szakgondoz6k vi
gyáznak.

Érdeklődni lehet a gyomai (Gyoma
endrőd, Mező Imre-ltp. Tel.: 31-115) és
az endrődi (Gyomaendrőd, Lenin út 42.
sz. Tel.: 31-711) bölcsődevezetőknél.

Az igénybevételt az előző nap 15 óráig,
vagy a gyomai vagy az endrődi bölcsőde

vezetőknél kell bejelenteni.

Giriczné Mercz Ilona
Városi Tanács V. B.

Művelődési és Sport Oszt.

amelynek a nevelőtestület 31 igen, 10 nem
szavazattal bizalmat szavazott.
3. Sz. Általános Iskola

Pályázott Giricz Vendel, akit a nevelőtes

tület 39 igen és 22 nem szavazattal a követke
ző 5 évre is elfogadott.
611. Sz. Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari

Szakközépiskola
Pályázatot Mészáros Gábor, megbízott

igazgató nyüjtott be, amit a tantestület 4 igen
és 8 nem szavazattal nem fogadott el. Az el
következő 1évben megbizás alapján a jelen
legi igazgatóhelyettes, R. Nagy János látja el
a vezetői teendőket. Az igazgatói állás újra
pályáztatva lesz.
Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola

A gimnázium igazgatói állására is egy pá
lyázat érkezett, a pályázó Dr. Kovács Béla.

A tantestület 24 igen, 7 nem és 1 tartózko
dással támOi'ltását adta.

A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
döntésekor a korábbi gyakorlat szerint mesz
szemenően figyelembe veszi a nevelő testüle
tek véleményét, ezért a kinevezésekről a fen
ti személyek tekintetében is várhatóan így
fog dönteni.

köz. isk. tanár
ig. helyettes
tagóvoda vez. h.
áll. isk. tanár
óvodavezető
áll. isk. tanár
köz. isk. tanár
napk. csop. vez.

Méri Károly
R. Nagy János
Paróczai Péterné
Pésó Illés Béláné
Rajkó Sándorné
Tímár Sándor
Róza Olga
Dr. Veréb Lajosné

Oktatási intézményeink közül az érvény
ben lévő rendeletek értelmében öt helyen
kellett pályázatot közzétenni az igazgatói ál
lások betöltésére (2. Sz. Általános Iskola, 3.
Sz. Általános Iskola, 617. Sz. Ipari Szakmun
kásképző és Cipőipari Szakközépiskola,
BetWen Gábor Mezőgazdasági Szakközépis
kola és Szakmunkásképző, Kner Imre Gim
názium és Kereskedelmi Szakközépis
kola),

A Városi Tanács V. B. Művelődési és
Sport Osztályra intézményenként 1-1, össze
sen öt pályázat érkezett, melyek közül négy
felelt meg az előírt feltételeknek. A Bethlen
Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképzőben megbízás alapján
továbbra is Hankó Faragó Mihály látja el
a vezetői feladatokat. Itt újra kell pályáztatni
az igazgatói állást.

Az érintett nevelőtestületek titkos szava
zással véleményezik, elfogadják-e az iskola
életét öt évre meghatározó pályamunkát,
s a pályázó személyét. A nevelőtestületek bi
zalmát bíró pályázókat a Városi Tanács V. B.
nevezi ki.

Négy nevelési-oktatási intézményünkben
az alábbiak szerint történt az igazgatóvá
lasztás.
2. Sz. Általános Iskola

Békési Mihályné nyújtott be pályázatot,

Jenei Bálint
tanácselnök

A városfórum iránti csekély (110-120
fős) érdeklődést tükrözi, hogy az embe
reknek elege van a viszálykeltőkből,

akik évek óta lehetetlenné tették az ér
telmes párbeszédet.

A hozzászólók döntő többsége meg
gondolatlannak tartotta a népszavazás
hoz elvezetőfolyamat elindítását és a je
lenlegi népszavazást. Szembetűnő volt
az endrődiek szinte egységes álláspont
ja, hogya szétválás Endrőd számára
hátrányos következményekkel járna.
Ez szerintem a legkézzelfoghatóbban
bizonyítja, hogy hitelüket vesztették
azok, akik az egyesülés utáni időszak

ban Endrőd visszafejlődő szakaszának
igyekeznek feltüntetni és a gyomacent
rikus vezetés nyakába varrni azt. Szinte
mindenki az együttmaradás mellett ér
veIt, mintegy igazolva az egyesülés és az
elmúlt 9-10 év eredményeit. A megva
lósított célkitűzések számbavétele min
den gyomaendrődiszámára konkrét bi
zonyítékot ad arra, hogy a tanácsi testü
letek felelősséggelés eredményesen tel
jesítették feladataikat, melyek sokszor
igen nehéz feltételek között születtek.
Nem volt ez a munka hibamentes, de 10
év alatt többet megvalósítani, mint előt
te 35 év alatt, a hibázásra is több lehető

séget adott. Sajnálatosnak tartom, hogy
a városfórumon egyéni politikai meg
gondolásokból néhány tanácstag mint
egy kívül helyezve magát a testületen,
a megvalósulás problémáit próbálta elő

térbe helyezni, mivel a tények nem cá
folhatók, másrészt a néhány endrődi

bajkereső korábbi határozott lerende
zését hangoztatva ellentmondásosan
a konfliktus helyzetét a tanácsi vezetés
is hibáztatja. Én úgy érzem, hogy az
endrődi emberekkel úgy korábbi mun
kahelyeimen és mint tanácsi vezető is,
döntő többségben szót értettünk. Sok
feszült hangulattal indult endrődi helyi
beszámolón váltunk el kölcsönös meg
értésben, egyetértésben az elmúlt évek
ben. Az endrődi bajkeverőket most
végre maga az endrődi nép állította pel
lengérre. A népszavazás tisztázni fogja,
hogy miként vélekedik a gyomai és az
endrődi nép az együtt töltött évekről és
az együttmaradás értelméről. Remé
lern, hogy azt aktív szavazással teszi,
mert a passzívalapú döntés nyitva hagy
ja a lehetőségét a népre való megalapo
zatlan hivatkozásoknak. Ma azt mond
hatjuk, hogy a nép döntése szent és sért
hetetlen, akár tetszik valakinek, akár
nem, sőt akkor is, ha a jövő ezzel nehe
zebbé válik.
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REFORMÁTUS ISKOLÁK Szocdemes a tanácselnök
Együtt vacsorázott Petrasovits Annával

Sipos Tas Töhötöm református lelki
pásztor a gyomai Református Egyház
vezetősége nevében az egyház egykori
iskoláival kapcsolatban a következőket

jelentette be a tanács művelődési osztá
lyának:

"Egyházunk nem mond le egyházi is
koláiról. Jelenleg nem kéri ugyan vissza
azokat, de ha a későbbiek során egy egy
házi iskola működtetésére a személyi és
anyagi feltételei biztosítottak lesznek,
úgy igényt tart azokra. A fentiek alapján
kérjük, hogy az említett ingatlanok terü
letét tudtunk és hozzájárulásunk nélkül
ne csorbítsák . .. "

A következő épületekről van szó: a 2.
Sz. Általános Iskola, a Rákóczi úti isko
la, a Vorosilov úti iskola, valamint a Hő
sök út 51. sz. alatti épület. Ez utóbbit
szeptember elsejei határidővelkéri visz
sza a Református Egyház.

*
A tanács művelődésiés sport osztálya

Sipos Tas Töhötöm bejelentését elfo
gadja és azt tiszteletben tartja.

1948-ban, az államosításkor a ma
gyarországi Református Egyháznak
1024 elemi iskolája, 4 tanítóképzője,

14 polgári iskolája, 24 fiú- és leány
gimnáziuma, 3 gazdasági szakközép
iskolája, 1 felsőkereskedelmi szak
iskolája, 1 jogakadémiája, 4 teológi
ai akadémiája volt. A gimnázium
ban több mint 4 ezer diák tanult.

Minden szerdán
a pincében!

Mint arról lapunk korábbi számában
beszámoltunk, Jenei Bálint tanácselnök
felvételét kérte a Magyarországi Szo
ciáldemokrata Pártba, ahová májusban
fel is vették.

- Miért éppen a Szociáldemokrata
Párt volt szimpatikus az Ön számára?

- Ennek családi hagyományai van
nak, apám a Szociáldemokrata Párt he
lyi vezetője volt, sőt járási titkárként is
tevékenykedett. 1948-ban azért nem lé
pett át az MDP-be, mert nem értett
egyet a két párt egyesítésével. Vélemé
nyem szerint a mai Szociáldemokrata
Párt olyan párt, amelyik a munkásérde
keket igyekszik képviselni, ugyanakkor
elveti mindazokat a negatívumokat,
amelyek a kommunista párt tevékeny
ségében és módszereiben jelentkeztek.
Úgy gondolom, hogy a magyar pártok
között is előbb-utóbb előkelő helyet vív
majd ki magának, hiszen a gazdaságilag
legfejlettebb nyugati országokban is
uralkodó párt a szociáldemokrata.

. A párt népszefÚségét mutatja, hogy
a nehézségek ellenére Gyomaendrődön
a parlamenti választásokon 9 százalék
szavazatot kapott.

- Úgy tudom, hogy még márciusban
egy vacsorán megígérte Petrasovits An
nának, a Szociáldemokrata Párt elnöké
nek, hogy mihamarabb. belép az
MSZDP-be ...

- Amikor Petrasovits Anna Gyoma
endrődön tartott választási gyűlést, ak
kor az ezt követő összejövetelen a tag
ság szóvátette, hogy amennyiben szim
patizálok a pártjukkal, akkor köztük
a helyem. A résztvevők akkor tisztelet-

beli pártaggá nyilvánítottak, de én ak
kor még nem kértem felvételemet. Ké
sőbb az MDF által május 10-én rende
zett fórumon elhangzott vádaskodáso
kat kellett először tisztáznom, elmond
tam véleményemet, aláírtam a belépési
nyilatkozatot, s ezt követően már a tag
ság egyetértett a felvételemmel.

- A tagság nem kifogásolta, hogy Ön
korábban MSZMP nagyközségi titkár
kéntrevékenykedett?

- A párt felső vezetésének az az állás
pontja, hogy a helyi pártaIapszerveze
tekre bízza annak eldöntését, hogy a ko
rábbi MSZMP-tagok vagy vezetők tag
jai lehetnek-e a szociáldemokrata párt
nak. Tehát azokat, akik nem követtek el
felróható hibákat, felveszik a pártba.
Egyetlen kitétel van: aki tagja volt az
MSZMP-nek, az két évig vezető tisztsé
get, pártfunkciót nem viselhet.

- Ezek szerint Ön egy mezei párttag.
Mit szól ahhoz, hogy ezt a lépését többen
hatalomátmentési kísérletként értékelik?

- Nem egy olyan pártba léptem be,
amelyik jelenleg az erős pártok közé
tartozik ...

- Ezek szerint a helyhatósági válasz
tásokon szociáldemokrata színekben
indul.

- Úgy vélem, hogy a polgármester
a jövőben is valamelyik párt képviselője
lesz. Nem valószínű, hogy a többpárt
rendszerben független, párton kívüli
polgármesterek dolgozzanak. Persze
nem a pártállás lesz a meghatározó, ha
nem hogy ki miként tevékenykedik.

H. E.

-'

Ecvénytelen a népszavazás

1010 (64,25%)
1950 (88,52%)
2960 (78,41 %)

Az érvényes
szavazatok száma

1572 (19%)
2203 (43,38%)
3775 (28,28%)

Gyomán:
Endrődön:

Összesen:

NEM-re (tehát az együttmaradásra)
szavazott:

1576 (19,05%)
2222 (43,76%)
3798 (28,45%)

A szavazók száma

562(35,75%)
253(11,48%)
815 (21,59%)

Gyomán:
Endródön:
Összesen:

A július l-ére kitűzötthelyi népszavazás eredménye:

A népszavazásra bocsátott kérdés: ,,Akarja-e, hogy Gyomaendrődszétváljon?"
Az érvényes szavazatok közül ...

IGEN-re (tehát a szétválásra)
szavazott:

A nyilvántartásba vett
szavazópolgárok száma

Gyoma: 8272
Endrőd: 5078
Összesen 13 350

A népszavazás tehát érvénytelen volt, hiszen a választópolgároknak kevesebb
mint fele szavazott érvényesen. Aki mindenképpen a két település szétválását
akarta, annak mindenképpen szavaznia kellett, mert aki távolmaradt az tulajdon
képpen az együttmaradásra voksolt. Gyoma és Endrőd tehát együttmarad.

A népszavazásról szóló 1989. évi XVII. törvény szerint ugyanabban a kérdésben
helyi népszavazást egy éven belül kitűzni nem lehet. A választási elnökségtőlkapott
információk szerint a népszavazás mintegy 100 ezer forintjába került a városnak.

FIDESZ,
minden szombaton

Szociáldemokrata
Ifjúsági Mozgalom

. SZIM

Gyomaendrőd Szociáldemokrata Ifjúsági
Mozgalom 1990. június IS-én a Gyomaend
rőd, Szabadság tér 1/2. szám alatt lévő (Kötő

ipari Szövetkezet volt pincehelyiségét) kibé
reltük klubhelyiségnek. Minden tizen- és hu
szonéves zenét, kultúrát szerető, környeze
tét védő fiatalt szeretettel várunk minden hé
ten szerdán 18 órakor.

Diszkó, video, számítógépes játékok, hi
deg sör!

Ha érvényre akarod juttatni a fiatalok ér
dekeit, ha érdekel szúkebb és tágabb környe
zeted sorsa, és ha van véleményed, amit el
szeretnél mondani, akkor itt az ideje, hogy
megkeresd a FIDESZ helyi szervezetét min
den szombaton 16 órától a Kossuth út 6. szám
alatti SZDSZ irodában.

Fiatal Demokraták Szövetsége
helyi szervezete
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I Ki lesz a polgármester?
Természetesen nem tudom. Illetve

csak gyanítom, hogy nem akármilyen
versenyfutás lesz a megtisztelő címért.
Vagy az is lehet, hogy végül az egy szem
jelölt fut be. Egyelőre teljes a bizonyta
lanság az egész vonalon. Van, aki sze
rint a közigazgatási tisztújítást az or
szággyűlési képviselők választásával egy
időben kellett volna megtartani, s nem
elhalasztani a semmivel sem kevésbé
fontos megméretést szeptember végéig.

A hátralevő több mint három hónap
ban ugyanis a helyi tanácsok - amelyek
a legnagyobb jóindulattal sem nevezhe
tők önkormányzatnak - még sok borsot
törhetnek a választóik orra alá. Meg
győződésből, megszokásból vagy pusz
tán csak azért, mert errefelé az utóbbi
évtizedben az a módi járta, hogy a min
denkori hivataltól tartani illik az ügyes
bajos dolgában eljáró állampolgárnak.
Volt (és persze javában van is) a megvá
lasztott tanácstagokból összeállt alkalmi
társulás és az annak megfelelő appará
tus. A helyi honatyák maguk közül vá
lasztották meg a mindenható végrehajtó
bizottság tagjait, s természetesen a ta
nacselnököt és helyettesét is. A nép
front állította a jelölteket (lehetőség

szerint teljesen egyenlőtlen esélyű pár
tokat kialakítva már a kötelező kettős

jelölés időszakában), a nem túlságosan
érdekelt választópolgárok pedig a pa
pírformára voksoltak.

Tudósítóként az ember sok faramuci
ságot megélt, miután a hatalom helyha
tósági reprezentánsai nem szerették
a meglepetéseket. Arra való a lista,
hogy az azon feltüntetettek befussanak
- ez volt a választási ars poeticájuk.
A lista pedig alapos utánjárás után állt
össze, végső formába öntésekor számba
vettek minden épkézláb kádert. Egy ti
zennyolcezer lélekszámú településen
például a Duna-kanyarban az úgyneve
zett társadalmi közéleten maximum
száz-százötven helybéli lakost kellett ér
teni. Igaz, őket mindig megkérdezték,
hogy a már meglevő társadalmi tisztsé
geik mellé tudnák-e vállalni a tanácstag
ságot is. Ami - nem mellesleg - a lakos
ság képviselete is lett volna egyszers
mind, de ezt igazából senki nem gondol
ta komolyan. Sem a népképviselet tagjai,
sem a nép maga. A választás afféle be
idegzett refiexszé vált, s hogy újra és új
ra magas volt a részvételi arány, azt el
sősorban a félelem rovására lehetett ír-
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ni, hogy tudniillik milyen következmé
nye lesz annak, ha valaki nem tesz ele
get állampolgári kötelezettségének.

Első ízben, emlékszem, a favorit már
már vesztesnek látszott, ezért a területi
választási bizottságnak döntenie kellett,
mitévők legyenek. A kora délutáni
órákban elkezdték hát végigjárni egy
vándorurnával a még nem voksoltakat,
s egyidejűleg győzködték őket, hogy ne
X-re, hanem Y-ra szavazzanak. Mintha
nem lett volna tökéletesen mindegy
a háznál szavazóknak, hogy két ismeret
len közül kit válasszanak. Így aztán, ha
a tervezettnél nehezebben is, de győzött

az igazság. Tetszés szerint lehetett be
juttatni bárkit a testületbe. Azt is, aki
káderpolitikai meggondolásból két hete
költözött abba a városba, s ha nagyon
kellett, azt is, aki egyáltalán nem lakott
ott. Egyszeruen azért, mert Kovács elv
társ, a megyei OTP vezérigazgatója ha
gyományosan tagja volt a megyei tanács
végrehajtó bizottságának, ahová vi
szont csak úgy lehetett "demokratikus"
úton bekerülni, ha nevezett elvtárs tagj a
valamelyik település tanácsának is.
Ilyen egyszerű volt ez.

A párttitkárnak a tanácselnök min
denkor hűséges embere volt. Ezért csak
valamilyen módon meg kellett válasz
tatni az egyik körzetben. Aztán az ala
kuló tanácsülés előtt összehívták a kom
munisták frakcióját, s megmondták ne
kik, Sz. elvtársra szavazzanak. S miután
valamilyen oknál fogva az egypárt tagjai
már a jelölésből következően jelentős

többségben voltak, érvényesült a pártfe
gyelem. Meg persze valami más is.
A többség akaratától való félelem, a ki
sebbségben maradás rettegése ... Kö
vetkezésképp a szűk körben lezajlott
választások kivétel nélkül a kézi vezér
lést igazolták. S attól kezdve már gye
rekjáték volt ülésről ülésre megszerezni
a tárgyban nem túlságosan elmélyült ta
nácstagok egyetértését a legkülönbö
zőbb kérdésekben. Alkalmasint olyan
ügyekben is, amelyek olykor kifejezet
ten a lakosság érdekei ellen munkáltak.
Bonyolult, bükkfanyelven íródott anyac
gok kerültek a testületek elé, többnyire
nyolc-tíz napirendben "elővezetve",

s azokat egy délután kellett jóváhagyni.
Miközben (közeledve napj ainkhoz)
a tanácselnökök egyre inkább eltűrték,

hogy közvetlen vazallusaik polgármes
ternőnek vagy polgármester úrnak titu-

lálják őket, s ennek megfelelőentermé
szetesen nem újították meg párttagságu
kat sem.

Pillanatok alatt zajlott le a pszichiát
riában páratlan átváltozás. Az én pol
gármesternőm például, elfoglaltságára
hivatkozva, nem fogadta a helyi
MSZP-s titkárnő búcsúlátogatását nyug
állományba 'vonulásakor, attól tartva,
hogy ez kompromittálná őt. Pedig hát
a pozícióját nem kis mértékben a rend
hagyó módon városszerte tisztelt volt
pártbeli asszonytársának köszönheti.
Ugyanakkor a polgármesternő a helyi
barsonában kérte ki magának, mikor
a megyei múzeum igazgatója udvarias
levélben folyamodott hozzá, hogy adná
vissza a hivatali falán levő, a múzeum
tulajdonát képező értékes festménye
ket. Amelyek nagyjából ugyanakkor
kerültek a tanácsi falakra, mint a pártbi
zottság falaira ...

Szóval, folyik a találgatás: ki lesz
a polgármester? Nyilván számosan ma
radnának jelenlegi hivatalukban, s ezért
mindent elkövetnek már hetek óta,
hogy a helyben győztes párt vezetőinek
kedvében járjanak. Olykor szánniva
lóan meg is a.Iázkodnak az új hatalmi ke
gyekért. Esélyük mégis alig valószínű

síthető a szeptemberi megméretésen ...
Annál is inkább, mert vannak szép
számmal bukott országgyűlési képvise
lőjelöltek, akik nyilván nem hagyják
majd annyiban ... És persze önjelöltek
is lesznek szép számmal. .. No meg
a pártok (beleértve a nem kormányzó
kat is) kiássák a csatabárdot.

Lesznek nagy párviadalok, és lesznek
előre lefutott meccsek. Félő azonban,
hogy megint csak bizonyos presztízsér
dekek fognak érvényesülni, miután
a megfelelö ember keresése nagyjából
egészében a korábbival azonos sugarú
körben történik. Ami azt sejteti, bogy
hellyel-közzel megint csak szerény ké
pességű hölgyek és urak alkotják majd
az addigra nyilván megváltozott nevű

tanácsi testületeket, kerülnek a város
házák élére, akiknek fogalmuk nem lesz
arról, mi is valójában az önkormányzat.
S különben is, ami a leendő tanácstago
kat illeti: ki vállal manapság időt rabló
tisztséget-fizetség nélkül? Ha csak nem
pártfeladatként ...

Kertész Péter
(Magyar Nemzet, június 8.)
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Vásárcsarnok épül butiksorral
Rajkó Sándor, Ugor Csaba és Weigert

Mihály egy piacot kivitelező, beruházó
és üzemeltető gazdasági társaság nevé
ben a városi tanács végrehajtó bizottsá
gához május 22-én pályázatot nyújtot
tak be a gyomai piactér újjáépítésére és
üzemeltetésére. Mivel a tanácsnak az el
következendő években nincs lehetősége

az elhanyagolt piactér helyreállítására,
ezért a megalakítandó gazdasági társa
ság vállalná magára ezt a feladatot.

A piac kialakítására és elképzelésére
vonatkozó adatok szerint a 2. sz. iskola
tornatermének falától hat méterre
a Hősök útra merőlegesen 8-10 butikot
építenének, ezek állandó nyitvatartá-

sukkal a lakossági ellátást javítanák.
Ezen kívül különleges formáj ukkal, egy
belső pihenőudvar kialakításával a vá
rosképre is jó hatással lennének. Emel
lett felépülne egy kb. 400 négyzetméte
res vásárcsarnok, a hozzá kapcsolódó
raktár- és irodahelyiségekkel, valamint
hét elárusít6 pavilonnal.

A tervek szerint a csarnok nemcsak
a heti piaci napokon tartana nyitva.
A gyermekorvosi rendelő épülete felőli

részen nyitott, és fedett elárusító helye
ket alakítanának ki. A jelenlegi piactér
területét szilárd burkolattal látnák el be
ton, vagy műkő asztalokkal.

Piaci napokon egyébként a gépjármű
közlekedés előllezárnák a Hősök úttól
a tornacsarnokig húzódó területet.

Az alakítandó gazdasági társaság tá
jékoztatta a végrehajtó bizottságot,
hogy hajlandók az endrődipiactér átépí
tésére és üzemeltetésére is.

A végrehajtó bizottság a június B-i
ülésén a pályázattal egyetértett, s alkal
masnak tartotta arra, "hogy a beruhá
zást megelőző tervező munka beindul
hasson".

Árcsökkentés

a PRAKTIKNÁL!

Üzemi rendezvények, lakodalmak
italellátását bizományi értékesí
téssel, árengedménnyel vállaljuk

Nálunk a legolcsóbb
a Borsodi világos sör

Praktik- Palackozott italok boltja.

üvegvisszaváltó

Bajcsy u. 71.

Eltűnt egy Corini-kép, de meglett
Corini Margit 1978-ban 28 festményt

ajándékozott Gyomának, s egyben ké
peinek állandó kiállítást is kért. Két év
vel később a tanács 50 ezer forintért
újabb 20 Corini képet vásárolt meg az
idős asszonytól. Ezek között volt az idő

közben eltűnt Reinmann József portré
is. A kép volt élettársát ábrázolta.

A képek egy ideig a Schrőder házban,
a mostani harisnyabolt helyiségében
voltak, ám a tanács 1980. július l-én át
adta a képek, illetve a helyiség üzemel
tetői jogát a Katona József Művelődési
Háznak. A 48 festményt Juhász János
akkori vb-titkártól vette át a művelődési

ház volt igazgatója, Putnoki Elemér.

Kovács Károly a művelődési ház ké
sőbbi igazgatója 1985. február 19-én
a békési Jantyik Mátyás múzeumnál he
lyezte el a festményeket. A múzeum 47
képet vett át, ekkor már nem volt köz
tük a Reinmann portré.

1987. augusztus 7-ére, az újjáépített
művelődési ház megnyitójára hozták
vissza a képeket Békésről.

Corini Margit 1982-ben néhány hóna
pot a tanácsháza egyik helyiségében la
kott, s a Reinmann kép akkor még ott
volt a szoba sarkában álló festőállvá

nyon. Corini Margit később Békésre ke
rült a szociális otthonba, ahol 1982. ok
tóber 7~én meghalt.

Dr. Weigert József gyomaendrődi la
kos és a gyomaendrődi tanács feIjelen
tése alapján a Szarvasi Rendőrkapitány
ság vizsgálatot folytat Corini Margit
Reimann József arcképe című festmé
nyének eltűnéseügyében. Mint azt a ka
pitányság illetékesétől megtudtuk, elé
vült búncselekményről van szó.

*
Lapzártakor a Szarvasi Rendőrkapi

tányság tájékoztatta lapunkat, hogy
a festményt Budapesten Reinmann Jó
zsef fiánál megtalálták. Bővebbet a Hír
adó következő számából tudhatnak
meg.
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Szabót nem azért rúgták ki,
mert MDF-s és a munkástanács elnöke

- Sok kellemetlen percet szereztem
közgyűlésekenaz igazgatónak, nyílt bí
rálataim miatt gyakran volt összetűzé

sem vele, s úgy tűnik Szujó Zoltán igaz
gató nem képes a kritikát elviselni. Saj
nos ő nem a munkát díjazza, hanem
anyalisokat - mondta Szab6 János (41
éves), a gyomaendrődi Hőtechnikai és
Gépipari Vállalat volt szállítási ügyinté
zője, aki mellesleg az MDF helyi szerve
zetének elnöke, s egyben a vállalat mun
kástanácsának is vezetője. Szabó János
nak június 4-én felmondott Szujó Zol
tán igazgató, hivatkozva arra, hogy
a szállítási ügyintéző beosztás meg
szűnt. - Ez nem az első eset volt a válla
latnál. Korábban Földesi Ferenc kapta
meg a felmondását, hivatkozva arra,
hogy csökkenteni kell a nem termelő

dolgozók létszámát. Érdekes módon
mindketten a munkástanács alapító tag
jai vagyunk. Vaszk6 Lajos is elment
a vállalattól, ő volt az, aki múlt év au
gusztusában szintén pályázott az igazga
tói posztra. Munkámat közvetlen mun
kahelyi vezetőim és munkatársaim sze
rint is maradéktalanul elvégeztem
- mondta Szabó János.

- Amikor tavaly önállóvá vált a ka-
zángyár, akkor az alakuló közgyűlésen

új szervezeti és működési szabályzatot
fogadtunk el. Ebben 45 fős alkalmazotti
állomány volt megjelölve. Akkor mind
össze 41 alkalmazottunk volt, s így az
önállóságra 4-5 fős létszámnövelést ter
veztünk - mondja Szuj6 Zoltán igazga
tó. - Az elmúlt félévben viszont nyilván
valólett, hogy ilyen mértékű létszámfej
lesztést nem igényel a vállalat, mert
egyes területek munkáit össze lehet
vonni. Nincs szükség ugyanis belsőel

lenőrre, személyzetisre. Elkészítettük
tehát az új SZMSZ módosított változa
tát, amely 36 nem termelődolgozót tar
tott indokoltnak. Ez a kereskedelmi és
a termelési osztály dolgozóit érintette.
Nincs szűkség ugyanis például 4 műve

zetőre, elegendő 2, és a szállítási ügyin
téző önálló munkakört pedig összevon
tuk akooperációval. Brdekes módon
a március 8-i közgyűlés ezt az új szabály
zatot nem fogadta el.

- Mi volt ennek az oka?
- Tulajdonképpen egyetlen érv sem

hangzott el ellene. 58-an igennel, lll-en
nemmel szavaztak annak ellenére, hogy
a közgyűlés előtt a vezetőség már jóvá-

hagyta azt a módosított szabályzatot.
A következő vezetőségi ülésen úgy dön
töttünk, hogy nincs ok újabb módosítás
ra, ezért ugyanezt a szabályzatot ter
jesztjük még egyszer a közgyűlés elé.

- Ezek szerint úgy gondolták, hogy
egyszer majd úgyis csak megszavazzák
őket a dolgoz6k.

- Április 28-án az újabb közgyűlésen

elmondtam, hogy a vezetőség nem lát
indokot az SZMSZ módosítására.
Ugyanis semmiféle indítványt nem kap
tunk ezzel kapcsolatban. Végül is két
módosítást terjesztettem be: egyik,
hogy kerüljön be a munkástanács, a má
sik, hogy szüntessük meg a munkaügyi
előadói állást is. Illetve vonjuk ezt össze
a bérszámfejlesztéssel. Az SZMSZ-t
ezen a közgyűlésen elfogadták a dol
gozók.

- Kiket érintett az átszervezés?
- A munkaügy területén Domokosné

Frankó Hildát, aki megkapta a bér
számfejtést. A két elbocsájtandó műve

zető közül az egyik az időközben eltávo
zott termelési osztályvezetőhelyére ke
rült, Molnár Istvánról van szó, Földesi
Ferencnek pedig felmondtunk. Ö volt
az, akitől a vállalatvezetés könnyed
szívvel megvált. Ugyanis mezőgazdasá

gi gépszerelő, gépésztechnikusi végzett
ségű.

- De hát a vállalatvezetésben is dolgo
zik mezőgazdaságimérnök.

- Ez igaz, de Földesi Ferencnek más
munkakört nem tudtam felajánlani.
Szabó Jánosnak, aki munkavédelmi
végzettségű szakember, sem ajánlhat
tam fel új munkakört az alkalmazotti te
rületen. Segédmunkási; udvarosi állást
javasolni pedig úgy érzem tisztességte
len lett volna.

- Tehát Szabó János például nem
azért került utcára, mert az MDF helyi
vezetője és mert a munkástanács elnöke?

- Nem, bár elismerem, hogy munká
ján kívül emberi mentalitása is hozzájá
rult ahhoz, hogy így döntöttem.

- A június 4-i vezetőségi ülésen az Ön
javaslatára határozat született, miszerint
a munkahelyen minden politikai tevé
kenységet megtiltanak ...

- Igen, ezzel mindenki egyetértett.
A választások idején a műhelyekben

plakátokat ragasztottak, szórólapokat
osztogattak. Akkor ezt még nem állítot
tam le. Ez a fajta tevékenység azonban

mindmáig nem fejeződöttbe. Különbö
ző politikai anyagokat fénymásolnak
a vállalatnál, telefonálgatnak Budapest
re az MDF országos központjába. Én
nem támogatom a politizálást a munka
helyen belül.

- A volt állampárt idejében nem volt
ilyen harcos ellenzője a politizálásnak.

- Népszavazáson döntöttünk arról,
hogyapártok vonuljanak ki a munkahe
lyekről. A szervezett pártszerű politikai
tevékenységnek nincs helye a vállalaton
belül. Még egyszer hangsúlyozom, hogy
Szabó és Földesi elküldésének nincs kö
ze a politikához. Ha mégis így lenne, ak
kor még jó néhány embert elküldhettem
volna.

- Mindenesetre valószínűleg irritálja
Önt a munkáÚanács és az MDF tevé
kenysége.

- Ez nem szimpátia kérdése. Az
egyik oldalon piaci harc, és kemény
munka folyik, ahol a döntésekért fele
lősséget kell vállalni. A másik oldalon
a vállalat érdekképviseleti szerveinek
működése' áll. A munkástanács és
a szakszervezet véleménye, mindenkor
egyformán esett latba, még ha azok kü
lönbözőek is voltak. Más kérdés, hogy
ha ezek a szervek a gazdálkodásba, vagy
a vezetőségi döntésekbe kívánnak bea
vatkozni. Ezt ugyanis nem helyeslem.

- Ön melyik érdekképviseleti szerv
tagja?

- A szakszervezetnek.
- Önt múlt év augusztusában a válla-

lat dolgozóinak 80 százaléka választotta
igazgat6vá. Mit gondol csökkent az6ta
a népszerűsége?

- Minden bizonnyal, hisz az ismert
gazdasági helyzet miatt több kényszerű

és ezért népszerűtlen döntést kellett
hoznom.

*
Szabó János és Földesi Ferenc ügyé

ben állást foglalt a vállalati munkásta
nács. A munkaügyi döntőbizottságjúni
us 21·én Szabó János fellebbezését elfo
gadta, a felmondást jogszerűtlennek

ítélte. Földesi Ferenc fellebbezését vi
szont a döntőbizottság elutasította.
Mint azt Szujó Zoltán igazgatótól meg·
tudtuk, a vállalat vezetése a munkaügyi
döntőbizottság ítéletét megfelJebbezi.
Az ügy tehát valószínűlega munkaügyi
bíróságon folytatódik.

Az igazgató megtiltotta apolitizálást
6
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Az ÁFÉSZ is használt kocsit árul

Visszakérik aHídfőt és aMelódiát

""En vállalkozó vagyok,
nem pedig bolond"

A munkástanács állásfoglalása

Mélységesen megrendíti és elgondolkoztatja
a munkástanács tagságát az igazgató átszervezés cí
men elkezdódött !étszámcsökkentései.

Sokszor hallottuk már, hogy úgy az alkalmazotti,
mint a fizikai állománynáltöbben vagyunk a kelle
ténél.

A munkástanács véleménye a következő:

Nem sokan vagyunk, hanem kevés a munka,
vagy nem megfeleló nyereséggel állitjuk eló terrné
keinket, és ennyi embemek valóban nem tudja fe
dezni a tisztes megélhetés költségeit.

Egyetértünk, hogy az alkalmazotti és a nemter
meló fizikai állományt csökkenteni kell.

Érthetetlen azonban számunkra, hogy amíg gé
peink állnak, külsó kooperációban végeztetünk
munkát, dolgozótársainkat egyetlen tollvonással az
utcára tehetik átszervezés címén, ami véleményünk
szerint nem fedi a valóságot. Földesi Ferenc és Sza
bó János esetében úgy került sor a felmondásra,
hogy számukra más munkakört nem ajánlott fel az
igazgató.

Felmondásukban mind a két esetben hiányzott
a jogorvoslatlehetóségének feltüntetése.

Szabó János esetében olyan embert mozdítottak
ki helyéról, aki szerette, SŐt szakmailag is értett fel
adata ellátásához, és maradéktalanul el is végezte
a lehetőségekhez képest.

(A közvetlen vezetőjének sem volt munkája el
len kifogása, meg volt vele elégedve.)

A felmondások által az igazgató másik két em
bert is mozdított jól begyakorolt és szakmailag hoz
záértóen végzett munkakörükból, sót egy főt a fizi
kai termeló létszámból átcsoportosított, kiemeit
nemtermelő állományba. Véleményünk, hogy az
ilyen formájú felmondási és átszervezési folyamat
tal a kollektiva, a vállalat érdeke alul maradt, eltör
pült egy más érdek miatt. Úgy érezzük, hogy Szabó
János munkatársunknak, a munkástanács elnöké
nek, jogos bírálatainak hangoztatása miatt mondott
fel az igazgató.

Vállalatunk léte nagyban függ egymás feladatai
nak kölcsönös ismeretétól, tiszteletben tartásától és
a jó indulatú bírálatoktól.

A félrehallások, félretájékozódások, alaptalan
vádaskodások sorozata árt a kollektívának, a válla
latnak. December óta sajnos több 15-20 éve iudol
gozó munkatársunk hagyta el a vállalatot, ami még
csak nóhet, ha a vállalatnál kialakult állapot nem
rendeződik. Az igazgató több esetben a munkásta
nácsot tette felelőssé a kialakult rossz hangulatért.
A munkástanács ezeket a vádakat határozottan
visszautaSítja. Mi a korrekt belső rendezés ügyében
leültünk az igazgatóval és a szakszervezet képvise
lőivel tárgyalni, eredménytelenül. Az esetleges kö
vetkezményekért sem a munkástanács-vezetóség
sem a tagság nem vállal felelósséget. A munkásta
nács az alábbiakat szeretné ha rövid időn belül való
ra válhatnának vállalatunknál.

- Nyugodtan, emberhez méltóan dolgozni és
élni.

- Megfelelő bért keresni.
- Elérni, hogy a munka kerüljön az első helyre,

ez legyen a mérce mindenki számára.
- A munkahelyi erkölcs visszaállítása, valameny

nyiünkre egyaránt kell, hogy vonatkozzon.
- A késóbbiekben ne kerülhessen sor valótlan át

szervezések cimén további felmondásokra. A fel
mondások igaz érdeken alapuljanak.

Kérjük a fent említett két dolgozó felmondásá
nak visszavonását.

Hankó Mihály (39 éves) újfajta üze
meltetési formában, bérleti rendszer
ben szerette volna átvenni az ÁFÉSZ
től a Hollert, a Fészek Presszót, a Pavi
lont és a fürdőbüfét.

- Mindössze bérletről lett volna szó,
egy kézbe került volna az irányítás
- mondja Hankó Mihály. - Még 1989
őszén felkerestem az ÁFESZ vendéglá
tó osztályát az elképzeléseimmel. Az öt
let az osztályvezetőnek, a főosztályve

zetőnek és az elnöknek is tetszett.
Olyannyira, hogy jártunk Szeghalmon
is tapasztalatcserén, ahol már működik
ez a fajta bérleti rendszer. A négy egy
ség egy irányítás alá került volna, ter
veztem, hogy egy központi konyhát mű
ködtetek a Hollerban. Persze eleinte
voltak olyan hangok, hogy: mit akarok
még ugyanannyit keresek mint az
ÁFESZ főkönyvelője.Ez év februárjá
ban az ÁFÉSZ vezetőségeúgy döntött,
hogy a négy egységért az utolsó négy év
átlagát alapul véve nettó 1 millió 250
ezer forint jár évente. Ez így is három
szor annyi, mint amit a négy egység az
ÁFÉSZ konyhájára hozott. Később
a főkönyvelő úgy ítélte meg, hogy ez így
nem lesz rendben, mert a forgóeszkö
zök bérleti díja nincs benne a fenti ösz
szegben. Tehát a tányérok, székek, asz
talok - kb. 6 millió forint - értékének 25
százalékát, azaz 1 millió 700 ezer forin
tot kellene még fizetnem. Ily módon te
hát évente 3 millió forint haszonhoz jut
tattam volna az ÁFÉSZ-t a korábbi 360
ezer forint helyett. Az ÁFÉSZ-nál per
sze tudták, hogy ebbe az üzletbe már
nem megyek bele. Én ugyanis vállalko
zó vagyok, nem pedig bolond. Később
azt az ajánlatot kaptam, hogy fizessem
az 1 millió 250 ezer forint bérleti díj at és
vegyem meg a 6-7 millió forintos összes
forgóeszköz készletet. Kérem, ha ne
kem 8,5 millió forintom lenne, akkor

A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ
tól az eredeti tulajdonosok illetve örö
köseik visszakérik a Hídfő Éttermet és
a Melódia Presszót . Kulcsár Lászlóné az
ÁFÉSZ főkönyvelője elmondta, hogy

betenném a bankba és egész évben süt
tetném a hasam a Bahamákon. így az
tán semmiféle üzletet nem sikerült köt
nöm az ÁFÉSZ-szal. Közben a főköny
velő biztatására felvettem 800 ezer fo
rint újrakezdési kölcsönt, amit azóta
sem tudok felhasználni. Annak az
ÁFÉSZ igazgatóságnak a tagjai döntöt
tek az én ügyemben, akik évtizedek óta
veszteséges üzleteket vezetnek. Tulaj
donképpen nem is akart igazán szerző

dést kötni velem az ÁFÉSZ. Talán attól
félnek, hogy előbb-utóbbelindul egy fo
lyamat és akkor nem lesz szükség az
AFÉSZ központi szakigazgatására.

*
Kulcsár Lászlóné az ÁFÉSZ főkönyve-
lője elmondta, hogy az igazgatóság által
meghatározott feltételeket Hankó nem
vállalta.

- Egyébként is nehéz lenne a mai
helyzetben 4-5 évre előre megszabni
a bérleti díjat úgy, hogy a tagság érdeke
se csorbuljon. Azt is figyelembe kell
venni, hogy a maszek, ha az üzlete nem
működik nyereségesen, be is csukhatja
a boltot, s ennek a lakosság látja majd
a kárát. A mai gazdasági helyzetben
a vállalkozók nem tudnak hosszú távon
gond9Ikoz~i..

- Es az AFESZ hosszú távon gondol
kodik?

- Természetesen. Meg kell oldanunk
a vagyonnevesítést és persze hosszú tá
von számolunk a szövetkezeti tagsággal
és a talponmaradással. Egyébként pedig
a szerződéses üzletek esetében sem nőtt

a vendéglátás színvonala. Miért lenne ez
másképp a bérleti rendszerben?

- Persze az ÁFÉSZ vendéglátás szín
vonala is olyan amilyen.

- Azt hiszem, hogy a, város jellegétől

nem különbözik az AFESZ vendéglátás
színvonala.

H. E.

a fenti két ingatlan tartós használat után
került az ÁFÉSZ tulajdonába.

A tulajdonosok úgy értesítették az
ÁFÉSZ-t, hogy az ingatlanokat csak ak
kor kérik vissza, ha erre lesz jogszabály.

Gyomaendrőd,1990. június 15.

Munkástanács megbízásából:

Kóra lsrván Szabó János l.

A városi tanács végrehajtó bizottsága
a Gyomaendrőd Vidéke és ÁFÉSZ ré
szére a gázcseretelep és a 46-os főút kö
zötti területből használt személygépko-

esi-árusítás céljára ezer négyzetméter te
rületet bérbead. A bérleti díj évente 24
Ft négyzetméterenként, a bérlet időtar
tama 3 év.
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Idegméreg pusztít asportcsarnokban
A közelmúltban átadott, 40 millió fo

rintért készült gyomaendrődi sportcsar
nok takarítónőjeegy késő délutáni órá
ban elgondolkodva támaszkodott part
visa nyelére. Amikor is arra lett figyel
mes, hogy a csarnok légterét átszelő

légy repülése félúton lelassul, megráz
kódik, és hirtelen a műanyag padlóra
zuhan. A tapasztalt takarítónő látott
már ennél különösebb eseteket is, és
eleinte a világ legtermészetesebb dolgá
nak tekintette az elhullólegyet, ám ami
kor néhány röpke perc alatt a tizedik
légy is hasonlóképpen landolt, gyanút
fogott. Mintha idegméreg pusztítana?
Nagyon helyesen úgy vélte: sehogy sincs
ez rendjén, annál is inkább, mert a repü
lés közben elpusztult rovarok szinte zá
porozni kezdtek mellette. Ekkor érezte
azt a szúrós, kellemetlen szagot, ami az
új csarnokot betöltötte. A néhány nap
pal azelőtt rendezett gyermeknapi prog
ramon is panaszkodott néhány kisgyer
mek, hogy fáj a feje.

A csarnok vezetője sebtiben intézke
dett és a városi főorvos javaslatára ki
hivták a Köjál "Iégyügyileg" illetékes

szakembereit, akik megvizsgálták
a helyszínt. Meggyőződhettek arról az
igen meglepő tényről, hogy a helyiségbe
berepülő rovarok néhány tiszteletkör
után élettelenül zuhannak a padlóra.

Kiderült, hogy valószínűleg az 1200
négyzetméteres csarnok famennyezeté
nek kezelésére használt Xyladecor
a vétkes. Elképzelhető,hogy a külső fa
burkolatok festéséhez használatos
Xyladecorral kenték be a mennyezetet.
A külsőleg alkalmazandó Xyladecorban
a fagombásodást megakadályozó PCP
(pentaklórfenol) nevű vegyület találha
tó, ami köztudottan a rovarölő szerek
hatóanyaga. A toxikológiai tájékoztató
szolgálat szerint egyébként a PCP men
tes Xyladecort sem szabad belső fafelü
letek kezelésére használni ..

A Köjál szakemberei ismernek más,
a gyomaendrődihez hasonló eseteket.
Egy főváros környéki településen egy
szauna Xyladecorral festett faburkola
tát kellett lebontani. A tornacsarnokot
egyébként még kiszellőztetni sem tud
ják, hiszen nincsenek nyitható ablakai.
Két - amolyan WC-helyiség szellőzteté-

sére alkalmas - ventilátor működik

csupán.
A Köjál június 8-án, pénteken mintát

vesz a csarnok levegőjéből, s Budapes
ten az Országos Környezetvédelmi Inté
zet laboratóriumában végeznek úgyne
vezett gázkromatográfiás vizsgálatot,
hogy kiderítsék mi a rovarpusztulás
oka. Hogy ki lesz a felelős mindezért,
nem tudni, de valószínűleg ezt bonyo
lultabb lesz kideríteni, mint megtudni,
mitől döglik a légy ... A tornacsarnokot
addig is bezárták. H. E.

Nem lesz sZÚDyogirtás
Az elmúlt évhez hasonlóan ez évben sem lesz

szúnyogirtás a város területén. Mint ahogy azt
Nagy Páltól, a városi tanács múszaki osztályve
zetójétól megtudtuk, ennek oka a rendkívúl
magas költségek, amelyre sajnos már nem fuJja
a tanácsi költségvetésból. A hatékony szúnyog
irtáshoz repülógépes vegyszerszórás szüksé
ges, minimum háromszori felszálással. A szük
séges vegyszer valamint a repülógépes szórás
mintegy 4-500 ezer forintba kerülne.

A Hőtechnikai

és Gépipari Vállalat igazgatója

főkönyvelőt,

felsőfokú műszaki végzettségű

szakembereket,
üzem- vagy gépészmérnököket,

valamint festő szakmunkást keres

Érdeklődni személyesen :

Gyomaendrőd, Kossuth u. 64.,
vagy a 67/31-422-es telefonon lehet
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Hidasháti nádirtók

TILTAKOZÁS

Alakuló GMK gyakorlott varrónókel keres magas kereseti
lehctóséggel. ,.Min6ség, j6 bér"Top. I. GMK Trcndl László
Gyomacndröd. Blaba L. 19. Kovács Erika

• • •APRÓHIRDETÉS

A rendőrök

186 ezer forintot
szedtek össze

Hirdetését 4 munkanapon be/ü! roegjelen[ctjük az országos
Expressz hirdetési újságban. Telefon: 67/31-066. vagy sze·
mélyesen Gyomaendród. Sebes György u. 38.

Válla/arak._ intézmények. magánszemélyek részére váJJa/ok

szennyvízsuillítást, valarrlinl udvari WC gépi lakaritását 15
méteren belül. Megrendelhetó: Sercs András Gyomacnd
ród. Bartók u. 9. vagy a 31·492 tclefonon

A gyomaendrődi körzeti megbízott cso
port tavaly közlekedési szabály miatt 69 fel
jelentést tett. Összesen :645 főt bírságoltak
meg a helyszínen, a beszedett összeg 186700
forint. A város területén 23-ról 29-re nőtt

a sérüJéssel járó közúti balesetek száma.
Ezen belül 3-ról 5-re emelkedett a halálos, 7
ről ll-re a könnyű sérüJéssel járó balesetek
száma. 15 balesetet okoztak a személygépko
csivezetők, 7-et a kerékpárosok, 4-et a gyalo
gosok. Gyomaendrőd legbalesetveszélye
sebb útvonala a 46-os számú főútvonal belte
rületi szakasza, ahol tavaly 14 séruléssel járó
közlekedési baleset történt.

A körzeti megbízott csoport az elmúlt év
ben 33 személy elfogásában, 63 fő előálJításá

ban, valamint 74 személyelővezetésében

vett részt. Többek között erről számolt be
Auer György rendőr százados, a gyomaend
rődi rendőrőrs parancsnoka a tanács végre
hajtó bizottságának június l3-i ülésén.

• • •

holtág partján több száz méteres szakaszon
kiirtották a nádast, védett madarak fészekra
kó helyét, s a parti szakaszt lebetonozni ké
szülnek. Mindez meggyorsítaná aholtág vizé
nek további romlását.

Érthetetlen, hogya város környezetvéde
lemmel foglalkozó - ha van egyáltalán ilyen
- illetékesei, valamint az immáron egy éve ala
kult városvédő egyesület miért engedi az ilyen
felelőtlen, a környezetünket romboló és pusz
tító építkezést. Mi, fiatalok követeljük amun
kák leállítását és avízparti rész eredeti állapot
ban való helyreállítását!"

Szociáldemokrat3lfjúsági Mozgo.lom
Fiatal Demokraták Szövetsége

helyi szervezetei

A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom és
a Fiatal Demokraták Szövetsége helyi szer
vezetei levelet juttattak ellapunkhoz.

"Ma, amikor jövőnk érdekében a környe
zetvédelem ügye mindennél fontosabbá válik,
felháborodva tapasztaljuk településünkön az
alapvető környezetvédelmi előírások megsze
gését. Gyomaendrőd vizei, holtágai amúgy
is különféle szennyeződésekkel terheltek,
s a helyzetet még tovább súlyosbítja néhány
vállalat felelőtlen, környezetünk védelmét
semmibevevő, érthetetlen magatartása.

A gyomai Erzsébet-ligetet körbevevő Falu
alji holtág Rartján újabb területet vásárolt
aHidasháti Allami Gazdaság, s még egy üdü
lőt szándékozik a már megiévá mellé építeni.
Az egyébként is szennyezett, kotrásra érett

A bajnokság
a bíróságon folytatódik

Június 17-én csapatunk lejátszotta az 1989/90. évi megyei labda
rugó-bajnokság utolsó mérkőzését. A bajnoki cím sorsa csak az ifjú
sági és a serdülő csapatoknál dőlt el. Ifjúsági csapatunk 45 ponttal az
első helyen végzett, 102 rúgott, és 25 kapott góUaL Második lett az
Agyagipar csapata.

Serdülő egyűttesünk az ötödik helyet szerezte meg.
Felnőtt csapatunk az utolsó forduló után második a tabellán. Az

első helyen végzett Határőr Dózsa csapata elleni óvások miatt még
nincs végleges eredmény a bajnokság végén. A labdarúgó-szakosztály
vezetése bízik abban, hogya fegyelmi bizottság a szabályok szellemé
ben hoz döntést, s így a jogosulatlan játékosokat szerepeltetőHatárőr
Dózsa csapatát elmarasztalva a Gyomaendrőd lesz a bajnok.

A bajnokságban a felnőtt csapat 19 győzelemmel, 9 döntetlennel és
2 vereséggel 47 pontot szerzett. 68 gólt rúgtak focistáink, és 16-ot
kapott a csapat. A megyei gólkirály 20 góllal a gyomaendrődi Forgács
László lett.

A csapat július 9-éig szabadságon van. Ez idő alatt egy cserekapcso
latnak köszönhetően10 napot töltenek Jugoszláviában a játékosok.

Hogy a felkészülést július 9-én melyik osztályban, milyen vezetők

kel, edzőkkel és játékosokkal kezdjük, az csak a fegyelmi tárgyalás
után dől el. Bízom benne, hogy lelkes közönségünk jövőre NB III.
csapatokat láthat majd a Gyomaendrődi Spartacus TK vendégeként.
Szurkolóinknak köszönöm az egész évi lelkes biztatást, támogatóink
nak az önzetlen segítséget.

Vass Ignác
szakoszlályvezecő

" Ernberségb61 példát"
Amikor május 17-én egy jó hangulatú klubest végén Gellai András, a Nyug

díjas Klub vezetője arra invitált. hogy feleségemmel együtt szívesen látnának
a klub május 31-i kollektív vacsoráján, nem gondoltam, hogy számunkra még
hetek múlva is emlegetett, nagyon kellemes estét töltünk a jóval több, mint 100
nyugdíjas között. Azt tudtam eddig is, hiszen évek óta rendszeresen hívnak
a minden csütörtökön megtartott klubestek egy·egy összejövetelére, hogy
példa értékű társasági élet folyik ebben a közösségben, mely valószínű a legna
gyobb létszámú városunkban. Példa értékű, mert a nyugdíjasság kötött talaján
- függetlenül ki hogyao ítéli meg mai átalakuló világunkat, és attól is ki hol szü
letett vagy lakik -, igazi baráti, emberi közösséget formáltak ki, melynek
öszinte légkörében kicserélik gondjaikat és örömeiket. Példa értékú a klub
közössége azért az érdeklödésért, melyet városunk élete, problémái és értékei
iránt tanúsít, és aktivitása is, mellyel részt kíván ezekben venní. Példa értékű,

mert bebizonyílOllák. hogy az önszerveződés is lehetőséget adhat az idősebb

generáció számára ahhoz, hogy ne húzódjon a lelket és a testet egyaránt gyötrő
magányba.

A május 31-i klubvacsorát is a klub vezetői és tagjai közös munkája tette
olyan kellemessé, mint bevezetőmben említettem, mert a vacsora csak kerete
volt az estének, mondhatnám azt is, hogy ürügy arra. hogy a szokásos kellemes
klubestéknél is lazább, a fiatalságot felidéző hangulat alákuljon ki. Volt itt
zene, ének és vers is, melyek vidám hangulatot keltettek, sőt tánc, melyben még
jó néhány nyugdíjasnak nem kell szégyenkeznie. Számunkra, és ebben nem vol
tunk egyedül, könnycseppet ejtően megható volt Iványi Mária verse, melyet
e híradóban is közreadunk. Külön esemény volt a tombola, melyet a klubtagok
adtak össze hihetetlenül nagy mennyiségben, s melynek húzása is hangulatosan
bonyolódott.

Az est természetesen alkalmat adott a beszélgetésre is. Így tudhattuk meg azt
is. hogy a klub tagjai közül többen rendszeres amatőr művészeti tevékenységet
is folytatnak és a közelmúltban Budapesten és Nagyszénáson is részt vettek
bemutatón és vetélkedőn.

Ezúton is megköszönöm a klub vezetőinek és tagjainak a kellemes estét, és
kívánom, hogy számtalanban legyen még részük. Jenei Bálinc

rallácse/nök
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A REAL TIME ajánlata:
-IBM vagy azzal kompatibilis mikroszámítógépekre készítünk ügyviteli, könyvelési, tervezési és nyilvántartási

rendszereket. Az. ország bármely területén olyan rendszereket alakítunk ki, amelyek az adott üzem, vállalat,
szövetkezet stb. sajátosságait figyelembe veszi és komplexen kezeli annak minden ügyviteli problémáját.

- Akisvállalkozóknak felvállaljuk az ügyviteliei, adózással kapcsolatos mindenféle könyvelési munkáját.
- A felhasználó igénye szerint egyedi számítógépeket szerzünk be, telepítünk, installálunk, illetve szervizelünk.

Emellett helyi hálózatok kialakításában, installálásában is közreműködünk. Bármilyen hardver eszközt forgal
mazunk, installálunk és javítunk.

Mottónk a fejlesztésben: egy bizonylatot csak egyszer szabad kézbe venni . ..
vagy egyszer sem!

- A tervezésbe, fejlesztésbe minden esetben bevonjuk a felhasználókat is. A rendszerek komplexek olyan
értelemben, hogy bennük- az ügyvitel minden területét érintő problémára - találunk megoldási alrendszert.

- Rendszereink egyedi gépes és hálózati változatban is működtethetők. Helytakarékosak, ezért minimális
hardver igényűek. Gyors adateltérések, lekérdezések valósíthatók meg bármelyik alrendszeren belül.

- Mindenütt lehetőség van listázás előtt tájékozódásra a képernyőn. A rendszerek úgynevezett menürendszer
ben dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak csak az egyes prog ram részekre kell mutatni.

Meglévő rendszereink és azok irányárai ezer forintban:

- Főkönyvi könyvelési és pénzügyi rendszer
- Készletgazdálkodási ésfogyóeszköz-nyilvántartási, könyvelési rendszer
- Egyszerűsített kettős könyvelési rendszer
- Munkabérés munkaügyi rendszer
- Költségvetés-készítési és számlázási rendszer
- Szemétszállítási díj nyilvántartása, számlázása, könyvelési rendszere
- Lakbér, vízdíj nyilvántartás és könyvelési rendszer
-l'y1enetlevelek, segédüzemi teljesítmények elszámolási rendszere
- Allóeszköz-nyilvántartás és könyvelési alrendszer
- Utókalkuláció
- Előkalkuláció

Referenciaüzemeink:

100
150
80

150
70
50
70
50
60
50
50

Cég megnevezése

Béke Mgtsz
Vörös Csillag Mgtsz
Kossuth Mgtsz
Tessedik Mgtsz
Dózsa Mgtsz
Keleti Fény Mgtsz
Költségvetési üzem

Város

Gyomaendród
Kkfélegyháza
Besenyszög
Bszentandrás
Szarvas
Pálmonostor
Szarvas

Múködó rendszerek

F, K, M (hálózat is)
F K, M (hálózat is)
F, K
F, K, M
F
K, M
F, K, M, Kö, S, L, U,

Cég megnevezése

Költségvetési üzem
Költségvetési üzem
Költségvetési üzem
Költségvetési üzem
Költségvetési üzem
Városgazd. Vállalat
Ta ka rékszövetkezet

Város

Kondoros
Lenti
Letenye
Zszentbalázs
Körmend
Szombathely
Nádasd

Múködó rendszerek

F, K
F, K
F, K, M (hálózat is)
F, K, M, Kö
F, K, M
K, M
K, ML

Jelmagyarázat: Fókönyv: F, Készletek: K, Munkabér: M, Költségvetés: Kö, Szemétszállítási díj: S, Lakbér: L, Állóeszköz: Á, Menetlevelek: MI,
Utókalkuláció: U, Elókalkuláció: E, Egyszerúsitett kettós könyvelés: EK

A REAL TIME várja az Önök érdeklődését és megrendelését!

Címünk: REAL TIME, Gyomaendrőd Béke Tsz, Endrődi út 5. sz. 5500
Tel.: 67/31-533 (dr. Lőrincz Sándor)
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A gyomaendrődieket hívták meg
a franciaországi néptánc világfesztiválra

"Ha a gyomaendrődiek nem utazhatnak, akkor inkább ne jöijön senki"

Anyakönyvi hírek

Kilenc város táncosai az évadzárón

A Gyomaendrődi Körösmenti Nép
táncegyüttes képviseli hazánkat augusz
tusban a Franciaországban rendezendő

néptánc világtalálkozón. A gyomaend
rődieket egy francia szervező találta
megfelelőnek,ám a magyarországi köz
vetítők más néptánc együttest szemei
tek ki a franciaországi világtalálkozóra.
Hogy mégis a gyomaendrődiek utaz
nak, az a francia szervezőnekköszönhe
tő, aki úgy nyilatkozott, "ha a gyoma
endrődiek nem utazhatnak, akkor in
kább ne jöjjön Magyarországról senki."

A történet részleteiről Gál László,
a gyomaendrődi együttes vezetője a kö
vetkezőketmondta:

- 1989. október elején együttesünk
Nagykállón, egy szövetkezeti fesztivá
lon vett részt, ahol tizenhat együttes
versenyzett. A zsűri szavazatai alapján
az első helyen végeztünk a Nyírség
Táncegyüttessel. A díjkiosztón én, mint
az együttes vezetőjekoreográfiai külön
díjat kaptam és a fesztivál legjobb szóló
táncosa elismerést is a gyomaendrődi

ek, Lakatos Zoltán és Kardos György
szerezték meg. Sőt a zenei különdíjat is
együttesünk zenekara hozta el. Csak ké
sőbb tudtuk meg, hogy az eseményen
részt vett egy francia menedzser is, aki
több hazai fesztivált meglátogatva
a gyomaendrődi együttest találta alkal
masnak arra, hogy Magyarországot
a franciaországi világtalálkozón képvi
selje. Mindez tehát a múlt év októberé
ben történt. Közben - mint utólag kide
rült - a pesti közvetítő iroda munkatár
sai a francia menedzsernek azt mond
ták, hogy a gyomaendrődiek sajnos
augusztusban nem érnek rá, s így nem
utazhatnak Franciaországba. Helyet
tünk egy másik megyebeli együttest
ajánlottak. A francia úr viszont ezt az
ajánlatot visszautasította. Ekkor, ez év
márciusában tudtuk meg, hogy van egy
franciaországi meghívásunk ...

TAXI-rendelés
67/31-066

A lakosság szolgálatában!

Idén áprilisban a Gyomaendrődi Kö
rösmenti Néptáncegyüttes a sátoraljaúj
helyi területi fesztiválon megint csak
a Nyírség táncegyüttessel holtverseny
ben az első helyen végzett. A franciaor
szági turné augusztus 7-én kezdődik,ám
az együttes harminckét táncosa és há
romtagú zenekara némi gondban van.
A helybeli szövetkezetek többsége igen
rosszul áll anyagilag, s megfelelő támo
gatás híján máshonnan igyekeznek
pénzt szerezni.

A Katona József Művelődési Központ
RUMBA Táncklubja május 20-án rendezett
táncversenyt és azzal egybekötött táncbemu
tatót az évad zárásaként.

A versenyre 9 város (Mezőkovácsháza,

Gyula, Békéscsaba, Szarvas, Szeghalom,
Szatymaz, Szeged, Kecskemét és Gyoma
endrőd) táncklubj ának 52 párosa nevezett
be. Az E osztályosok junior l. korcsoport
jában (1(}-14 évesek) 24 pár, a junior II.
korcsoportban (15-18 évesek) 15 pár, míg
a C osztályosoknál 13 pár mérte össze tu
dását.

A szakemberek és a közönség igen szép és

Születések
Ágoston Gábor és Plachi Márta gyermeke
Fanni, Szerető Zoltán Imre és Szujó Katalin
Margit gyermeke Éva, Csorba Csaba Zsolt és
Balogh Éva gyermeke Máté, Bella Lajos Pál
és Zsabka Klára Anikó gyermeke Gergő, Ju
hász Gábor és Varga Éva gyermeke Gabriel
la, Varga Béla Tibor és Knapcsek Gizella
Franciska gyermeke Béla, Megyeri Ferenc és
Varga Marianna gyermeke Bence, Fazekas
Imre és Kereki Katalin gyermeke Imre,
Czik.kely Imre és Andik Ilona gyermeke Csa
ba, Tímár László és Diós Edit gyermeke
László, Táncos István és Geszti Katalin gyer
meke Ramóna, Gyurcsik Ferenc és Szatmári
Róza gyermeke Tünde

Házasságkötések

Pádi Margit és Katona Vince, Bradák Erika
és Balog János, Keresztúri Andrea és Né
meth Zoltán, Dinya Olga és Forgács Zoltán,
Varga Magdolna Judit és Kovács Gábor An
dor, Dani Zsuzsanna és Mészáros Zoltán, Sí-

Új ruhákat kell varratni, új cipőket

kell készíttetni. Ez utóbbiaknak
3500-4000 forintba kerül párja. Min
denesetre a gyomaendrődiek lelkesen
készülnek a franciaországi világfeszti
válra, ahol öt nap alatt 14 fellépésük
lesz. S nemcsak a francia közönség tap
solhat a magyar táncosoknak, hanem
a belgák is. A franciaországi fesztivál
után ugyanis néhány napra Belgiumba
utaznak a gyomaendrődiek.

H. E.

színvonalas versenyt láthatott, amelyből kü
lönösen a junior r. korosztályú táncospárok
latin-amerikai versenye emelkedett ki.

A hazai klubból 11 pár indult, akik közül
3 pár jutott be a döntőkbe dobogós helyezé
seket is elérve.

A junior r. korosztályúak versenyeiben Tí
már Krisztián-Pólus Rita páros 2. helyezést
ért el a standard és 5. helyezést a latin-ameri
kai táncokban, míg ugyanebben a táncágban
Kulik Béla-Vaszkó Csilla páros a 3. helye
zést érte el. A C osztályosok standard verse
nyében Almási Vince-Kis Éva hazai páros
végzett a 6. helyen.

pos Judit és Szabó János, Ungvári Ildikó és
Vajda Sándor Zoltán, Bálint Edit Magdolna
és Hajdu Tibor, Megyeri Edit Terézia és Ne
moda Tibor, Czikkely Ildikó és Farkas Béla,
Sánta Klára Terézia és Csuvár János

Halálesetek

Poharelec Györgyné Hegedűs Piroska
(1901), Lach Gyula, Kovács János (1944),
Privóczki Imréné Tímár Eszter (1913), Ko
rán Ferenc (1915), Bela István (1927), Gon
da Ignác Imre (1948), Túri Ferenc (1916),
GeUai Lajosné Knap Terézia (1909), Szilágyi
Albertné Wolf Margit (1894), Schwalm Dá
nielné SchwaJm Julianna (1907), Varjú
Györgyné Bakulya Mária (1925), Tóth End
re (1932), Megyei Lajos (1911), Jónás Róza
(1914), Faggyas Mátyás (1908), Mogyorós
Mihály (1909), Kiss Imre (1905), Hegedűs

Jánosné Bula Mária (1905), Lach Gyuláné
Buczké Margit (1905), Fekécs Frigyes
(1901), Kállai István (1927), Szonda István
(1913), Árvai Mihály (1907)
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Mégis csak lesz
n udistastrand

a Templomzugban

Kner Bridzs Club

KŐRŐSPARTIJULIÁLlS
Gyomaendrődön

Reggeltő! estig tartó színpadi
programokkal tarkított

népmúvészeti kirakodó vásár

étel- ital szolgáltatás

Minden kedves érdeklődőt

sok szeretettel vár a rendezőség!

Ismét megrendezésre kerül.
1990. július 22-én a

Gregor József operaenekes
a Szegedi Nemzeti Színház
Operatársulatának vezetője

Frankó Tünde
a Szegedi Nemzeti Színház

Operatársulatának magánénekese
Égetó Mária orgonamúvesz

Jegyek 70.- és 50,- Ft-os árban
a Múvelódési Központ pénztárában.

vagy telefonon
a 31-777-es számon igényelhetók

(Hősökútja végén, a Hármas-Körös
szabad strandja mellett)

A Katona József
MűvelódésiKözpont rendezésében

7990. július 76-án 20 órakor

ORGONAHANGVERSENY
a gyomaendrődi református templomban

Közremúködik

A gyomaendrődi Bridzs Club fel
vette a Kner nevet a család és a helyi
nyomda beleegyezésével. A club
tagsága tovább bővült a szarvasi
sporttársak jelentkezésével.

• Komolyzenei est! • Komolyzene; est! •

'L.-

A gyomaendrődi Liget-fürdő pályázatot írt ki a Templomzugi
strand bérbeadására. A május 10-i határidőre három pályázat érke
zett s ezek közül a bíráló bizottság (Knapcsek Béla, Nagy Pál, Vass
Ignác) a Praktik Kisszövetkezet elképzeléseit találta legmegfele-

J lőbbnek. Ily módon a Praktik 3 évre bérbe vette a szabadstrandot,
amely évről évre ráfizetéssel működött. Mint azt Jenei László
elnöktől megtudtuk, a Praktik a szolgáltatások és az üzemel

tetés szín\onalát kivánja emelni. A srand te-
rületén bővíteni kivánják az étel- és italárusí-
tást, lesz csónakkölcsönzés, és egy elkülöní
tett részen sátorozásra alkalmas helyet alakí
tanak ki. Emellett szabadtéri rendezvényeket
is szerveznek majd a vízparton.

A Praktik egyik merész elképzelése szerint
strand egyik részén a nudisták élvezhetnék
a napfényt.

A Praktik évente 60 ezer forint bérleti díj at
fIzet a Liget-fürdőnek.

Harcsa
a

fürdőkádban

~
képeA ken lát
ható két

hal nem ugyan
az. Mind a ket
tőt Rajkó Sán
dorfogta. A für
dőkádban egy
25 kilós harcsa
látható, ami jú
nius 3-án a Hár
mas-Kőrösben,
kuttyogtatva
akadt a horogra. A karón lógó 37
kilós harcsát május 27-én hason
ló módszerrel emelte szárazra
Rajkó Sándor, szerencsés hor
gász.

Gyomaendrődi Híradó
GyomaendrődVáros Tanácsának lapja. Felelős szerkesztő: Homok Ernő. Kiadja: Gyomaendródi Városi Tanács. Gyomaendród, Szabadság tér l.

Telefon: 67/31-320. Felelős kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomdában, Gyomaendrőd. Kossuth u. 10-12.
Vezérigazgató: Balog Miklós. Terjesztik a gyomaendrődi postahivatajok és hirlapárusok.

Engedélyszám: ilii PHF1108/BE ISSN 0238-8391
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A yamalendrődi Híradó
.külö Iszáma

A Gyomaendrődi Híradó kezé
ben lévő különszámának kiadá
sát a felelős kiadó Városi Ta

nács a jelenlegi "rendkívüli" helyzetre
tekir,tcttel határozta el.

Ennek egyik eleme az évről évre visz
szatérő vádaskodás a tanácsi testületek
és a vezetés irányába. Ezek lényege,
hogy az endrődi településrész az egyesü
léssei hátrányos helyzetbe került, nem
fejlődik, sőt visszafejlődik.

A másik tényező a közelgő önkor
mányzati választás, melyen az új parla
ment által közeljövőbenelfogadásra ke
rülő törvények alapján kerül megválasz
tásra a városi kép"iselő-testületés a pol
gármester.

A készülő önkormányzati törvény
tervezetében a települések önálló ön
kormányzathoz való joga kiemeIt hang
súlyt kapott. Ennek megismerése akti
vizálta az eddig megtett úttal egyet nem
értőket. Tapasztalható és várhatóan az
elkövetkező hónapokban is tapasztal
juk, hogyapártok érzékenyen figyelik
a lakosságreagáiást e kérdésben, és fel
használják politikai céljaik érdekében.
A demokratikus többpárti rendszerben
ez természetes dolog, de nem használ
a jövőnknek és városunk tekintélyé
nek, ha ezt öncélúan teszik, mert a
külső szemlélőben nem értékeink, ha
nem vívódásaink, marakodásaink rög
ződnek.

A különszámban arra törekszünk,
hogy lehetőleg szemléletes módon be-

mutassuk az elmúlt 10 év eredményeit
- utalva a megvalósítás nehézségeire, az
akadályozó tényezőkre. Vállalkozunk
arra is, hogy érzékelhetők legyenek
a két régi település, Gyoma illetve End
rőd területét érintő, valamint az egész
települést érintő közös fejlesztések.
A forintösszegek mellett fontos teret
szánunk a konkrét, kézzelfogható ered
mények bemutatásának, mert az min
denki számára könnyebben érzékel
hető.

Az újságot átolvasó gyomaendrődila
kosokat arra kérjük, hogy legyenek bi
zalommal a leírtak iránt, mert azok a té
nyeken alapulnak. Az eredmények és
problémák summázásánál ne a mai ne
héz életviszonyok miatti elkeseredés
motiválja a megítélést, hanem a valósá
ga egy olyan időszaknak,melyben rend
kívüli rossz adottságainkat leküzdve fe
jeztük be az első és indítottuk a második
vízműprogramot,a megyében a városok
nagy részénél évekkel előbb megvalósí
tottuk a crossbar rendszerűtelefont, be
kapcsolódtunk a gázellátásba és ma már
az utcák felében kész az elosztó hálózat,
több mint kétszeresére emeltük a bur
kolt utak hosszát, és a szennyvízhálóza
tot. Elkészült a művelődési központ,
a tornacsarnok és épül az új ipari iskola.
Korszerűbb posta, OTP, mozi és vasút
állomás szolgálja lakosságunkat. Meg
valósítottuk a helyi földhivatalt, és
a rendőrőrsöt.

Az idősek gondozásában mindenkit

megelőzünka megyében. Ennek fő bá
zisát képezi az elmúlt években épült 3 új
idősek napközije, és a most épülő - szo
ciális otthont is pótló - negyedik intéz
mény. A fiatalok sajátos igényei kielégí
tését szolgálták a felsorolt oktatási és
művelődési fejlesztések. Ezen kívül ed
dig 158 család lakáshoz jutását segítet
tük. Bevezettük a gyermekkörzeti orvo
si rendszert, melyben ma már 3 gyer
mekorvos végzi feladatát. A továbbta
nulást jól segíti a szakmunkásképző is
kolák szakközépiskolává fejlesztése és
a gimnáziumban bevezetésre került ke
reskedelmi szakközépiskolai képzés.

A lakosság egészségügyi ellátásának
javítására gyermekorvosi rendelőket

alakítottunk ki Gyomán és Endrődön is.
Korszerűsítettük a belgyógyászatot és
a tüdőgondozót. Ez utóbbiban lényege
sen szélesebb területen lehet végezni
a röntgenes vizsgálatot. Kialakítottunk
egy sebészeti rendelőt.

.Az 1982. február l-én életbe lépett
egyesüléskor a VI. ötéves terv második
évét kezdtük el.

A
z alakuló tanácsülés kimondta,
hogy a középtávú tervet nem kell
átdolgozni, hanem az eredeti

endrődi és gyomai tervet kell összevon-
ni és végrehajtani.

A valós helyzet bemutatását szolgál
ják a következő oldalakon leírt tények.

Jenei Bálint tanácselnök

Mégiscsak lesz népszavazás!
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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 körü ellátása érdekében - folytatni
kell. A településpár több évtizedes gazdasá
gi, kom'l1unális, szociális, kulturális téren
való együttműködésének eredményei mind
annyiunk előtt ismeretesek.

A szellemi és anyagi erők jobb kihasználá
sa érdekében mind 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 Építöipari Szövetkezetek.

A tanáCsok a lakossági alapellátás javítása
érdekében hozták létre aszülöotthont,
a mentőállomást, a szemorvosi szakrende
lést, a vízművet, amely már 1964 tavaszára
Endrödre 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 tervszerübb
alakítását. "

Farkas Sándor gyomai tanácselnök:
"Gyoma-Endrőd településpár az

100711971. Clll. 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 megszűnése után egyértelművé

vált, hogy a további fejlődés legcélraveze
több útja az egyesülésben és később a város
sá fejlesztésben rejlik. Ebben a szellemben
vált mind szorosabbá és céltudatosabbá 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 bizonyítja a közös Víz- és
Csatomamű társulás tevékenysége, a meg
épült több száz többszintes OTP-öröklakás,
mely sok száz endrödi, gyomai családnak biz
tosít korszerü lakáslehetőséget...

Egyesült a két ÁFÉSZ, az Endrődi Taka
rékszövetkezet Gyomára is kiterjesztette
működési területét. összevontuk a két ta
nácsnál működő Építő és Karbantartó űze
meket.

2

Az eddig vázolt tények alapján is meg
állapítható, bogy a két nagyközség együtte
sen látja el a két településre kiterjedöen
a gazdasági, igazgatási, oktatási, egészség
ügyi, müvelődésügyi, 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 falugyl1léseket (ré
teggyűJéseket) 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 Gyomaendröd Tanácsa bizottságait és
tisztségviselőit.

Történelmi döntés volt ez, meghatározó
a két nagymúJtú település jövőbeni fejlődé

sében. Magában hordozza a várossá fejlődés

felgyorsításának lehetőségét, de követelmé
nyét is.

Az előzőekből következik, hogy az egye
sült Tanácsra és bizottságaira, valamint tiszt
ségviselőire nagy feladatot és felelősséget ró
a jövő céltudatos építése, a jelen problémái
nak megoldása.

A feladatok fö 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 várbató bekö
vetkezését.

A feladat végrehajtásáboz 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 részfalugyüléseken megjelent választó

polgárok egyetértettek és támogatták a két
nagyközség egyesítésének kezdeményezé
sét. Endrődön 22 fe!szólaló volt, 4 fő tartóz
kodott véleményének nyilvánításától. (Gyo
mán 350 felszólaló volt, és 5 fő ellenezte az
egyesítést.) ... "

Farkas Sándor:
,.A két nagyközség közigazgatási területe

széles frontoll kapcsolódik; gazdasági, kultu
rális, kereskedelmi, egészségügyi,
állategészségügyi és ellátási vonatkozásainak
összefonódottsága ugyancsak a jelenlegi
igazgatási forma megváltoztatásának, a két
nagyközség egyesítésének sds'(ninj mutat. . .'·

M.L.

Mozgalmas volt Gyomaendrődön az 1982
es év, hiszen alig kezdődött el, sor került
a községi Pártbizottságot megválasztó párt
értekezletre, majd következtek a tanácstagi
beszámolók, a KISZ-bizottság megválasztá
sa, az április 4-i falugyülés, a Hazafias Nép
front egybeolvadása, az Önkéntes Tűzoltó

Szervezet egyesülése és számos más es~

mény.
Az eltelt év során örömmel és köszönettel

tapasztalbattuk, hogy a lakosság bizalom
mal, előítélet nélkül fogadta el az új testüle
teket és vezetöket .

Bizalmát 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,

őszinte és tárgyilagos légkör alakult ki, ami
fokozta az aktivitást.

Az 5 fós kirendeltség létrehozásának he
lyességét az élet bebizonyította. Munkájuk
kal jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az
endrődi rész lakossága nem érezte komo
lyabban a központi tanácsháza távolabbra
kerülését ..."

Gyomaendrőd, 1982. december 31.
Szakál József Jenei Bálint
pb-titkár tanácselnök

(Megjelent a Gyomaendrődi Híradó 1982.
decemberi számában)
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Endrődi tervek
Kivonat

az Endrődi Nagyközségi Tanács 1981. V. 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

1990. JÚNIUS

337968 E Ft-ot
12ű 328 E Ft-ot

"Napirendi pont tárgya: A Nagyközségi Tanács VI. ötéves tervidőszakára sz616
középtávú kommunális, fejlesztési, pénzügyi és felújítási tervek megtárgyalása,
j6váhagyása.
Napirendi pont előad6ja: Szilágyi Imre tanácselnök.
Szilágyi Imre tanácselnök kiegészítésében a következőket mondta el.

A terv elkészítése során szintén az alapellátást vettük figyelembe, továbbá
ajelölőgyúléseken elhangzott ellátást érintő kérdéseket.

A terv valamelyest nyitott, ami főleg a bevételt érinti, hiszen a több bevétel
ből több feladat megoldhat6. Erre megvan a lehetőségünk a következőtervidő

szakban.
A Békés Megyei Tanács ez év áprilisában j6váhagyta a megye VI. ötéves

tervidőszakára sz616 középtávú tervét. Döntött többek között a felsőbb tanácsi
támogatás mértékéről Endrőd nagyközségi Tanácsot érintve is. Döntése alap
ján részÜDkre az 1981-es évben hiteltörlesztésre 1 milli6 Ft összeget hagyott
j6vá. Ezzel az 1981. évi fejlesztési alap bevételének fő összege 2473000 Ft-ra
m6dosul.

A tervidőszak további részében fennmarad6 4milli6 Ft hitel esedékesség tör
lesztésére felsőbb tanácsi támogatás címére kérelmÜDket minden évben külön
kell benyújtani. Ennek alapján a középtávú tervünk 1982-1985. évig 1-1 milli6
Ft-tal csökken, mind a bevétel, mind a kiadás tekintetében. így a fejlesztési alap
bevételi forrásának fő összege 9833 OOO Ft-r615 833 OOO Ft-ra m6dosul, ugyan
csak a kiadás fő összege is 9833 OOO Ft-r6l5 833 OOO Ft-ra m6dosul ...

1411981. (V. 29.) Th. számú haJározat
1. A Nagyközségi Tanács Endrőd nagyközség 1981-1985. évi középtáVÚ költ

ségvetési tervét
113575 MFt bevétellel,
113 575 MFt kiadással
ebből felújítás
11544 MFt bevétel,
11544 MFt kiadás.

2. A nagyközség középtávú fejlesztési tervét
5833 MFt bevétellel,
5833 MFt kiadássaI,
6000 M Ft társadalmi munka értékkel, részleteiben az elóterjesztésben

foglaltaknak megfelelően j6váhagyja.
Határidő: 1985. december 31.
Felelős: a Végrehajtó Bizottság."

Szilágyi Imre tanácselnök által előterjesztett szöveges részben a fejlesztési
lehetőségeket a következőképpen összegezte: "... Fejlesztési alap: A Nagy
községi Tanács VI. ötéves tervének fejlesztési alap előirányzata ~Z előző

tervidőszak előirányzatának csak kis hányadát képezi. Az V. ötéves tervben
ténylegesen 32422000 Ft-ban realizálódott a teljesítés. ezzel szemben a Vr.
ötéves terv előirányzata 5833 OOO Ft-ban jelent
kezik. Ebből a két számadatb6J is kitűnik, hogy
a következő tervidőszakban fejlesztési lehetősé

geink minimálisak, sőt úgy lehet értékelni, hogy
bevételeink csak az V. ötéves tervben vállalt kö
telezettségek egy részét tudja fedezni. Ezért vált
szükségessé, hogy az előző tervidőszakban

igénybevett 5000 MFt hitel visszafizetését maga
sabb tanácsi hozzájárulásb61 tervezzük."
A gyomai tanács VI. ötéves tervében a
- müködtetésre 152331 E Ft
- fejlesztésre 68700 E Ft

összességében 221031 E Ft
szerepelt.

Az egyesüléskor összevont VI. ötéves terv en
nek megfelelően az alábbiak szerint alakult.
- működtetésre, fenntartásra: 265906 E Ft
- fejlesztésre 74533 E Ft

A terv teljesítését értékelő 1986. májusi ta
nácsülés határozata szerint a VI. ötéves tervben

- müködtetésre
- fejlesztésre
fordítottunk.

A fejlesztésnél jelentkezett 5,2 millió forint pénzmaradvány a tornacsar
nokra összegyújtött adakozásb61 származott.

A VI. ötéves tervben megval6sult fontosabb fejlesztések és felújítások.
Utak:

Kerékpárút, Október 6.-lak6telepi út, Pásztor János út, Áchim utca
alapja, Kilián tér, Erzsébet Liget, Mező Imre lak6telepi út, Selyem út, Cso
konai utca, Madách utca, Kodály Zoltán utca.
Vizel/álás:
Vízműprogram folytatása, Öregszőlőben vizhál6zat kiépítése, Kocsorhe

gyi és Nagylaposi kút fúrása, Győzelem tsz kútjának bekőtése.

Egészségügyi és szociális el/álás:
Öregszőlői ÖNO kialakítása, gyermekorvosi rendelő kialakítása Endró

dön, orvosi ügyelet kialakitása Endrődön, endrődi ÖNO felújítása, endrődi
rendelő felújítása, belgy6gyászat korszerűsítése.
Endrődön önáll6 gyermekkörzeti orvosi rendelés került bevezetésre.

Oktatás, közművelődés:
Blaha L. úti 6voda felújítása, bővítése, Déryné Művelődési Ház és könyv

tár felújítása, Lenin úti óvoda bővítése, Katona J6zsef Művelődési Központ
rekonstrukci6 indítása.
Lakásépítés:

91 db OTP-s társasház és 26 tanácsi lakás építése az Oh.'6ber 6.-lak6tele
pen, 2 db pedag6gus szolgálati lakás Endrődön, 2 db orvosi szolgálati lakás
Gyomán. Kialakitásra kerűlt 97 db teljesen közművesített telek az Újkertso
ron. Előkészítettük a Kollman telepi lakásépítést.
Infrastruklúra:
Elkészült az új 1000 állomásos telefonközpont és bekapcsol6dtunk az orszá
gos távhív6 hálózatba. Elkezdődött a Szarvas várossal közös gázprogram,
melyre 1985-beo 18500000 Ft-ot kö[töttünk. Megépült 1 km szennyvízcsa
torna aTompa M. úton. A közvilágítás átállt teljesen a higanygőz lámpákra.
Egyéb:

Elkészült az új Cs6kási zugi átjáró, elkezdődött (átvett pénzből) az új
MHSZ bázis építése. Kidolgoztattuk a település csapadékvíz-elvezetési háló
zat tanulmánytervét és a hosszú távú fásítási és parkosítási tervet. Létrehoz
tuk a Családi Irodát. Megyei támogatásb61 felújítottuk a Tanácsházát és
alkalmassá tettük a városi feladatok elvégzésére.

Az első néhány év kedvező fejlődési folyamatának eredménye volt az
1984. j;muár l-től kapott "városi jogü nagyközség" rang, és a körzetközponti
szerepkör.

Ez az elismerés a VII. ötéves terv anyagi lehetőségeit lényegesen javította
és megalapozta várossá nyilvánításunkat.

Endrőd aszázadfordulón

3



1990. JÚNIUS GYOMAENDRŐDIHíRADÓ - KÜLÖNSZÁM

Fejlesztési kiadá ok ágazati bontásban
(1986-1990>

Gyoma az 1910-es években

Gyomán Endrődön Közösen Összesen

Gázhálózatra 12361 12989 26508 51858
Útépítésekre 10990 3428 8893 23311
Vízbázisra
és szennyvízprogramra 18647 12512 13777 44936
Villamosításra 4415 2693 - 7108
Kereskedelem 1430 1400 - 2830
Egészségügy (ÖNO-k) 1902 3233 244 5379
Kulturális, oktatási ter. 44037 1000 22311 67348
Tanácsigazgatás - - 5467 5467
Személyi és gazd. szolg. 2613 2159 49699 54471
Egyéb kiadások

28500 28500- hiteltörlesztés - -
- kötvények kamata - - 9500 9875
- PV bázis - - 1596 1596

Összesen: 96395 39414 166870 302679
71% 29%

Összesen: 135809 166870 302679
Lakónépesség aránya 10232 fő 6163 fő 16395 fő

62,4% 37,6% 100%

millió
18
6
~

265

millió
2,6
2,5
5,1

millió
16,0
3,6

-.12
21,5

millió
7,7
4,0

-U
13,8

Vízgazdálkodás:
Vízműtársulatnakátadás
Hitel- és kamattörlesztés
Közkifolyós vízdíj, árokásó

Kulturális ellátás:
Ipari iskola
Művelődésés sporttámogatás
MHSZ Székház

Személyi és gazdasági szolgáltatásból:
Lakásprogramhoz millió

- fiataloknak 20,0
- lakásmobilitás 5,2
- telekkialakítás 15,6
- lakáshitel + kamat törl. 6,2
- intézményi dolg. lakás-

vásárlási támogatása ...12
48,5

Építők anyagkereskedésében
Ipartelep u. 5.

most érkezett

szerkezeti csövek
1 col 81,- Ft/fm, 5/4 col1 03,- Ft/fm

A csövet 7,50 Ft/db díjért
kívánság szerint méretre vágjuk

Bitumen
30 kg-os zsákokban 396,- Ft-ért

Várjuk az érdeklődőket!

A számadatokból kitűnik, hogy a fej
lesztési pénzeszközök mintegy 55%-a
egyaránt érinti az összes lakosságo!.
A közös célokra fordított fejlesztési for
rások mutatják meg legszemléleteseb
ben, hogy az utóbbi öt évben fejlesztési
politikánk a lakosság döntő többségét
érintő célok megvalósítására irányult.

Ha néhány mondatba akarjuk ezt tö
möríteni, akkor elmondható, hogy meg
teremtettük az összes közmű alapjait és
többségüket ütemesen fejlesztettük
(víz, szennyvíz, telefon, úthálózat, gáz
hálózat). Fejlesztettük a középfokú el
látást (földhivatal, rendőrőrs, egészség
ügy, oktatás). Kiemelten gondoskod
tunk a hátrányos helyzetű rétegekről

(öregek, fiatalok).
Mindezek mellett jelentős lépéseket

tettünk az idegenforgalom fejlesztésé
ért és a kömyezetvédelemért.

Elért eredményeink gyümölcse a vá
rosi rang.

Tanácsigazgatás:
Tanácsháza fűtés

számítástechnikai program

A VII. ötéves terv jelentősebb el nem
különíthetőkiadásai
Gázprogram:

OKGT-nek alapberuházásra
Kötvény, hitel és kamat
Alapberuházás tanácsi része

lényegesen több, mint a fejlesztésben
lévő különbség.

A tornacsarnok és a művelődési köz
pont beruházását sérelmezők vélemé
nye emellett azért sem helytálló, mert
ezen intézmények használói döntő mér
tékben a gyerekek, ezért az Október 6.
lakótelepre helyezésükkel továbbra
sem lenne tornaterme, és művelődési le
hetősége a gyomai gyerekeknek.

Az adatok tükrözik, hogy az endrődi

terület a 37,6%-os lakossági arányához
51064 E Ft fejlesztési alap járna az ará
nyos elosztás elve szerint, de ennél
11650 E Ft-al kevesebb a felhasználás.
A különbség nem lehet sérelmes, mert
a működés területén bőségesenellenté
telezzük az egységes pénzalapból.
Szemléletesen tükrözi ezt a bölcsődék

re, öregek napközijére és a szociális se
gélyekre fordított összeg. Gyomaendrő
dön évente ezen feladatokra 29768 OOO
Ft-ot fordítottunk, melyből Endrődön

17687 OOO Ft-ot használunk el. A lakos
ságszám alapján számítotthoz képest így
évente 6,5 millió forinttal többet fordí
tunk az endrődi feladatokra. Öt évre ve
títve ez meghaladja a 30 millió forintot,
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A Gyomaendrődi Városi Tanács
VII. ötéves tervének (1986-1990) alakulása

Bevételek kimutatása

(ezer Ft-ban)

Eredeti Várható
terv teljesítés

Állami támogatás 157248 522264
- fejlesztési célra 98159 94750
- működési célra 59089 402781
- pályázaton nyert

támogatás 6120
- céltámogatás 47400 18613
Helyi bevételek
- fejlesztési célra 73573 117903
- működési célra 508057 400070
- kötvénybevétel 25000
- hitelbevétel 27000 55286
Átvett
pénzeszközök 3500

Összesen: 813 278 1124023

Megjegyzés: Az eredeti terv az 1986-ban elfogadott VII. ötéves tervadataival egyező,
várható teljesítésben az 1986-89. évek tényleges adatai és az 1990. évi várható bevéte
lek szerepelnek a tanácsülés által elfogadott terv szerint.

1990. JÚNIUS

Gazdálkodók,
. .
Jogi

személyek
figyelmébe!

1990. év második felében
az Endrőd és Vidéke
Taka rékszövetkezet

megkezdi jogi személyek
számlavezetését

Hitel, kötvénybevételek
(ezer Ft-ban) Várjuk Kft-k,

1986 1987 1988 1989 1990 Összesen Rt-k, intézmények
Lakástám. hitel 900 2700 3650 3650 2600 13500 és más gazdálkodó
Célhitel szervek
- gázvez. építésre 12500 12500

jelentkezését- szennyvízháJ. ép. 7500 7500
- vízhálózat ép. 5000 5000
- telekkialakítás 15000 15000
- Camping 786 1000 1786

Hitel összesen: 20900 7700 3650 19436 3500 55286
Kedvező kamatfeltételek

Kötvények
Alkalmazkodás

- kommunális kötv. 25000 25000 az üzleti élet

Hitel, kötvény össz. 20900 32700 3650 19436 3500 80286 változásaihoz

Megjegyzés: A gázhálózat külső gerincvezetékéhez 1985-ben kibocsátott 5 millió
Rugalmasság/Megbízhatóság

forintos takarékszövetkezeti hitel a kimutatásban nem szerepel.

HiteltörJesztés, kötvénytörJesztés Bízzon bennünk,
(ezer Ft-ban)

legyen
1987 1988 1989 1990 Összesen Fenn-

maradó azügyfelünk!
Gázvez. ép. hitel 2500 2500 2500 2500 10000 2500
Szennyvízhál. fejl. 750 750 1500 1500 4500 3000
Vízbázis fejl. hit. 1000 1000 1000 3000 2000
Lakástámogatási hit. 150 240 510 1000 11400 Endrőd és Vidéke
Telekkialakítási hit. 5000 5000 10000
Gázkötvény 5000 5000 Takarékszövetkezet
Kommunális kötvény 25000
Camping hitel 1800

3250 4400 5240 15510 28500 55700

Megjegyzés: Az 1990-ben visszafizetésre ütemezett takarékszövetkezeti hitelt 1985-
ben vettük fel. 1986. éva táblázatban nem szerepel, mivel ebben az évben nem volt
visszafizetési kötelezettség.
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A VII. ötéves tervidőszakban megvalósult
célkitűzések

(~ G_AZ_'_P_R_O_G_R_A_M ~)

A tervezett 24 km gerincvezeték
helyett 27 km készült. Terven felül
elkészült Öregszőlőben 1 km utcai
vezeték. A belterületen tervezett 30
km utcai elosztó vezeték helyett ez
év végére elérjük az 50 km-t. Min
den lakótelepi lakásba bevittük
a gázvezetéket. Megterveztettük az
egész település gázelosztó vezeték
hálózat tervét.

(~ V_íZ_P_R_O_G_R_A_M )

Befejeztük a második (42 millió
forintos) vízprogramot. Ennek ke
retében megvalósul:

- a tervezett 1500 m3 helyett 3500
m3 vízbázisnövekedés

- a nagylaposi önálló kisvízmű

- az 1. sz. vízműtelep rekonstruk-
ciója, mely lehetővé tenné a ther
málfürdő önálló hidegvízellátását.

(~__S_Z_E_N--,-N_YV_í_Z_P_R_O_G_R_A_M_~)

A tervezett 2000 m szennyvízcsa
torna helyett megépül az év végéig
cca. 12 OOO m.

- 1985 végén az összes szennyvíz
csatorna-hálózat nem érte el a 9000
métert, tehát több mint duplájára
nőtt.

Elkészül a szippantásos szenny
vízbefogadó műtárgy.

(~_U_'T_É_P_íT_E_"S_IP_R_O_G_R_A_M_~)

A tervezett 7-8 km belterületi
burkolt út helyett kiépítünk év vé
géig cca. 17 km új útburkolatot,
mely duplája az 1985. évi összes ta
nácsi útnak.

Terven felül leburkoltuk a teme
tői utak egy részét. Külső forrásból
elkészült 5 km külterületi burkolt
út. (Zsófia majorhoz, Siratóhoz és
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a Soczó zugba.) Felújítottuk a Kos
suth utcát és a Vörös Hadsereg ut
cát, befejeztük az Áchim utcát.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
GAZDÁLKODÁS

TERÜlETÉN

Elkészült a szállást biztosító
ÖNO (Homoki házban), a nagyla
posi ÖNO és készül a Felszabadulás
úton az átmeneti szállást biztosító
ÖNO.

Kialakitásra került a gyomai
gyermekorvosi rendelő. Korszerű

sítve lett a tüdőgondozó, ahol kibő
vült a röntgenezési lehetőség.

Kialakításra került a sebészeti
rendelő.

c LA_KA_'S_P_R_O_G_R_A_M__~)

A tervezett 41 db OTP-s lakás he
lyett 45 db épült.

Az Újkertsori teljesen közműve

sített telkeken 22 lakás épülőben,

további 6--12 lakás kezdése várható
1990-ben.

( K_O_'R_N_Y_E_Z_E_TV__É_D_E_L_E_M_~)

Felszámoltuk a régi szemétte
lepet.

Új szeméttelep épült - bekötő

úttal.
Kiszélesedett a kukás rendszerű

szemétszáUítás.
Évente két alkalommal lomtala

nítási akciót szervezünk.
Elkezdődött a konténeres sze

métszállítás.
Várhatóan az év végén elkezdő

dik az endrődi üdülőterületi holt
ágak összekötése és egységes vízcse
réje megvalósul.

(~__I_D_E_G_E_N_F_O_R_G_A_L_O_M__~)

Thermálfürdőfelújítása
Camping korszerűsítése

Templomzugi szabad strand fej
lesztése
GyomaendrődiNyár programjai

KERESKEDELEM,
SZOLGÁLTATÁS

TERÜlETÉN

KUNSÁGI ABC létesítése
Kollmann telepi szerviz kialakí

tása
Endrődi Szolgáltató Ház megvé

tele és felújítása

OKTATÁS
MŰVELÓDÉSTERÜlETÉN

MűvelődésiKözpont rekonstruk-
ciója

Tornacsarnok felépítése
Ipari iskola építésének elkezdése
Minden középiskolánk érettségit

adó szakközépiskola lett
Beindult a kereskedelmi szakkö-

zépiskola a Gimnáziumban
Mozik korszerűsítése

Kisegítő iskola áthelyezése
Zeneiskola új helyre költöztetése

és bővítése

( EGYÉB FEJLESZTÉSEK )

Új OTP-fiók kialakítása
Posták korszerűsítése

MHSZ-bázis bővítése

Polgári védelmi bázis építése
Népfront székház kialakítása
Közvilágítás korszerűsítése

Orvosi rendelő, tanácsháza és
tornacsarnok thermálfűtésre állí
tása

Számítógépes hálózat kiépítése
a tanácsházán

Földhivatallétrehozása
Rendőrőrs létesítése
Vasútállomás korszerűsítése

Elkezdtük a csapadékvíz-csator-
nák átfogó rendbetételét

Előkészítettüka fásítási program
ütemesebb megvalósítását
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A számadatok és a megvalósult
fejlesztések alapján megállapítha
tó, hogy VII. ötéves tervi célkitűzé
seinket a fejlesztési alap 30 millió
forintos központi csökkentése elle
nére 80 millió forinttal túlteljesítet
tük. A felvett hitelek döntő többsé
ge 9-11 %-os kamatú és a közműve

sítési programhoz, valamint a fiata
lok lakásépítésének támogatására
használtuk fel.

Figyelembe véve az inflációt és
a rohamos áremelkedéseket, véle
ményem szerint a hitelek felvétele
településünk fejlődésére rendkívül
pozitív hatású volt.

Elkerillbetetlen szólni arról, hogy
mi várható abban az esetben, ha
Gyomaendrőd szétválik és önálló
két település jön létre.

Mivel a jövőbe nem látbatunk,
ezért csak arra térhetek ki, ami biz·
tosra vehető.

1. Az egyesülés előtti közigazga
tási határok visszaállításával önálló
sul Gyoma és Endrőd.

2. Gyoma valószínű város lesz,
Endrőd nagyközség lesz.

3. Rendezni keD közös anyagi dol
gainkat. Ehhez külső, pártatlan
szakértőketkell felkérni. Nagy való
színűséggel lakossági létszám ará·
nyában oszthatók el az 1990. január
1. utáni hitel- és kötvénykötelezett
ségek.

4. Az önállóvá vált települések
központi bevételei hasonlóan kép
ződnek, a helyi bevételek várhatóan
Gyomán kedvezőbbek lesznek az
erősebb gazdasági alap következ
tében.

5. Az endrődi költségvetésből

a működtetésre forditandó pénzesz
közök aránya lényegesen nagyobb
lesz, ezért a fejlesztési lehetősége

kedvezőtlenebbül alakulhat.
6. Önálló önkormányzatot kell

választani és Endrődön létre keD
hozni a szakigazgatási apparátust.

7. A szétválás bizonyára hátrá
nyos lesz az erőkoncentráció és az
összehangolt fejlesztés szempontjá
ból, de kedvező hatássallebet a la
kosság mozgósítására, az egészsége
sebb lokálpatriotizmusra.

Mindezeket és sok más tényezőt,

úgy mint a földrajzi közelséget és
összefonódásainkat is figyelembe
véve kell döntenünk arról, hogyan
tovább.

Gyomaendrőd,1990. június 6.
Az összeállítást Jenei Bálint tanács
elnök készítette

ÉpíTKEZŐK, VÁSÁRLÓK
FIGYELMÉBE!

Szövetkezetünk építőipari Raktárházából vásároljon kedvezményesen:
Zsákos cementet,

5 tonna mennyiség felett 25 km-es körzetben
díjmentesen a helyszínre kiszállítjuk
Betonacélt, különböző mérete[~ben

kívánságra leszabást, összeszerelést is vállalunk
Oltott meszet, zsákosat, ömlesztettet

kérésre helyszínre szá II ítjuk
Kevert betont megfelelőszemszerkezettel, kívánt szilárdságút

kérésre mixer kocsival helyszínre szállítjuk
Megrendelni és vásárolni lehet

a Fa- és Építőipari Szövetkezet Raktárirodájában
Gyomaendrőd, Ipartelep út. Tel.: 67/31-614

Kedvező határidőre:

Építőipari tervezést, bonyolítást és kivitelezést vállal unk
Fa- és ÉpítőipariSzövetkezet

Gyomaendrőd, Kossuth u. 61-63. Tel.: 67/31-833

Várjuk érdeklődésüket!

7



1990. JÚNIUS GYOMAENDRÖDI HíRADÖ - KÜLÖNSZÁM

Heten nemet mondtak,
A rendkívüli tanácsülésen

Mint arról a Gyomaendrődi Híradó májusi
számában már beszámoltunk, a Magyar De
mokrata Fórum helyi szervezete május lO-én
este a Déryné Művelődési Házban lakossági
fórumot szervezett. A téma a két település,
Gyoma és Endrőd viszonya. Afórumot köve
tően május 21-én agyomaendrődiSzabad De
mokraták levélben kezdeményezték atanács
nál a népszavazás harminc napon belüli kiírá
sát a két település szétválása vagy együttma
radása érdekében. Ugyanezen a napon Ki
szely István a Magyar Néppárt képviseleté
ben levelet juttatott el a tanácshoz, mely sze
rint a népszavazást csak a "közeljövőben

megjelenő önkormányzati törvény jogerőre

emelkedése után tartj ák szükségesnek", te
hát ahelyhatósági választások után. Ez az írás
azonban nem minősíthető helyi népszavazás
kezdeményezésének. Május 23-án az MDF
helyi szervezete is kérte, hogy a népszavazás
ügyében foglaljanak állást a tanácsülésen.
A május 23-i tanácsülésen azonban nem je
lent meg a tanácstagok kétharmada, így má
jus 29-ére rendkívüli tanácsülést hívtak össze.

A 45 tanácstagból 38-an vettek részt,
s megjelentek a pártok helyi képviselői is. Az
ülés elején dr. Jánosik Bertalan (vb-tag) fel
olvasta a Gyomaendrődi Honismereti Egye
sület levelét: "Örömmel vettük tudomásul,
hogy az MDF felvállalta az ún. gyomaendrő
di ellentéteket, amely immár országos hírűvé

vált. Úgy tünt, hogy az MDF végre arra kí
váncsi, hogy mi a baj és azt akarja tudni,
hogy mi a teendő. Úgy tudtuk, megbeszélés
lesz. Ám falugyűlésre mentünk, ahol az
a kérdés várt bennünket, hogy döntsük el, le
gyen-e népszavazás. Tehát a jó szándék vala
hol, valakiknek az érdekei miatt megválto
zott. Ez a falugyűlés legalább annyit ártott
a gyomaendrődi megegyezésnek, mint egy
egy élesebb endrődi hang.

Hogy kik és miért váltottak, az a későbbi

beadványokból és az események erőszakos

felgyorsításából világossá vált. Mi tisztelet
ben tartjuk apártok eröteljes készülődéseit
a helyhatósági választásokra, segítjük is, hi
szen letéteményesei az új, demokratikus re
ményeinknek, de:

1. Az a véleményünk, hogya népszavazás
sal kapcsolatos eseményekben a pártérdekek
v.álta.k....elsódlegessé és a faluközösség sorsa
M11érbe~zorult.: Nem táj&ozódtak kellően
a pártok a felvállalt üggyel kapcsolatban,
nincsenek elegendő inforrnációik Endrődről.

Ha a település sorsa lett volna az elsődleges,

akkor nem sürgették volna az eseményeket,
nem az lenne a fontos, hogy kié a "bázís idő'
pont", hanem a jó megoldás.
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2. Arra a kérdésre, hogy mit akarnak az
endrődiek, azt válaszoljuk: fejlődni. Munka
lehetőséget, emberi, netán európai életkö
rűlményeket, nyugalmat. Tehát a fejlődés

a cél, a szétválás vagy együttmaradás csupán
módszere, eszköze lehet a célnak, ugyanúgy,
mint a pártok jelenlegi vagy jövendő ereje.
Azt a módszert és azt a pártot fogjuk támo
gatni, amely a legjobban szolgálja a fejlő

dést. Reméljük, az új önkormányzati döntés
jó eszköze lesz a fejlődésnek.

3. Úgy gondoljuk, hogy most a népszava
zást sürgetni azért is tisztességtelen dolog,
mert a helyhatósági választások rejtelmeibe
nem láthat bele a nép.

Hogyan szavazzon, ha nem tudja, hogy vá
lasztásának milyen következményei lehet
nek? Nem hallottunk olyan szándékról sem,
hogy információkat akar bárki is közölni az
endrődiekkel a tartozások elosztásának mér
tékéről.

4. Egyesületünk attól is tart, hogy ha most
az endrődiek az együttmaradás mellett sza
vaznának, később megkapnák, hogy csend
legyen, ti akartátok. Pedig a jélenlegi és a jö
vendő vezetés is biztos lehet abban, hogy
"csend" csak a jogos problémák megszünté
vel lesz Endrődön is, máshol is.

5. Az a véleményünk, hogy azoknak az
embereknek, akik bármilyen módon felvál
lalják a közösség irányítását, elsősorban be
csületesnek kell lenni, a módszereiknek pe
dig demokratikusnak.. Ilyen vezetőkre vár
Endrőd, Gyoma, Magyarország.

6. Álláspontunkat azzal summázzuk, hogy
most nem célszerű népszavazást elrendelni."

Katona Lajos (tanácstag): A két település
problémáját még a helyhatósági választások
előtt meg kell oldani. Fontos lenne tudni az
endrődi emberek véleményét. Megjegyzem,
hogy az esetleges szétválást mindkét telepü
lés lakossága megsínyli majd ...

Medveczki Géza (tanácstag): Én is a nép
szavazás megrendezésével értek egyet.

Bukovszki Péter (SZDSZ): A szabad de
mokraták nevében a népszavazás mellett
voksolok. Az endrődieknek kell eldönteni
ük, hogy Gyomával együtt vagy külön akar
nak élni. A népszavazás kérése nem pártér
dek, a közösség érdekeit kell szem előtt tar
tani.

Gonda Károly (vb-tag): az endrődi embe
rek véleményét csak népszavazás útján lehet
megtudni. Ám a szavazás előtt be kellene
mutatni, hogy egy esetleges szétválás melyik
településen milyen következményekkel jár
majd ...

Dr. Dávid Imre (tanácstag): A problémát

még a helyhatósági választások előtt meg kell
oldani. A népszavazás után majd kiderül,
hogy azok az emberek, akik ezt a lavinát elin
dították, szobrot, vagy vasvillát kapnak-e.
Ha még sokáig tart ez a huza-vona, akkor el
képzelhető, hogy a gyomai polgárok kezde
nek aláírást gyűjteni és esetleg megköszönik
majd Endrődnek az eddigi együttélést.

Rndner Ignác (tanácstag): Nevetséges
a két település közötti ellentét. Miközben
mindenki az egységes Európáról beszél,
Gyomán és Endrődön még mindig nincs bé
kesség. Úgy vélem, hogy az endrődi fiatalo
kat egyáltalán nem érdekli ez a téma. Nem
értek egyet a népszavazással, mert meggyő
ződésem, hogy a szervezők sok hiszékeny
idős endrődi embert megtévesztettek ...

Varjú József (tanácstag): Egyetértek
a népszavazással, de azt is tudom, hogy a la
kosság többsége az együttmaradás mellett
voksol majd.

Sipos Tas Töbötöm (tanácstag): Amennyi
ben a tanácsülés úgy dönt, hogy ne legyen
népszavazás, . akkor feltételezhető, hogy
a gyomai polgárok kezdik el az aláírásgyúj
tést a népszavazás kiírása érdekében. Egyéb
ként a gyomaiak és az endrődiek közötti el
lentétek nem a vallási különbségekből adód
nak, hiszen például az istentiszteletekre is so
kan járnak át Endrődról.

BranD Mihály (állampolgár): Addig nem
szabad megtartani a népszavazást, amíg az
önkormányzati törvény hatályba nem lép.

Szabó János (MDF): A május lO-i fórum
szervezésekor nem gondoltunk arra, hogy
ilyen lavinát indítunk el. Visszautasítom azt
a vádat, hogy az MDF azon mesterkedik,
hogy Endrődöt eltaszítsa Gyomától.

Fülöp Imréné (tanácstag): Az endrődi la
kosság nagy része tudja, hogy mivel jár egy
esetleges szétválás. Legtöbben az egyűttma

radással értenek egyet. Én nem tartom szük
ségesnek a népszavazást.

Kmellár Béla (bizottsági tag): Úgy tűnik,

mintha valakiknek nagyon sürgős lenne
a népszavazás megrendezése. Ha 1982 óta
megvoltunk valahogy egymással, akkor most
nem kell siettetni a szétválást. Az a vélemé
nyem, hogy csak a helyhatósági választások
után tűzzük napirendre ezt a témát.

Püski Sándor (tanácstag): Azt hiszem,
hogy 1987-ben Endrőd el tudott volna válni
Gyomától, de ezt akkor az egypártrendszer
megakadályozta. Javaslom a népszavazás ki
írását, mert a lakosságnak kell eldönteni ezt
a kérdést.

Fekete Endre (vb-tag): Egyetértek a nép
szavazás kiírásával, de nem biztos az, hogy
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ketten tartózkodtak
egy szavazat hiányzott ...-- -----.l

GYESTK tombolasorsolás
A DV-WA Kft. által forgalmazott készülékeket sorsolták ki június 9-én este a Pavi
Ion ban. íme a nyeremények és a nyertes szelvények száma:

Hitelakciónkon nagy kedvezménnyel vásárolhat június 30-ig!

Gyomaendrőd, Lenin út 173-179. Tel.: 67/31-649

A DV-WA Kft. gratulál a nyerteseknek. A parabolaantenna nyert':3sének ingyen fel
szereljük a készüléket.

Keresse fel Ön is aDV-WA Kft. szaküzletét!

sorszám
645

1993
2371
1635
2985
3487
1079

160
2540
1765

951

Dr. Hunya Miklós (vb-titkár): Ha valaki
valamilyen célból aláírásokat gyűjt az állam
polgároktól, akkor joga van-e saját magának
eldönteni, hogy benyújtja azokat, vagy sem.
Az aláírók kéreimét kötelességük lett volna
leadni. A tanácstestület is sokkal könnyebb
helyzetben lenne, mert a lakossági kezdemé
nyezésekről nem kellene vitatkozni, a nép
szavazást ki kellene írni. A szétválásról vég
legesen az ideiglenes köztársasági elnök fog
dönteni. Javaslom, hogy a helyi népszavazás
ra bocsátandó kérdés a következőképp han
gozzon: "Akarja-e, hogy Endrőd Gyomával
való egyesítése megszünjön, s így Endrőd

önálló önkormányzati település legyen."
A kérdésre adható válaszok igen, nem. A he
lyi népszavazás időpont ja 1990. június 24.

Ezek után Jenei Bálint tanácselnök meg
kérdezte, hogy ki ért egyet azzal, hogya nép
szavazásról nyílt szavazással döntsön a ta
nácstestület. Egy tanácstag tartózkodott, ki
lencen a titkos szavazás, 28-an pedig nyílt
szavazás mellett döntöttek. A testület tehát
kézfelemeléssel voksolt. A népszavazás kií
rását 29 tanácstag támogatta, heten nemmel
szavaztak, ketten pedig tartózkodtak. Az
SZDSZ helyi szervezete által kezdeménye
zett véleménynyilvánító népszavazást a két
harmados szavazati arány hiánya miatt tehát
nem írják ki. A népszavazás megrendezésé
hez egyébként harminc támogató szavazatra
lett volna szükség.

Nyeremény
1. Múholdvevő antenna (60660 Ft):
2. Videomagnó (32500Ft):
3. Hűtőláda (31 300 Ft):
4. Színes TV (27 OOO Ft):
5. Mikrohullámú sütő (21 500 Ft):
6. Autórádió-magnó (6200 Ft):
7. Autórádió-magnó (6200 Ft):
8. Autórádó-magnó (4500 Ft):
9. Autórádó-magnó (4500 Ft):

10. MTCrádiósmagnó (2600 Ft):
11. MTC rádiósmagnó (2600 Ft):

lepülés, és akkor sem, ha szétválik. A vita vé
gére pontot kell tenni minél előbb, függetle
nül attól, hogy az önkormányzati törvény mi
kor lép hatályba.

Szabó János (MDF): Az endrődieknek

szavazniuk kell arról, hogy mit akarnak. Ha
együttmaradunk, akkor próbálják ők lecsil
lapítani a hangadókat.

Dr. Moós Ferenc (ügyész): A két település
szétválásáról minden Gyomaendrődi állam
polgárt meg kell kérdezni.

Villányi Attila (agrárszövetség): Mi is ja
vasoljuk a népszavazást, de előtte minden
endrődi polgárt tájékoztassanak arról, hogy
mi várható az együttmaradás, illetve a külön
válás esetén.

GeUai Imre (tanácselnök-helyettes): Az
a véleményem, hogy néhány középület, pl.
a tornacsarnok és a művelődési központ
Gyomán történt felépítése korbácsoita fel az
endrődiek indulatát.

Kiszely István (Magyar Néppárt): Meg
vannak a népszavazást követelő aláírások, de
ezeket eddig azért nem tettem le az asztalra,
mert az aláíróknak az a véleményük, hogy
a jövőre vonatkozóan számvetést kívánnak
kapni. Nem sürgetjük a népszavazást, nem
akarunk fejjel a falnak menni. A település el
vesztette népességmegtartó erejét, Endrőd _
öregszik. A tanács a ligeti sporttelepre
a nyolc év alatt egy fillért sem költött. A köz
biztonság fokozatosan romlik ...

Gyomának előnyére válik, ha Endrőd önálló
település lesz. Sok minden függ majd az új
önkormányzati törvénytől és a pénzügyi le
hetőségektőL

Dr. Kovács Béla (MSZP): A népszavazást
csak az önkormányzati törvény után kell
megtartani. Egyébként ne higgye senki, hogy
a népszavazás után megszünnek az indula
tok. Ha valakit sérelem ér, az nehezen felejt.
Az idősebb emberek könnyen befolyásolha
tók. Nem tudni, hogy azok, akik ezt a folya
matot elindították mit ígértek nekik.

Dr. Veréb Lajos (SZDSZ): Az MDF-nek
és az SZDSZ-nek is az a célja, hogya végle
ges rendszerváltás után ez a probléma ne ter
helje tovább Gyomaendrőd életét. Az új ön
kormányzatnak ne az legyen az első dolga,
hogy rendet és igazságot kelljen tennie.

Dr. Jánosik Bertalan (vb-tag): Nem biz
tos, hogy a lakosság többsége részt venne egy
ilyen népszavazáson. Ha mégis együttmarad
na a két település, mi a biztosíték arra, hogy
néhány év múlva nem kerül újra napirendre
ez a téma. Ily módon felvetődik, hogy érde
mes-e egyáltalán népszavazást tartani. Csak
a helyhatósági választásokat követően kelle
ne döntenie a lakosságnak.

Róza Olga (állampolgár): Amíg az önkor
mányzati törvényt nem ismerjük, addig nem
lehet dönteni Gyoma és Endrőd sorsáról.

GeUai Józsefné (vb-tag): Hatezer endrődi

sorsáról van most szó. A szétválás után End
rőd lemarad a fejlődésben és a falusi színvo
nalra süllyed. A józan ész az együttmaradás
mellett dönt, de mi a garancia arra, hogy né
hány hónap múlva nem lesz aláírásgyüjtés.

Dr. Dávid Imre (tanácstag): A fe!szólalók
közül többen csak az önkormányzati törvény
megjelenése után tartanák szükségesnek
a népszavazás kiírását. Felvetődik a kérdés,
hogy az olyannyira áhított önkormányzati
törvény megjelenésével mi változik majd?
Endrődön lesz gimnázium, több lesz a mun
kahely, vagy fiatalabb lesz a lakosság? Tudo
másul kell venni, hogy alapjaiban nem válto
zik semmi. Aki azt javasolja, hogy a népsza
vazássai várni kell, az csak az időt húzza.
Meg kell kérdezni a hatezer endrődit, hogy
mi az elképzelésük Gyomaendrőd sorsáról.

Hangya István (tanácstag): Nem értem, ha
az endrődiek nem akarnak elválni, akkor mi
nek ez a sok vita ...

Hunya Lajos (kisgazdapárt): Felvetődött,

hogy néhány párt és egyes személyek Gyoma
és Endrőd viszonyából tőkét akarnak ková
csolni. Ezennel kijelentem, hogy én nem kí
vánok semmiféle közéleti vezető szerepet
vállalni, akkor sem, ha együttmarad a két te-
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A néppártos Kiszely elégedett
és nem kíván osztozkodni

A tanácsülés döntése után Kiszely Ist
vánt a Magyar Néppárt képviselójét
kérdeztük, vajon elégedett-e?

- Elégedett vagyok, hiszen időt nyer
tünk.

- Mire?
- Hát a lakosság tisztességes tájékoz-

tatására.
- És ki fogja tájékoztatni a lakos

ságot?
- Mi, akik ezt az ügyet becsülettel

képviseljük.
- Önök becsülettel képviselik a telepü

lés ügyét?
- Élni fogunk az önkormányzati tör

vényben biztosított lehetőségekkel...
- De mi a biztosíték arra, hogy Önök

becsülettel tájékoztatják a lakosságat?

- Egy kis csapatot alakítottunk,
amelynek tagjai megfogalmazzák majd
Gyoma és Endrőd elmúlt években elért
eredményeit.

- Kikből áll ez az "eredményvizsgá
ló" csapat?

- Lesznek benne közgazdászok,
pénzügyesek ...

- És természetesen mindegyikőjük

endrődi lesz.
- Minden eddigi értékelés gyomai

szájízzel készült és ezek torzak, nem
a valóságot mutatják.

- Az Önök adatai viszont gondolom
endrődiszájízzel készülnek majd.

- Mi megpróbálunk a realitások tala
ján maradni.

- Önök nem sürgetik a népszavazás

kiírását. Talán arra várnak, hogy endrő

di legyen a tanácselnök?
- Lehet, hogy ez esetben is szükséges

lesz a népszavazás ...
- A rendkívüli tanácsülés döntése

alapján nem lesz népszavazás. Mit szól
na ahhoz, hogyha a gyomai polgárok
követelnék a szavazást.

- Joguk van hozzá. De legyenek tisz
tában azzal is, hogy a szétválás esetén
a felvett hitelek törlesztése, az adóssá
gok visszafizetése csak agyomaiakat
terhelik. Ebben nem kívánunk osztoz
kodni.

- Nocsak, miért nem?
- Mert ahol ezeket a pénzeket elköl-

tötték, ott vállalják a törlesztéseket
IS ...

Mégiscsak lesz népszavazás
:Jjabb rendkívüli tanácsülés volt

"Akarja-e, hogy Gyomaendrőd
.szétváljon?"

Mint azt dr. Hunya Miklós vb. titk··rtól megtudtuk. június 24-ig minden
választópolgár értesítést kap. me ly artalmazza a szavazás idejét. helyét és
módját. valamint a szavazásra bocsátott kérdést. A választói nyilvántart··s
jÚilius 20-27 között teszi' 'özszem!ére a tanácsházán. A szavazókörök beosz
tása megegyezik az országgyűlési képviselőválasztás szavazóköri beosztása ival.
annyi eltéréssel. hogy Gyomaendrőd VII. kerülete a Liget-Fürdönél müködő
szavazóköri helyiségben fog szavazni.

A június] l-ére összehívott rendkívüli tanácsülés egyhanglilag. ellenszavazat
nélkül döntött arról. hogy Gyomaendrőd együttmaradása. illetve szétválása
kérdésében népszava::ást szükséges wrtani. A testület a FIDESZ helyi szerve
zete által ö szegyüjtött 226 endrődi lakos aláirásáról és a Kisgazdapárt gyik
tagjának kezdeményezésére összegyűjtött570 gyomaendriJdi polgár a!áírásáról
mondott véleményt. Ez utóbbi 570 aláírás a lakosság több mint három százalé
kának szándékát fejezi ki, ily módon a népszavazásról tulajdon képpen vita nél
kül döntött a tanácsülés. 1 éhányan úgy ítélték meg. hogy el gendő csak az end
rődieket megs~avaztatni. mások viszont úgy gondolták. hogy az ügy egész Gyo
maendrőd lakosságát érinti. A szavazáson jelenlévö 30 tanácstag némi vita után
végÜl is úgy döntött. hogya két település egyesítése előtt elmaradt népszavazás
mo t oly módon kell pótolni. hogy júlil~ . j-én Gyoma és Endrőd lakossága firkas
szamzáson mondjon véleményr.

A szavazólapon a 'öv tkező kérdé' lesz: .,Akarja-e, hogy Gyomaendrőd

szétváljon?"

A FIDESZ gyomaendrődi szervezete
226 endrődi lakos aláírásával indítványt
nyújtott be a tanácselnökhöz. A 226
endrődi polgár egyetért a FIDESZ azon
véleményével, hogy tartsanak népsza
vazást Endrőd Gyomához való viszo
nyának kérdésében, valamint azzal,
hogy a helyi népszavazáson csak az end
rődiek vegyenek részt.

A hatályban lévő törvény szerint "a
tanács köteles elrendelni a népszavazást,
ha az adott tanács illetékességi területén
élő lakosság legalább 3 százaléka" ezt
kezdeményezi. Mivel a tanács jelenlegi
illetékes területe Gyomaendrőd, így az
itt élő több mint 17 ezer lakos 3 százalé
kának aláírása szükségeltetne ahhoz,
hogy a népszavazást kötelezően kiírják.
A FIDESZ-nek tehát legalább 510 alá
írást kellett volna gyűjtenie. Ennek hiá
nyában azonban a FIDESZ akciója csak
lakossági kezdeményezésnek minősül

- ehhez elegendő1százaléknyi aláírás -,
s ez esetben a tanácsülésnek kell dönte
nie a népszavazás kiírásáról.

A független kisgazdapárt helyi szerve
zete is aláírásokat gyűjt. A pártnak az
a véleménye, hogy a két település viszo
nyának kérdésében ne csak az endrődi

ek, hanem a gyomaiak is szavazhassa
nak. Amennyiben az 510 érvényes alá
írást benyújtják a tanácselnökhöz, úgy
kötelezően ki kell írni a népszavazást.
Dr. Hunya Miklós vb-titkártól megtud
tuk, hogy ha csak az endrődiek szavaz
nak, akkor június 24-én meg lehet ren
dezni a népszavazást, ám ha egész Gyo-
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maendrőd lakossága döntene a kérdés
ben, akkor technikai okok miatt csak
egy héttel később kerülhet sor a szava
zásra.

IGEN

A FIDESZ és a kisgazdapárt kezde
ményezéséről a június ll-ére összehí
vott rendkívüli tanácsülés dönt.

Eszerint ...

NEM
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ÁFÉSZ Kereskedelmi Napok
1990. június 4-29-·g

árengedményes vásár
aszövetkeze szakboltjaiban egyes ruházati i3ruk, i arcikke és élelmiszerek

20-50%-05 árengedménnyel kaphatók!

Ajándéksorsolás
10000 Ft feletti ásárlás Jtán a kijelólt bolt kba

ajándé sorsjegyet adunk

Főnyeremény: 1 db fagyasztó zekr' ny

Gazdag áruválaszlékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

1990. JÚNIUS

Arubemutatók
Campingcikkek bemutatója a LAK BE ENDEZÉSI BOLT parkolójában 1990. június 4-9. között

K rszerü áplálkozás - kulturált étkezés. Kiállítás a AKÁSFELSZERELÉSI BOLTBAN 1990. június 11-16. között

Mezőgazdasági cikkek, felszerelések
és kisgépek bemutatója az EN R ·Dl VAS-MUSZAKI BOLTBAN 1990. június '1-16. között

A SZÖVKER ál al forgalmazott árucikkek bemutatója és kóstolója
a Hösök úti és a Lenin úti nagy ABC-áruházakban 1990. jú ius 20-án

LÁTOGASSA RENDEZVÉNYEINKET!

Robbanómotoros fűnyíró, betonkeverö gépek, 5 személyes sátras utánfutó kölcsönözhetö
a Praktik autó, motor és egyéb jármükereskedésben

Gyomaendrőd, Jókai u. 26.

A templomzugi szabad strand üzemeltetőjénekpraktikus ajánlatai:

$trandcikkek, sportszerek kölcsönzése, kedvezményes elöfizetéses étkezés,
büfé áruk (hamburger, hot dog stb.), hűtött italok

A szabad strand Praktik bűféjében reggel 9-20 óráig várjuk kedves vendégeinket!

A Praktik Park Gyorsétkező

szeretettel várja Önt. Bejárat az üdülősor és a fürdő felől

Nyitva: 8-21, szezonban 23 óráig

BÖSÉGES ÉTEL-ITAL VÁLASZTÉK

Praktik autó, motor és egyéb jármükereskedés a Jókai u. 26. szám alatt
Nyitva: hétköznap 9-18, vasárnap 11 óráig (bizományi értékesités)

Kedvező vásárlási feltételek

HITELAKCIO 300 OOO Ft-ig
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Itt a
Márkus k n~ér

A Márkus kenyér a szerveze számára nélkülözhetetlen kalciumot tartal
mazza olyan arányban, amelynek révén 'fogyasztása nem o,,"oz rT: ész
veszteséget, í y védi, erősíti a csontrendsz rt, gátolja a cs ntritkulá

A csontritkulás a le általánosabb népbetegség, több mint 6 millió
ember él ilyen panaszokkal a rszágban. A nyaki és ágyéki g rincfájdal
mak, a nem YLalladáso eredetű ízületi bántanöK, 3 csí ő- és +prd'~ ~ let i

arthrosi , a lumbá ó é az ischiás alap 'etÖ o a is a csontr"t 'ulas.
Ez a helytelen tá lálküzd al ősszefú g" eo azútlen 'C)I ornat E" é e::

kort "I ke~d "dik é 60 ': AS 'orra kb 5 %-0 __ z a ritk!) .:>ág .t tü e _k
tize"é es k r an ~e-_dő-jne:. _-19 é es la ~ ,-- o L8S/,-a _qr"- ~+'? _ ..Jlé
ses. A terh s an fák sZAr ·e:..eténe " T ~.:-z 'é~ -J::.té· rI r i9én't~ e:.i
a rnagzatépítés, es szoptatá..: alatt a tej;el is ~G ~ n.... ,ss- ürül K'. 2 r - s: I
hátrány az an 'él számára.

A napi étkezéssel be itt foszforfölbsleg a ~zerv ;.::et -ő -·sa l
•

eQyütt tud kiürülni, me he= kiegészít" ~ L I a ::;::1':' sÉ:~e_

eszi, az eLig a csontoK "fonjó ki. Epn Ir a or I '2 ....- et
kg r t60éve k'-"rr acso-t Ir z"lá~d. á~:.. CI o "=' ::-c:'

O

• k--=..
n~m bírja a ternelést, kö .... n ' n r" riK 9 ~ - ~ m

.. sen a nőknél '31ég gvakori köz 'ete.:t SO""Yl

A Márku_. k nyél' h_lyes aránybar t3rt Irvl: -:z'::> c rvl
f zforf lesleg, védi a c ntr n 'sze'-~, b·::"~n i e .... "snny'::':::.o _ r-.~

tása meszes dést, kőképződéstnem Oi(O , mert ó mészb 'I csc;
v . dik fel. amennyit a szervezet aznap igényel.

Az esstlegesen fölös mennyiség - <= 'esét se')") te 'hel e -- +'" _zik

ömAge' 5 Og
Fogy. ár: 20 Ft/db

Minőségmegőrzésiijőtartarn: 2 nap

yártja a

"KÖRÖSI" S" TÓ· ÉS ÉDESI ARI V" LALAT
501 Gyomaendrőd

Pásztor János utca 35. Postafiók: 8

Jó étvágyat!

GyomaendrődiHíradó
Gyomaendröd Város Tanácsának lapja. Felelös szerkesztö: Homok Emö. Kiadja: Gyomaendrödi Városi Tanács. Gyomaendröd. Szabadság tér l.

Telefon: 67/31·320. Felelös kiadó: Jenei Bálint. Készült a Kner Nyomdában, Gyomaendröd, Kossuth u. 10-12.
Vezérigazgató: Balog Miklós. Terjesztik a gyomaendrödi postahivatalok és hirJapárusok.

Engedélyszám: III/PHFIlOS/BE ISSN 023S-S391
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"Akinek esze van, az forgalja apénzét"
(3. oldal)

Körös-parti juliális

A KÖJÁL szerint

lakkozni kell
(5. oldal)

Dávid Imrét támadják
aszocdemek

A TSZ-TAG ÖSSZEÜTKÖZÖTT
EGYTRABANITAL

1990. július l7-én 11 óra 10 perckor Gyomaendrőd belterületén aLenin út 208. sz. előtt H. B.
74 éves nyugdíjas kerékpárjával figyelmetlenül és körültekintés nélkül úgy kanyarodott
balra, hogy nem vette figyelembe, hogy őt már előzi L. l. 42 éves tsz-tag tulajdonát képező
Trabant személygépkocsival. Ennek következtében összeütköztek. Abaleset következtében
a kerékpáros előreláthat6ban 8 napon belüli könnyebb sérülést szenvedett. Feltehetően

akerékpáros baleset előtt szeszesitalt fogyasztott. Aszabálysértési eljárás az üggyel kapcso
latban folyamatban van.

1990. július l-én 19.30 körüli időben Gyomaendrőd külterületén a46. sz. főútvonalon P.l.
gyomaendrődi lakos aviharos szélben nem az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel
vezette személygépkocsiját, ezért áttért amenetirány szerinti bal oldalra és ott ősszeütközött
a vele szemben szabályosan közlekedő F. A. békéscsabai lakos által vezetett személygépko
csival. Abaleset következtében 110 OOO Ft anyagi kár keletkezett.

Az jl)'ltl. júliu, 2<1·i nr,zag "n~pSla\Jz.b gy"mJcnurodi ~rcdményéröl.
. 'yihantilrtá,l'" f~h.;1f \ ál;"LIÖrl1lg.trtl~ ~z"ma 12 SM fö
~za\:lwlt j.H2 fo( I J.-1-1~;.)

AkiIdoH c'nényc, ,za\·al."tll~hlÍl

igen \ i.lla~zr:1 ';>.7~1\ ;.IZl 'll

A vihar néhány épületben is kárt tett. Itt "csak" a tetőt vitte le

Elfújta a szél...

K ZLEMÉNV

A július eleji jégeső a Körösi Állami Gazdaságban 1300
hektáron pusztította el a növényi kultúrákat. Összesen 30

.millió forint a jégkár. Az őszi búzából 15 millió forintnyi,
tavaszi árpából, illetve zabból 3 millió forint, napraforgó
ból 6 millió, kukoricából pedig ugyancsak 6 millió forintnyi
a jégkár okozta árbevétel-kiesés. Mindez az évi végi ered
ményben 20 millió forinttal kevesebb nyereséget jelent
majd. Ez azt jelenti, hogy legjobb esetben is csak Oered
ménnyel zár a gazdaság, ám a számítások szerint valószí
nűleg 5 milliós veszteséget könyvelhetnek eJ. Az időseb

bek szerint ezeken a földterületeken a negyvenes évek óta
nem volt ilyen jelentős jégkár. Az állami gazdaság nem
kötött biztosítást. Hogy jövőre másképp tesznek-e, azt
még nem tudják.
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Számítógépes tervezés, rendszerfejlesztés, programozás, szervizelés
Felhasználó barát programok! - Közel vagyunk Önhöz!

Mi féláron kináljuk programjainkat!
A teljes rendszer egy négyzetméteren elfér!
Ha bennünket hív, azonnal indulunk Önhöz!

§§§§

att megoldatlan. Akőzős város fejJódése csak avasúton túli
területen lehetséges. Megint egy szűk kőr - alakosság meg
kérdezése nélkül - akar ránk erőltetni egy olyan létesít
ményt, amely rővid távon csak az ő érdeküket szolgálná.
A fiatalok építkeznek a két kőzség kőzóll. Ök in akarnak
élni és szeretnék gyermekeik jővőjét in megalapozni. Ajő

vő nemzedéke érdekében felszólitjuk aTanács jelenlegi ve
zetését, hogy állítsa le avásárcsarnok gyomai piactérre való
kivitelezési tervét."

a kétszintes épület. Horváth Lajos,
a költségvetési üzem építésvezetője el
mondta, hogya 37,5 millió forintos épít
kezés gond nélkül folyik, s 1991 szep
temberében megkezdődheta tanítás az
új gyomaendrődi iskolában.

rulóknak igyekszik jogi tanácsadással, bead
ványok úásával és (ügyvéd fog!alkozású
munkatársai útján) esetenként jogi képvise
lettel segítséget adni, de a hatalmi visszaélé
sek, törvénysértések elleni harcban minden
ki számára (pártállásra való tekintet nélkül)
oyitva áll az ajtó.

Gyomaendrőd,1990. július
SZDSZ gyomaendrödi szervezete nevében:

Dr. Szendrei tva

REAL TIME 67/31-533

JOGVÉDŐHÁLÓZAT

AREAL TIME többet nyújt, mint más!

Gyomaendröd, Endrödi u. 5.
Keresse dr. Lörincz Sándort vagy Uhrin Gábort!

N e Dl. kell vásárcsarnok ...

Az idén tető lesz rajta

§§§§

Negyvennégy gyomaendrődi polgár aláúásával levelet
junattak el a Gyomaendrődi Híradóboz. A Híradó előző

számában adtunk hút arról, bogy atanács végrehajtó bizon
sága támogatja agyomai piactér átépítésének tervét. Azalá
úók most ez eUen nyújtottak be tiltakozást. !ndokailc

"A jelenlegi (gyomai) piacteret hosszú évek alanalakítot
ta ki atanács nem kevés pénzért. Most verjük szét? Mindkét
piacterünk túlzsúfolt, nincsen parkolási lehetőség. Agyo
mai vasúton túli terület piaci eUátonsága anagy távolság mi·

Az 1400 négyzetméteres, 10 tantermes
szakmunkásképző iskola építése 1989
októberében kezdődött el, amikor is
a területrendezés után, ez év elején hoz
záfogtak az alapozási munkákhoz.
A tervek szerint idén tető alá kerül

1990. június 25-én megkezdte munkáját az
SZDSZ JogvédőHálózata Budapesten az V.
kerület Mérleg utca 6. szám alatt a IV. eme
let 9-ben.

Fogadóóra munkanapokoo 16.30-19.30
ig.

A Jogvédő Hálózathoz eddig vidéken 28
szervezet csatlakozott, köztük a mi szerveze
tünk is. Fogadóórát a Kossuth utca 6. szám
alatt tartjuk minden szombaton 9-11 óráig.

A Jogvédő elsősorban a szociálisan rászo-

Mi lesz a tanácsi ingatlanokkal?
Végrehajtó bizottsági ülés 1990. júl. ll. lejárt. A meghirdetett igazgatói helyek- tójának Békési Mihálynét, a 3. Sz. Álta-

A Városi Tanács Végrehajtó Bizott- re beérkezett pályázatok alapján az lános Iskola igazgatójának Giricz Ven
ságának július ll-i ülésén a napirendek érintett iskolák tantestilletei három is- delt nevezte ki. A Bethlen Gábor Mező
előtt Jenei Bálint tanácselnök tájékoz- kolában többségi véleménnyel támogat- gazdasági Szakközépiskola valamint
tatta a testület tagjait, valamint a meghí- ták a pályázók igazgatói kinevezését. a 617. Sz. Ipari Szakmunkásképzőés Ci
vott pártok képviselőitarról, hogy július Egy-egy iskolában a pályázó személyét pőipari Szakközépiskola igazgatói teen
5-én a Felszabadulás utca 3. sz. alatt át- nem támogatta a tantestület illetve nem dőinek ellátásával Hankó Faragó Mi
adásra került a város újabb időseket el- volt a feltételeknek megfelelő pályázó. hályt illetve R. Nagy Jánost bízta meg
látó intézménye a Gondozó Ház, mely Ezek ismeretében a Végrehajtó Bizott- jövő év július 31-ig azzal, hogy ez utóbbi
jelen időszakban15 idős ember ellátását ság a következő öt évre a Kner Imre két intézmény igazgatói álláshelyét is
biztosítja. Az intézmény tanácsi, köz- Gimnázium igazgatójának dr. Kovács mételten meg kell hirdetni.
ponti erőforrásokból valamint jelentős Bélát, a 2. Sz. Általános Iskola igazga- Megyeri László
társadalmi munkából készült el.

Ezek után az első napirend keretében
a Végrehajtó Bizottság a tanács kezelé
sében lévő ingatlanok és vagyontárgyak
hasznosításának helyzetét tekintette át
figyelemmel arra, hogy e vagyonnak je
lentős szerepe lesz a jövőbeni önkor
mányzat gazdasági önáUóságának meg
alapozásában és biztosításában. A vita
során többször felmerült az a kérdés,
miként alakul a korábbi önkormányzati
tulajdonú földterületek sorsa, bízhat-e
abban a jövőbeni önkormányzat, hogy
a korábbi önkormányzati tulajdonú in
gatlanok ismét visszaszállnak a helyi kö
zösségekre. A tisztázatlan kérdések el
lenére abban egyetértett a testület, hogy
szeptember 15-ig feltétlenül fel kell
mérni és elkészíteni a tanácsi kezelés
ben lévő, valamint korábban önkor
mányzati, illetve helyi közösségi tulaj
donban lévő ingatlanok és egyéb vagyo
ni értékek teljes körú leltárát és pontos
nyilvántartását.

A bejelentések között döntött a testü
let az 1. és 2. Sz. Bölcsődék keretében
működő "GyermekmegőrzőSzolgálat"
működési rendjéről. A szolgálat július
l-től működik s alapvető célja lakossági
szolgáltatást nyújtani azon családok
nak, ahol a gyermekek nem részesülnek
bölcsődei vagy óvodai ellátásban, de
a szülők időszakos elfoglaltsága miatt
igény merül fel gyermekeik elhelyezésé
re. A bölcsődei gyermekmegőrző reggel
6-tól este 6-ig szakképzett gondozónők
és a gyermekszakorvos felügyelete mel
lett maximális gondozással és ellátással
nyújt újszerú szolgáltatást. Ezzel nem
csak a lakossági szolgáltatás bővült, ha
nem hasznosításra került a bölcsődék

kevés gyermek miatt kihasználatlan
épületrésze is.

A továbbiakban személyi kérdések
kel foglalkozott a testület, amelynek ke
retében iskolaigazgatói kinevezésekről

döntött. A Kner Imre Gimnázium, a 3.
Sz. Általános Iskola, valamint a 617. Sz.
Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari

Szakközépiskola igazgatóinak 5 éves ki
nevezési ideje, továbbá a 2. Sz. Általá
nos Iskolában és a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközépiskolában a
megbízott igazgatók megbízási ideje

DV-WA Kft. DY-WA Kft. ~~ ~-
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Dávid Imrét támadják aszocdemek

"Akinek esze van, az forgatja
a pénzét"

Tisztújító aKisgazdáknál

H. E.

ebből 26 lakást a jogszabályokban előírt

feltételekkel adtunk el. A többit ezek
nél jóval szigorúbb feltételekkel értéke
sítettük. A jogszabály ugyanis azt írja
elő, hogy az állami lakás vásárlásakor
értékének 10 százalékát kell készpénz
ben befizetnj, 50 százalék kedvezmény
jár, tehát a lakás értékének felét nem
kell kifizetni, a maradék 40 százalékra
pedig kedvezményes OTP-hitel jár.
AHollermögötti4+2lakásosházatezek
nél szigorúbb feltételekkel adtuk el. A2.
általam megvásárolt lakást 1988 augusz
tusában értékelték fel hivatalosan.
A vételárnak nem 10, hanem 30 százalé
kát kellett befizetnem készpénzben.
A lakás tényleges értékének 30 százalé
ka volt a kedvezmény. A maradék ösz
szegre pedig OTP-hitelt vettem fel.
Egymillió 420 ezerre értékelték a lakást,
ebből lejön ugye 30 százaléknyi kedvez
mény. Befizettem körülbelül 320 ezer
forintot készpénzben, a mintegy 700 ez
ret pedig OTP-hitelböl finanszíroztam.
Ezt 3 százalékos kamattal törlesztem
havonta. Hangsúlyozom, akkoriban
mindenki 3 százalékos kamattal kapott
hitelt. Ez havi 2800 forint törlesztést je
lent 25 évre. Tehát 20B-ig kell visszafi
zetnem.

- Mindenesetre jó üzletet sikerült
kötnie. A2.t mondják, máris eladni ké
szül a lakást. Mi az ára?

- Igen, már meghirdettem, 2 millió
forintot kértem volna, de végül is úgy
döntöttem, hogy nem adom el. Én sem
miféle szabálytalanságot nem követtem
tehát el. Szabad piacgazdaságban ez egy
normális dolog. Akinek esze van, az
megpróbálja forgatni a pénzét. Aki az
új autóját adja el dupla áron, azt vajon
milyen cselekedetnek minősítik a gyo
maendrődi szocdemek? Remélem,
hogy már nem sokáig lehet megalapo
zatlanul bírálgatni egy párt mögé bújva,
személytelenül. Ezúton is üzenem, hogy
akinek gondja van, az jelentsen fel. ..
Egyébként pedig a polgármesteri meg
bízatást csak társadalmi munkában vál
lalnám el, ám ezt a munkát csak főállás

ban lehet jól végezni. Ráadásul amit év
tizedek alatt elrontottak a településen,
azt nem én akarom helyrehozni. A pol
gármesterjelöltséget tehát nem válla
lom, nem kívánom feladni a szakmámat
- mondta végül Dávid Imre.

• A felelős kiadó nem tartotta helyesnek az általa
Jenei Bálint tanácse!nök I áthúzott rész megjelenését ...

Magyarországi Szociáldemokrata Párt
gyomaendrődi szervezete"

tehát szóba került a választásokon. Már
vártam, hogy valaki, vagy valakik meg
alapozatlan vádaskodással próbálnak
majd lejáratni-mondja dr. Dávid Imre.
- Egyébként a Körösi Állami Gazdaság
eddig 32 szolgálati lakást értékesített,

A férfiak átlag életkora 65 év körül van Ma
gyarországon. Dávid úr 2024-ben 92 éves
lesz. Adja isten, hogy ezt a kort erőben, egész
ségben megérje. Aztán, amikor 2024-ben az
utolsó részletet is kinyögte, felsóhajthat, hogy
itt van már a Kánaán. De addig folyton küsz
ködni kel/o

Prolik, illetve polgárok, gazdagodjatok!
Vásároljatok olcsón, és adjátok el drágán!
Dávid úr ugyanis alighogy megvette olcsón
a lakást, máris árulja, kereken 1 millió forint
tal többért.

Lesz még egy észrevételünk egy bizonyos
földüggyel kapcsolatban. Erre a cikkre, ígér
jük, nem kell2024-ig várni.

Az MSIDP akövetkező írást juttatta el a Híradónak

't"M4ilav;arországi Szociáldemokrata Párt helyi szervezete ez év
szán döntö elszámoltatja vagyonukkal ndrőd volt
és jelenlegi politikai és g , i ve u.. enei Bálint tanácselnök
elszámoltatásakor vetőd" más ügyeinek kivizsgálása.
(Jenei Bálin ociáldemokrata pártba való fe v őtt számol-

, e egy taggyŰJésen.)*

Dr. Dávid Imre nem lepődött meg.
Mint mondja, a közelmúltban több párt
képviselői is megkeresték, és kérték,
hogy induljon a közelgő polgármester
választáson.

- A nevem, mint lehetséges jelölté,

Július 22-én, vasárnap délután megtartotta tisztújító taggyúlését a Kisgazdapárt Gyoma
endrődi Szervezete.

A megújult vezetőségben az elnöki feladatra Fekete László Mátyás király utcai lakost
választotta a tagság. Elnökhelyetteseknek Putnoki Balázst és Hunya Lajost, titkárnak Molnár
Józsefet, gazdasági vezetőnek Kiskéri Györgyöt választották meg. A Felügyelő Bizottság
elnöke Újházi Ernő lett.

Az új elnök a vezetőség nevében kéréssel fordult a tanácselnökhöz, hogy támogassa a Felső

részi kaszinó (MHSZ-székház) pártjuk használatba adását. Kérésüket jogosnak tartom, ezért
a megoldás megvalósítását segítem. Véleményem szerint a házban lehetőséget kaphat
a P?raszt Szövetség helyi szervezete is.

Paraszt Szövetség Gyornaendrődön

Bejelentés érkezett a Városi Tanácshoz, melyben az szerepel, hogy 1990. július 16-án
a Győzelem Mgtsz klubhelyiségében megalakult a Magyar Paraszt Szövetség helyi szervezete.

Múködését a Paraszt Szövetség országos Választmánya által elfogadott agrárprogram alap
ján kívánja végezni.

Mint helyi érdekképviseleti szervezet, a helyi társadalmi élet minden területén képviseltetni
kívánja magát.

Ideiglenes múködési helye Kossuth út 45. szám alatt (Győzelem Tsz Székháza). A helyi
szervezet elnöke: Izsó Sándor Kossuth út 65., ügyvezető titkára Csalah Sándor Liszt F. út 2.

,,A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
gyomaendrődi szervezete felhívja a lakással
nem rendelkezők figyelmét, hogy a Körösi
Allami Gazdaság rendkívül alacsony áron
juttatja lakáshoz az arra rászorulókat. Az
egyik szerencsés tulajdonos nem más, mint
dr. Dávid Imre, az állami gazdaság igazgató
ja. A többi új tulajdonos nevét erőfeszítéseink
ellenére sem tudtuk kideríteni. Dávid úr
a másfél-kétmillió forintot érő szolgálati la
kást egymillió forintért vásárolta meg, mely
ból alig 300 ezer forintot fizetett ki készpénz
ben. A többit havi részletekben 2024-ig kell
kifizetnie.

Ennyi az egész, és máris lakástulajdonos le
het bárki. Barátaim, ismerjük el, élhetetlenek
vagyunk. Dávid úrnak tehát 2024-re kutya
kötelessége lesz kifizetni a lakás árát.
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Tisztelt Választópolgár!

VÁLASZTÁSI ELŐZETES

Továbbiakban kit választana, látna szívesen a volt tanácstagok helyett
körzetében?

Ön bizonyára tudja, hogy jelenleg a rendszerváltás időszakát éljük. Az.
ősszel sor kerül a helyi önkormányzati választásokra, ahol a jelenlegi
tanácselnök és tanácstagok helyett egy valóban szabadon választott
népképviseleti rendszert fogunk választani. Ehhez szeretnénk kérni. az
Ön véleményét.
Elérkezett a pillanat, amikor közvetlenül alakíthatja ki az elkövetkezendő

időket, séletét.

SAJÁT KEZÉBEN VAN ADÖNTÉS, SANNAK FELELÖSSÉGE!

A térségünk irányítása olyan embert igényel, aki szívén, lelkén viseli az
emberek elkövetkezendő életét.
A polgármester személyére kemény feladat és munka vár, hiszen
a választópolgárok és apártok bizaimát is meg kell nyernie. Mostani
gazdasági helyzetünkben ezt a feladatot vállalni nem kis felelősség.

Elhivatottságot kell éreznie és teljes bizalmat kell elnyernie.

FONTOWA MEG ÉS VÁLASSZON!

Kit javasolna polgármesternek?

A Szabad Demokraták Szövetségé
nek helyi szervezete ügyvivői testülete
kinyilvánítja a következőket:

- Az SZDSZ békés rendszerváltást
hirdetett meg, és azt következetesen
végre is kívánja hajtani. A következe
tességet ne tévesszék össze a szélsősé

gességgel, mert az nem ugyanaz.
- Semmilyen törvénytelen kezdemé

nyezést nem támogatunk és nem kezde
ményezünk törvénytelenséget. Cirkusz
ba illő produkciókban pedig nem kívá
nunk részt venni.

Az állampolgárok törvénytelen meg
hurcoltatása, tönkretétele a kommunis
ták módszere volt. Hozzájuk a legke
vésbé sem kívánunk hasonlítani. A poli
tikai-gazdasági búncselekményekért
történőfelelősségrevonástcsak bírósági
úton tudjuk elképzelni. Ezzel kapcso
latban minden tisztességes kezdemé
nyezést támogatunk és jogi úton is segí
tünk.

Úgy gondoljuk, hogy az 1945 és 1956
utáni események megismétlődését

a nemzet már nem bírná ki. Balkanizá
lódáshoz vezetne, nemzeti katasztrófa
lenne!

Kérjük a lakosságot, gondolja át a le
írtakat és segítsen bennünket munkánk
ban, mi is segítjük Önöket lehetősége

ink szerint. Ne feledjék, az SZDSZ je
lenleg nem kormányzó párt.
Az SZDSZ helyi szervezetének ügyvivő

testülete nevében:
Fekete Elemér ügyvivő'

~:Z

ELSZÁMOLTATÁSRÓL

Felszámolják a Gyoma-coop Kisszövetkeze
tet. A csőd okairól szerettük volna tájékoz
tatni az olvasókat, ám Andor Károly elnök
úgy vélte, hogy e témában nem szükséges
nyilatkoznia ...

FELSZÁMOLJÁK...

Augusztus 24-én 17 órakor a Katona Jó
zsef Művelődési Házban nyilvános vitafóru
mot rendez az SZDSZ helyi szervezete,
melynek meghívására Kis János az SZDSZ
elnöke látogat Gyomaendrődre.

nénk kérni, mert a lakossági vélemény figye
lembevétele a demokratizálódási folyamat
fontos része.

Az alábbi lapot kitöltve bármelyik postahi
vatalban elhelyezhetik.

Az SZDSZ helyi szervezetének
ügyvivő testülete megbízásából:

Fekete Elemér ügyvivő

A helyhatósági választások valószínüleg
szeptember 30-án lezajlanak. Ilyen lélekszá
mú településen, mint Gyomaendrőd, főállá

sú polgármester lesz. Valószínüleg 19 képvi
selő dolgozik majd a jelenlegi 45 tanácstaggal
szemben. A képviselők és a polgármester
személyére a Szabad Demokraták Szövetsé
gének már megvannak az elképzelései. Az
SZDSZ helyi szervezete részéről dr. Veréb
Lajos vállalta a polgármesteri címért való
megmérettetést. Természetesen kérjük az
Önök támogatását is.

A választásokkal kapcsolatban terjesztett
szórólapunkon az Önök véleményét szeret-

Kit tartana alkalmasnak, hogy lakókörzetét képviselje a település veze
tésében (önkormányzatban)?

Megjegyzései, véleményei;

Az. SZDSZ az Önök véleményét figyelembe véve kívánja kiválasztani
jelöltjeit, ezért kérjük a kérdőív kitöltésével segítsen.
A kitöltött kérdőíveket helyezze el az SZDSZ-emblémával ellátott gyűj

tőládákban.

Növekszik az érdeklődés az országos
szintű bridzsverseny iránt. Értesülésünk
szerint Erdélyből is érkeznek verseny
zők. így a színvonal emelkedik és nem
zetközi szintűvé válik. Reméljük, ez az
igen kellemes, szórakoztató játék váro
sunkban az érdeklődéstfokozni fogja és
a klub létszámának emelkedésében is
jelentős szerepet játszik majd.

Kner Bridzs Klub

-- APRÓHIRDETÉSEK --

TÖRÖDJÖN ÉLETÉVEL!

VÉLEMÉNYE, JAVASLATA MINDNYÁJUNK ÉRDEKE!

KÖSZÖNJÜK, HOGY NEM KÖZÖMBÖS!
SzabadDemokratákSzövetsége helyicsoportja

VáUalatok, intézmények, magánszemélyek részére
váUalok szennyvízszállitást, valamint udvari vécék
gépi takaritását 20 méteren belü!. Megrendelhetö:
Seres András, Gyomaendrőd, Bartók u. 9. Tele
fon: 67/31-492.

Gyomaendröd, II. kerület 467. szám alatt három·
szobás ház, 2446 négyzetméteres telekkel eladó,
a TÜZÉP-pel szemben. Víz, fürdőszoba van.
Irányár: 450 ezer forint.
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A KÖJÁL szerint lakkozni kell

A liberális eszme

Városunk közvéleményét június eleje óta
nyugtalanítja, hogy mi történt a március vé
gén ünnepélyesen átadott Sportcsarnokban.
Mi okozta a meleg idő beálltával váratlanul
megjelenő kellemetlen szagot és rovarpusz
tulást? A hiteles választ a levegőből mintát
vevő KÖJÁL vizsgálati jegyzőkönyvéből,

a megoldást az erre hivatott szakemberektől
most ismerhettük meg.

A lapban is eredetiben leközölt KÖJÁL
javaslattal kapcsolatban a Városi Tanács Vá
rosfejlesztési Irodájának vezetője, Tamasi
Józsefné az alábbi kiegészítést tette:

A tornacsarnok eredeti fútését megfelelő

en felkészült szaktervezővel padlófútésre
terveztettük át, ami lényegesen olcsóbb, és
üzemeltetését a termálvízzel meg lehet ol
dani. Ez évente több százezer forint üzeme
lési költséget takarít meg. A szellőztetést biz
tosító beépített ventilátorok teljesítménye
a gyakorlatban kevésnek bizonyult, ezért
további két ventiJátort kell beépíteni.

A KÖJÁL vizsgálati jegyzőkönyvéből ki-

Jelentése magyarul - szabadelvűség, illet
ve szabadságelvűség. Csak az önálló és füg
getlen élet-berendezkedést tudja elfogadni,
társadalmi, politikai és gazdasági téren egy
aránt. Nem viseli el a kényszerítő jellegú
pártpolitikát, de a túlzott állarnhatalmat
sem. A liberális gondolkodás ugyanakkor tű

rőképes (toleráns), alkalmazkodó (hajlandó
kompromisszumra) és együttérző (szolidá
ris). Ezen tulajdonságaiból következik, hogy
közösségi érték is. A liberalizmus több évszá
zados eszmeiség és mindig a haladást szolgál
ta, megegyezésre törekedett más, nem dikta
tórikus eredetű eszmékkel, illetve politikai
áramlatokkal. Lehetőleg elkerülve a véres,
forradalmi változásokat. A demokratikus
berendezkedésű társadalmakban ez az esz
me, valamilyen mértékig mindenütt jelen
van és napjainkban is jelentős szerepet ját
szik.

A mai magyar politikában, a rendszervál
tásban igen markánsan jelent meg a liberaliz
mus. Ezt mutatja a nyiltan és egyértelműen

liberális eszméket hirdető Szabad Demokra
ták Szövetségének választási eredménye.
Egész Európa jóleső, kicsit irigykedő meg
elégedéssel fogadta ezt. Ugyanis ilyen válasz
tási sikert liberális párt még nem ért el. Most
legfontosabb feladatunk, hogya magyar tár
sadalomban, a választókban spontán meglé
vő érzést tudatossá tegyük. Biztatunk és bá
tontunk mindenkit, vállalja is nyJ1tan azt a li
beralizmust, ami benne munkál. A liberaliz
mus a polgárság eszmevilága. Tudni kell pol
gárrá válni, merni és akarni kell. Most létfon
tosságú, hogy legyen magyar polgárosodás,
illetve folytatódjon és gyorsuljon fel ez a fo-

tünik, hogy a kellemetlen szagot és rovar
pusztulást nem a Xyladekor okozza, hanem
a mennyezeti hőszigetelésből kipárolgó for
maldehid, melyet a tetőhéjazatról lecsöpögő

pára vált ki. Ezt az is alátámasztja, hogy
a mennyezetre felhasznált Xyladekor pep
mentes volt. Az ÉpítésminőségEllenőrzőIn
tézet (ÉMI) ezért sem tartja indokoltnak
a mennyezet lakkozását.

A megoldásra és a használhatóságra vo
natkozóan két új ventilátor beépítésén túl
elvégeztették a mennyezeti hőszigetelés ga
ranciális javítását, azután az ÉMI javaslatára
a tetőteret leterítik 2 cm vastag TERWOO
UN szigetelővel.

A tetőtér szellőztetése érdekében - hogy
megszünjön a páralecsapódás - a gerinc
alatt, a két végfalon 1-1 m2-es szellőző rácsot
alakítanak ki.

Az elvégzendőmunkák értéke várhatóan
150-200 ezer forint, és remélhetően az isko
laév kezdetéig a Sportcsarnok üzemképessé
válik. Jenei Bálint

lyamat. Ez a folyamat már az elmúlt évtize
dekben megindult, az úgynevezett második
gazdaság meg- és eltűrésével. Az ebben részt
vevők ugyanis anyagilag függetlenítették
(legalábbis részben) magukat a hatalomtól.
Többletjövedelemre tehettek szert és ez
alapjaiban megváltoztatta tudatukat, elvárá
saikat, még politikai ambícióikat is. Ez a tény
az állampárton kívül és belül egyaránt jel
lemző. Úgy vehetjük, ez indította meg a párt
állam bomlását, lebontását. Ez a minimális
és valószínüleg nem is tudatos liberalizálás
a gazdaságban lehetővé tette, hogy az egyé
nek, családok jelentős részének az anyagi
helyzete a párttól függetlenül is megoldható
vá vált.

Most tehát, amikor ez a gazdaságátalakítá
si és liberalizáló folyamat szabad, sőt súly
pontozott kérdés, meg kell csinálni. Ma már
tudjuk, hogy a liberalizmus eddigi támaszai,
a városi nagypolgárság, illetve értelmiség,
számszerűleg túl kevés ahhoz, hogy ez az esz
me komoly politikai tényező maradjon. Meg
kell erősíteni ezt a réteget az új magyar pol
gársággal a magángazdálkodók, a közép- és
kisvállalkozók több tízezres tömegével. Ki
mondhatjuk, hogy a magyar liberalizmus biz
tos támaszai a vállalkozók, magángazdálko
dók (farmerek), kiskereskedők, kisiparosok
tábora.

Átalakulóban lévő és sok nehézséggel küz
dő társadalmunknak nagy szüksége van a li
berális gondolkodásra. Sajnos a polgároso
dás, a tulajdonossá válás nehézségekbe ütkö
zik. Még hatnak a közelmúlt visszahúzó erői,

nő a szegénység. A demokratikus berendez
kedésű társadalomban is vannak és lesznek

A gyomaendrődi Sportcsarnokban mért
levegőszennyezettségivizsgálatok alapján
a létesítmény ismételt használatbavételét
az alábbiak figyelembevételével engedé
lyezzük közegészségügyi szempontból.
A tervdokumentáció áttanulmányozása és

a megvalósult létesítmény egyeztetése
alapján megállapítást nyert, hogy nem
a terveknek megfelelően valósult meg
a csarnok. A szellőzés és a fűtés módo
sílOtt. Szükséges az előírás szerinti szel
lőztetés mértékének bizlOsÍlása.

A mérések aiapján a csarnok levegője

PCP-t is tartalmaz, ami ismert rákkeltő
hatása miatt nem engedhetőmeg a léte
sítményben. Ennek oka a festékek nem
megfelelőhasználata. Javasolt a Xyla
dekorral kezelt belső fafelületek semle
ges lakkréteggel történő fedése a kipá
rolgás megakadályozása végett. A lakk
előzetes körültekintőkiválasztása fon
tos követelmény.

A csarnok használatbavétele előtt ismételt
levegővizsgálat szükséges.

Mellékeltem a Sportcsarnok iv6vízvizsgá
lati eredményét, ami nem megfelelőmi
nősítést adott. A csarnok vízrendszeré
nekfertőtlenítéseután újabb ivóvízvizs
gálat is szükséges.

Mint engedélyező hatóság, kérem a fenti
ek figyelembevételét a csarnok haszná
latbavételét illetően.

Szarvas, 1990. július 17.
Dr. Mucsi Gyula

állami közegészségügyi járványügyi
felügyelő

lemaradók, megsegítésre szorulók. A liberá
lis pártok, illetve kormányaik mindig felka
rolják, támogatják ezeket a társadalmi réte
geket. Az együttérzés és segítőkészség is
alapvető eszmei érték, és ahol a liberális be
állítottságú hatalom megsegíti a rászoruló
kat, ott él a szociáIIiberalizmus. A szabad de
mokraták ezt vallják, ezt teszik. A parlamen
ti ellenzék helyzetéből erre sarkallják a kor
mánykoaüciót.

A mai magyar politikai palettán levő pár
tok közül egy biztosan vallja és hirdeti a libe
rális és szociáIIiberális eszmét. Ez a párt
a Szabad Demokraták Szövetsége.

A közeljövőben két fontos dátum lesz
megújuló társadalmi életünkben. Az első jú
lius 29., a kikényszerített népszavazás. A má
sodik szeptember 30., az önkormányzati és
helyhatósági választások. Ez utóbbin kell
véglegesen és végérvényesen megtörténnie
a rendszerváltásnak. Kérem, legyenek aktí
vak ezeken a szavazásokon! Kövessenek
minket! Segítsenek abban, hogy olyan társa
dalmi berendezkedést alakíthassunk ki,
amelyben a demokrácia és a liberalizmus
uralkodik.
A Szabad Demoraták Szövetsége
helyi szervezete nevében:

Dr. Veréb Lajos ügyvivő

Gyomaendrőd, 1990. július
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A Gyomaendrődi Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom felhívása
A SZIM felhívja a fiatalok fígyelmét arra, hogy még korlátozott

számban jelentkezhetnek ifjúsági klubtagnak a kb. 30 napon belül
induló Video Klubjába (Szabadság tér Ul.) A klubtagság különböző

előnyökkel jár. A klubtagok nemcsak videóval foglalkozhatnak,
hanem különféle kulturális, környezetvédő, politikai stb. munkával,
melyet önállóan, minden külső utasítás nélkül, saját belátásaik alap
ján formálhatnak.

A Video Klub múködését a klubtagok szabályozzák. Azt tervez
zük, hogy mindennapi nyitvatartással, este 6 órától hajnali 4-ig üze
melnénk. A filmek, zenei koncertfelvételek nonstop múködnének.
A tagok havi 50 Ft ellenében bármikor beléphetnek. Akik nem tagok,
alkalmanként 30 Ft-ért élvezhetik a klub músorát. Olcsó büfét biztosí
tunk. A tagoknak lehetőségükvan nyugat- és kelet-európai szociálde
mokrata fiatalokkal való kapcsolatfelvételre, kölcsönös nyaralásra,
üdülésre, kirándulásokra.

Július 7-19-ig 4 tagunk volt ingyenes ausztriai üdülésen, melyet az

országos SZIM-központ és osztrák barátaink fizettek. Zsombok And
rea, Lovas Ágnes, Farkas Márta, Balogh László tagjaink gazdag
élményekkel tértek haza. Szeptemberben várjuk nyugatnémet bará
tainkat. Alakulóban van rockzenekarunk, melyet a SZIM szeretne
menedzselni, külföldie is, tehát zenélni tudó fiatalokat is várunk.

A SZIM érdekvédelmi szervezet is egyben, mely elsősorban a bér
ből, fizetésből, munkanélküli segélyből (élő)? fiatalokat próbálja se
gítem.

Terveink között szerepel a Gyomaendrődi Körös-menti Néptánc
együttes lehetőségeinkhezmérteni támogatása, hisz az együttes hosz
szú évek óta legjobb reklámja városunknak. Tudásukat bizonyitja
megszámlálhatatlan kitúnő helyezés, hazai, külföldi elismerés, siker.
Bővebb felvilágosítás a pinceklubban a SZIM-vezetőnél szerda,

csütörtök, péntek, szombat 18 órától.
Várunk benneteket új ötletekkel is.

Megyeri Ferenc SZIM-vezetó

Avíz mostanság olyan, amilyen: gyanúsan sö
tét, majdhogynem fekete, és nem lehet tudni

miket rejteget a mélye. Halat már alig-alig, esetleg
valami "mást", amit évek folyamán az ember vétkes

Ilezserséggel beleejtegetett, belepotyogtatott, hogy
ne lássa többé, mert feleslegessé vált a jelenléte. És
hát hova is rejthetné el, ha nem épp a vízbe, mivel
a víz mindent magába fogad? És ez a legegyszerubb
is; egy csobbanás, egy loccsanás, és már el is túnt,
többé nincs gond rá, vélték akkor. Csak majd, de
erre sem gondol senki - amikor a vízbe vetett hulla
dék megkezdi alattomos tevékenységét: felszínre
dobva, felböffentve számtalan súlyos és aktuálissá
váló gondot; olyan folyamatokat indit el, amit már
nem, vagy alig lehet kivédeoi, megoldani.

Csak azt vesszük észre, hogy környezetünkben
jóvátehetetlen károsodás keletkezett, és fájó nosz
talgiával gondolunk a tíz-tizenkét év előtti tiszta víz
re, az érintetlen vízpartra, amit a víz a maga törvé
nyei szerint tisztán tartott; széppé, üdévé tette min
dig s időről időre építgette, csinosította, otthont,
védelmet adva még sok-sok madárcsaJádnak, hal
nak, hogy élhessenek, szaporodhassanak.

A maga sajátos módján az ember is épít, alakítja
környezetét, de mielőtt hozzáfogna - rombol. Leta
rolja a víz becsületes, kitartó munkáját, szétdúlja
a természet harmonikus egyensúlyát, hogy saját íz
lése és haszna szerint alakítsa, építse át a partot,
olykor egy tenyérnyi területért is, vagy csupán sze
szélyből, nem gondolva a következményekre. Hol
ott avízpart már nem az Ő területe, nem az ő kizáró
lagos telekkönyvi tulajdona, hanem egyetemlege
sen mindnyájunké, tehát közös. De legeslegelső

sorban a vízé, amiben tisztálkodhatott ... eddig ...
Addig, ameddig tudott, amíg volt miben tisztál
kodnia. Mostanra azonban már nem, vagy alig-alig
tud, hiszen irtják a nádat, beépítve a közvetlen víz
partot is, miáltal nap mint nap koszosabbá válik,
egyre büzösebbé lesz. Az otthontalanná vált mada
rak pedig elköltöznek e vidékről, mert fészkelő he
lyeiket feldúlták, letarolták az eddig érintetlen nád
sávot.

Aztán vannak másfajta emberek is. Olyanok,
akik megint csak gondatlanságból, vagy hanyagság
ból "hozzájárultak" a jólműkődő természeti egyen
súly felborításához. Néhány éve (három, négy?)
olyannyira leengedték ősszel a vizet, hogy a téli
nagy hideg kifagyasztotta a nagytestú növényevő

halakat, márciusban tömegével hevertek döglötten
a part mentén. Azóta évről évre hínárosodunk, mi
vel nem maradt egyetlen növényevő hal sem, aroi
kiirtaná. És ez még mind nem elég, és mintha csak
rendelésre tőrtént volna, a rákövetkező évben
ugyanez megismétlődött a nyári rekkenő hőségben

is. Akkor az angolnák "mentek el", bűzlő tetemeik
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napokon át sodródtak, hányódtak a vízen, tovább
növelve a már meglévő bajokat.

És ismét és megint csak az ember; vagyis az em
beri hanyagság, nemtörődömség, ami nagyon sok
szor együtt jár. Mostanság ott tartunk már, vagyis
ott tartanak egyesek - sajnos nem ismerjük őket,

mert nincs arcuk - hogy azt mondják: ez, kérem,
már egy negyedosztályú víz, innen le kell halászni
minden halat, mielőtt végképp kipusztulnának! És
szép akkurátusan lerakják varsáikat, hogy mielőtt

véglegesen meghalna a víz, valaroit még hasznosít
sanak belőle.

Értik ezt, kérem? Lehet ezt érteni? Ezek az urak
ott aratnak, ahol nem is vetettek. Hiszen tudvalévő,

hogy egyetlen deka halat sem telepítettek bele, csak
beszedik a horgászadót, és most merő "emberség
bői" a még meglévő maradékot is kirabolják. Ab
ból a vízből, amit farizeus módon halálra ítéltek,
aminek a haldoklását tétlenül nézik.

De mi lesz ezután? Egy pocsolya partján fogunk

•• II II

DOGKOROS
élni? Vagy hogy gondolják ezek az urak? Hiszen ők

is gyomaiak. Még csak ők igazán, mert mi itt csak
amolyan "jöttek" vagyunk, akik mellékesen ilyen
olyan meggondolásbóllendítettünk is valamit
azért, hogy Gyoma várossá lehessen. Ide építettük
be a pénzünket, itt fizetünk adót sa többi ... Tehát?
Tehát úgy néz ki a helyzet valójában, hogy amosta
ni állapotba jócskán "belejátszottak" a mostani
gyomai emberek egy része is, nem csak a "jöttek".
Persze a jöttek is, legyünk őszinték; anagymenők

legalábbis. A napjainkban történt partrombolást,
az úgynevezett partrendezést egy nagyvállalat kö
vette el. Jó, ideírom a nevét: a HÁG-ról van szó,
vagyis a Hidasháti Állami Gazdaságról. De hogy
teljesebb legyen a kép, az igazsághoz hozzátarto
zik, hogy itt nincs igazi gazda, valahogy nem érző

dik, meg nem is látszik, mert amolyan "szabad avá
sár" állapot uralkodik, és nem a Tanács, aki pedig
igazi gazda kellene, hogy legyen. Nem veszi észre
(nem akarja észrevenni?) mi történik a háza táján?
Hogyan romlik, pusztul évről évre a környék leg
szebb holtága. Ám a Tanács is ember, azaz embe
rek dolgoznak benne, s mint ilyen, túlontúl elnéző,

hogy azt ne mondjam: részrehajló. Amit például
nem mert megtenni egyetlen kiskerttulajdonos
sem, mert esetleg merő megszokásból tiszteli a ha
tóságot, azt bátran, minden retorzió nélkül megte
heti egy Állami Gazdaság, vagyis hogy kénye-ked-

vére kisajátít magának egy jó nagy partszakaszt és
azt természettől idegen módon beépíti, elcsúfítja,
fittyet hányva minde-n természetvédő szabálynak.
Úgy látszik a régi beidegződés és szokásjog uralko
dik még mindig, és szemlátomást a Tanács is ehhez
igazodik. Vagy netán mégis engedélyezte volna?
Ha így van, eggyel több rossz, mert aTanácsnak hi
vatalból ismernie kell a fennálló természetvédelmi
törvényeket, és ilyen engedélyt nem adhat ki. Nem
engedélyezhet nyilvánvaló természetrombolást.
Engedélyezte vagy sem (én hajlok arra, hogy nem,
mert törvénytisztelő ember vagyok!), ezt az elcsúfí
tott állapotot meg kell szüntetnie ,vagyis amennyire
lehet, vissza kell állittatnia az eredeti partállapotot.
Azt a partot, tegyük hozzá felháborodva, ami nem
az Állami Gazdaság tulajdona, hanem mindnyájun
ké, mert a természet egy része.

A valósághoz, de az igazsághoz is hozzátartozik,
hogy az igazi gazda, a Tanács még - vagy már?
- nincs ereje teljében: erőtlenné vált. Anyagilag is
teljesen legyengült. Ám, ha az elmúlt évek "törté
néseit" szemügyre vesszük kiderül, hogy erre a sze
rencsétlen vízre egyetlen árva fityinget sem költöt
tek. Sőt! Ha egy kicsit is odafigyel a történésekre,
ha nyitva tartja a szemét, ezek az anomáliák nem
történnek meg, ráadásul ez még pénzébe sem kerül.

Befejezvén gyászjelentésemet a "falualji holtág
ról" - közkedveltebb nevén dögkörösről, hadd szól
jak még a híres-neves gyomai fürdőről. Vizét sajnos
nem oda juttatja ahová való, hanem egyenesen
a holtágba .Az emberi testekrőllemosott napolaj itt
úszkál, csillog a partok mentén. Én legalábbis ezt
látom és így tudom. Ha nincs igazam, kérem cáfol
janak meg, örülnék neki, ha közben változás tör
tént volna. Bár ezt kétlem, mert akkor miféle olaj
származék úszkál és csillog az amúgy sem tiszta víz
színén?

E romlás nyomdokait követve idáig jutottam és
bevallom, rémlátomásaim vannak. Egy bűzlő, rot
hadó pocsolyát vélek látni magam elött, kihalt, el
hagyatott néma partokat, ahonnan elmenekültek
az emberek. Hacsak - vigasztalom magam - nem
történik valami; valamilyen csoda esetleg, vagy va
lamí csodaszámba menő változtatás, változás, ami
visszavarázsolja a tíz-tizenkét év előtti vizet. Mivel
azonban ilyen csodák nem igen szoktak lenni, csak
az ember józan szemléletében hihetek. Abban,
hogy mi mindnyájan akik itt élünk, nem nézzük kö
zömbösen a víz haldoklását, hanem megteszünk
mindent, hogy megmentsük. A "mindnyájan"-ba
beleértem a hivatalos szerveket is. Elsősorban

őket! Tőlük várom az első lépéseket. Ha lehetséges
még ma, mert holnap, holnapután már minden
minden késő lehet. Fehér Antal

Békéscsaba
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Takarékosság = DV-WA Kft.

9343 Ft
2040 Ft
1290 Ft
8481 Ft

*

LAMPART 50 gázkonvektor
COUNTRY GRILL
PUSZTA GRILL
KARANCS2T

12924 Ft
14 346-15 400 Ft
9900-18600 Ft

22500 Ft

KARANCS3T
KARANCS4T
KARANCS P
KARANCS Combi

A DV-WA Kft. Gyomaendrődön ismét
bővítette választékát!

A korábban ismertté vált szórakoztató
elektronikai eszközökön, valamint

műholdvevő antennákon túl
az alábbi termékekkel áll

rendelkezésére:
gáztűzhelyek, tűzhely-alkatrészek,

ETNA, Lampart gázkonvektorok
valamennyi teljesítmény

nagyságban.
Alkatrészek, színválaszték,

szaktanácsadás!
Ön megrendeli, mi legyárttatjuk az

igényének megfelelő színben.
Gáznyomáscsökkentő is kapható!

Kedvező áron, szereléssel is!

*

ETNA 20 gázkonvektor 6612 Ft
ETNA 35 gázkonvektor 9 343 Ft
ETNA 52 gázkonvektor 10350 Ft
LAMPART 30 gázkonvektor 9 056 Ft

Keres valamit? Keressen bennünket!

Gyomaendrőd,Lenin út 173-179.

Telefon: 67/31-694
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Szakálos Gyula 1940. augusztus l-én
lett inas Arany János hentesnél. 33 évig
volt hatósági hentes. Ez év július 17-én
reggel fél hétkor a Kossuth úton lévő há
zánál Aranybárd néven megnyitotta
hentesüzletét.

Tavaly októberben még csak egy füs
tölőt akart építeni, de azután mégis úgy
döntöttek, hogy a hátsó épületet húsfel
dolgozó üzemmé alakítják, az utca felől

pedig egy húsüzletet építenek. Az enge
délyek és tervek beszerzése után múlt év
novemberében kezdődött el az épít
kezés.

Városi Tanács Elnökétől

Gyomaendrőd

..Gyomaendrődi Híradó"
Homok Ernő felelős szerkesztő részére
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.

Mint arról korábban szóban tájékoztattam.
a Végrehajtó Bizottság márciusi ülésén a bejelenté
sek között értékelte a "Gyomaendrődi Híradó"
szerkesztését és a jelentkező negatívumok kiküszö
bölését szükségesnek tartotta. Ezeket Önnel kö
zöltem.

A július ll-i vb-ülésen - mint erről Önt előze

tesen tájékoztartam - a bejelentések között arról
tájékoztartam a Végrehajtó Bizottságot. hogy a ko
rábbi problémák nem csökkentek.

A Végrehajtó Bizottság megbízásából az alábbi
hiányosságokra hivom fel a figyeImét és kérem azok
maradéktalan megszüotetését.
1. A lap megjelenése folyamatosan és egyre na

gyobb mértékben késil<. Ennek szinte kizáróla
gos oka, hogy a tárgyhó lO-ig nem kerül el
a nyomdába. Jelenleg sem került oda.

2. Nem tartható az az egyre többször előforduló

gyakorlat. hogy a felelős kiadónak csak egy ré-

. A Szabad Demokraták Szövetsége
tiltakozik Homok Ernő a Gyomaendrő
di Híradó felelős szerkesztőjénekterve
zett leváltása ellen. Véleményünk sze
rint a július ll-i végrehajtó bizottsági
ülésen az ellene felhozott kifogások sem
fegyelmi vétséget, sem szakmai alkal
matlanságot nem jelentenek, azért el
bocsátása törvénytelen lenne.

Úgy véljük, hogy az ügy hátterében
személyes ellentétek vannak a felelős

kiadó Jenei Bálint tanácselnök és he
lyettese Gellai Imre tsz-elnök, illetve
Homok Emő felelős szerkesztőközött.

Szakálos Gyula mint mondja -,
igyekszik a településen megszokott házi
ízekkel füszerezni a hurkát, kolbászt, az
abált szalonnát. Kapható sertés- és bir
kahús, később marhahús is, tepertő,

főtt fej, sült hurka és kolbász. Emellett
száraztésztát és mirelit árukat is forgal
maz a családi vállalkozás. A húsárakat
böngészve kiderül, hogy a karaj és
a comb a helybéli áraknál némileg ol
csóbb.

Az Aranybárd csak hétfőn van zár
va, a hét többi napján a vásárlókat szol
gálja.

szét mutatja be a készülő lapnak, íllerve egyálta
lán be sem mutatva kerül a nyomdába.

3. A lap hitelességét veszélyeztetik az igazságtól va
ló szándékos eltérések. melyért ugyan a felelős

szerkesztő felel. de a kiadó sem tudja kivonni
magát a negativ hatások alól.

4. Az olvasók jelentős része a lap stílusát túlzotlan
"buJvárosnak" tartja, ami a szenzációhajhászást
mindenek főlé helyezi.
Ugyanakkor keveset foglalkozik a helyi társadal
mi és gazdasági helyzet mindennapi fontos ered
ményeivel, akkor is másodrangú megjeleni
tésben.

5. Nem tartja be azt a követelményt sem, hogy
a lapnak a település fejlődését keU szolgálnia oly
módon is, hogy a városban minél többen legye·
nek aktív előrevivői a fejlődésnek.

A Végrehajtó Bizottság úgy látja, hogy a felve
tett problémák főként azóta jelentkeznek. amióta
a "Gyomaendrődi Híradó"-t meUékáUásban szer
keszti, ami bár megérthető, de nem elfogadható.
A lap korábban kivívott. de csökkenŐ népszerúsé
gét és keresettségét feltétlenül vissza keU áUítani.
Gyomaendrőd. 1990. július 12.

Jenei Bálint tanácselnök

Ezt vlszont nem elbocsátással kell meg
oldani. Különösen károsnak tartjuk az
önkormányzati és helyhatósági válasz
tások előtt a városi lap létét veszélyez
tetni felelősszerkesztő-váltással.A lap
ra és a nyilvánosságra a város politikai
tényezői égető szüksége van.

Kijelentjük, hogy az SZDSZ poli
tikailag és jogvédő szolgálata útján is
védelmet kínál Homok Ernőnek.

Gyomaendrőd,1990. július 20.

SZDSZ helyi szervezete
Dr. Veréb Lajos ügyvivő

Elöljáróban kell bocsánatot kérnem, hogy
a Gyomaendrődi Hiradó belsőnek tűnő ügyeivel
zavarom Önöket, elvéve ahelyet talán más lénye
gesebb hírektől. Úgy vélem, legalább röviden
szólnom illik, hiszen amunkámrólszót ejtő testü
let ülésén nem lehettem jelen, igy ott véleménye
met Jenei Bálint előterjesztésével kapcsola/ban
nem mondhattam el.

A július ll-i végrehajtó bizottsági ülésen a tes
tület egyhangúlag foglalt állást a Gyomaendrődi

Hiradóval kapcsolatban. (Ennek következmé
nyeként lásd amellékelt figyelmeztetést.) Nem az
első minősités ez. működésem mintegy két éve
alatt. Először múlt év október közepén számolta
tott be alisztelt bizottság aGyomaendrődiHiradó
egy évéről. Akkor ugyancsak ellenszavazat nél
kül mindnyájan pozitivan értékel/ék a felelős

szerkesztőmunkáját.
Az idő előrehaladtával,a parlamenti választá

sok idején, de különösen az azt követő időpont

ban afelelős kiadót megszemélyesítőjenei Bálint
részéről egyre több kritika éne munkámat. A ta
nácseinök egyébként mindvégig atyai módon
igyekezett formálni a cikkek tartalmát. Egyes té
mákban gyakona nem lálta jónak, "politikus
nak" cikkek megjelentetését. Meghúzott irásokat,
másokat átin. Ez egy idő után terhessé kezdett
válni, hiszen afelelős kiadónak a lap megjelente
tésének technikai, nem pedig tanaimi részleteivel
kelleIt volna törődnie. A helyhatósági választások
közeledtével a tanácsi munka népszerűsitésére

igyekezett buzditani...
Elbeszélgetés lett adologból. Nem tetszik astí

lusom - mandja. Neki is mondják amegyei és he
lyi vezetők, hogy nálatok Gyomaendrődön ennyi
gond van? Bálint, hát hogy engedheted ezt?!- pa
naszkodik a tanácselnöknek a helyi vezetők egy
része. Kérte, hogy változtassak a stílusomon.
Ö azt remél/e, hogy a tanácsi munka segítője le
szek. Nemet mond/am az időközben szociálde
mokrata pártivá lett tanácselnöknek. Igy viszont
el kell válnunk egymástól- mondta, s ebben ma
radtunk.

A július ll-i vb-ülésen előhozakodott e témá
ban, s végül öt pontba sikerült összegyűjteni kifo
gásait, melyek közül néhányat rágalmazónak,
többet pedig semmirmondónak vélek.

Az elmúlt hetekben a szociáldemokrata pán
polgármester jelöltjévé avanzsált Jenei Bálin/ ezt
a lapszámo/ is látni kívánta megjelenés előtt.

A nyomda szedőtermében megszakítva a Híradó
elkészítésének munkálatait, kihozta akéziratokat
és olthon átvizsgálta a cikkeket. Természetesen
kiegésziJéseket téve, javítva azok egy részét. (Saj
nos, a cikkek elkészítése előtt sem ő, sem pedig
munkatársai nem igyekeztek aktuális infannáci
ókkal ellátni a helyi lapot.) Igy ez a részemről

csak félig felelősen szerkesztett szám, részint egy
javított, átdolgozolt kiadás.

Ezennel - gondolom megértik elhatározáso
mat - átadom Jenei Bálint tanácselnök felelős ki
adónak a felelős szerkesztői széket, remélve,
hogy nemcsak saját választási kampányát igyek
szik majd a leendő Hiradó tanaimával megerősi
teni. Munkájához ezúton is sok sikert és egészsé
get kiván, az olvasóktól megértést kérve:

HornokErnő

Lapzárta után érkezett
Bejelentés! Annak érdekében, hogy a Hír

adó pártatlansága minden kétséget és félre
értést kizáró módon valósuljon meg, a felelős

kiadói feladatot leadom. Kérem a helyi pár
tok képviselőit, hogy közreműködésükkel

a kiadói munkát segítsék.
Jenei Bálint tanácselnöl
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Mit mondanak
a pártok?

(2-4., 6-7. oldal)

DemeZottán
országgyűlési képviselő 1990.

augusztus 22-én 16 órától 18 óráig
aKatona József Művelődési Központ

Klubtermében

fogadóórát tart
Ugyanezen a napon és helyen
18órától aszínházteremben
tájékoztatót ad az érdeklődő

választópolgároknak az
önkormányzati és az önkormányzati

választási törvényekről
Szeretettel vár minden érdeklődőt

DemeZoltán
országgyűlési képviselő

RauJózse!
üzemmémökségvezelőh.

rosodjanak, ezt a munkafolyamatot csak las
san, körültekintöen lehetett elvégezni. A fel
tárásnál megállapítottuk, hogy az aknával
együtt a csővezeték is leszakadt. A meghibá
sodást minden valószínűség szerint az akna
falán, illetve a csővezetéken keletkezett tö
rés okozta. A folyamatos VÍZ- és homokbe
áramlás következtében az akna alatti talaj le
szakadt. A helyreállítás költsége (1,5 millió
forint) a Víz- és Csatornamű Vállalatot ter
heli, mivel a garanciális kötelezettsége a kivi
telezőnek elévült.

A kivitelezés során a tervező és kivitelező

olyan technológiát alkalmazott, mely alap
ján remélhetjük, hogy az akna és az úttest
nem süllyed el. A kivitelező ígérete sze
rint augusztus hónapban a helyreállítási
munkákat elvégzi, így a közlekedés rendje
is helyreáll.

Remények a Kossuth úton
tJt

A Kossuth-Zrínyi út kereszteződésében

lévő csatorna javítási munkái befejezéshez
közelednek. A kivitelező KEVIÉP Vállalat
a vártnál lassúbb ütemben végzi a munkát.
A határidőcsúszáshoz a helyi körülmények is
besegítettek. A feltáráshoz szükséges volt
a talajvízszint mintegy öt méteres süllyeszté
se. Ahhoz, hogy a környezö épületek ne ká-

BALESET! BALESET! BALESET! BALESET! BALESET!

1990. augusztus 4-én 16 óra 25 perckor Gyomaendrőd és Szarvas
között a kettes kilométerkö közelében Cs. S. személygépkocsijával
feltehetően figyelmetlen, gondatlan vezetés következtében elütötte
a vele azonos irányban haladó T. V. 59 éves kerékpárost. A kerékpá
ros olyan súlyos sérülést szenvedett, hogya helyszínen életét vesz
tette.

Augusztus 5-én éjfél utáni percekben Gyomaendrőd külterületén
H. Sz. tanuló, helyi lakos segédmotor-kerékpárjával feltehetően ittas

állapotban közlekedett és elütötte a vele azonos irányban kőzlekedő

R. Z. 31 éves kerékpárost. A baleset következtében mindkét jármű
vezetője 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Mindkét
baleset kapcsán a rendőrségi eljárás folyile

1990. 1. félévben az előző év hasonló időszakához képest az
ismertté vált bűncselekmények száma közel 40%-kal emelkedett.
A bŰDcselekményeken belül a vagyon elleni bűncselekmények száma
70-80 %-os emelkedést mutatott.

Ha augusztus 20., akkor lovasverseny
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Milyen önkormányzatot kíván
a Szabad Demokraták

Szövetsége?

GYOMAENDRÖDI HíRADÓ

Gondolatok
lakásvásárláshoz,

földügyekhez

A Szabad Demokraták valóságos ön
kormányzatot akarnak, amelyek önál
lóan, függetlenül maguk dönthetnek
a helyi közösség ügyeiben.

Azért van szükség erős önkormány
zatra, hogy a kormány ne vonhassa el
a települések jövedelmét központi cé
lokra.

Az SZDSZ nem helyi hatóságokat
akar, hanem a település polgárainak sa
ját választott testületét, amely minde
nekelőtt a helyi érdekeket védelmezi.

A.z SZDSZ azért küzd, hogy az ön
kormányzatok ne válhassanak a kor
mány meghosszabbított kezévé, hanem
a helyi polgárok önvédelmi szervei le
gyenek a kívülről és felülről jövő min
denfajta nyomással szemben.

Az SZDSZ nem a maga politikai po
zícióit kívánja erősíteni az önkormány
zati választásokon , hanem támogatja
a helyi közösséget abban, hogy a leghoz
záértőbb, a legmegbízhatóbb polgárok
kerüljenek a megválasztott testületek
be, akik nem fogják gyáván kiszolgálni
a központi hatalom akaratát.

Az SZDSZ csak olyan jelölteket tá
mogat, akik ellenállnak bármiféle meg
félemlítésnek. Akik nem a lakosságot
akarják terrorizálni, hanem mindent
megtesznek a helyi polgárok védelmé
ért, akik fellépnek a lakosság jog- és va
gyonbiztonságának érdekében.

Az SZDSZ igyekszik elkerülni a köz
vetlen pártküzdelmeket, és az MDF-je
löltekkel szemben azért állít saját vagy
független jelölteket, mert az MDF az
önkormányzatokat elsősorban arra kí
vánja fölhasználni, hogy a kormány
akaratát képviseljék a településeken.

Az MDF helyhatósági elképzelései
sok tekintetben a háború előtti állapotot

A Szabad Demokraták Szövetsége helyi
szervezete

1990. augusztus 24-én 17 órakor nyilvános
politikaiösszejövetelt tart a Katona József
Művelődési Házban. Minden érdeklődőt

hívunk és várunk

Vendégeink: Kis János
az SZDSZ országos elnöke

Békés megye szabad demokrata
országgyűlési képviselói

Amegyeszabad demokrata
szervezeteinek kiildötte;

Politikai, illetve a rendszerváltásra
vonatkozó kérdéseikre magas szintű választ

kapnak
Szabad Demokraták Szövetsége

Helyi Ügyviv6 Testülete

2

állítaná vissza. Tragikus lenne, ha a tele
püléseket és a szabad polgárokat meg
kötő vármegyei rendszer elemei vissza
szivárognának a demokráciába tartó új
Magyarországon.

Az úri Magyarország helyett az
SZDSZ a független önkormányzatok
szövetségén nyugvó modem országot
akar.

Az SZDSZ azt kívánja, hogya létre
jövő önkormányzati testületek nyitot
tak legyenek, a helyi lakosság ellenőriz

hesse a testületek működését.

Az SZDSZ támogat minden helyi
egyesületet, érdekvédelmi csoportot,
öntevékeny szervezetet abban, hogy
részt vehessen a helyi döntéshoza
talban.

Az SZDSZ fellép azért, hogy véget
érjen az a korszak, amelyben a helyi és
a központi hatalmak a nép nevében
uralkodtak ahelyett, hogy a népnek le
hetősége lett volna arra, hogy saját ma
ga politizáljon.

Csak erős, független önkormányza
tok jelenthetnek kontrollt a kormány
politikájának!

Az SZDSZ nemcsak jogilag, hanem
gazdaságilag is erős településeket kíván,
és fellép azért, hogy a nehéz anyagi
helyzetben lévő települések garantált
központi támogatást kapjanak.

Az SZDSZ emberhez méltó életfelté
teleket kíván minder. település minden
lakójának: nemcsak jogot, de tiszta,
iható vizet, utat, csatornát, orvost, isko
lát, lehetőséget a hívőknek hitük gya
korlására, minden feltétel biztosítását
a gyerekek neveléséhez.

Fekete Elemér
Szabad Demokraták Szövetsége

GyomaendrődiSzervezete

Tisztelt
Választópolgárok!

Szervezetünk ahelyhatósági
választásokkal kapcsolatban

szórólapot juttatott el Önökhöz
Szíveskedjenek aszórólapot

kitölteni és boríték nélkül, nevük
aláírása nélkül aposta nyilvános

levélszekrényeibe bedobni
Köszönjük, ha ezt már megtette

Kérjük, ha még nem tette

SZDSZ
gyomaendrődi szervezete

A "Gyomaendrődi Híradó" júliusi
számában megvádoltak lakásvásárláso
mért, jelezték a földügyet, de nem lel
tek másokat, akik ilyen joggal, lehető

séggel éitele
Azonos lakást, azonos feltételekkel

vásá,olt Csákvári János kerületvezető,

azonos feltétellel Váradi Béla kerület
vezető, BóczérTibor, Tóth András ága
zatvezetők, Mag Lajos állattenyésztő,

de lehetne még 26 nevet mondani, akik
kedvezőbb feltételekkel jutottak la
káshoz.

A gazdaságban 45-50 fő kapott vissza
nem térítendő támogatást, több mÍllt
140 fő kamatmentes hitelt, ez mind álla
mi pénz, utólag vitatható, nemcsak ez,
hanem az is, hogy szociálpolitikai támo
gatást hányan vettek fel, és nem tudom,
hogy mennyi állami tulajdonú tanácsi
kezelésben lévő lakást, ingatlant vettek
meg Gyomaendrődönorvosok, pedagó
gusok, alkalmazottak, értelmiségiek,
vezetők, fizikai dolgozók. A települé
sen ismereteim szerin! több mint ezer
VÍZparti és zártkerti telek került kialakí
tásra, tartós bérbeadásra, értékesítésre.
A tartós bérbeadás mai szemmel nézve
filléres összeg volt, és ez egy jogszabály
módosftással magántulajdonba került.

Lehet azt is, és a vásárlást is vitatni,
de mindezt kell-e vitatni?

Európa felé haladunk, de gondolata
ink, cselekedeteink és céljaink úgy tű

nik, nem mi:ldig jó irányba vezetnek.
De remélem nem tévesztünk utat.

Dr. Dávid Imre

Az endrődi Cipőipari

Szövetkezet
vámkezelői, előadói

munkakörbe
felvesz külkereskedelmi,
vámügyi szakvizsgával
rendelkező munkaerőt

Érdeklődni lehet
aszövetkezet személyzeti

vezetőjénél

Gyomaendrőd,

November 7. tér 1.
Telefon:

67/31-037 32-es mellék
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Föld, "VIZ,
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levegő

Feltámad-e poraiból?

Kié a föld? Azé, akinek a tulajdonát
képezi. Hogy mit akar vele, meg kell tő
le kérdezni, el kell végre jutni egy jogál
lam alapvető állampolgári jogához,
hogy megkérdezzék a jogos tulajdo
nost, mit akar a földjével, és ne nélküle
döntsenek mondvacsinált hamis jogok
ra hivatkozva.

A magyar parasztember, aki földmű
ves és nem farmer, olyan ősi felelősség

érzettel rendelkezik, hogy mindenkor
tudta mit kell tennie, és mi a kötelessége
Hazája iránt. Most is felelősséggel gon
dolkodik és dönt, csak lehetőséget kér,
hogy tegyen és dolgozhasson szabad
akaratából a saját megélhetése érdeké
ben, és mindannyiónk hasznára.

Sokan aggódnak, vajon ki fogja meg
termelni a "mindennapi kenyerünket"?
A válasz egyszeru, az, aki ezt tette ha
zánkban ezer év óta, a magyar föld
műves.

Sokféleképpen lehet az embereket
csoportosítani, én most kétféle ember
ről szólnék. Az egyik az a típt:.s, aki sze
reti, ha felelősséggeldöntenek helyette,
irányítják, és tisztességgel elvégzi dol
gát a tisztességes irányítás mellett.
A másik ember szereti az önállóságot,
őt az elégíti ki, ha maga oldja meg prob
lémáit, így válik alkotóvá, így tudja
a legtöbbet nyújtani. Hagyni kell öt ki
teljesedni, megtalálva örömét, csodára
képes, saját boldogulására, mindannyi
ónk örömére. Az egyéni gazdálkodó
nincsen egyedül, közvetlen partnere
maga a családja, akik családi alapon

munkaigényes gazdálkodást, csekély rá
fordítással tudnak megoldani. A minő

ségi húsok előállítását a nagyüzem nem
tudta megoldani. Ha a jó tulajdonsággal
rendelkező állatállomány tenyésztését
magángazdaságokban fejeznék be, ter
mészetes körülmények között, az már
minőségi húst eredményezne. így kap
csolódna össze és egészítené ki egymást
a nagyüzem és az egyéni gazdálkodás.
A nagyüzemek által túlméretezett állat
tartó telepek tönkreteszik környezetün
ket, amire bőven találunk példát, és itt
kell, hogy ésszeru partner legyen
a nagyüzem és a magángazdálkodás.
A magángazdálkodások fejlődése

a munkaalkalmat teremtö jövő. Ezen
keresztül vissza kell adni a földnek ter
mészetes biológiai egyensúlyát, amit az
ember könnyelműentönkretett.

Kié a víz? Azé, akinek szomját oltja,
oltaná ha meg lehetne egyáltalán inni.
Városunkat a Hármas-Körös veszi kö
rül élő és holtágaival. Vizében bőven

termett a hal, amelyből tisztességes ha
lászattal fogták ki azt a mennyiségű ha
lat, amit a természetes szaporodás pó
tolni tudott. De a megjelent áltudós rab
lók tönkretették a vizek élővilágát is
a pillanatnyi haszonért, úgymond; ki tö
rődik a holnappal, ma még miénk a vi
lág, ki tudja mit hoz a holnap. E tájtól
idegen halat telepítettek vizeinkbe,
olyat, ami a vízből kieszi a növényt és
a növénnyel együtt a rárakott ikrát is, és
az így szépre megnőtt és elpusztult bu
sáktól bűzlenek a vizek. Bűzös, szeny-

nyezett lével telt gödörré váltak folyó
ink, melyekből gyermekkoromban it
tunk és jóízű halat fogtunk, bár egészen
biztos, hogy ügyes tollú főkönyvelők

számszakilag bebizonyították, hogy so
ha még annyi pénzt nem fordítottak bal
telepítésre. Az ásott kutak vize ihatat
lan, a vezetékes ivóvíz "közfogyasztásra
alkalmas", amit nem minden esetben
merek elhinni. Nekem ötven évvel ez
előtt azt tanították, a jó ivóvíz slfp-telen,
szagtalan, íztelen. Az utóbbi időben ez
nem egészen így van. Vissza kell hát ad
ni a vizet gazdáinak, a halászoknak és
horgászoknak, törvényadta jogaikkal,
hogy akik vizeink ellen vétenek, bűn

hődjenek.

Kié a levegő? Mindannyiónké, akik
még élünk és lélegzünk. Szomorú szív
vel látom azt, hogy akkor is ostobán vi
selkedünk, amikor csak egy kis figyelem
kellene, és csak le kellene mondanunk
dicsekvő magatartásunkról. A motor
megalkotóit az a tudat vezérelte, hogy
az ember életét könnyebbé tegye.
A gépkocsi és a motorkerékpár közle
kedési eszköz és nem dicsekvés eszköze.
Az iskolai évnyitóra, évzáróra, helybeli
bevásárlásra, a Körösre fürödni, sétál
ni, gyalog és kerékpárosan is el lehetne
menni. A különféle illatszerek hajtógá
zait is fel kellene cserélni a már néhol al
kalmazott légpumpával.

És most elérkeztem gondolatban
a leglényegesebb ponthoz. A föld, víz,
levegő súlyos szennyezettségéhez, ami
az ember felelőtlenmagatartásából kö
vetkezett be.

Milyenné váltunk mi emberek?
Olyanná, amilyen környezetben és tár
sadalomban élünk. A felelőtlen társada
lom kialakitja a maga felelőtlenkörnye
zetét. Maga az egyén is bizony1alanná,
személytelenné, érdektelenné válik.

A demokrácia nem azt jelenti, hogy
mindent lehet, fegyelmezetlen magatar
tásból, hozzá nem értésből elkövetett
hibák megbocsátását. Én úgy érzem,
mindannyian szeretnénk egy olyan tár
sadalomban élni, ahol az egyes ember
felelősséggelvégzi dolgát. Újra meg kell
teremteni az adott szó hitelét, az elvég
zett munka tisztességét.

A tudálékos fecsegést mellőzve, át
kell gondolni az elmúlt ötven esztendőt,

nem egymás torkának esve, józan meg
gondolással elindulni egy olyan társada
lom felépítésén, amelyben igaz gazdára
talál a föld, ihatóvá válik a víz, és meg
tisztul a levegő.

Fekete László
FgFMPP elnöke
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Szeptemberben: Helyhatósági választás!
Rendszerváltás - Rendszerátalakítás?

Frontból
Szövetség?

A Hazafias Népfront szervezetei és
társadalmi egyesületek, szövetségek lét
rehozták a Társadalmi Egyesülések

_Szövetségét, melynek Szövetségi Gyű

lése az alábbi állásfoglalást adta ki.
A Hazafias Népfrontra az előző évti

zedekben, a pártállamban politikai,
közjogi feladatokat róttak. A politikai
rendszerváltás után, a többpártrend
szerben ilyen nem létezik, azonban
a népfront valódi erejét adó, a lakosság
helyi és országos öntevékeny mozgal
mainak, a megfelelő feltételek hiányá
ban sem szabad felmorzsolódniuk, el
tűnniük. Ezeket az értékeket megőrizni
kötelességünk a Társadalmi Egyesülé
sek Szövetségében.

A szociális, kulturális és gazdasági
mozgalmak, mint civil társadalmi szer
veződések, a demokratikus államokban
is jelentős szerepet játszanak, az állami
kötelezettség körét meghaladó, illetve
az azt kiegészítő szolgáltatásokban és
ezért élvezik a pártok és kormányok tá
mogatását.

A családvédelem, anagycsaládosok,
az idős emberek, a nyugdíjasok, az
egészségkárosultak, a hadirokkantak
szociális ellátása, a haladó értékű - köz
tük vallásos hagyományok ápolása, az
ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegí

tése, az egészségmegőrzés és a sport
mozgalmak támogatása, a hivatásos fó
rumok mellett egész népünk együttmű

ködését igénylik.
Az egyetemes emberi és polgári jo

gok szolgálata érdekében lakosságunk
műveltségének fejlesztésében, hazasze
retetének, nemzeti önismeretének erő

sítésében a nemzetek közötti barátság
és együttműködés elmélyítésében a
nemzetiségi mozgalmakna.k, a hazai és
külföldi kulturális, baráti köröknek je
lentős eredményei és feladatai vannak.

A településfejlesztő, a község- és vá
rosszépítő, a környezetvédő, a kertba
rát- és kistermelő mozgalmaknak az em
ber és természeti, illetve művi környe
zete összhangjának a megteremtésében
és fenntartásában, településeink infra
struktúrájának korszerusítésében, a la
kóhelyek otthonosabbá tételében lakos
ságunk tevékenysége kiemelkedő jelen
tőségű.

A Társadalmi Egyesülések szövetsé
gébe önkéntesen tömörülő községi, vá
rosi és országos szeIVezetek, mozgal
mak önállóságukat, autonómiájukat
megtartva végzik társadalmi tevékeny
ségüket.
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Tisztelt Yálasztópolgárok!
Néhány gondolatban szeretnénk Önökhöz

szólni, hogy mi van folyamatban városunk
ban is. sok ember véleménye szerint, a hely
hatósági választások lesznek a rendszerválto
zás, -váltás befejező aktusai. Egy bizonyos.
A szeptemberi választások során, szinte tel
jesen át fog alakulni a politikai intézmény
rendszer, ami jó négy évtizedét jelentette
a pártállamiságnak.

Egy rendszert gyökeresen nem lehet né
hány hónap alatt megváltoztatni, leváltani!
Ugyanis ha rendszerről beszélünk a társada
lom egészében kell gondolkodnunk. Gazda
ságról, politikáról, kultúráról éppúgy, mint
még sok egyébről. Nem lehet tehát szó más
ról, mint a rendszer átalakitásáról. A politi
kai rendszerváltás jó esélyeket kínál arra,
hogy olyan gazdasági mechanizmusok, intéz
mények szükssenek, amik által városunk is
kimozdulhat a gazdasági mélypontból. E be
vezető sorok után el is érkeztünk, hogy váro
sunk lakói előtt óriási feladat és felelősség

áll. A rendszer átalakításában döntő szerepe
lesz az Önök által megválasztandó városi
elöljáróságnak, szervezeteknek, pártoknak,
de legeslegdöntőbbÖnöknek, választóknak.

Kezdetét vette egy újabb választási kam
pány. Kétségtelen, a Magyar Demokrata Fó
rum van nehezebb helyzetben. A jelenlegi
kormánynak kellett megtennie az egyre nép
szerútlenebb intézkedéseket. De azon vá
lasztópolgárok, akik egy kicsit is jártasak
a politikában, gazdaságban, nagyon jól tud
ják, hogy más kormány se tehetett volna sok
kal többet. Bízunk abban, hogy ez a kam
pányválasztás nem újabb ellenségeket fog
szülni városunkban, hanem a tiszta küzde
lemben ellenfelek lesznek. A legyőzötteknek

tudniuk kell, hogy a legyözöttekre is szüksé
ge lesz városunknak.

Szervezetünk olyan jelöltek indítására vál
lalkozik, akik minden esetben függetleníteni
tudják magukat a pártszempontoktól, és
a város érdekeit fogják maximálisan szem
elött tartani. A Fórum helyi csoportja fele
lötlen, konkrét programokat, amivel a vá-

A Szövetség és tagszeIVezetei műkö
désének gazdasági feltételei: az átalakí
tott Hazafias Népfront szerény műszaki

infrastruktúrájának használati joga,
a saját gazdasági tevékenysége, a lakos
ság, a kormány, a pártoló intézmények,
vállalatok támogatása.

A társadalmi vezetők és a szerény lét
számú függetlenített ügyintéző munka
társak alkotják a szövetség és a tagszer
~zetek, mozgalmak szellemi infra
struktúráját.

A szövetség nyitott, az alapító szerve
zetek mellett újabb helyi és országos kö
zösségek, mozgalmak csatlakozhatnak,
a lakosság öntevékeny kezdeményezé
sének felkarolására, szélesítésére, az

Jasztókat hódíthatnánk meg, nem ígér most.
Jelen helyzetben egyik párt sem tudja, mit
fog örökölni a leendő önkormányzat.

Az alábbiak mellett jelöltjeink kiáltnak,
küzdenek és tesznek érte:

- kétközpontú város fejlesztése,
- szakorvosi ellátás bővítése, színvonal

emelése,
- lakossági szolgáltatás, ellátás színvona

lának emelése, választék bővitése

- cserkészmozgalom támogatása,
- idegenforgalom felfuttatása - gyógyvi-

zünk értékének kiaknázása, holtágaink tisz
tántartása,

- az iskolaszék mielőbbi megalakítása
után idegennyelv oktatás, szakirányú speciá
lis tagozatok beindítása,

- gazdaság élénkítése, magánvállalkozá
sok támogatása,

- zöldövezetek bövítése, parkok, ligetek
rendbentartása,

- a város kulturális életének javitása,
- a kisebbségi csoportok, közösségek ér-

dekeinek, tőrekvéseinektiszteletben tartása,
támogatása.

De legfőképpen célunk és törekvésünk,
egy olyan Gyomaendrőd város fejlesztése,
ahol az emberek szeretnek dolgozni és élni!

Tisztelt Választók! Az írások terjedelme
korlátozott, most többről nem szólhatunk.
Kérjük Önöket készüljenek, és jól gondolják
meg kik és mely szervezetek lesznek, akik az
önkormányzati választásoknál kulcspozíció
ba kerúlnek városunkban. Ez az Önök szava
zatán múlik!

Minél többen menjenek el a szeptembe~i

választásra! '
A következő számban jelö!tjeinket mutat

juk be, akik a nagyon nehéz ma és a remény
teljes jövő közé szeretnék tiszta múltjukkal,
jelenükkel, erkölcsös magatartásukkal a bi
zakodó szebb, örömtelibb holnapot hozni.

Tisztelettel:
Magyar Demokrata Fórum

helyi szervezete nevében
Kun Lászlóné ügyvivő

egységes érdekvédelem szeIVezésére,
a társadalmi tevékenység megbecsülé
sének növelésére.

Tisztelettel felkérjük a városunkban
működő klubokat, egyesületeket, cso
portokat, közösségeket, hogy az előző

ek ismeretében önkéntes helyi szövetsé
get alapítsunk, megtartva önállósá
gunkat.

A Hazafias Népfront székházában
(Sallai út 4.) a Társadalmi Egyesületek
Szövetsége helyi szeIVezete ml,mkana
pokon 8-10 óra között ügyeletet tart.

Várjuk szövetségeseinket.
TESZ

GyomaendrődiSzervezete
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Ócsóbban aggya, ne sok haszonnal
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Tisztes ipar és kereskedelem
a régi Endrődön

Az endrődi Honismereti Egyesület
1989-ben alakult az endrődi Népház
ban. Az egyesületnek bárki tagja lehet.
Célunk: megmenteni és a falunak visz
szaadni saját szellemi kincseit: a népszo
kásokat, az emberi értékeket. Azt gon
doljuk ugyanis, hogy volt valami, amit
a régi öregek tudtak, mi pedig nem tu
dunk. Hiszen ez a falu szépen fejlődött,

az emberek rendesen, tisztességesen él
tek, gyönyörű szőtteseket, fehérhímzé
seket készítettek és híresek voltak
a munkaszeretetről és tisztaságszeretet
ről. Tizenötezer ember élt itt régen, ma
pedig hatezer ... A gyűjtés eredményét
Endrődi Füzetek címmel szeretnénk
megjelentetni.

Most közreadunk egy kis ízelítőt

a gyűjtésekből. Kérem fogadják szere
tettel. Felhívom a figyelmet arra, hogy
a leírás módja eltér a magyar helyesírás
szabályaitól, hogy minél jobban vissza
adhassuk az ízes endrődi táj szólást.

Endrődön a harmincas évekbe vót
vagy tizenkét hentes, vagy húsz szabó,
vagy nyóc ács-asztalos. A templomto
ronyba meg a kórusra Szediák ács épí
tette a lépcsőt. Cipész nagyon sok vót
meg csizmadia. Kovács is vót vagy húsz,
Hidli Mátérú nóta is van. Gyuricáékrú is
van nóta, azok gépészek vótak. Nagyon
híres szűcs vót Kurila. Koporsós három
is v6t. Egy tímár vót, a zugba lakott. Pék
vót, mónár v6t, meg takács. Egy rokás is
v6t, Sramnak híták.

Az inasnak a vizsgán mestermunkát
kellett csináni, "remek " -munkát.
A mester meg is tanította az inast, mert
ő látta hasznát. Az inas mikor mán se
géd v6t, elmehetett az Ipartestűletbe,

de a tiszteletet meg kellett anni az ipa
rosnak, ha azt akarta, hogy állást
kapjon.

A Dombszög nagyon jó helyen vót.
Gyöttek Túrú a szekerek, sráfkocsik ak
kor gyöttek Szarvasrú Gyomára, oszt itt
tértek el, mer sarkon vót. A piactéren
mázsaház vót, mellette a rév, gyöttek
mentek. Közel vót a templom is, kössíg
háza is. Agyomavégiek is feljártak meg
hallgatni a publikációt, meg a cselédfo
gás is ott vót a piactéren. Oszt begyöttek
hozzánk egy féliter borra, szódára. Féli
ter bor, sz6da - ez vót a divat, mer be
szégetni is akartak, nemcsak felhajtani
a bort, oszt j6van. Mikor bementünk,
ny6c asztal v6t, fenyőfa, gyönyörű tisz
tára súrolva. Kint az udvaron a víz fele
meg terasz vót, ott is vótak asztalok.

- Hányan dolgoztak?
- A család. Én, a nővérem, apám.

Ott is laktunk. Ott nem vót záróra. Este
9-10-kor zártunk, de ha valaki nyáron
éfélkor bezörgetett, hogy aratás van, vi
szünk pálinkát, akkor kiattuk.

- Mit árultak? Étel volt?
- Szalona, kolbász. Bor, sör, pálinka.

Likőr nem vót ennyiféle, mint most, de
jobb vÓt. Gyulárú hoztuk. Unikumot
Pestrű. László Fü!öptű minden héten
kécer 10-10 kila virslit rendeltünk szer
dán meg szombaton. Ezt tutták a hely
beliek. Oszt ugye, a parasztember is, ha
kimaratt, hát egyen valamit. Törzsven
dégek is vótak, vasárnap mise után is ki
ültek a teraszra, beszélgettek. Külön
pohara vót mindeggyiknek, vót egy ván
dor üvegesmester, avval apám ráíratta,
hogy pédáú doktor Ugrin Endre, annak
háromdecis pohara vót. De a munká
soknak is aszontuk, hogy üjjenek le, ha
nem vót pízük akkor is. Vót vasárnap,
hogy 40-50 ember ült, oszt ebbű csak
3-4 ivott. De aszonta apám, nem kel el
zavarni, mert ha píze van, ez akkor is
idegyön. Oszt azt az embert mek kel be
csülni, aki kenyeret ád nekünk.

- Akkor ez olyan családias kocsma
volt.

- Így vót minden kocsma Endrődön.

A kocsmárosok is összetartottak. Min
denki azon vót, hogy ócsóbban aggya,
ne sok haszonnal, hanem sokat aggyon
el. Ezen vót a haszon. Most hiába nem
árul semmit, hasznot akar. Az vót a lé
nyeg: ki milyen bort ád. A nép ezt tutta.
Elment, oszt ha jót kapott, akkor ra
gaszkodott, a jó áru megfogta a vendé
get. Evvel nem vót szabad visszaélni.

Janka néni olyan kocsmáros v6t,
hogy akarkit nem szógát ki. Ha bement
oda egy csavargó, vagy részeg, má for
dúhatott is vissza. Törzsvendégei vótak,
azok minden este megitták a félitert.
Janka néninek nem is kellett más, tutta,
hogy ez a forgalma. Tiszta kocsma v6t
nagyon. Az ura kőműves vót. Az meg
híres vót arfÚ, hogy nagyon lassan dógo
zott, de amit az megcsinát, az oszt meg
v6t csináva. Még most is úgy áll, mint
a parancsolat.

A hentes szakma nagyon nehéz v6t.
Nem is tutták az emberek, hogy a hentes
egísz écaka d6gozott, oszt másnap reg
gel ott vót az üzletbe. Oszt ha története
sen olyan j6szágot vágtunk le, amékrű
láttuk belű, hogy beteg, hát a világér ki
nem mértük v6na, tán csak nem csiná
lunk bajt a vevőnek. Törzsvendégek v6-

tak, 20-30 éve oda jártak az üzletbe, hát
azokat nem lehetett becsapni. Vasárnap
délbe gyöttek a summások szalonáér.

- Vasárnap is nyitva voltak?
- Persze. Ott laktunk. Ha écaka fel-

zörgetett valaki, hát felkelt a hentes.
A vevő vót az első a világon. Ha kísű es
te felzörgettek bennünköt a kocsmábú,
hogy kéne egy kila disznósajt, akkor fel
keltünk. Nem lehetett elengenni egy ve
vőt se. Nagyon kellett arra vigyázni. Ki
írtuk, hogy hitel nincs, de azér csak vót.
Az aratók nem füzettek, csak ha a mun
kásrészt hazahozták. De a legrosszabb
kuncsaft a tisztvisellő vót ...

- Kik dolgoztak az üzletben?
- Nagyapám meg a két fia. Azután

Károly bácsi meghalt, akkor én vótam
édesapámmal. Mindég családi üzlet vót.
Érteni kellett hozzá, akkor vót haszon is
rajta. Nem azér, mer kevesebbet mér,
hanem azér, mer jól veszi az árut. Az
vót a lényeg a hentesné, hogy j61 ve
gyen. Akarrnilyen szépen tudott kiszó
gáni, ha rosszú vett, akkor má agyon vót
ütve a haszon. Megtapogattuk a szűgyit
elő, a lágyékát, a hátszínt, hogy milyen
vastak a hús rajta, a fartőné, szóval vó
tak ilyen fogások. Szerettük csináni,
mer örűtek az emberek, oszt nekünk is
megvót az a tisztes haszon belülle.

Egyesületünk tagjai gyűjtik az előne

veket is. Ha a falunak közel a fele Tí
már, ugye, valahogy meg kell különböz
tetni őket ... Az endrődi nép ezt így ol
dotta meg: Dobos Tímár, Szüksíg Tí
már, Kofa Tímár, Tátili Tímár, Vak Tí
már, Zsíros Tímár, Kabát Tímár, Plavec
Tímár, Fehér Tímár, Hájas Tímár, Puc
ros Tímár, Vajas Tímár, Csöre Tímár,
Csendőr Tímár, Ficek Tímár, Kormos
Tímár, Gergely Tímár, Vitéz Tímár,
Szép Tímár, Dohányos Tímár, Kórház
Tímár, Fekete Tímár, Ovári Tímár,
Szemőcsös Tímár, Zsombok Tímár,
CsődörTímár, Zsandár Tímár, Lyukas
Tímár, Magyar Tímár, Csihar Tímár,
Nagy Csura Tímár, Göndör Tímár, Va
jas (Vajenka) Tímár, Köri Tímár, Dógi
Tímár, Boros Tímár stb.

Kérjük, aki tud még hozzá, jöjjön el
minden hónap első szombatján délután
négy órakor az endrődi Népházba.

Homok Lajosné
egyesületvezető

APRÓHIRDETÉS

Mező Imre Itp-en egyszob:ls w.ás eladó. J:rdekl6dni lehel
Pásztor János u. V. sz. Telefon: 67131-641, Mucsiéknál.
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Szociáldem
GYOMAENDRÖDI HíRADÓ

kráciáról

ASzabad Demokraták Szövetsége
parlamenti képviselőcsoportjának nyilatkozata

az áremelésekről

Isten előtt minden ember egyenlő.
Az emberiség történetét végigkíséri az

egyenlőségre való törekvés. Rabszolga-, pa
raszt-, polgár-, munkásküzdelmek jelzik ezt.
A liberális polgárság éppen olyan véres és in
dokolt forradalmakat vívott a szabadságért
és a hatalom megszerzéséért, mint Münzer
vagy Dózsa.

A munkásosztály és ideológusai a múlt szá
zad végéig lehetségesnek tartották az erősza

kos hatalomra kerülést. Ez elmaradt, mert
a szociáldemokrata pártok vezetői a múlt
század második részében rájöttek arra, hogy
a munkásság a jogait demokratikusan, parla
menti eszközökkel is kivívhatja a szociálde
mokrata pártok vezetésével.

Elképzeléseik helyességét századunk par
lamenti demokráciáinak működésigyakorla
ta bizonyította pl. Németországban, Francia
országban, Svédországban stb. Németország
és Franciaország polgárai már a XIX. század
ban parlamentjűkbe juttatták a szociálde
mokráciát, amely ezután kivívta a három
nyolcast, a nyugdíjat, a betegsegélyt stb.
A szociáldemokrata pártok követeléseit
a nemrégen hatalomra került burzsoázia ép
pen olyan hevesen utasította el, mint az orto
dox uralkodó osztályok.

A szociáldemokrata pártok mindenhol ki
zárólag a jogállam eszközeivel küzdenek cél
jaikért, mely célok rendszerint ütköznek
a munkaadók érdekeivel. Megoldás az éssze
ru kompromisszum.

A XX. század diktatúrái kivétel nélkül kí
méletlenül üldözték a szociáldemokráciát.
Végül 1948-ban végső csapásként erőszako

san szétverték a pártot. Mi ellenségei va
gyunk minden diktatúrának. Ma is vannak
politikai erők, melyek a szociáldemokrata
pártot ellenségüknek tekintik, helyére, iliet
ve szavazóira pályáznak véglegesen. A hír
közlő eszközökön keresz:ül manipulált, :él
revezető tájékoztatással próbálják elriaszta
ni a szociáldemokrata párt szimpatizánsait.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
1989-90-ben rendkívül erős külső agresszió
val találta szembe magát, melyet belső vi
szály:1ak igyekeztek álcázni. Ez bosszú időn

át visszavetette a pártot. De mi elfogadjuk
a kihívást. Ellenfeleink is tudják, hogy ha
nem sikerül rövidesen likvidálni a szociálde
mokrata pártot, az visszanyeri valós helyét
a politikai porondon.

Még két tényezőt kell megemlíteni. Az
egyik, hogya 40 éves kommunista elnyomás
nak az eredményeként a hagyományos szoci
áldemokrata szavazók rétege, finoman szól
va a politikára kevéssé fogékonyak. A másik,
hogy egy részükben dolgozik a jó értelemben
vett, tudat alatti felfelé törekvés az áhított
középosztályba, ezért ennek látványos párt
jára szavazott.

Nos Tisztelt szoc.dem. szimpatizáns bará
tunk, azzal hogy a középosztály valamelyik
pártjára szavaztál , tagja lettél-e a közép
osztálynak? Úgy hó végén vedd elő a pénz
tárcádat és számold meg !Ilennyi! Aztán
döntsd el!

A szociáldemokrata pártok szerte a világ
b2.::1 rengeteg bosszúságot - magyarán több
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bérkifizetést - okoznak a békét és nyugalmat
hirdető, de minél több profitot kedvelö libe
rális polgárságnak.

Kit akar tehát a Szociáldemokrata Párt
képviselni? Azokat, akik rájönnek, hogy
a legcsodálatosabb szólamokkal sem lehet
jóllakni és érzik, hogy egyedül védtelenek,
kiszolgáltatottak. És ez a réteg sajnos a leg
nagyobb. Ezek a dolgozók az alkalmazottak,
akisiparosok, kiskereskedők.

Barátaink! Valamennyi jóléti államban
van erős Szociáldemokrata Párt, ami védi
a munkás jogait, figyeli az elosztás igazságos
ságát, ellenőrzi a munkaadót, a hatalmon lé
vőket. Nem utolsósorban jelentős áremelés
kor kemény harcban eléri a bérek arányos
emelését. Mert az árak és bérek versenyez
nek a jóléti államokban is. Nálunk állnak
a bérek, de nőnek az árak.

Ez a helyzet meghatározza mai fő célun
kat, amely aszociális védőháló létrehozása és
tartása, de egyelőre nagyon fogják a kezün-

A Szabad Demokraták Szövetsége
országgyűlési képviselői aggodalomrnal
veszik tudomásul, hogy a kormány
a költségvetési egyensúly helyreállítását
célzó csomagtervében a lakossági fo
gyasztást közvetlenül is érintő áremelé
seket kezdeményez, s mindezt anélkül
teszi, hogy pontos felvilágosítást és
meggyőző magyarázatot adna az áreme
léseknek a költségvetési hiány okaival,
a költségvetés egyéb lehetséges bevételi
forrásaival való kapcsolatáról. Az sem
világos, milyen összefüggésben vaIlJ.'1ak
a csomagterv által javasolt árintézkedé
sek a gazdaság kivánatos és mihamarab
bi átalakításával, a későbbi hasonló ár
emelések megelőzésével.

Az áremelés akozta közvetlen pro~

lémák azonban nagyon is világosak.
A háztartási energia, egyes energiahor
dozók és a benzin árának. emelése köz
vetlenül vagy az utazási és egyéb költsé
geken keresztül több száz esetenként,
sokszáz forintos többletterhet ró a már
amúgy is erősen megterhelt családi költ
ségvetésekre. Külön vitathatónak te
kinthető az áremelések pénzügyminisz
teri indoklásában a benzin luxuscikké
nyilvánítása, ami nem veszi tekintetbe
a lakossági autóhasználat erőteljes ösz
szefonódását a mindennapi létszükség
letekkel és a termelő szféráva1.

Az áremelések szociális elIentételezé-

ket - mind a kettőt. Segíts kiszabadítani! Se
gíts, hogy segíthessünk!

Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Gyomaendrődi Szervezete

PARABOLA!
Áll apusztaságban egy lerobbant kocsi.

Utasai dühöngve toporogják körül. Arra
téved egy szereló. Látja, hogya kocsi nao
jai meg vannak számlálva, de azért kis ja
vítással elmegy addig, amíg másikra le
het cserélni. Próbál segíteni abajba jutot
takon, de elképedve tapasztalja, hogy
nem hagyják segíteni, salerobbant kocsit
átkozók kórusa elnyomja a magányos
szocdem szavát.

Az. csalódottan vár. Tudja, hogy 100 év
óta egyetlen "szekér" sem járt sokáig nél
küle.

-

se elégtelen, és ez ismét a szegényebb ré
tegeket, a bérbő! és fizetésből élők,

a nyugdíjasok külön jövedelemforrások
kai nem redelkező csoportját sújtja,
tovább növelve leszakadásukat az átlagos
életszínvonalon élőktől. Az áremelések
várható erőteljesinflációgerjesztőhatása
a gazdaság további egyensúlyromlásához
vezet, s egyébként a Magyar Demokrata
Fórum, illetve a kormány programjában
előadottakkalis ellentétes.

Az áremelés legaggasztóbb vonása
azonban az, hogy a kormány túl köny
nyen, az egyéb lehetőségek (takarékos
sági intézkedések, hátralékok behajtá
sa, az egyes tárcák költségvetésének le
faragása stb.) ~<imerítésenélkül nyúl ah
hoz az eszközhöz, melyet a Szabad De
mokraták megítélése szerint csak a leg
végső esetben volna szabad alkalmazni,
tudnülIik a lakosság és ezen belül a na
gyobb tömeget alkotó szegényebb réte
gek további megterheléséhez.

A Szabad Demokraták Szövetsége or
szággyű�ési képviselői a parlamenti vi
ta során a benyűjtott csomagterv egyéb
gyenge pontjaira is rávilágítottak, s 
más ellenzéki csoportokkal együtt - ja
vaslatot tettek a költségvetési hiány
egyéb forrásokból való pótlására.

Zsámbék, 1990. július 15.
Szabad Demokraták Szövetsége

parlamenti képviselőcsoportja
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tik és megvalósítják a szabadság vala
mennyi feltételét úgy az egyén, mint
a társadalom vonatkozásában. Csak
ezután vallják, hogy keresztény de
mokraták, szociáldemokraták, szocia
listák.

Mi az elmúlt csaknem fél évszázadban
nagyon sok szennyet hagyó mocsárban
bolyongtunk. Meg kell tisztulnunk, csak
így, új, tiszta lábbelivel fogad be minket
a fejlett Európa. A tiszta átjáró, az új
papucs pedig - a LIBERALIZMUS.
Most van erre esélyünk. Eddig az ősi

magyar konzervatív és vallás! eszmék
mindig elnyomták, nemegyszer meg
semmisítették a szabadelvű kibontako
zást. Most van egy erŐs pártunk, amely
ezt az elvet hangsúlyozottan magáénak

séget megőrizni, s megvalósítani olyan ötle
teket, amik gyermekeink közérzetét, s az ok
tatás színvonalát emelheti. így például több
intézménynél sikerült létrehozni az iskolará
di6t, egy középiskolánkban a zártláncú vi
deérendszert. Megtörténtek a nyári tisztasá
gi meszelések, festések, a legszükségesebb
felújítások.

Az elballagott 241 nyolcadik osztályt vég
zett tanuló helyett 191 elsős lépi át a három
általános iskola kapuját. Középfokú taninté
zeteinkben 167-en végeztek, s helyüket 352
elsős foglalja el. A számok jól mutatják,
hogy a demográfiai csúcs elérte a középisko
lákat, ami a kollégiumi férőhelyek kialakítá
sánál jelent megoidandó feladatot.

Gyermekeink újra az iskolapadokba ül
nek. Várják az érdekes, új ismereteket, a tü
relmes, segítő pedagógusokat. Mindenki el
várja tőlük a naprakész, becsületes tanulást.
A csengő munkára szólít szeptembertől min
den reggel, s ez a munka ner.J. állhat meg.

Feltétienül bízunk abban, hogya Művelő

dési és Közoktatási Minisztérium a települé
sen is érzékelhető határozott lépéseket tesz
az oktatásügy érdekében, a megnyugtatóbb
feltételek biztosításához.

Giriczné Mercz ilona
oktatásifőelőadó

Az 1990/91·es tanévnyitó ünnepségek időpontjai

Dr. Veréb Lajos
SZDSZ-ügyvivő

valja - Szabad Demokraták Szövetsége.
Var. elnökünk, aki kiváló szabadelvű

gondolkodó - Göncz Árpád. Mindezek
ellenére hirdetnünk kell, hogy az átme
net a rendszerváltás időszakában min
den politikai erőnek, a kormánykoalíci
ónak is, ki kell egyezni a liberális eszmé
vel. Ebben a nagyon törékeny átmeneti
demokráciában nem szabad a tekintély
elvűség, az erős kéz politikája felé ka
csingatni. Csak amikor már közösen
megvalósüottuk a szabadelvű társadal
mat, és piacgazdaságot, csak ezután le
het a pártoknak hirdetni az éles különb
séget, mely megkülönbözteti őket; nép
nemzeti, keresztény, szocialista vagy
"paraszti" eszmék alapján. Most is van
nak komoly ellenzői a liberalizmusnak
a választásokon győztes pártban is. Eb
ből folyik, hogy a kormánykoalíció ké
pes megfelelni annak a történelmi fel
adatának, hogy a társadalmi és gazdasá
gi liberalizációt véghezvigye. Ez a ma
gatartásuk hátráltatja az Európához va
ló felzárkózást.

Ezt nagyon fontos tudni mindenki
nek, hisz ismét választások előtt állunk.
Most kell majd eldöntenünk, hogy mi
lyen gondolkodású embereket bízunk
meg helyi közösségünk - városunk irá
nyításával. Kiket választunk a képviselő

testületbe. Nagyon fontos, hogy szep
tember 30-án minden választópolgár ott
legyen az urnákná! és mondjon véle
ményt szavazatával. Mondjon véle
ményt arra, hogy a liberalizmus irány.t
sa életünket. Ne távoli ködös cél legyen,
hanem most és minél gyorsabban has
son. Most van rá nagy szükség, még
folytatni kell ezt a magyar specialitást,
a vértelen forradalmat. Most tehát min
denki a saját és gyermekei jövőjéért,

életéért szavaz. Ez senkinek nem lehet
közömbös. Már több hónapos szólás, az
igazi rendszerváltás a helyhatósági és
önkormányzati választásokon dől el. Ez
lebegjen minden poigártársam szeme
előtt. Tudni kell: az önkormányzat azt
jelenti, hogy minden helyi közösség
e hazában önmaga irányítja települését.
Új választójog! törvényünk van. A libe
rális ellenzékne!, sikerült azt elfogadha
tóvá tenni, ennek alapján már megin
dulhat új, szabadelvűségenés szabadel
vű piacgazdaságon alapuló társadal
munk felépítése. Ehhez az szükséges,
hogy országszerte, így városunkban is
minél nagyobb számban kerüljenek az
önkor:nányzatokba szaktudással ren
delkez5, és a liberális eszmét valló pol
gárok.

14óra

17 óra

18 óra

9 óra

17 óra

16.30óra

szeptember 2.

szeptember 2.

augusztus 31.

szeptember 1.
szeptember 2.

szeptember 2.

1. Sz. Általános Iskola

2. Sz. Általános Iskola

3. Sz. Általános Iskola

Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Szakközépiskola és Szakmunkásképző

617. Sz. Ipari Szakmunkásképző és Cipőipari

Szakközépiskola

Az utóbbi hónapok alatt lezajlott változá
sok, s a még előttünk állók, nem kerülik el az
iskolákat sem. Változások (módosítások)
várhatók az oktatásügy terén is. Ezek egy ré
szét az iskolák saját hatáskörben teszik, más
részről majd az új nemzeti alaptanterv beve
zetése, a vizsgarendszer és az iskolaszékek
megalakítása okozzák. Az elkövetkezőévek
gyakorlata láttatja majd ezek szükségessé
gét, hasznosságát, eredményességét, de
tény, hogy változása kell. Ma is elvárás már,
hogy minden iskola önálló arculattal rendel
kezzen, tantestülete döntse el, hogy a hozzá
érkező nebul6knak az egységes követelmé
nyek mellett miben tud többet nyújtani. (Re
álismeretek, sport, nyelvoktatás stb.)

Nehéz helyzetben vannak az iskolák.
. emcsak a még nem látható változások, sok
kal inkább a feltételeket biztosító pénzügyi
helyzet jelenlegi mutatói miatt.

Oktatási intézményeink a tanácsi szabá
lyozó rendszer 1990. évi változásainak követ
kezményeként ez évi költségvetésüket az
1989. évi szintnél 336300 forinttal kisebb
összeggel tudták tervezni. A hiányokat növe
li a dologi költségek emelkedése, s a nem ter
vezett energia-áremelés. A fennálló pénzü
gyi gondok ellenére iskoláink rendkívüli ta
karékossággal próbálják a működőképes-

Tisztelt olvasó! A múlt havi Híradó
ban beszéltem a több évszázados eszme
jellemzőiről. Most folytatom azzal,
hogy milyen jelentősége van jelen aktu
álpolitikánkban. Sikerrel megindítottuk
a rendszerváltást, de ahhoz, hogy telje
sen véghezvigyük, elengedhetetlen a li
berális gondolkodás elterjedése a nagy,
országos és helyi politikában, gazdaság
ban, a társadalmi élet minden területén.
Azt mondjuk, megindultunk az Európa
Házba. Be akarunk lépni abba az Euró
pába, amely sok évtized szívós munká
jával építette fel azt a társadalmat és
gazdaságot, mely a miénknél szebb és
jobb. Mi is ezt óhajtjuk. Ezen társadal
mak alapja mindig és minden esetben
a liberális eszme volt és az ma is. Hirde-
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Az endrődi település lakossága
nem maradhat kisebbségben
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A kalászosok aratás előtti állapota bizakodásra
adott alapot, de jött a jég. Lássuk mi maradt az ara
6knak.

Alkomuíny Tsz:
2000 ha búzaterilleten 40 q/ha átlagtermés. 774
hektárt ért a jég, amely 1439 t terméskiesést
eredményezett.
Béke Tsz:
1214 ha búza 52 q/ha átlagot hozott. A jég 340 ha-t
ért 2 milli6s kárt okozva.
124 ha bors6t a jég után sajnos nem kellett aratni.
A kár 3,5 milli6 Ft.
292 ha repce 29 q/ha termést adott, 92 ha ért a jég.
Gyózelem Tsz:
A keselyősi részen lévő 664 ha búza 53 q/ha, a p6
halmi részen lévő 624 ha pedig 41 q/ha termést
adon.

xxx
Augusztus 18-19-én Gyomaendrődön

a POFOSZ szervezésében politikai üldözöt
tek találkozójára került sor.

A családias, kötetlen hangulatú találkozón
Kistarcsa, Recsk, Tököl, Hortobágy egykori
szenvedői hitet tettek arra, hogy az új
Magyarországon minden személy emberi
értékeként, munkájának megfelelően él
hessen, munkálkodhasson a szebb jövő ér
dekében.

A találkozón részt vett Fónay Jenő, a

Ismeretes a gyomai részen centralizálódó
politikai erők által a közelmúltban gyorsan
kierőszakolt népszavazás eredménye ... kö
zömbössége!

Önkormányzati Törvény a mai napig
nincs, ezért álláspontunk változatlan.

Volt viszont egy gondolat, amit értelmesen
megfogalmaztak a tanulságok, következteté
sek értékelésénél: "Az endrődi települést, az
ott élő állampolgárokat az eltelt 8 évben sok
sérelem érte, felvetésük jogos, törekedni kell
ezek megszüntetésére, ezért a jövőben na
gyobb beleszólást kell biztosítani a helyi irá
nyításban, a településfejlesztésben ré
szükre."

Az elmúlt két hónapban két személygép
kocsit és egy tehergépkocsit tulajdonítottak
el Gyomaendrődön.Július 22-én a nagylapo
si Birkacsárdánál állítottak le egy személy
gépkocsit, a tulaj úgy ment be a csárdába,
hogy az indítóku!csot a kocsiban hagyta. Er
re figyelt fel a csárdában tartózkodó két eny
hén italos személy, s kocsikázni támadt ked
vük, hát elvitték. A kocsi másnap megkerült,
de addigra a jogtalan használók összetörték.

130 ha bors6t 29 q/ha eredménnyel sikerült betaka
rítani.
328 ha repce 18 q/ha termést adott.
Körösi AG:
Búzából 1531 ha-on 40 q/ha átlagtermést értek
el. 650 ha területen a jég 2000 t búzát tett
tönkre.
Ószi árpából 52 q/ha termett 402 ha-n.
291 ha repceterület betakarítási eredménye 25 q/ha.
83 ha zab terméséból30 t-t elvitt a jég, így az átlag
termés csak 21 q/ha lett.
A gazdaságnak a jég 20 millió Ft árbevételkiesést
jelentett.
Lenin Tsz:
1717 ha búzát arattak le 46 q/ha átlaggal. 216 ha ká
rosodott, ami a termést 270 t-val csökkentette.
167 ha repcéjük 20 q/ha átlagot adott.

xxx
POFOSZelnöke, s a távoli Amerikából is el
jőtt Pongrácz Gergely, aki a Corvin-köz ka
tonai parancsnoka volt.

A múltra, s azokra történő emlékezés mel
lett, akiknek nem adatott megjelenünk, ajö
vő problémái is nagy hangsúlyt kaptak. Dr.
Árva László kormánymegbízott adott érté
kes tájékoztatót a vállalkozások lehetőségé

ről, s neves jogászok közreműködésévelfolyt
eszmecsere az önkormányzatokról és a helyi
képviseletek választásáról.

Ismét választás következik, ezért nem
mindegy az önkormányzat személyi összeté
tele, valamint az sem, hogy az endrődi tele
pülést hányan fogják képviselni'

Azt tartanánk elfogadhatónak, ha a várha
tó19 fős közös önkormányzat (testület) felét
az endrődi rész vezetésre alkalmas és érde
mes állampolgáraiból választanánk! Egyéb
ként az endrődi lakosság érdekeit kisebbség
ben képviselik. Jövőbeni következményét
hosszú távra, őszintén, becsületesen hozzá
gondoini szíveskedjenek.

Kiszely István
Magyar Néppárt

Nemzeti Parasztpárt ügyvivője

Augusztus 4-éről 5-ére virradóan Gyoma
endrőd belterilletén a tulajdonos háza
elől vittek el egy Wolkswagen személy
gépkocsil, amelyben szintén benne maradt
az indítókulcs, valamint a tulaj összes
irala.

A helyi rendőrőrs kéri a gépkocsitulajdo
nosokat, hogy saját érdekükben ne hagyják
az indítókulcsot a kocsikban!

Sziiletések
Varga Lajos és Szabó Erika gyermeke Erika Kitti,
Belák Béla és Tóth Erika gyermeke Béla Viktor,
Tímár Imre Gergely és Búza Ilona Anikó gyermeke
Ádám, Demeter József és Banet Mária Valéria
gyermeke József, Rácz Ambrus és Suba Viola gyer
meke Rita, Gácsi László és Szántó Anikó gyermeke
Sandra Aliz, Mesterházi Jenő és Benkó Ágnes
gyermeke Ágnes, Neibort Attila László és Zanyik
Erika gyermeke Attila. Szőllősi Zsigmond és Kóris
Klára gyermeke Zsófia, Gyuricza Lajos és Pelyva
Rozália gyermeke Brigitta, Andor Olivér és Giricz
Dona gyermeke Viktor, Fülöp László Tibor és
Stranszki Dona gyermeke Szilvia, Gellai Béla Zol
tán és Binges Katalin gyermeke Tamás, Szilágyi Jó
zsef és Nagy Ilona gyermeke Éva, Bihun Ferenc és
Szarka Erzsébet gyermeke Anita

Házasságkötések
Dajkó Edit és Strancki Zoltán Vince, Kiss Borbála
és Bácsi LászlÓ, Gonda Ildikó és Wolf Imre Gyula,
Oláh Katalin és Jámbor Lajos, Tímár Marianna és
Gyarmati György, Papp Katalin és Ács Imre, Bra
un Gyöngyi és Hunya Péter, Bartyik Edina Andrea
és Falusi László, Bogár Tünde Margit és Tímár
Zsolt János

Halálesetek
Kocsis János (1907), Kató László (1933), Nagy
Andrásné Szilágyi Róza (1909), Nagy Mihály
(1922), Rácz Béla Istvánné Braun Ildikó Klára
(1946), Hatvani Ilona (1910), Hajdú Sándor (1936),
Kovács Zsigmond (1913)

Mindent összecsomagoltak

Dr. Erdélyi István régész augusztus 6
tól folytatja a három éve megkezdett
avar kori temető feltárását a szarvasi út
mellett. Eddig 54 sír került napvilágra.
Jómagam évek óta társadalmi munká
ban részt veszek a feltárásban. A múlt
évben megkért Erdélyi professzor, hogy
az ásatások ideje alatt bármely vasár
napra szervezzek embereket társadalmi
munkában a sírok feltárásához. Ez
olyan jól sikerült, hogya megbeszélt
időpontban egy szál magam egy lapáttal
voltam a helyszínen. Egyedül is neki
kezdtem a munkának, s sikerült három
gyermeksírt feltámi. Az utolsó nap, mi
kor már mindent összecsomagoltak a ré
gészek, egy 185 cm magas női csontvá
zat sikerült feltárnom, mely lábánál egy
ékszerdoboz volt elhelyezve.

A feltárásról videófilm készült, mely
megörökíti a legfontosabb esemé
nyeket.

Gellai István

Vállalatok, intézmények,
magánszemélyek részére

vállalok szennyvíztisztítást,
valamint udvari WC-k gépi
takarítását 20 m-en belűl

Seres Sándor
Gyomaendrőd, Bartók u. 9.

Telefon: 67/31-497
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1990. szeptember 30.
Helyi önkormányzati képviselők választása

Választási összeállítás:
Mit kell tudni a választásról?

Ki, hol élhet választójogával?

Közülük választhatunk - egyéni választókerület j elöltj einek bemutatása

Pártok, társadalmi szervezetek az önkormányzati választásról

(5-20. oldal)

Interjú
Deme

Zoltánnal
Augusztus 22-én Deme

Zoltán országgyűlésiképvise
lő fogadónapot tartott a Kato
na József Művelődési Ház
ban. A választópolgárok
ügyeinek intézése után Híra
dónk számára kértünk in
terjút.

(21. oldal)
Igaz, hogy a tornacsarnok belső terében nem lehet még tornázni, sportolni. Igaz, hogy az
az ebből való kiút megtalálása utólag nem könnyű feladat. De nem igaz az, bogy környe

zetének így keD kinézni mo. szeptemberében
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Néptáncos sikerek Franciaországban

,,A fesztivál különdiját
a Körösmenti Szövetkezeti Táncegyüttes nyerte)

Magyarországról . .. "

Franciaország legnyugatibb részén,
Bretagne kisvárosában, Chateaune
uf-du-Faou-ban hangzottak el ezen
szavak, a 10. Nemzetközi Folklór
Fesztivál Gálaestjén.

A Mezőgazdasági Szövetkezők és
Termelők Országos Szövetsége
(MOSZ) delegálásában 1990. aug. 7
én reggel indult el a közel 3000 km-es
autóbuszútra 40 fős csoportunk, hogy
képviseljük hazánkat a fenti rendez
vényen.

Három-három teljes napot, egy
egy éjszakát töltöttünk buszon az
oda-vissza úton, valamint Metzben,
illetve Salzburgban egy-egy szállás
beiktatásával enyhítettünk az utazás
fáradalmain. Két megbízható gépko
csivezetőnk, a kényelmes autóbusz,
a videomagnó filmjei, s a közösséggé
forrt csoport jó hangulata siettette az
idő múlását.

Az aug. 9-i, késő esti várva várt
megérkezésÜDk örömében az ürömöt
a szálláshely távolsága (a fesztivál
helyszínétől) és minősége jelentette,
mely sok tekintetben kívánnivalót ha
gyott maga után. Talán valamennyi
kisebb-nagyobb gondunk, bosszúsá
gunk erre a körülményre vezethető

vissza.
De térjünk rá a kellemesebb élmé

nyek bemutatására, mivel azt tartja
a mondás is, hogy az idő múlásával
a kellemetlen dolgok elhalványulnak,
s inkább a kellemesek maradnak meg.

2

Ez a fesztivál egy családi vállalko
zás, nagyon sok "társadalmi munkás"
besegítésével, no meg természetesen
szponzorok támogatásával. Bolívia,
Indonézia, Portugália, Törökország,
Egyiptom, a Réunion szigetek, Skó
cia, Dél-Afrika, a Szovjetunió, Ro
mánia, valamint hazánk táncosai, ze
nészei igazi fesztiválhangulatot tud
tak előidézni a sokszínű folklóranyag
bemutatásával a többezer fős közön
ség előtt.

A kisváros sportcsarnokában min
den este telt ház előtt zajlottak a be
mutatók, a versenyek, hajnali 2-3
óráig.

A kőépület mellett felállított, pad
lóburkolatú, pódiummal rendelkező

sátor a fenti programmal párhuzamo
san, a véleményem szerint legértéke
sebb eseménynek adott helyet.
A résztvevő nemzetek kiállításai mel
lett valamennyien felváltva valóban
szórakoztatták a közönséget. Egymás
táncait tanulták meg lelkesedéssel,
felszabadultsággal. Ez a színes kaval
kád, ahol együtt táncolt az afrikai
a skóttal, a magyar az indonézzel,
a szovjet a bolíviaival, talán többet ért
el az egyszerű emberek kölcsönös me
gismerése, megbecsülése terén, mint
a diplomácia.

A másik hasonlóan felemelő aktust
a kis főtéren szorosan egybegyűlt tán
cosok, zenészek köszöntése jelentet
te, amikor is egymás után hangzottak

el az országok himnuszai, miközben
felvonásra kerültek a nemzeti lobo
gók. Az esti bemutatkozásokon kívül
napközben felvonulásokon (menet
tánccal), szabadtéri programokon
vettünk részt. Felejthetetlen élményt
nyújtott a Plougoulm kisvárosban
rendezett aratónap. A 2 km-es felvo
nuláson részt vettek a cséplést végző
régi gépek, eszközök, táncosok, zené
szek. Egy nagy téren egész napos
program várta a közönséget, ahol
a szüntelenül folyó cséplés mellett
vajköpülő , lószőrfonó, patkoló ko
vács, kádár, kötélfonó stb. dolgozott.

Közben a fesztivál három csoport
ja, köztük a miénk szórakoztatta a kö
zönséget.

Módunkban volt látni a "végtelen"
óceánt, s a bátrabbak meg is mártóz
tak az igen sós és hideg vízben.

Azt hiszem, hogy Bretagne, a maga
jellegzetes, ridegnek tűnő szürke-fe
hér kőépületeivel, igazi melegséget
tudott nyújtani számunkra.

Hazafelé éjszaka láttuk Párizst.
Az Eifel-torony magasságából te

kintettünk a csodálatos városra. Áll
tunk a Notre-Dame előtt megjelölt
,,0" km-kövön, jártunk a Schaus Ely
sés-n, s láttuk az új városrészt, ahol
a következő évezredben érezhettük
magunkat az épületeket csodálva.

Azt hiszem valamennyiünk számá
ra egy épületre szóló élményt nyújtott
ez az út, s úgy érzem, hogy a fesztivá
lon való részvételünkkel méltókép
pen képviseltük hazánkat, és sikerült
megkedveltetnünk folklórkincsünk
egy szeletét más nemzetekkel is.

E cikk keretében is szeretnénk kö
szönetet mondani mindazoknak
a gazdasági egységeknek, magánsze
mélyeknek, akik anyagi segítséget
nyújtottak a fentiek megvalósulásá
hoz, remélve, hogy a jövőben sem
nélkülözzük azt.

Azt hiszem nem szabad veszendőbe

hagynunk a kulturális érték eme létre
hozóját és közvetítőjét e mellett a szű

kös anyagi viszonyok mellett sem.
Mivel nemzettudatunk fennmara

dásához, érzelmi életünk gazdagításá
hoz nélkülözhetetlen e műfaj.

Megyeriné Csapó Ildikó
Műv. Központ igazgató
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GyomaendrődbioYárossá alakításának
és az1995-ös ViJágkiállításba való bekapcsolásának

vázlatos terve

A biováros terveiről ezek a fák vajon mit m0!1danának?
Megcsonkítva 1990. augusztus 29-én, TITASZ által

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy
Gyoma már a XIX. század elején mezővá

ros volt, majd később hosszú időn át járási
székhely. 1966-ban szubjektív döntéssel,
igazságtalanul elvesztette közigazgatási
státuszát. A váratlan és döbbenetes hatású
döntés 6-8 évre lebénította a település ve
zetését, visszafejlesztette a középfokú in
tézményrendszert.

Amegye párt- és állami vezetése politi
kai és gazdasági döntései tizenöt éven át
arra irányultak, hogy konszolidálják
a stagnálást, visszafogják a beruházási le
hetőségeinket a településfejlesztésben és
a gazdaságban.

A hetvenes évek közepén érlelődött

meg a gondolat, hogy csak akkor léphe
tünk előbbre, ha kihasználjuk Gyoma és
Endrőd rendkívül kedvező földrajzi közel
ségét. Hét évi együttműködés után beérett
a helyzet a teljes egyesülésre. Még így is
további nyolc év kellett ahhoz, hogy elér
jük a várossá váláshoz szükséges színvona
lat. Sajnos a település infrastruktúrájá
nak, intézményrendszerének és közigaz
gatási szerepének fejlődésével a gazdaság
fejlődése nem tudott lépést tartani. Szem
léletesen mutatja ezt az ipar szinte teljesen
könnyüipari jellege és az igen alacsony jö
vedelemszint. A települések fejlődésének

történelmi tapasztalata, hogy a gazdasági
erő meghatározó. Ennek meg kell nyilvá
nulnia a vállalkozások eredményességé
ben és a lakosság jövedelmében. Ameny
nyiben városunkban e területen nem tu
dunk előre lépni, semmivé válhat mindaz
a fejlődés, amit az elmúlt 10-15 évben
elértünk.

Az 1989-ben indított biovárosi prog
rammal a Tanács egy kitörési lehetőséget

próbál feltárni, egy kiugrást a banyatlási
helyzetből. A világkiállításhoz való kap
csolódással az anyagi források szélesítése,
a munkahelyteremtés és a figyelem váro
sunkra irányitása a célunk.

A program több irányú. Egyik fő vonala
thermálvizeink, élővizeink, természetvé
delmi területeink, horgászati, vadászati és
üdülési adottságaink jobb kihasználását
célozza. A program e vonalában a gyógyi
degenforgalom kiemeit részt képezne,
melyben a fürdő fejlesztése és gyógyszálló
építése a leglényegesebb elem. Megvalósí
tását az első ütemben tervezzük. A ther
málviz adottságot a későbbiekben biokoz
metikumok előállítására és gyógyvíz pa
lackozásra is kiterjesztenénk. A terv reali
tását erősítené, ha az ÁFÉSZ az Erzsébet
ligeti pavilonnal bekapcsolódna a program
megvalósításába.

Az idegenforgalom magasabb szintre
emelése gazdasági bázisunk erősítését je
lentheti, ezért ennek egyéb feltételeit is
bővíteni és fejleszteni kell. Ezek közé tar
toznak a templomzugi és az élővízi sza
badstrandok, valamint a camping, a tárla
tok, kiállítások és múzeumok. Nagy lehe
tőségek vannak a természetbarát progra
mok és vízitúrák elindítására.
Meggyőződésem, hogy az elképzelések

megvalósulásával elindulhat egy gyorsuló
idegenforgalmi fejlesztés, mely a városnak
és lakosainak bővülő anyagi bázist és meg
élhetési lehetőséget ad.

A biovárossá válás másik fontos vonala
közvetlenül a gazdaság területét érinti.
Lényege a természetes körülmények kö
zötti - vegyszermentes - termelés és ter
mékelőállítás. Ezek a termékek a fejlett
országokban már ma is igen keresettek és
magas áron elismert termékek, ezért erő

sítik a gazdaságot, magasabb bért és fog
lalkoztatási lehetőséget biztosítanak a la
kosságnak. Az Alkotmány Tsz biohumusz
termelése és csigatenyészete a bioprog
ramba illő, meglévő, működő tevékeny
ség. A Viharsarok Halászati Tsz halfeldol
gozója, ezen belül a busafeldolgozás
a programba beillő, már működő egység.
A programban továbbfejleszthető a busa
feldolgozás melléktermékének hasznosí
tása, melyből gyógyászati célú termék ál
lítható elő. A Béke Tsz e program kereté
ben előrehaladott tárgyalásokat folytat az
izraeli S. Gilad úrral szuperintenzív édes
vízi akvakulturális projekt alakítására,
melynek programja a garnélarák-tenyész
tésre irányul.

A biovárosi program gazdasági területet
érintő vonalán a lehetőségek igen széles
körnek, melyek feltárása és kidolgozása
a program meghatározó része kell legyen.
Példaként ernlithető a mezőgazdaságban

a műtrágya kiszorítása szerves trágyával,
a biotermesztés folyamatos bővítése, a bi
otermékek helyi feldolgozásának megol
dása (zöldség, gyümölcs, gabona stb.)

A program egy harmadik vonala az ok
tatás területét érinti. Az elképzelés szerint
a gimnáziumban indítanánk egy termé
szetgyógyászati - egészségügyi fakultációt
1991. szeptember elsejétől. Jelenleg az or
szágban ilyen nincs. A gimnázium ennek
fogadására képes.

A biovárosi program világkiállításhoz
való kapcsolódásának jelentősége abban
lehet kiemelkedőaz előbb vázolt három fő

terület mellett, hogy kapcsolódásként az
infrastruktúra - ezen belül a kö=űvesítés
- fejlesztéséhez külső forrást biztosítana.
Ezáltal csökkenthető a lakosság terhe és
gyorsítható a fejlesztés. Elképzelésünket
eljuttattuk a Világkiállítás Programirodá
ján keresztül a kormánybiztoshoz, aki reá
lisnak és támogatásra méltónak minősítet

te. Ígéretet tett a menedzselésre, de raj
tunk múlik döntően a siker.
Meggyőződésem, hogy az átalakuló

gazdaságban ilyen, és ehhez hasonló - ed
dig ismeretlen - utat is megjárva őrizhet

jük meg az itt élő embereket, a fejlődés

eddigi eredményeit és tehetjük olyanná
városunkat, melyben jobban, szebben és
egészségesebb körülmények között élhe
tünk. Jenei Bálint

tanácselnök
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FELHívÁs
városunklakosságához

II II II II

Udvözlet a"KOROSI MUHELY"·nek

SZERKESZTOK

SPORTBARÁTOKHOZ

A sok sikert kívánságunk meUett kérjük olvasóinkat a Körösi Műhely Alapítvány támogatá
sára (befIzetést az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnéllehet teljesíteni).

"Köszöntjük Önt abból - a számunkra legalábbis ünnepélyes - az
alkalomból, hogy kezébe vette most induló lapunk első számát. Mi nem
ígérünk zaftos pletykákat, szenzációkat, botrányokat, pornográfiát . ..
Amit viszont igen, az "csupán" az Önmaga megismeréséhez nyújtott
segítség. ,,Felfedezni magunkat, megismerni értékeinket csak Egymás
szeme tükrében tudjuk. " - ez lapunk vezérlőgondolata. Az ember égető
kérdéseire keresünk választ, felmutatván a Szépet, a Jót, az Igazat úgy,
hogy az a napjaink válságából kivezető Új út megkeresését is jelentse
egyben.

Szerkesztőségünk az írók és az olvasók segítségével az egymásban
való feltárulkozást kívánja szolgálni a szépirodalom, a szociológia,
a szociográfia, a néprajz, a történelem, másként szólva a népélettanban
megtalálható tudományos, erkölcsi, és esztétikai értékek közkinccsé té
telével.

Lapunk nevében a "KÖRÖSI" jelző nem a provincialitást jelenti,
hanem a MŰHELY földrajzi meghatározását jelöli, mert munkatársa
ink és olvasóink egyaránt találhatók a határ mindkét oldalán - Magya
rországon és Románia magyarlakta területein.

Amiként a Körösök összekötik Erdélyt Magyarországgal, úgy kíván
juk mi a magyarság két legnépesebb nemzetteste között a "híd" szerepét
betölteni oly módon, hogy ebbe a nehéz de szép munkába bekapcsolód
nak a térségünkben élő nemzetiségek is. Bízunk benne, hogy sikerül
ezzel néhány kellemes és tartalmas percet szereznünk hónapról hónapra
Olvasóinknak.

Az aradi és gyomaendrődi szerkesz
tők közös munkájának célját, értelmét
a Körösi Műhely Kedves Olvasójához
címzett köszöntő fogalmazza meg.

csolatairól, az aradiak két világháború
közötti lapalapításairól, a Körös menti
baUadákról, Bólyai Jánosról. A kiad
ványt versek, novellák, metszetek szí
nesítik.

nagyon számíthatunk a helyi szövetke
zetek, vállalatok támogatására nehéz
gazdasági helyzetünkre való tekintettel.
Nem titkolhatjuk sportbarátaink előtt,

egyesületünk a megszűnés határán áll,
így ebben a kritikus helyzetben fennma
radásunk érdekében tulajdonunkat ké
pező turistaházunk áruba bocsátása is
elkerülhetetlennek látszik.

Mindezen gondolatok hatására kér
jük sportbarátaink széles táborának tá
mogató összefogását, annak érdekében,
hogy a városi önkormányzat tagjai közé
minél több olyan személy kerüljön, aki
hallatni fogja szavát a helyi sport támo
gatása érdekében.

Jánovszky György
Sportköri Elnök

Minden település, úgy kisvárosunk
lakóinak is nyitott tenni akaró gondol
kodását fejezheti ki a sporthoz való vi
szonya. Azon helyeken, ahol sok fiatal
közreműködésével rangos, eredményes
sportélet van, tapasztalatok szerint ott
az összefogásra épülő sokirányú fejlő

dés általános jegyei is érzékelhetőek.

Újra alakult városi sportegyesületünk
elnökségének szilárd meggyőződése,

hogy a helyi önkormányzatok létrejöt
tével olyan kezdeményező törekvések
kerüIhetnek felszínre, amelyek hatéko
nyabban támogathatják a helyi sport
egyesület eredményes múködését.

Jelenlegi helyzetünket figyelembe vé
ve ilyen szemléletre nagyon nagy szük
ségünk lenne. Alapvető működési

gondjaink fakadnak abból, hogy nem

A "KÖRÖSI MÚRELY" értékkeresŐ
és közvetítő időszaki lap első száma
szeptember hónapban megjelent.

A Gyomaendrődi Híradó nevében
köszöntjük ez értékes kiadvány létreho
zóit, amely első száma tartalma alapján
is hidat képez Magyarország és Romá
nia között. Az első számban többek kö
zött olvashatunk Endrőd határának kia
lakulásáról, az endrődiek erdélyi kap-

Sipos Tas Töhötöm
református lelkipásztor

Tudom, hogy városunk lakói is - szin
te egész országunkhoz hasonlóan - bele
fásultak már a politizálásba. Belefásul
tak, mert úgy tartják, hogy semmi nem
változik. De tudni és látni kell, hogy
sokkal több minden változott annál,
mint amit alapos ismeret nélkül látni és
érzékelni lehet. Ám annyi feladata van
a változtatások terén országunk vezetői

nek - a parlamentnek és a kormánynak
-, hogy azt rövid idő alatt elvégezni nem
lehet. Amit 40 esztendő alatt tönkre tet
tek ebben az országban, annak hel}Te
hozatalához is sok idő kell. Ezt tudomá
sul kell vennünk még akkor is, ha várni
nagyon nehéz.

De a változások és változtatások na
gyon fontos állomásához érkezett most
népünk, városunk. A helyhatósági vá
lasztásokhoz.

Talán sokan emlékeznek még arra,
hogy a parlamenti választások idején
többször is hangsúlyoztam, hogy a hely
hatósági választások az akkorinál még
fontosabbak lesznek.

Településünknek 19 elöljárója lesz.
Ez a 19 ember fogja tervezni és megha
tározni városunk jövőjét. E testület
szab irányt a fejlődésnek s éppen ezért
nem mindegy, hogy kik kerülnek be
ezekre a helyekre.

Ezért fordulok most minden városun
kat szerető emberhez, lakosságunkhoz
azzal a kéréssel, hogy a szavazásban ve
gyenek részt feltétlen! Csak így lehet re
mény arra, hogy a lakosság által nem kí
vánt személyek ne kerüljenek be vagy
vissza a döntést hozó testületbe. Csak
így van remény arra, hogy a változások
nemcsak a fővárosban, hanem itt is
megtörténnek és végbemennek.

Az új önkormányzat igen nagy terhek
kel veszi át városunk vezetését. Több
mint 13 milliós a jelenlegi hiány, ami az
év végére a 25 milliót is meghaladja aje
lenlegi vezetők bevallása szerint. A sza
vazáskorvaló döntésnél igyekezzen min
denki olyan személyre szavazni, aki be
csületes, igazsághoz ragaszkodó ember,
aki megfelelő tudással rendelkezik, aki
a városért akar tenni s nem egyéni hasz
not, karriert vagy dicsőséget keres!

Bizonyára sokakat megkerestek azzal
a céllal, hogy a kopogtató cédulákat ad
ják oda egyes személyekre. FeIhívom
ezúton is a figyelmet arra, hogy szavaza
tát - a kopogtató cédulán adott személy
től függetlenül- bárkire adhatja.

Városunk jövője érdekében ismétel
ten kérek mindenkit, hogy szavazzon
feltétlenül és felelősséggel válasszon
a jelöltek közül.
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MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Választási felhívás

Szocialista -lejáratott szó. Lejáratták amúltban,
akik e szó és e szó által takart eszmerendszer mögé
bújva zsákutcába vitték hazánkat, és lejáratták
a közelmúltban azok, akik más ideológiát valva
minden oldalról csépelték.

Mit jelent? Societás= közösség (régi latin szó, régi
az eszme is). Az új párt, a Magyar Szocialista Párt
a köz, a közösség javát akarja szolgálni.

Ez a párt volt amely elindította a proletárdiktatú
rának nevezett pártállam felszámolását, annak min
den kapcsolódó intézményével együtt. Lehetóséget
teremtett a német kérdés megoldására, és egyben
lehetóséget teremtett - amikor még hatalmon volt
- a több pártrendszer megteremtésére, a békés
rendszerváltásra.
Mit akar arendszerváltás után?

Mint eddig is fennállása rövid ideje alatt a közös
séget szolgálni, a körülményeket reálisan értékelni,
és erról a választó polgárokat ószintén tájékoztatni.

Nem lesz itt 10 millió vállalkozó, mint sokan
mondják. Lesznek - vannak - igen gazdagok, van
nak egyre többen igen szegények. A polgárosodás
a közeljövóben ezt hozza magával. Ezért a Szocia
lista Párt szociális védóhálót akar addíg is míg az or
szág vélhetó gazdagodása magával hozza a bérek
emelkedését, ezzel együtt a bérból és fizetésból
élók életszínvonalának növekedését. Feltétlenül
kormányzati, önkormányzati szinten javitani kell
a nyomorbadúlók, a munkanélküliek kilátásain.
A privatizáció tókeigényes feladat, a tóke nem csu
pán a biztos megélhetés irányába, hanem a minél
nagyobb haszon felé vándorol. Ebben a folyamat
ban a baloldali pártok és a dolgozók érdekvédelmi
szervezetei biztosíthatják a néptömegek jólétének
folyamatos növekedését.
Mit akar a Szocialista Pán a helyhatósági választá
sokon?

Volt már itt rendszerváltás 1948-ban. Akkor a ré
gi rendszer minden elemét elsöpörték, legyen az ér
tékes vagy értéktelen. Olyan emberek kerúltek ha
talomra, akik pártszempontbó! megbízhatók vol
tak, szaktudásuk viszont nem volt. A hatalom fo
lyamatos gyakorlása sokuk emberségét is kikezdte.

1990 újabb rendszerváltás éve. Tanuljunk az eló
zőkból, ne kövessük el annak hibáit. Építsünk új,
demokratikus Magyarországot, de ami érték itt
üumekben, tsz-ekben felhalmozódott ne törúljük
el csak azért, mert minden áron változtatni aka
runk. A választásokon olyan személyekre szavaz
zunk, akik munkájukkal, emberségükkel, szakér
telmükkel eddíg is bizonyították, hogy méltók a köz
bizalmára. Ez legyen a mérce, ne a pártálJás, vagy
a hangeró. Tanuljunk a múlt hibáiból!

Elnökség
Jelentkezik aSzocialista Pán városi szervezete

Tapasztalhatta a Kedves Olvasó, hogy eddig
a Gyomaendródi Híradó hasábjain nem sokszor
nyilatkoztunk. Most azonban úgy érezzük, hogy né
hány sor erejéig igénybe kell venni figyeImét. Tesz
szük ezt több okból is:
- Van számára - mindig is lett volna 
mondandónk.
- A rendszerváltás szempontjából mi ismeghatáro
z6nak tartjuk a helyhatósági választásokat.
- Úgy érezzük, hogy a most induló kampány "em
beribb" hangon szól a választókboz. A "küzdótér
re" lépő pártok és szervezetek nem annyíra egymás

befeketítését, lejáratását tekintik fó céljuknak, ha
nem sokkal inkább - így véljük mi - településünk
jövójét, az egyáltalán nem könnyú, de hitünk sze
rint lehetséges kibontakozást.

Nem egyedül állunk azzal a véleményúnkkel,
hogy látványos és gyors javulást senki sem garantál
hat ebben az országban és településünkön sem.
Mégsem reménytelen a helyzetünk, mert népünk
története folyamán már többször bizonyította élet
képességét, élni akarását, s ha lelkiismeretes, nem
ön- vagy szúkebb pártérdeket képviseló, hozzáértő,
humánus vezetók szervezik, irányítják a haza, vagy
szúkebb közösségek sorsát, az eredmény nem ma
radhat el.

Reményre jogosít bennünket az eddig annyira hi
ányzó nyilvánosság megteremtése, az akarat és vé
lemény kimondásának szabadsága, a többpártrend
szerben rejló választhatóság és ellenőrizhetőség le
hetósége.

Véleményünk szerint a rendszerváltásnak eddig
ezek és csak ezek a kézzel fogható eredményei. En
nek megteremtésében pedig - akár elismerik ellen
feleink, akár nem - a mai szocialisták elévülhetet
len érdemeket szereztek, mint a folyamat elindítói
és megteremtói.

Országosan és széleskörúen a volt állampárt so
raiból indult el megállíthatatlanul és visszavonha
tatlanul a gyökeres változás igénye. Még pedig tö
megakaratként alulról felfelé, és ezzel egy idóben
felülról néhány jól képzett, a körülményeket isme
ró és reálisan értékeló tehetséges politikus részéról.

Hisszük, hogy a közvélemény és a történelem rö
videbb-hosszabb idő elteltével reálisan értékeli ezt
a folyamatot, és nem kell magunkon hordani
a "utódpárt" ma még inkább megbélyegzésként ha
tó minósítését. Az országgyúlési választások ered
ményeként, a szocialisták bekerúltek a Parlament
be, ez tény, és ezzel pártunk biztosította legitimi
tását.

Az elmondottak tudatában indulunk a helyható
sági választásokon bizva választóink további támo
gatásában.

A helyhatósági választásokra készülve szeret
nénk emlékeztetni arra, hogy külőnősen vidéken
már évekkel ezelőtt' megfogalmazták párttagok és
pártonkívüliek, fizikai dolgozók, értelmiségiek, tu
dósok, hogy az akkori ún. önkormányzati szervek
nem töltik be valóságos szerepüket. Bírálták magát
az önkormányzati rendszert, a tehetségtelen, kor
rupt vagy megalkuvó vezetőket, akik a helyi közös
ségek érdekeit alárendelték a felsóbb hatalom ké
nyének-kedvének. Az történt, hogy az önkormány
zat szerepe fokról-fokra leértékelódött, a helyi tár
sadalmak közömbösekké váltak és az utóbbi idóben
mind inkább elszegényedtek. A régi, felülról szer
vezett bürokratikus struktúra ezen nem tudott vál
toztatni. Most itt a lehetóség, hogy a helyi önkor
mányzat legitimmé válva, élvezze a település lakói
nak bizalmát. Minden reményúnk meg van rá, hogy
valóban hiteles vezetók vállalják fel a polgárok sor
sát. Ezért kérünk minden szavazati joggal rendel
kezé állampolgárt, menjen el választani szeptem
ber30-án.

Pártállásuktól függetlenül azokat a jelölteket jut
tassák a képvisel6-testületbe, akik rátermettek,
erkölcsileg fedhetetlenek, élvezik a többség bi
zalmát és eddig is bizonyították, hogy a közúgyek

kezelésénél nem egyéni hasznuk irányítja csele
kedetüket.

A pártokat és szervezeteket arra szeretnénk kér
ni, hogy a listák állitásánál ugyanez a szempont ve
zessen bennünket. Reméljük egyik párt sem szeret
né nyakába venni azt a terhet, hogy a párt (szerve
zet) iránt táplált választói bizalmat nem oda való
személy testületbe juttatására használja fel.
Amennyiben ezt teszi, a felelósség ráhárul.

A szocialisták csak azokban a választókörzetek
ben indítanak jelöltet, ahol erre megfeleló szemé
lyúk van. Szándékunk, hogy minden más körzetben
a legmegfelelóbb indulót támogatjuk, elvtelen, csu
pán hatalrni szempontból kompromisszumokat
nem kötünk.

Programunkra, választóink eddigi bizalmára
építve, úgy véljük néhány jelöltünk bekerúlhet
vagy közvetlen jelöltként, vagy listán a testületbe.
A polgármester személyére nincs jelöltünk, de re
méljük, hogy képviselóink szavazata alapján hozzá
járulhatunk a legmegfelelóbb, valóban a város sor
sáért felelósséget vállaló polgármester megválasz
tásához. Kérjük a választópolgárokat, szímpatizán
sainkat, szavazatukkal segítsék pártunkat, jelöltje
inket célunk megvalósításában.

MSZP Városi szervezetének
Elnöksége

Besenyszegi

KRIMI
B. Zs. gyomaendrődi lakos szeptem

ber 5-én este erősen ittas állapotban la
kására tartott a Besenyszegi kiskocsmá
ból, amikor egy ismeretlen személy elé
be állt, majd dulakodás után leütötte, és
pénztárcáját pénzével együtt elvitte.

A kijózanodott károsult másnap dél
után tett bejelentést a rendőrőrsre.

Gyors rendőri intézkedés eredménye
ként még aznap előállították a bűncse

lekmény elkövetésével alaposan gyanú
sítható B. J.-t, aki az elétárt bizonyíté
kok hatására a bűncselekmény elköve
tését elismerte. Ügyében az eljárás
- őrizetbe vétel mellett - folyamatban
van.

Vállalatok, intézmények,
magánszemélyek
részére vállalok .

szeIUm~sz~tást

valamint

udvari WC-k
gépi takarítását

20 m-en belül

SERES ANDRÁs

Gyomaendrőd,Bartók u. 9.
Telefon: 67/31-492
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MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

Választási ismertető

MDF - FIGYELÜNK

Tisztelt választópolgárok!
Lassan elérkezik szeptember 30. a válasz

tás napja, mely a magyar nép egyik legsors
döntőbb történelmi dátuma lesz.

Ez a nap teremti meg a lehetőségét annak,
hogy városunkban valódi önkormányzat jö
hessen létre, amelyben az itt élő polgárok
hozzák majd az Öket érintő döntéseket.
Tudjuk, óriási felelősség hárul most a pár
tokra, szervezetekre. Iszonyú a tét, vizsgázni
fognak helyben a pártok, ki mire képes, ki
beszél, tesz, szól a "NÉPHEZ A NÉPÉRT"!

A Magyar Demokrata Fórum a választá
sok előkészületeiben három párthoz
(SZDSZ, FIDESZ, KISGAZDA) és egy
szervezethez (Honismereti Egyesület) for
dult az alábbi kéréssel:

Próbáljunk a 10 egyéni választókörzetben
közös jelöltet állitani a Honismereti Egyesü
lettel a lista állítására kompromisszumot ta
lálni. Úgy véltük és ma is azt valljuk, így lett
volna legnagyobb valószínűsége, hogy váro
sunkban a politikai rendszerváltás megnyug
tató módon bekövetkezzen. Meggyőződé

sünk, hogy az erő szétforgácsolásával az esé
Iyek is szétesnek! Elképzelésünk naiv ábránd
volt, mivel egyes szervezetek a parlamentben
zajló ellentéteket lehozzák városunkba is
és egyéni érdekeik a közérdek fölé emelke
dik. Bizonyos, hogy kétfordulós választás
elé nézünk, bár mi a nép bölcsességében bí
zunk.

Végül is az MDF 9 körzetre a Kisgazdák
kal, 1 körzetre a Honismereti Egyesülettel

FIGYELJ -

A Fórum helyi szervezetét sok válasz
tópolgár megkereste, hogy segítsünk,
mert nem tudja hogyan kell szavazni.

Úgy érezte szervezetünk, kötelessé
günk a választások előtt minden körzet
lakóinak körzetek összevonásával is
mertető, tájékoztató gyűlésekettartani.
Ezek helyei és időpontjai az alábbiak:
l-es, 2-es, 3-as választókörzet
szeptember 24-én (hétfő) 18.30 órakor

helye: Gimnázium, Hősök útja 43. sz.
4-es, 5-ös választókörzet
szeptember 26-án (szerda) 18.30 órakor

helye: Óvoda, Vorosilov u. 36. sz.
6-os választókörzet
szeptember21-én (péntek) 18.30 órakor

helye: Óvoda, Lenin u. 85. sz.
7-es, 8-as, 10-es választókörzet
szeptember 27-én (csütörtök) 19.00
órakor

helye: Endrődi Művelődési Ház
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kötött választási koalíciót. Az MDF az alábbi
5 helyre jelölhetett:

1. körzet Dr. Gedei Margit MDF
3. körzet Sipos Tas Töhötöm MDF
4. körzet Izsó Sándor MDF
8. körzet Dávid Mátyás MDF

10. körzet Márton Gábor Honismeret
MDF

A többi 5 helyre a Kisgazdapárt állított jelöl
teket.

Tisztelt Választópolgárok!
Tudjuk, hogy sok és tömény amit e híradó

soraiban olvashatnak, de szánjanak rá időt és
türelmet.

Az alábbiakban a Magyar Demokrata Fó
rum listáját szeretnénk ismertetni Önökkel:

Az MDF a lista összeállitásánál maximáli
san olyan emberekben tudott gondolkodni,
akik városunk, GYOMAENDRÖD fejlő

désének érdekében áldozatok vállalására
képesek. Jelöltjeink között mind két nem
és minden réteg megfelelően képviseltetve
lesz.

Egyik jelöltünket sem egyéni haszon re
ménye füti.

Kedves Választópolgárok!
Mi nem becsapni akarjuk a város lakóit,

nyíltan és őszintén állunk ki Önökhöz. Még
van idő, gondolkozzanak! A listák most már
ismertek, lehet elmélkedni, hogy melyik tük
rözi a város megújulását, jövőjének létét,
biztonságát.

A 9-es és a 10-es (Öregszőlői résznek)
választókörzeteknek már a Híradó meg
jelenése előtt megtartottuk.

Tisztelt Választópolgárok!

Tudjuk sokan közömbösen figyelik,
élik át a végbemenő változásokat.
A fenti időpontokban és helyeken vár
juk Önöket ahol a választással kapcsola
tos kérdéseikre próbálunk megnyugtató
és nem félretájékoztató válaszokat
adni!

VÁRJUK ÖNÖKET, HOGY UTÁNA
EGYüTT INDULHASSUNK A KÖ
ZÖS, REMÉNYTEUES ÚTRA!

Magyar Demokrata Fórum
helyi szervezete

ime az M DF listája:
l. Sipos Tas Töhötöm rej. lekipászIOr, független
2. Kun Lászlóné normatechnológus
3. Dr. Gedei Margit szemész szakfőoTVos, független
4. Dávid Mátyás kereskedelmi üzemgazdász
5. Homok Béláné kereskedő, független
6. Báthori Gyula ny. agrármérnök
7. Izsó Sándor ny. mezőgazdasági ágazatvezető

8. Martinák Csaba esztergályos
9. Márton Gábor ny. pedagógus
A Magyar Demokrata Fórum egyet kér
Önöktől!

Ha úgy érzik, hogy listás jelöltjeinket el
tudják képzelni a leendő önkormányzatban
és bíznak bennük, szavazzanak rájuk. Ezt
pedig úgy tehetik, hogy a listás lapon a Ma
gyar Demokrata Fórumnállévőkörbe teszik
a jelet! MDF®

Az egyéni, tehát a másik lapon pedig an
nak a szemiHynek a neve mellé, aki listánkon
szerepel, és aki mellett az M DF jelölést látja.

Tisztelt Választópolgárok!
Kérjük Önöket, jöjjenek el minél többen

szavazni és a listás lap kitöltésénél a párt alatt
felsorolt személyek alapján döntsenek. így
méltó aránnyal és népakarattal kerü1hetné
nek be a képviselőtestületi tagok, és valóban
népérdeket tudnának képviselni.

Azt bizonyosan tudják, hogya leendő pol
gármestert az Önök által megválasztott 19 fő

fogja megválasztani!
Várjuk Önöket és bizalmukat 1990. szep

tember 30-án reggel 6-tól este 18 óráig!

VALASSZON OLYAN EMBERT,
AKlA HATALMAT

SZOLcALATTA NEMESiTI!

Szeretettel: Kun Lászlóné ügyvivő

A Magyar Demokrata FÓrum helyi
szervezete nevében

Anyakönyvi hírek
llázasságkötések:
Babarik Erika és Szmola József, Péter
Csilla és Kurilla Zoltán, Tímár Erika
Katalin és Pelyva Zoltán, Pápai Anikó
és Léhner Gábor László, Németh Kata
lin Mária és Hunya Zsolt, Gubuznai
Erika és Győrfi László Lajos, Kakati
Magdolna Katalin és Uhrin Zoltán,
Varga Mária Ildikó (Magyarbánhegyes)
és Homok Zoltán (Gyomaendrőd),

Soczó Beáta Ágnes és dr. Kovács Béla,
Iványi Ibolya és Kovács Attila.

Születések:
Farkas Imre Sándor és Vígh Katalin fia
Kristóf, Liziczai László és Gácsi Csilla
fia László, Kun Miklós és Székács Judit
leánya Melinda Judit, Knap Zoltán és
Kulich Ilona leánya Ilona.

llalálesetek:
Gellai Elek (1921), Nagy Lajos (1908),
Szerető László Gergelyné szül. Hipszki
Magdolna, Kovács Elekné szül. Nagy
Margit, Kurilla Bálintné szül. Hegedűs
Gizella, Tímár Mátyás (1920).



GYOMAENDRÓDI HíRADÓ 1990. SZEPTEMBER

HONISMERETI EGYESÜLET

Választási program

"Már megint." "Csak a sok kiadás és sem
mi nem változik." "Hagyjanak nekem békét,
nem megyek sehova." - Érthető, hogya leg
tőbb ember így vélekedik és húzódozik a sza
vazástól. Nehéz eldőnteni, hogy ez a mostani
szavazás majd változtat-e, jobbít-e jövendő

életünkön. Mégis - miután most helyi válasz
tásról van szó -, ha találunk olyan embereket
a jelöltek között, akikért érdemes lesz meg
tenni az utat a szavazóhelyiségig, kérjük,
még ennyit tegyen meg mindenki. Meg kell
választani, nekünk keD megválasztani a szá
munkra megfelelő vezetőtestületet. Olyat,
amelyben képviselik magukat a pártok is és
a pártonkívüliek is; olyat, amelyben megfele
lő lesz az arány az endrődi és a gyomai képvi
selők között.

Olyan jövőt szeretnénk ugyanis, ahol
a dolgok a jog és az erkölcs alapján elrende
ződhetnek. Meg kell tanulni a jóindulatot,
a türelmet egymás és a másképp gondolko
dók iránt, hiszen az ellenzék is a nép és igaza
is lehet.

Ne a múlton rágódjunk, hanem fejlesszük
településünket végre várossá. A jövendő ön
kormányzatnak olyan döntéseket kell hozni,
amellyel maga mellé állítja a teljes lakossá
got. Az adófizető állampolgárnak azt kell
éreznie, hogy megfelelően informálják
a közügyekről, kérik a véleményét és jól
használják fel a pénzét. Bár a valóság cáfolja
állításunkat, mégis azt mondjuk, hogy az em
bereknek ma is természetes igénye, hogy
a szük családján kívül még valahová tartoz
zon. Számos területen meg lehetne teremteni
a feltételezett közösségi igényekhez a lehető

ségeket (pl. különböző körök, klubok, vagy
a fiataloknak közösségi ház). A hagyomány
őrzéssei ki lehet alakítani az emberekben
a hovatartozás-érzést; ezt már az óvodákban
el kell kezdeni. Fontos, hogy mindkét telepü
lésrész megtarthassa a saját arculatát, hiszen
a különbözőségek megmaradása csak gazda
gítja Gyomaendrőd minden lakóját. Úgy
gondoljuk, hogy ezekhez a közösségekhez
bizalommal fordulhat majd az új őnkor

mányzat.
Mivel az emberek a szavazásnál az együtt

maradás mellett voksoltak, az új önkor
mányzatnak meg kell teremteni az együttélés
feltételeit is. Ezzel kapcsolatban a javaslata
ink a következőek:

- a két településrész közötti üres terület ki
válóan alkalmas arra, hogy az új beruházáso
kat fogadja. Iskolák, szálloda, nagybani pi
ac, vásár, vásárcsarnok, üzletsorok kialakítá
sára azon a helyen jó lehetőség kínálkozik.
Vele szemben - a Fűzfás-zugban - pedig ki
lehetne alakítani egy szabadidő-központot

parkkal, szórakozóhelyekkel, sportolási le
hetőségekkel (vízisport).
- Sok ember számára vált bizonytalanná
a munkahelye, vagy már el is vesztette azt.
Az új önkormányzatnak minden erejével
a jelenlegi munkahelyek megőrzésére és új
lehetőségek megteremtésére kell biztatni
a gazdasági szakembereket.

- Úgy gondoljuk, hogy a világkiállítás prog
ramjából a mi településünk is részt kérhetne.
Egyesületünk is támogatja Németh Gabriel
la bioprogramját, amelyben fontos szerepet
kapnak a tiszta vizű holtágak és a környezet
védelem.
- A közlekedésnek olyannak kell lennie,
hogy biztosítani tudja az összeköttetést. Ha
ebben a privatizáció nem segít, akkor az ön
kormányzatnak kell gondoskodni a megfele
lő számú járatokról, mert ez nagyon fontos
közhangulati tényező.
- Endrődön fokozottan jelentkezik az igény
egy olyan idősek otthonára, amely egy- vagy
kétszemélyes lakrészből állna, és amelyet
a meglévő kis házukért megkaphatnák az
emberek, ha oda jutnak. Kerttel, kulturált
környezettel, templomközelben, orvosi és
egyéb szolgáltatással talán csökkentené
a megöregedéstől való félelmet. Javasiatunk
egyben jó üzlet is lenne a vállalkozó számára.
- Bővíteni kellene a kirendeltség szolgáltatá
sait. Az a célszerű, ha minél több ügyet End
rődön tudnak elintézni az endrődiek.

- Jó lenne, ha a temetkezési vállalat és a ren
dőrség is létesítene Endrődön fiókvállala
tot.
- Az egész város el van adósodva, az intéz
ményhálózat fenntartására nincs elegendő

pénz. Mégis úgy gondoljuk, hogy az új ön
kormányzat sem veheti el a támogatást az in
tézményektől, hiszen a lakosságnak az az ér
deke, hogy jól felszerelt szakrendelés vagy
színvonalas gimnázium álljon rendelkezésre.
Általános iskoláink számára is biztosítani
kell az európai szintet. Mérlegelni kell az
egyházi fenntartású iskola beindulásának le
hetőségeit. Jó lenne Endrődön is zeneiskola.
Szakközépiskoláinkban pedig olyan szakmát
kellene tanulni gyerekeinknek, amelyben el
is tudnak helyezkedni.

Nyilvánvaló, hogy a gyomai településrész
sem mutat városi vonásokat. Nem a két tele
pülésrésznek kell versengenie egymással, ha
nem arra kell törekedni, hogy kialakuljon
egy európai szintű kisvárosi színvonal. Az,
hogy a település közigazgatási közpotja Gyo
ma, még nem zárja ki, hogy Endrődből egy
szép tiszta üdülőközpont lehessen.

Programunk számos fontos gazdasági terü
letet nem érintett, ezek kidolgozása a sza
kemberek dolga. Mindenesetre javasoljuk,
hogy az önkormányzat a gazdasági élethez is
vegye számításba az emberek kreatív képes
ségeit és biztassa a vállalkozó szellem kibon
takozását. Ilyen pénzszegény időszakban na
gyon fontos az emberek jó hozzáállása, talP
raesettsége.

Egyesületünk egyébként nem most és nem
azért jött létre, hogy a választásokon résztve
gyen. Többéves tevékenységünk közül né
hány: rendbehoztunk két temetőt, megren
deztük a 2. világháborús hősök szoboravató
műsorát, folyamatosan helyreállítunk határ
széli fogadalmi kereszteket, kiállításokat,
előadásokat szervezünk. A legfőbb mun
kánk az a néprajzi jellegű gyüjtés, amelyet

Endrődi füzetek címmel szeretnénk - remé
nyeink szerint 1991-ben - megjelentetni.

Mégegyszer kérjük a lakosságot, főleg az
endrődieket, menjenek el szavazni. Hiszen
a Honismereti Egyesület azért vesz részt
a pártIistán, hogy rajtunk keresztül is bejut
hasson néhány endrődi ember a vezetésbe az
egészséges arány érdekében. (Minél többen
szavaznak a Honismereti Egyesületre, annál
többet tudunk bejuttatni.)

Tehát kérjük azokat, akik az elsoroltakkal
vagy azok egy részével egyetértenek, a kö
vetkező módon szavazzanak:
- az egyéni jelöltek közül arra szavazzanak
- ha tetszik a jelöltünk -, akinek a neve mel-
lett fel van tüntetve: Honismereti Egyesület.
- A pártokat felsoroló szavazólapon pedig
a Honismereti Egyesületre szavazzanak.

A jó közös együttműködésreményében
tisztelenel köszönti alakosságot:

a Honismereti Egyesület

Czabán Samu-díjas
igazgató

Több év óta hagyományosnak tekint
hető már Békéscsabán azon ünnepség
megrendezése, ahol is augusztus 20-a
előtt kitüntetéseket nyújtanak át a gaz
daság, a kultúra és asportélet teriiletén
kiemelkedő munkát végző dolgo
zóknak.

A megyei tanács által alapított díjak
közül Czabán Samu-díjat kapott Kovács
Gábor iskolaigazgató.

Kovács Gábor 1954 óta tanár, 1969
től igazgatója a Gyomaendrődi 1. Sz.
Általános Iskolának.

A megtisztelő kitüntetést az iskola
példás vezetéséért, megyei és országos
pedagógiai kísérletekben való részvéte
léért nyerte el.

További eredményes vezetői, peda
gógiai munkásságához kívánunk erőt,

egészséget!

APRÓHIRDETÉS

PSZT HALLOTTA MÁR? MegnYJlt a TOP·
RONGY SHOP! Gyomaendrőd, Lenin út 58. Mi
nóségi áru, olcsó áron! Gyózódjön meg róla!
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Mit kell tudni a választásról?
A helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek választásáról szóló
1990. évi LXIV. törvény alapján Gyo
maendrődön szeptember 30-án csak
a helyi önkormányzati képviselő-testü

let tagjai kerülnek megválasztásra a la
kosság által.
Gyomaendrőd polgármesterét a la

kosság által megválasztott 19 tagú kép
viselő-testület választja meg. Polgár
mesternek nem csak megválasztott helyi
képviselőt, hanem más választójoggal
rendelkezőmagyar állampolgárt is meg
választhat a képviselő-testület. A tör
vény előírásainak megfelelően a 19 tagú
képviselő-testület 10 tagja egyéni vá
lasztókerületekben kerül megválasztás
ra, további 9 tagja pedig a párt és társa
dalmi szervezetek listáira leadott szava
zatok alapján.

Ez azt jelenti, hogy szavazáskor min
den választópolgár két szavazólapot
kap. Az egyik szavazólapon az egyéni
választókerület képviselőjelöltjeinek
neve, valamint a jelöltet állító párt-, és
társadalmi szervezet, független jelöltnél
pedig e tény van feltüntetve. A jelöltek
a szavazólapon nevük abc sorrendjében
szerepelnek. A választó érvényesen ak
kor szavaz, ha valamelyik jelölt neve
melletti körben + vagy X jelet helyez el.
A másik szavazólapon azok apártok,
társadalmi szervezetek szerepelnek,
amelyek a listaállítás jogát megszervez
ték. Ezen kívül, amennyiben egyéni vá
lasztókerületi jelöltje van a nemzetiségi
etnikai kisebbségnek, szerepel egy úgy
nevezett kisebbségi lista is. Gyomaend
rődön várhatóan kilenc párt és társadal
mi szervezet indít listát, és e mellett egy
cigány kisebbségi lista is szerepelni fog.
A szavazólapon a listák sorsolása szerin
ti sorrendben kerülnek feltüntetésre.
Szavazólapon a szervezet neve és / vagy
rövidítése, jelvényének (emblémájá
nak) lenyomata szerepel, és feltüntetés-

re kerül a szervezet által listán jelölt
képviselőjelöltekközül az első öt helyen
szereplő jelölt neve.

Szavazni érvényesen itt is úgy lehet,
hogy a kiválasztott párt, társadalmi
szervezet, kisebbségi lista neve melletti
körben kell elhelyezni + vagy x jelet.
Mindkét szavazólapon tehát csak egy
körben lehet jelzést alkalmazni ahhoz,
hogy érvényes legyen a szavazat. Fontos
tudni, hogy egy jelölt az egyéni választó
kerületben is indulhat képviselőjelölt

ként, és egy listán is szerepelhet.
Amennyiben az egyéni választókerület
ben megválasztásra kerül, úgy a listáról
törölve lesz, s a soron következő listán
lévő jelölt juthat képviselői mandá
tumhoz.

Hogyan kerül megállapításra a vá
lasztás eredménye?

A jelöltek közül az egyéni választóke
rületben az a legtöbb szavazatot kapott
jelölt kerül megválasztásra, aki az érvé
nyes szavazatok több mint egy negyedét
megkapta, feltéve, hogya választóke
rület választópolgárainak több, mint
40%-a szavazott. Amennyiben a két fel
tétel közül egyik vagy egyik sem telje
sül, az adott választókerületben máso
dik választási fordulót kell tartani. (En
nek várható ideje 1990. október 14-e.)

A párt, társadalmi szervezet, kisebb
ségi listára történő szavazás akkor érvé
nyes, ha Gyomaendrőd választópolgá
rainak több, mint 40%-a a szavazáson
részt vett. A listát állító szervezetek
a rájuk adott szavazatok arányában sze
rezhetnek mandátumot. A kisebbségi
lista mandátumhoz juthat úgy is,
amennyiben a kilenc listás mandátum
hoz szükséges szavazatot nem szerezte
meg, de legalább a szavazatmennyi
ségnek a 2/3 részét megszerezte, ami
vel még a listán mandátumot lehetett
szerezni. Ebben az esetben a képvi-

selő-testület létszáma növekedni fog
eggyel.

A választók minél nagyobb részvételi
aránya - azon kívül, hogy a települé
sünk jövőjét, életét meghatározó képvi
selő-testület tagjai kerülnek megválasz
tásra- azért is fontos, hogy ne kelljen az
egész településen második választási
fordulót tartani.

Mikor, hol lehet szavazni?
A szavazás napján - tehát szeptember

30-án vasárnap - reggel hat órától este
hat óráig lesznek nyitva a szavazóhelyi
ségek. Minden választópolgár csak a la
kóhelye szerinti szavazóhelyiségben él
het szavazati jogával. Más szavazóhelyi
ségben szavazni nem lehet, és most te
kintve, hogy helyi választás van, az ideig
lenes itt tartózkodók nem szavazhatnak
Gyomaendrődön. Ugyan úgy, azok
a gyomaendrődi lakosok sem szavazhat
nak más településen, akik a szavazás
napján nem tartózkodnak itthon. E sza
bály alól kivételt azok képeznek, akik
nek a településen legalább öt éve beje
lentett ideiglenes lakóhelyük van, és az
állandó lakóhelyük tanácsától igazolást
hoznak arról, hogy ott törölve lettek
a választók nyilvántartásából. A szava
zókörök területi beosztása, a szavazóhe
lyiségek pontos helye a Híradóban meg
található. A választók részére kiadott
ÉRTESíTÉS-en (kopogtató cédulán)
szintén fel van tüntetve a szavazóköri he
lyiség. Felhívjuk a választópolgárok fi
gyeimét arra, hogy az egyéni választóke
rületek kialakítása miatt a választók egy
részének nem az eddig megszokott sza
vazóhelyiségben kell szavaznia.

Kérjük a választókat, hogy a szava
záskor a személyi igazolványukat és le
hetőleg a kopogtató céduláikat is vigyék
magukkal.

GyomaendrődVálasztási Bizottsága

Besenyszegi lakosok figyelem!
KÖZLEMÉNY

A Magyar Demokrata Fórum helyi szerve
zetét több itt élő állampolgár kereste meg az
alábbi kéréssel:

Segítsünk, hogy a temetőbe induló járatok
ezt a térséget is érintsék. Sok az idős beteg
ember, akik számára a jelenlegi utazás a te
metőbe problémás és anyagilag is megterhe
lést jelent.

Szervezetünk a kérést jogosnak vélte,
ezért a Városi Tanács elnökéhez fordultunk
levélben. Az elnök úr szóban közölte, hogy
sajnos a tanácsnak nem áll módjában minden
igényt kielégíteni, bár a kérést ők is jogosnak
tartják. Ugyanis a VOLÁN 25 Ft/km díjté
tellel tudná vállalni. Szervezetünk mindent
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megtesz a leendő önkormányzati testületnél,
hogy kérésük valóra váljon.

Úgy véljük, ha vasárnapi járatot sikerül
beindítani, már sok itt élő emberen tudunk
segíteni.

Tudva hogy az önkormányzatra a jelenlegi
tanács 13 millió Ft hiányát tervezi indulásra,
nem csodálkozunk, hogy minden plusz kia
dást meg szeretnének sZÜDtetni erre a hátra
lévő időre.

Bizalmukat és megértésüket addig is kö
szönjük.

Magyar Demokrata Fórum
Kun Lászlóné

ügyvivő

Értesítjük a Gyomaendrődön élő mozgás
korlátozott vagy hadirokkant személyeket,
hogy önálló érdekképviselet alakult a moz
gáskorlátozottak és hadirokkantak állami tá
mogatásának, ügyeinek intézésére. A Moz
gáskorlátozottak és Hadirokkantak Egye
sületének vezetősége kéri a rok.kantakat,
hogy lépjenek be az egyesületbe. Osszejöve
teleiket, melyek egyben a hivatalos órák is
minden szerdán 18-20 óra között a Művelő

dési Központban tartják (Kossuth út 9.
szám).

Az egyesület vezetősége nevében
Kovács Mihály

elnök
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Önkormányzati választás egyéni választókerületeinek
és szavazóköreinek területi beosztása

9. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
17. számú szavazókör•

Helye: Általános Iskola, Hősök tere 7.
Itt szavazhatnak:
Lenin út 1-43-ig, 2-SS-ig, Blaha Lujza utca
2-6-ig, l-S-ig, Vörös Hadsereg l-B-ig,
2-12-ig, Szabadság utca l-S-ig, 2-8-ig, Kini
zsi Pál, Liliom, Kün, Micsurin, Hatház, Ko
dály Zoltán, Csillagos, Endrődi, Deák Fe
renc, Damjanich, Hídfő, Népliget, Alkot
mány, Kacsóh Pongrác, Rózsahegyi Kál
mán, Zrínyi Ilona, Köztársaság utcák, Kilián
tér és Hősök tere választópolgárai.
18. számú szavazókör.

Helye: Nagylapos, Idősek Klubja,
Nagylapos. Mező Imre utca 19.

Itt szavazhatnak:
Vasútsor, Tóth Árpád, Csejti, Simai, Korvin
Ottó, ~ező Imre utcák, valamint a Nagyla
posi MAV lakások és a Tanya IV. V. kerület
választópolgárai .

10. szÁMú VÁLASZTÓKERÜLET
19. számú választókör.

Helye: Déryné MűvelődésiHáz,
Blaha Lujza út 21.

Itt szavazhatnak:
Polányi Máté 2-16-ig, l-IS-ig, Vörös Hadse
reg 36-tól és 45-től végig, Dózsa György, Ko
rányi Frigyes, Csurgó, Décsi, Temető, Ken
deráztató, Orgona, Szélmalom, Akác, Kis
fok, Fazekas, Egressy Béni, Gábor Áron,
Vasvári Pál, Karikás Frigyes utcák, valamint
a Tanya II. kerület 448-472-ig, 449-473-ig,
508-518-ig, 509-519-ig választópolgárai.
20. számú szavazókör.

Helye: Öregszőlő, Idősek Klubja,
Kondorosi út 1.

Itt szavazhatnak:
Tanya III. kerület, II. kerület 14-446-ig,
33-447-ig, 474-506-ig, 475-507-ig, 521-től és
522-tól végig, valamint a Szarvasi, Bacsala
posi, Polyákhalmi, Kondorosi, Határ utak,
Iskola, Páskumi, Kis, Diófa, Kör, Álmos
domb, Ugari,.Szőlősken utcák választópol
gárai.

8. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
lS. számú szavazókör.

Helye: Általános Iskola, Lenin út 45.
Itt szavazhatnak:
Baross Gábor, Juhász Gyula, Szabó Ervin,
Mirhói, Toronyi, Napkeleti, Tulipán, Zsák
utcák, valamint a Selyem út 55-101-ig,
S6-100-ig, valamint a Sugár út 57-109-ig,
64-126-ig terjedő házak választópolgárai.
16. számú szavazókör.

Helye: Szabadság úti Óvoda,
Szabadság út 6.

Itt szavazhatnak:
Szabadság utca 7ctől, lO-től végig, Selyem út
1-53-ig, 2-54-ig, Sugár út l-SS-ig, 2-62-ig,
Vörös Hadsereg út 15-43-ig, 14-34-ig, Polá
nyi Máté utca 18-58-ig, 17-59-ig, Blaha L.
utca 8-tól, 7-től végig, továbbá a Zöldfa,
Gorkij, Lábas utcák választópolgárai.

5. szÁMú VÁLASZTÓKERÜLET
9. számú szavazókör.

Helye: Fa- és Építőipari Szövetkezet,
Kossuth út 61.

Itt szavazhatnak:
Petófi Sándor utca 29-től és 42-tól végig,
Kossuth Lajos út 35-től és 42-től végig, Bocs
kai István utca 37-től és 36-tól végig, Zrínyi
Miklós utca 29-től és 28-tól végig, Pásztor Já
nos utca IS-től és 16-tól végig, Bajcsy-Zsi
linszky út 45-63-ig, 42-SO-ig, valamint
a Tompa Mihály és a Jókai Mór utcák válasz
tópolgárai.
10. számú szavazókör.

Helye: Bölcsőde, Mező Imre-lakótelep
Itt szavazhatnak:
Mező Imre-lakótelep, valamint a MAV állo
más választópolgárai.

6. szÁMú VÁLASZTÓKERÜLET
11. számú szavazókör.

Helye: KÖR.KÖVIZIG, Lenin út 140.
Itt szavazhatnak:
Ady Endre, Zalka Máté, Tanács, B. Molnár
Imre, Balassi Bálint, Madách Imre, Beseny
szegi utcák, Lenin út 83-133-ig, 11G-156-ig,
és a Németzugi sor választópolgárai.
12. számú szavazókör.

Helye: Óvoda, Lenin út 85.
Itt szavazhatnak:
Újken sor, Sziklai Sándor, Kulich Gyula,
Asztalos János, Sebes György, Gutenberg,
Munkásőr,Móra Ferenc, Kós Károly, Nyár
szegi, Keresztúri, Magtárlaposi utcák, vala
mint az Október 6.-lakótelep választópol
gárai.

7. szÁMú VÁLASZTÓKERÜLET
13. számú szavazókör•

Helye: ENeI Irodaház,
November 7. tér l.

Itt szavazhatnak:
Babits Mihály utca 7-35-ig, 8-34-ig, Polányi
Máté utca 60-tól és 61-tól végig, Selyem út
l03-tól és l02-től végig, Sugár át lll-től és
128-tól végig, Lenin út 92-l08-ig és 65-81-ig,
Bem, Nap, Manos Flóra, Tamási Áron, Jó
zsef Attila, Honvéd, Banók Béla, Mohácsi
utcák, Kántorkeni sor, valamint a Novem
ber 7. ifjúsági lakótelep választópolgárai.
14. számú szavazókör.

Helye: Idősek klubja, Lenin út 66.
Itt szavazhatnak:
Lenin út 45-63/-ig, 6o-90-ig, Könyves Kál-

4. szÁMú VÁLASZTÓKERÜLET
7. számú szavazókör.

Helye: Óvoda, VorosiJov út 36.
Itt szavazhatnak:
Wesselényi Miklós, Kisfaludy, Eötvös Jó
zsef, Kató József, Nagy Sándor, Gyóni Géza,

Gyomaendrődönahelyiönkormányzatiképviselők éspolgármesterekválasztásárólszóló 1990. éviLXIV. tv. előírásainak
megfelelően tízegyéni választókerületkerültkialakításra. Egy-egy választókerülethez kb. 1300 választópolgár tartozik.

Aválasztókerületeken belül2-2szavazókörkerültkialakításra. Minden választópolgárcsakalakóhelyénekmegfelelő szavazókörben
szavazhat. A választópolgárok részére kiadott ÉRTESíTÉS-en (kopogtató cédula) a szavazóhelyiség jelölve van.

1. szÁMú VÁLASZTÓKERÜLET Gárdonyi Géza, Lehel utcák, a Damjanich mán, Mikes Kelemen, Táncsis, Vadász, Ha-
l. számú szavazókör. tér, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út 52-tól és lász, Bányász, Körös, Dankó Pista, Kárász,

Helye: Liget fürdő, Erzsébet-liget 65-től végig, Budai Nagy Antal utca 33-tól és Dobi István utcák és a Kossuth tér választó-
Itt szavazhatnak: 20-tól végig, Marx Károly utca 77-tól és 38- polgárai.
Fáy András, Erkel Ferenc, Kölcsey Ferenc, tól végig, Vörösmarty Mihály utca 43-tól és
Csokonai Vitéz Mihály, Vidovszky Béla, 34-től végig, Vorosilov utca 31-től és 36-tól
Radnóti Miklós, Székely Bertalan, Mun- végig lévő házak választópolgárai.
kácsy Mihály, Hársfa, Semmelweis Ignác, 8. számúszavazókör.
Móricz Zsigmond utcák, valamint a Vízmű Helye: KPM Igazgatóság,
sor, Körös sor, Kiss Lajos üdülőtelep és Er- Bánomkerti út 1.
szébet-liget választópolgárai. Itt szavazhatnak:
2. számú szavazókör. Lévai, Katona József, Széchenyi István, Ró-

Helye: Gimnázium, Hősök útja 43. zsa Ferenc, Losonczi István, Toldi Miklós,
Itt szavazhatnak: Tokai Ferenc, Mikszáth Kálmán, Kazinczy
Szondy György, Esze Tamás, Pósa Lajos, Ferenc utcák, Bánomkerti út, valamint a Ta-
Kórösi Csoma Sándor, Bercsényi Miklós, nya VI. kerület lakói.
Bacsó Béla, Áchim L. András, Somogyi Béla
utcák, Hantoskerti út, a Hősök útja 1-69/1
ig, 2-6612-ig, Szabadság tér és a Tanya VII.
kerület választópolgárai.

2. szÁMú VÁLASZTÓKERÜLET
3. számú szavazókör.

Helye: 1. Sz. Általános Iskola,
Lenin út 181.

Itt szavazhatnak:
Álmos, Szabó Dezső, Mátyás király, Árpád,
Attila, Berzsenyi Dániel és Fegyvernek ut
cák választópolgárai.
4. számú szavazókör.

Helye: SalIai úti általános iskola,
Sallai út 2.

Itt szavazhatnak:
Ságvári Endre, Sallai Imre utcák, a Bocskai
István utca 1-35-ig, 2-34-ig, Zrínyi Miklós
utca 1-27/1-ig, 2-26-ig, Pásztor János utca
l-B-ig, 2-14-ig, Bajcsy-Zsilinszky út 1-43
ig, 2-40-ig, valamint a Lenin út BS-től és
158-tól végig számú házak választópolgárai.

3. szÁMú VÁLASZTÓKERÜLET
5. számú szavazókör.

Helye: Katona József MűvelődésiHáz,
Kossuth út 9.

Itt szavazhatnak:
Dobó István, Felszabadulás, Arany János,
Rákóczi Ferenc, Kner, Fürst Sándor és Bo
tond utcák, valamint a Hunyadi János 1-21
ig és 2-18-ig, Kossuth Lajos út 1-33-ig, 2-40-

'. ig, Petőfi Sándor utca 1-27-ig, 2-40-ig számú
házak választópolgárai.
6. számú szavazókör•

Helye: VorosiJov úti iskola,
VorosiJov utca 27.

Itt szavazhatnak:
Battyány Lajos, Liszt Ferenc, Béke, Engels,
Keleti, Bessenyei György, Hámán Kató, Di
mitrov utcák, valamint a Marx Károly 1-75
ig, 2-36-ig, Hősök útja 71-től és 68-tól végig,
Budai Nagy Antal utca 1-3111-ig, 2-18-ig,
Vörösmarty Mihály utca 1-41-ig, 2-32-ig,
Vorosilov 1-29-ig, 2-3412-ig és a Hunyadi Já
nos 23-tól, 20-tól végig terjedő házak válasz
tópolgárai.
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KÉPVISELŐ

2. KÖRZET

Gecsei Tamás
független jelölt

1949. december 12-én
születtem Gyomán. Általá
nos iskolai tanulmányaimat
Gyomán végeztem. Majd
az általános iskola után
a gyomai Ipari Szakmun
kásképzö Iskolában aszla
los szakmunkásbizonyit
váoyt szereztem 1967·bcn.
1970. november 14-én há
zasságot kötöttem Márton

Arankával. három gyermekünk van. Jelenleg a gyomaend
rődi GyőzelemTsz tápboltját vezetem. A tápbolt a lakásom
udvarán van.

A választáson független jelöltként induJok. mert mcggy6
zódésem, hogy a dolgozók és a hátrányos helyzctűek érde
kcit a pártok zömében értelmiségi jelöltjei nem fogjákkcU6
képpen képviselni.

Köszi Ottó
MSZDP jelöltje

1943-ban Gyomán szüle·
lelt. szülei kántor-tanitó.
illctve: adminisztrátor vol
tak. SziJiei mindkenen
a második világháború ál
dozataivá váltak, korán ár
ván maradt.

Pénzügyi és számviteli
föiskolán szerzett felsöfokú
végzettsége alapjáo a Győ

zelem Termelőszövetkezet

főkönyvelói feladatát látja cl. Egy nagykoru gyermeke van.
Politikai pártnak. illetve tömegszcrvezetnck nem volt tagja.

Dr. Farkas Zoltán
SZDSZ jelöltje

Születtem 1943 januárjában Budapesten. Apám Farkas
Zoltán filmrendezó volt. Budapesten éreltségiztcm az I. Ist
ván Gimnáziumban, és 1968-ban végeztem az Állatorvostu
domány Egyetemen.

1968 ó1a állatorvoskéot dolgoztam termelószövetkezetek
ben. állami gazdaságban Szentesen és 1975 óta a gyomai
Győzelem Tsz-ben. Három gyermekem van. feleségem Pa
dos Antónia, női szabó mester. Egy testvérem van, Farkas
Gabi színészn6. 1969 óta Angliában él.

Serdül6ként az FTC-ben eveztem, a Bp. Épitöknél ke
nuztam, illetve 1968-ig gyeplabdáztam. ÁUathigiénikus
szak-áUatorvos vagyok. FIDESZ támogatja jelölésemet.

Katona Lajos
MSZP jelőltje

Tösgyökeres gyomai la
kos vagyok. hisz rokonsá
gom több nemzedékre visz
szamenóen gyomai, illetve
endrődi illetöségű. 38. élet
évemet taposom, melyet
- az egyetemi éveket kivé
ve - Gyomán töltöttem
a Zrioyi Miklós utcában.
Munkakezdésem Óta a Kö
rösi Állami Gazdaságban

dolgozom. jelenleg termelési igazgatóhelyettes beosztás
ban. Vt:gzettségemet tekintve okleveles mezögazdasági gé
p~szm~rnök ~s váJlalatgazdálkodási szakmérnök vagyok.
A2. elmúlt időszakban tanácstagként részt venem a közélet
ben, úgy érzem. hogy aktiv. kritikus magatartás jellemzett,
szervezője voltam. illetve vagyok több közmútársulásnak.

A2. erkölcsileg feddhetetlen dolgozó, gondolkodó embert
tisztelem. Hiszek a közösség emberformáló erejében, min
den vágyam, hogy szép. egészséges környezetben. elége
dett. egymást becsiiJö emberek közt ~Ijek, amiért szeretnék
is tenni valamit.
Ezért indulok a választáson.

Ugor István
SZDSZ jelöltje

1930-ban születtem, nyugdfjas vagyok. Kilenc gyermekes
polgári családból szánoazom. Középiskolai tanulmányai·
mat a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Oinmá·
ziumban végeztem. Népmúvelés 1eruletén dolgoZlam. feisö
fokú végzettségern van, oéprajzkutató, néptánc, népzene
teruletén. 1952-beo én hoztam létre Gyomán a Művel6dési

Otthont. 1957-ig dolgoztam hasonló beosztásban. 1957-tól
a Körösi Á. G.-ban, 1965-tól a Volánnál, 1970·tól a Vízügyi
Igazgatóságnál. Végül a 2. Sz. Általános Iskolából mentem
nyugdijba. Egy éve vagyok tagja a SZDSZ-nek. A FIDESZ
támogatja jelőlésemet.

Vass Ignác
független jelölt

41 éves, nös. egy szakmunkás fiú és egy gimnazista leány
édesapja vagyok. 1951 óta élek városunkban. 1967·ben
Nyíregyházán érettségiztem, mÍDt közgazdasági technikus.
1983-ban a bajai Vizgazdálkodási Főiskolánvízgazdálkodási
üzemmérnöki diplomát szereztem. 18 évig voltam a Tisza
menti Regionális Vízmú gyornaendrödi üzemegységének
dolgozója.

1988. február l-t61 a Liget-fUrdő vezetóje vagyok. Társa
dalmi megbízatásként a Városi Tanács Szakszervezeti Bi
zottságának az elnöke és a Spartacus TK labdarúg6·szakosz·
tály vezet6je vagyok.

A helyi önkormányzati képviselő-v:iJasztáson az 1. sz.
egyéni választókerületben fUggetlen jelöltként indulok.

a Sertéstenyésztö VállaJatnál miot munkaügyi elóadő dol·
goztam 1957. március 7-ig.

1956. október 28-án a Forradalmi Nagygyűlés után
a Nemzetőrség parancsnoka felkért, hogy vegyek reszt
a Nemzetőrség szervezésében t:s Nemzetőr parancsnok he
lyettesként megbízott a nemzetórők szolgálati beosztásának
szervezésére és lebonyolítására.

1956. november 4-től a Sertéstenyé.sztő Vállalatnál a ko
rábbi munkahelyemen megválasztottak a Munkástanács tit
kárának.

1957. március 8-án éjjel az akkori karhatalom elbureolt és
a gyomai rendőrőrsön történt meggyőzés után aJáf.rtam az
összeáWtott vádiratot. A kistarcsai internáló táborban talál
koztam a többi 15 gyomai személlyel. 1957. szeptember 24·
én szabadultam, de csak kitiltással jöhettem haza. Mivel
a gyomai sportéletbeo a labdarugócsapatban szükség lebe
tett rám. így az illetékesek elintézték, hogy Gyomára jöhe
tek. de hosszú ideig hetenkéot kétszer jelentkeznem kellett
a rendőrségen mint refes. .

A munkahelyemre vissza nem mehcttcm. mint segéd
munkás és majd ipari tanuló évek után kömüvesvizsgát tet
tem. Munkahelyeim: É.K.T.SZ.. Halászati Tsz.. és a Házü·
pari Sz. és 1969-től önálló kőmúvesmesterként tevékeny
kcdtem. Politikai párthoz nem tartozOm. A Magyar Poliri·
kai Foglyok Szövetségének tagja vagyok és azoknak az idős

meghurcolt 60-70 éves embereknek igyeksz~ma rehabiJitj·
ciós ügyeit. kéréseit elintézni ú érdekükben eljárni akik fel
keresnek.

Az Újrakezdési Szövetség szervezése és létrebozása igen
sok idót és energiát köt le. A szövetség célja az országban
végbcmenó gazdasági folyamatok igénye szerint a vállalko
zások lebetöségének szervezése. és biztosftani az újrakezdő

fiataloknak és minden váUaJkozónak azt a segílSéget, ami az
elmúlt idószak következményeként ncm áU rendelkezésre
sem a családi háttér, sem az anyagi lehetőség.

A szövetség munkája és lehet6ségei meghalározó lehel
a város jövője szempontjából.

Szabó József
MSZDP jelöltje

1953-ban Gyomán sZüle
ten. A szülei keresked6, il·
letve nyomdászok voltak
- jelenleg nyugdíjasok.

A gimnáziumi érettségi
megszerzése után músze
rész szakmát tanult. Jelen·
leg a DY-WA Kft.-nél gáz·
szerelő. N~gy gycrmek ne
velésér61 gondoskodik.
1990-ben lépett a Szociál
demokrata Pártba - előtte

párton kivüli volt.

1. KÖRZET

Jászberényben született
[941-ben. Édesapja keres
kedő voll, édesanyja var
rónő.

Általános és középisko
láit szülővárosában végez
te. trcttségi után 1 évig
gy6gyszenárban dolgozott
mint assziSZtens. 1960-han
felvételt nyert a Szegedi
Orvostudományi Egyetem

re, ahol 1966-ban az általános orvosi karon diplomát kap.
A gyulai kórház szern~szeti osztályán kezdi orvosi munká
ját. 1970-ben szemészeti szakvizsgát tesz. 1973 óta Gyomán
dolgozik a szern~szeti szakrendelésen mint szakfóorvos.

1967-ben kötött házasságot dr. Csaba Kálmánnal, aki je
lenleg is a Sziilóonhon fóorvos3. Két fiú gyermel-..-ük van.
Mindketten egyetemi hallgatók.

17 ~ve él városunkban ahol a szemészeti szakrendelés
mellett egy évtizeden át iskolaorvosként. majd a Kötöipari
Szövetkezetnél és a halászati tsz-nél üzemorvosként dolgo
zik. A város iránt érzett szeretet és a segíteni, jobbítani aka
ró szándék késztette arra, hogy elvállalja a jelöltséget.

Dr. Gedei Margit
MDFjelöltje

Gyomán születtem.
Debrecenben végeztem el
a tanítóképző főiskolát.

Tizenegy évig tanítottam
a 2. Sz. Általános Iskolá
ban tanltóként. Négy évig
uttöröelnökként szervez
tem a gyerekek szabadidős

tevékenységét, nyári tábo
raiL Másoddiplomát sze
reztem Szegeden a Juhász

Gyula TanárképzőFőiskolán. Két gyermekem van. Jelenleg
abban az iskolában. ahová magam is jártam és dolgoztam,
igazgat6belycttesi megbízásom van.

Homok Lászlóné
MSZP jelöltje

Krucsó László
POFOSZ jelöltje

59 éves, n6s vagyok, két
családom van. Szüleim
földmúvelésse! foglalkoz
tak. 1945-ben IS évesen
a polgári iskolai éveim után
belekerultem a kulák üldö
zés eseményeibe és ez meg
határozta az életemeL
195J.töl 27 bónapos mun
kaszolgá1atos katonai szol
gálat után 1953 októberétől

Csapó Gyula
fUggetlen jelölt

Gyomaendrőd Hantos
kerti u. 17. szám alatti la·
kos vagyok.

Születtem 1946. február
17-én Gyomán.

Anyám: Sehwalm Róza,
apám: Csapó Mihály. Há
rom testvérem van. 1960
ban kereskedelmi tanuló
lettem. 1970-ben közgaz
dasági technikumi érettségi

vizsgát tettem. Azóta a kereskedelemben dolgozom k.iilön
bözó minóségben. Ezen a településen nőttem fel. itt élek és
itt alapftottam családol.

1973-ban megnösültem. feleségem Hanyecz frén, akinek
első bázasságábőlszületett Szakálos Tibor nevÚ fia is velünk
élt, mig meg nem nősült. 1976-ban házasságunkból született
Gréta leányunk. 1989-ben betegségeim miatt rok!<antnyug
díjas lettem.
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Huszonegy éves vagyok.
Gyomán születtem és in
érettségiztem a Kiss Lajos
Cipőipari Szakközépisko
lában. Az Endrőd és Vidé
ke Takarék.szövetkezet
Utazási Irodájában dolgo
zom két éve. Abeosztásom
utazási referens, az SZDSZ
tagja vagyok.

Sipos Tas Töhötöm
MDF jelöltje

Budapestcn született
I940-ben . Édesapja refor
mátus lelkipásnor, leOló
giai professzor. 6-an van
nak tesrv6rek. Általános is
koláit Kisújszálláson vé
gezte. Gimnáziumot Deb
recenben - a Református
KoUégiumban. A Theoló
giai Akadémiát ugyaocsak
Debrecenben végzi. Az

egyetem elvégzése után Gyomára kerűlt s azÓta iti szolgál.
Elóbb édesapja mellett mint beosnottlelkész. majd pedig.
minI mcgválasnott parochus. 1965-ben megnősül. Felesége:
Szakolczay Éva a helybeli szülőotthon dolgozója. Két gyer
mek - egy fiú és egy leány édesapja. Fia aszcgediorvosegye
tem szigorló-orvosa, leánya pedig a Juhász Gyula főiskolán

végzett magyar-ének szakos pedagógus. A 60-70-e' évek
ben aktív sporcol6, majd mint edző is éveken át réS2t vesz
a telepulés sportéletében is. Sem ifjúsági. sem más párt és
szervezet tagja nem volt.

Halászné dr. Balogh Erzsébet
FIDESZ-SZDSZ közös jelölt

1944. február 5-én 'zú
lettem. Férjem Halász Ist
ván a 2. Sz. Általános Isko
la tanára. Két lányom van:
Edit általános iskolaI tanár.
Ágnes hannadéves egyete
mi hallgató Szegeden.
Alap- és középfokú tanul
mányaimat Gyomán és
Szarvason végenem.

!anári diplomát rnate-

4_ KÖRZET

Tímár János
független jelölt

1949. április 5·eo Szúlet
tem Gyulán. Iskoláimat
Hunyán, Békéscsabán,
majd H6dmezóvásárhe
lyeD végeztem. 1963-ban
kerültem tanul6kéOl a ke
reskedelembe. Tanulmá
nyaim bdejezése után (2
évig) dolgoztam, mint fel
szolgáló az NDK·ban.

Hazakerülve a helyi
ÁFÉSz alkalmazásában. mint felszolgáló, később étterem
vezetóként dolgonam.

1981 Óta vállalkozó vagyok a Viharsarok Halászati Tsz
tulajdonában lévö Halászken étteremben._

Varga Ágnes
SZDSZ jelöltje

ahol 1976-ban kaptam gépészmérnöki oklevelet. Ezen az
egyetemen szereztem meg második diplomámat, a mérnök
tanár szakon 1987-beo.

Családom oégytagú. Feleségem egészségügyi dolgozó.lá
nyom 15, fiam 7 t.Sves.

1976-ban a Bajai Finomposztó Vállalamál kezdtem el dol
gozni. Egy év után hazajöttem az akkori Házüpari5zövctke
zethez. 1981-től az Ipari Szakmunkásképző lotézetben tanf
tok. ahol tanár, igazgatóhelyettes, jelenleg megbízott igaz
gató munkakön látok el.

FODtosabb társadalmi megbizatásom eddig még nem volt.
Fuggetlen jelöltként, az uteabeliek bizalmával indulok a vá
lasztáson.

Kruchió La· S
fiiggetlen jelölt

R. Nagy János
fuggetlen jelölt

Harmincnyolc éves t6s·
gyökeres gyomai vag.yok.
ParaszrcsaIádban nőttem

fcl, léreiemem az egyszeru
tanyai, falusi környezet
volt.

Békéscsabán a Rózsa Fe
renc Gimnáziumban éreIt·

ségiztcm. Tanulmányaim
következő állomása aBu·
dapesli Múszaki Egyetem,

Molnár Albert
fiiggetlen jelölt

1955-ben szúlettem Gyo
mán. Nös vagyok. felesé·
gem Oláh Gizella tanitónö.
2 gyermekem, Zsuzsa és
Albert 7 éves. illetve 10 hó
napos.

Általáno, és középisko
láimat Gyomán végeztcm.
1973-ban szereztem gép
szerelói szakmunkás bizo
nyilványt. 1982-beD a deb

receni főiskola nappali tagozatán kaptam meg a tanit6i dip.
lomámat.

Munkahelyem Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakkö
zép- és Szakmunkásképző Iskola Kollegium•. ahol 1982 óta
nevelötanárként dolgozom.

A Dobó István út 9. szám alatt épulö családi házunkban
lakom.

A környezetembeD élő emberek felkérésére pályázom
meg a képviselótestületi tagságot a 3. számú vá1aszt6kcrü·
letben.
Célom: az emberek érdekeinek képviselete pártállást és fe·
lekezeti hovatartozást figyelmen kívül hagyva.

Támogatok minden elképzelést, mely a városiasodást elé·
segíti. illerve javítja az emberek t:letfeltt:=teleit. Például:
- A szolgáltatási rendszer bóvűlését (cip6sz, szabó, fodrász,
háztartásig6p-javító múhely stb. létesitését).
- A bollbál6zat széIesitésél, áruváJasztékának bövítésér.
- A környezctvédelem terüJetén a város tisztaságának biz·
tosítása.
- A ,JaluaJji holtág" tisztítása, környezetének rendezése
(legaJább a vÍ2csere megoldása).
- Hivatásomból adódó feladat, hogy támogassam az iskolák
gazdasági helyzetének javítására. szinrrebozására tönénó
iOlézkedéseket, javaslatokat.

MegváJasztásom esetén természetesen képviselem a lako
sok közösség érdekében tett javaslatait, észrevételeit.

Akdv életének legnagyobb részét - 20 ével - tanítással tÖI·
tött közép- és felsőfokú oktatási intézményben.

Évtizedekkel ezelött komoly tanulmányt készített a város
ipari fejlődése t:rdekében, de a megyei szervek nem segítet·
ték megvalós_it_á_sá_t_. _

Seprenyi Lajos
FKgP jelöltje

3_ KÖRZET

Dr. Kocsis Imre
MSZDP jelöltje

1921·ben Gyomán szüle~

tett. A család gyomai ere·
dete az ]700-as évekig visz
szavezernctó.

Okleveles közgazdász,
mérnök. Mindkét diplomá
jál Budapesleo szerezte.
a Múszaki. illetve a Köz
gazdaságtudományi Egye
temen. 15 évet dolgozott
3. gépiparban, 5 e,;vet töltött
k6zépiráDyító szervn(;l.

Dankó Mihály
MSZP jelöltje

1945. április 9-én szule'
[cm Szarvason . szüleim
harmadik gyermekeként.

Az általános iskolát
1959-ben végeztem el.
majd a szarvasi Vajda Pé
{Cr Gímnáziurnban érettsé
giztem 1963-ban. EZI köve
tóen katonai szolgálatot
tcljesitettem. 1966-tól nap
jainkig az alábbi munkahe-
lyeken dolgoztam:

- Szegedi gumigyár, gépmester
- Országos Talajjavító és Talajvc:delmj V.. raktárvezet6
- KISZ Járási Bizottsága. politikai mUDkatárs
- MSZMP Járási Bizottsága. politikai munkatárs
- Dózsa Mgtsz. Szarvas. szociálpolitikai előadó
- MSZMP Városi Bizottsága Gyomaendrödön. politikai

munkatárs. 1989 áprilisát6l1989 decemberéig első titkár.
Kongresszusi küldöttként részt vettem az MSZMP utolsó

és az MSZP elsó kongresszusán. Ezén joggal mondhatom.
bogy tevékenyen 65 tudatosan részt vettem Magyarország
demokratikus átalakulásának. a békés átmenet eddigi leg
fontosabb momentumának megvalósrtásában. nevezetesen
a pártállam lebontásában. az állampárt demokratizálásá
ban. Közben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Föiskolán
nevelótanári képesítésl szereztcm.

1989. december I-töl a gyomaendrődi Koer Imre Gimná
zium és Kereskedelmi Szakközépiskola kollégiumi neveló
tanáraként dolgozom.

57 éves, gyomai szülétesü,
jelenleg is gyomai lakos va
gyok, építöipari üzcmrnér
nök. a Gyomaendrődi

~~ltségvetési Üzem veze-/'-
tOJe. /

Szuleim is itt ,zulettá, Gyomán, 919-ben szu-
éltek és meghaltak. ErŐsen leten földmú es. ref. vaUá·
kötödök én is szúlöCÓldem- sú szúlöklöl. 'Békéscsabán
hez. Gyökereim, ~melyek a felső keresk~delm.i isko-
ehhez a Lájhoz, benne az lában 1937-~en kitúnó

emberekhez kötnek. véglegesen soha nem szakadtak cl. eredménnyel ~rettségizen.
1947-ben GyoOlán elvégeztem a polgárit, majd utána Avasúthoz f939.ben ke-

apám mellett parasztiz.áltarn .. aki 1947. ~vi ..B'·listázása után rult. 1940-ben, miniszteri
36 kat. hold földjén 1951-ig dolgozot!. Ettől az idöponttól engedéllyeI,! beiratkozott
nekünk is az volt a $orsunk mim annyi más földjéről elúzött a Közgazélaságtudományi
vidéki parasztnak, mi is az ismeretlenségben Pesten keres- Egyeten;rre levelező haUga·
tunk menedéket. \ tókent. ahol taDulmányait 1944-ben fejézte be. 1949-ig kü-

:t:n nem adtam fel. Az ismcretlcnsc::get kihasználva: mun- lönbözó állomásokon, ettől kezdve n'yugdíjazásáig Békés-
kám mellett. amikor csak módom volt rá. taDultam. Életta- csaba állomáson dolgozott. ahol 19?0-52-beD forgalmi áUo-
pasItalatom és szerzen tlJdásom. szüntelen aktivitásom hoz- másfónök-helyenes volt. Ekkor k}I1ák származása miatt le-
zásegitett, bogy kerülö utakon de újra szülöföldemen él- ~áltották. ]953 tavaszán elbocsátották, men a ..rounkásosz·
hetek. tál'y-soJ:,aiba befurakodott ellenséges-egyén," Budapesten tu-

Örömmel tölt cl a tudat. bogy az igen nehéz és küzdelmes dott csakernetyezlredl1'~unkásnak. Elkeseredésében
újra formál6dó. de reménycim szerint emberibb élet feltéte- kérte a Pártközpontot. vizsgálják felül szülei kulákká nyilvá~

leinek meg szerény képességeimmeI esetleg én is részt vc- nilásának körülm~nyeit. Ennek eredménye: .,szüleinek ku·
hetek. lákká nyilvánílása helybeli túlkapás voll.·· AMAV-hoz visz-

ELVÁRAsOK, CÉLKiTűZÉSEK AZ ÖNKOR- szavették 1953 öszén. ahol elöbb kisebb beosztásokban dol-
MANYZATBAN címú itt megjelenö cikkemben az érdek- gozott, majd 195~ között pénztátfönök. utána nyugdíja-
lődő bövebben is megismerheti a tárgyra vonatkozó elkép- iliáig kcreskedelmi főnök lett. Mint nyugdíjas, otlhon dol-
zeléseimec. gozik.
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32 ~ves okle.veles .3grár·
m6rnök. agárszakközgaz
dász vagyok. Tanulmánya
im befejezt~vcl. 1982 nya
raD jöttem dolgozni a gyo
mai Alkotmány Mgtsz-be.
amellyel tanulmányi szer
zódésem volt. Növényvé
delmi és ag,rokémiai szak
irányitóként dolgoztarn itt
t:s 1986. ~v lav3szától

6. KÖRZET

Foglár Mihály
MSZP jelöltje

Kis-Kéry György
FKgP jelöltje

A Független Kisgazda
Pán jelöltje az 5. sz körzet
ben. Pánközi megállapo
dás alapjáo a Mah'Yar De
mokrata Fórum támogatja.

Születel[ 1925-ben.
oyugdijas. Felsófokú mun
kaügyi képcsít0sscl a Vízü
gyi Igazgatóság hely·i Ki·
rcndeltségén dolgozott
1955-1985 közön.

Dr. Frankó Károly
független idölt

Dr. Veréb Lajos
SZDSZ Jelöltje és a FIDESZ is támogalja

1937. október 19-tn szü!cnem. Szüleim napszámosok.
majd 1945 után földhözjutottak voltak.1969-IÓI nyugdijazá
sukig tsz· tagok mindkcueo.

1962-bcn orvosi diplom;ít kaptam. a Debreceni OrvoStu
dorn:inyi Egyetemen. Az elsö munkahclyem is az eü. aJapel
I~uisban volt. Hat ~vig dolgoztam Szolnok megyci Kuncsor
ba Devú kjsközs~gben. 1968-ban kerültem Gyomára. ahol
csaUidi h~zat (;pitettem. Lányom és fiam van. mindketten fő

isko[~sok. Az állampártnak soha tagja ncm voltam.. frzel
mcim mindig ellcnz6k.ick voltak. Eszm~im. a liberális de
mokrácia.

1989 szeptemberébeo bdt:ptcm a Szabad Demok.raták
Szövetségébe. Vallom. hogy a rendszervilI~ist csak új gon
dolkodású emberek k~pesek megval6sitani.

5. KÖRZET

25. évemN töltöm a vá
rosban. Szeretek itt éloi,
mindig is údckelt a környe
zetem és az itt élö ~mberck

dctc. Szívesen vá1lalom fel
az emberek jó vag.y rossz
sorsával járó problémákat.
Betegeim túlnyomó 'több·
scgének é1vezcm a bizalmáI
-talá.n nem túlzo~. ha asze
retetüket is remilem.

Ha mint független kt:pviselójclöltcr tov6bbra is megtisz
telnek bizalmukkal. ~s módom nyílik. mindent meg fogok
tenni. hogy ma>..;m~lisan k6pviscLbcsscm érdekeiket.

Szeretn~m. ha Gyomae1).drőd a gyermekeink számára is
szép. tiszta. kulturált várossá válna. ahol idóvcl jobb mód·
ban. tisztess~gcsenléhet dni.

, ~~álint
MSZDP j~löltje

\
1936-ban Gyomán szüle

leli.· Több generációs g.yo·
mai családból. mely döntő

részben iparosokból. ki·
sebb r~szben kisparasztok
ból tevődött össze.

Tcchnikusi és felsófokű

allami végzettséggel ren

d~lkcziki 1: t:vet ~o.l~.~zott
mint vezeto az I,;pltolpar-
ban - ébból 12 évet a helyi

tpitóipmi Szövetkezetbe n. melynek c:pilésvezetóje 65
föépitt:svezetóje volt. 16 6ve telepü!0ssúmú vezető. 96ve

Babos László t:lnácseinöke Gyomaendródnck. Az egyesült telepúlés vá-
független jelölt rossfi fejleszt~s~t. az itt eló....cmberek jobb és kulturáltabb

43 tves. nös, két csal:i'dj-a.. megélhetésének biztosftás'át Cictbiva[ásának vallja.
van. 38 eve lakik a telcpülé- ............. Négy gyermé~k6zül rn6g kettó n~vcksúö) gondos-
sen. 17 tve a választókörzc- Kodik.-------
tJbeo. Felsőfokú szakmai
v';gzensége van.

LegfoOlosabb céLkirúz~

se. hogy a helyi önkor
mányzali tcslülct és az álta
la i.rányitott apparátus
- a választói elvárások fi
gyelembcvétel0vel - alá
zattal szolgálja a város la
kosságát.

dolgozom. Nós vagyok. két családom van. A Bánomkeni út
16. sz. alatt lakom.

Eddig párton kivüli voltam, harmadik hónapja vagyok
tagja az MSZDP-nek.

Torma Béla
POFOSZ jelöltje

Endrödön J934-ban szü
lettem. Parasztcsaládból
szárrnazom. A gyomai
Gyózelem Tsz-beo dolgoz·
tam. mint faikai mU11k~is.

196o-1990-ig. ez év január
l-tól korkedvezményes
nyugdfjban vagyok. 8 ált.
iskolai végzcttségem van.
Az 1956-os népfelkelés
kapcsán engem is clburcol

tak Kistarcsára. Ott hat hónap közbiztonsági örizet után 10
hónap börtönre ítéltek .. rendszerclleni izgatás vádj&.val. Ezt
most az állarnpárt bukása után semmisnek nyilvánították.
f:n a diktatú.ra idő alatt egy clnyomott állampolgár voltam.
1989. május hónJpban megalakult helyi SZDSZ-nek a kez
dettől fogva tagja vagyok, majd a megaJakuh Politikai Fog
lyok Szövetségének is. Az utóbbi színt;iben indulok a hely
hatósági v::ílasztáson. mint független jelölt.

Botos Lajosné
HonismcrCli Egyesület jelöltje

1944-bcn születtem Gyo
m~n. Leánykori nevcm
Ágoston Elclka. Szüleim
és lcstvéreik egy.!:nileg g3Z
djlkodtak. majd lermcló
szövelkezeti tagok lenek.

Általános és középisko
lai tanulmányaimat Gyo
mán fejczte:m be.

A Budapesti Műszaki

Egyetemen vegyészmérnö
ki diplomát szereztem biológiai ágazatDn.

A Bekliscsabai KODzcrvgyárban. lakásprobléma miatt.
2 évig dolgoztam, majd a tiszavasvári Alkaloida Vegy0szeti
Gyárban műszaki-fejlesztésiterületen 10 évig. 1980. 6ta dol
gozorn itthoo. a ..Körösi" Sütö t:s fdesipari VálIalatoál.
mint rcrmel6si osztályvezetö.

Férjem g6pjármútcchnikus, a Fa- ts J::pit6ipari Ktsz-bcn
aut6szcrel6ként dolgozik.

Két gyermekünk van. fiunk egyetemista. l<:i.nyunk a helyi
gimnázium tanulója.

Társadalmi munkál ez ideig csak a Olunkahelyeimen vé
geztem. Munkatársaim mindig segítSégemre voltak egy-egy
feladat megoldásfu,áL

Szeretném:
- ba szül6faluOl falusias városból ígazi várossá fejlődne

- ha az itt élő embereknek ~s gyennekeioknek biztos megél-
hetést jelcntö munkalebctösége leone

- ha az embereket nem politikai hovatartozásuk, vagy szüle
[ési helyük, hanem tevékenységük alapján énekelnék.

Úgy vélem - a jelölés elfogadásával - további választási
lehetöséget bizIOsitok a körzet lakói számára. és a városunk
fclemelked6s6ért tenni akaró választópolgárok segitségé
vel, elváUalhatom ezt a munkát.

matika-fizika-pedag6giai szakon kaptam. 1967-[ö! vagyok
a 2. Sz Általános Iskola tanára. Az Eörvös Lóránd Tudo
mányegyetem Bölcsészenudományi Karán kaptam pedagó
giai előadói diplomát 1980-ban. Ezek ut20 kezdtem dolgoz
ni a doktori disszcrtáci6mon. ahol a téma a személyiség fej
!ödése volt. Doktori szigorlatot tettem és 1988-ban az Eöt
vös Lóránd Tudományegyetemen bölcsészettudományi
doktorrá avattak.

Nem voltam soha pártnak tagja, és jelenleg sem vagyok.
Az igazi demokrácia híve VJgyok, ahol egyenlö esélyeket
kell biztosítani mindenkinek, az embereket tudások és em~
ben magatartásuk alapján kell megítélni.

Izsó Sándor
MDF jelöltje

Gyomán született 1927.
április 3-án. Parasztszülök
3. gyermekeként. Az elemi
iskola 4 osztálya után 4 6v
polgári iskol~t v~gzet[. Az
iskola elvé.gzése után szüle·
ivel dolgozott g3zdasá
gukban.

1950-ban h<izasságot kö
tön Kun lionával. aki szin
t<o gazdálkodó családból

szarmazik. Házasságukból 2 gyermek szülcleu - egy kány
';s egy fiú.

I960-tól a Gyózelem Tsz tagja. Elóbb fogatos. majd nÖ
vénytermesztési - késóbb pedig háztáji ágaz.atvezctö. 1987
óta nyugdíjas. Közben levelező tagozaton az orosházi Mez6
gazdasági Teehnikumot végzett, ahol technikusi vizsgát is
tett 1965-ben.

Nyugdijask~ntkisterrneksscl foglalkozik ~s 3 unokája ne
velc5sében is segitkezik.

A Gyomai Református Egyház presbitere. A Magyar De~
mokrata Fórumnak is tagja. A Demokrata Fórum a 4. SZ

cgyt:oi válaszlókefÜletbcn és pártlistáján is indit ja.

Hangya Lajosné
Honismcrcti Egyesület jelöltje---

Pápai László
MSZDP jelöltje

1942. V. 24-én születtem
Gyomán. Muokáscsalád
ból szmnazom. tdesapám
a MÁV-nál dolgOZOtt,
cdesanyám háztartást veze
tett. Öten vagyunk testvé
rek. Az általános iskolát
Gyomán v~geztem. majd
Szegeden a Vasútforga1.mi
és Kereskedelmi Tcehniku
mot. Azóta a MAV-nál

1948, augusztus 19-én
születtem H6dmezövásár
helyen . .tdesaoyám tanár
nö. édesapám regész.
Gyermckl:':veimet Buda-
pesn;n töltöttem. iskolái
roat Ott v~geztcm. Mez6
gazd~ági pályát választot
tam. l áJlatcgészségügyi
szaktFchnikus, majd állat
tenyésztő üzemm6rnök ict

tem. 1973 óta 61ek Gyomán. aszakn:Jám révén keTÜltem isés
lettem a Körösi Állami Gazdaság dÓlgozója. 10 évig munka
helyi vczctóként dolgoztam, 19~Óta vagyok a gazdaság sze
mélyzeti vezetöje. 1971>-1979-ip az MSZMP tagja voltam.

Férjem Hangya Lajos cDdrődi szület~ú. a szakmája me
zógazdasági technik.-us, szintén a Körösi Állami Gazdaság
dolgozóJa, Há~ertfiekünkvan.

Gyomán tclepedtünk Ic ~s úgy érzem. Gyomaendród
a szivcDlbez nön. A magam szerény eszközeivel. jóakarat
tal. tennivágyással. embertársainkra való odafigyeléssel $ze
retném képviselni lakóhelyem. a 4. sz. választókörzc[ polgá
rait a hely] önkormányzatban. Szerem~rn.ha Gyomaendrőd
oem csak papíron !épne elő nagyk.özs~gbölváross.'1.. h.3ncm
dinamikus fejlődó, .3 term0szeri és néprajzi t.::rtékeit órzö kis
város lenne a Kőrösök vid~kén.

Hiszem. hogy nem a széles mellén)'Ú szónoklatok, hanem
az emberi összefogás t:s milliónyi apró valós cseleJ...-y(:sek ösz
Slessége viszi előre a világ dolgait ésegy kisváros fejlöd6sétis.

/
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JELÖLTJEINK

GeUai Józsefné
független jelölt

Endródön születtem
1947-ben. Férjem GeUai
József asztalos. Három
gyermekünk vao. két lá
nyuok önálló családbao él.
legkisebb Ijnyunk még Ott·
hoo van.

1976 óta a szoeijlis ága
zatban dolgozom. 1984 óta
vagyok az Idósek Klubja
intézményvczctöje. Külön

böző társadaJmi feIadaIOkat láttam el.
1971 óta tanácstag. 1982-t61 vb-tagkéot múköctök. mind

a mai napig. tvek Óta végzek vöröskeresztes munkát.
Munkakörömbőladódóan is szívügyemnek lekint~m az

idős. rászoruló emberek segítsC:gét. támogatását.
Amennyiben lehetőségem lesz rá. úgy szeretném az ön

konnányzat munkáját továbbra is legjobb tudásom és meg~
gy6zédéscrn szerint tárnogatni. TovábbrJ is foolos felada·
tomnak tartom a szociális munkát. ugyanakkor szükséges~

nek látom a lakosság egységes szemléktét crösitcni. A va·
rost részarányosan. de ezen belül egyenlöen fejleszteni.
mindig figyelemmel a helyi adottságokra.

Pobarelecz László
független jelölt

1963. augusztuS 6·án SZü
lettem Endródön. A Hon
véd utcában ncvclkcdtcm.
~desanyám Oláh Ilona. az
ENCl-ben betanitotl mun·
kás. Édesapám Poharelecz
László, az ENCl-ben gép
k.ocsivezerő. Nós vagyok.
k~t leánygyermckcm van.
Általános iskolai taoulmá
nyaimat Endrödön foly tat

tam. Utilna út~pit';si szakköz~piskolát végeztcm Bc:késcsa
bán. A közl:piskola befejezése után rádió-o tclcvizi6múszc
rész és autószen::ló szakm<Ít szereztem. Az iskolák bcfcjez~

se urán helyben dolgoztam. mint r<:i.dió-. tcleviziómúszer~sz.
1985-ben bevonultam katonának B0k0scsabár3. A k.atonai
idé letöltése után Szarvason dolgoztam 3 gimnáziumban
mint oktatási technológus. 1989-ben hazai vizekre evatcm
és jelenleg a helyi iskol tik. okt3L:istcchoológcsaként dolgo
zom. Ezenkívül KRESZ-t oktatok az MHSZ-n~1.

A választókörzetem, illetve Gyomacndród 0rdekeit. fej
lödését szeret.ném támogaIni az új önkorrn~nyzatban.

Szilágyi Imre
MSZMP jelöltje

1941. december II-én
születtem Endn3dön.
Édesapám Szi.l<igyi imre
nyugdíjas. édesanyám
Mani.nák Emébet háztar
tásbcli. Hárman vagyunk
testvérek. Munká$család
ból swrmazom.

Iskolai végzettségcm:
gimnáziumi érettségi. szak
képzettségem kovács.

Nos vagyok. fclcscgcm Smi.ri Margit. aki a gyomaendrŐdi
Cip6szipari Szövetkezet dolgozója. cip6felsÖrész-készitö.
Két gyermekünk van. mindkettő velünk közös háztartásban
él.

Jelenlegi munkahclyem a Béke Mgt$z, A tsz-nek tagja va
gyok. készletkezelö beosztásban dolgozom, EZl megcJözö
cn a Fogyasztási Szövetkezetek Bék~s megyei Szövetségé
n61, előtte pedig a tanácsnál voltam aLkalma.z.ásban. Tagja
voltam és jelenleg is tagja vagyok az MSZMP·nek.

Dr. Varga Géza
SZDSZ jelöltje

38 éves vagyok. Békéscsabán születtem. Általános és kö
zépiskolai tanulmányaimat szülövárosomban végeztem.
majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi
Karára kerültem. 1979-töl a Békéscsabai Kórház gyermek
osztályán dolgoztam. A gyermekgyógyászati szakvizsga
megszerzése után I3ék~rc kcrúltem. ahol gyermekkörzeti
orvosként dolgonam.

1985 deccmber~ben kerültem Gyomaendródre az újon
nan szervezett endrődigyermek.körzcrbe.

Jelöl0scmct a FIDESZ is támogatja.

Gellai Máté
MSZDP jelöltje

J947-ben Endrödöo sZü
lelett.

Földmúvcs - paraszti
családból származik. Álta
lános iskolái elvégzése után
gc;plakatos szakmát tanult.
J967-tól dolgozik a kazán
gyárban - több mint 20 c:ve
garanciális szerel6.

Nos. egy gycrmekük
van.

Bacsó Zoltán
független jelölt

1945. május 31-én szület
tem. Szüleim 1959-ig egyé·
ni gazdáIkodók voltak. utá
na az iparban helyezked
tek cl.

Szegeden mezógazdas:i
g.i lcchnikumban ércusé
giztem. majd mezőgazda

sági főiskolá.t végeztem.
később levelezőn szakmér
nöki diplomát szereztem.

1967-1970 közön mezőgazdasági üzemben dolgoztam.
mint kőz.spvczCtö. 1971·,61 8 taoéven keresztül tanárk6nt
dolgoztam. Tanári diplomát Szegcden szereztem. 1978-t61
ismét a gyakorlatban dolgoztam egy szövctkezeti közös vál
lalatL1f11. mint osztályvezelő. 1983-1989 közön a nádudvari
Vörös Csillag Tsz-beo dolgoztam. 1989. janujrjában déva
v~lOyai székhellyel alakitottunk egy kisszövetkezctet. amely
nek elnöke vagyok.

Feleség.em a 3. Sz. Általános iskola tanára. Kc:r lányom
egyetemi hallgató.

1971~t61 ~lek Gyomán. 1983-tól pcdig az cndr6di r<:szcJl.
Pánnak tagja scm a múltban. scm jelenleg ncm vagyok.

Tímár Imre
független jelölt

1955. február ll-én szu
lettem Endr6dön. Édes
apám Timár Miklós. édes
anyám Bótos Jolán. mind
ketten nyugdíjasok.

Az általános iskolai vég
zettség után a gyomaendrő

di Sütóipari Yállalatnál pék
szakmunkásbizonyitványt
szereztem és ott dolgonam
198ü-ig. (1977-1979-ig

a BM. oroshazi kerületnt':1 sorkatonai szolgálatot tcljesí
tettem.)

1980~tól az Ors:cigos MCnl6szo1gálat gyomaendrődi men
tóá.1lomás&n mim mentöápol6 dolgozom. 1983·ban IDcn
töszakápoló bizonyit'ványt szereztem.

1984 6ta nős vagyok. feleségem Sipo, Erzsébet az ENe1
dolgozója. jelenleg gyes-en van. A házasságunkb61 egy
gyermek szülelett 1990~ben. Mindig párton kivüli voltam (;s
jelenleg is az vagyok.

7. KÖRZET

DógiJános
független jelölt

1939. dccember 30-an
születtem Endródön.
tdesany::íro neve Rafael
Gizella. édesapám Dógi
Ambrus. Teslv6rek 12-en
vagyunk. tdcsanyám ház
tartásbeli. ~dcsapám ze
nész volt.

Elvegeztem a 8 általá
nost. 13 éves koromban
kezdtem el dolgozni. csép~

lógGpnil. 16 éves koromtól kubikos munkával és juhnyirás
sal foslaL~oztam (25 éven keresztül juhnyirásnál, mint cso
poftvezetö levL:kcnykedtem). A Mez6túri ÁUami Gazdaság
gyomai fatelepén dolgoztam 197()...1980-ig. Ezután ismét ku
bikos munkával fogJalk.oztam leszázal~kolásomig. 1988-ig.
Jelenleg háztáji jószággal foglalkozom. -

Állandó Jakásom születésemtól kezdve Gl'omaendrod.
Halász u. 14. sz .. K~( gyermekcm van.

A cigány etoikai kisebbséget kívánom képviselni.

Jenei István
független jelölt

1954. szeptember l3-án
születtem Gyoman. Szüle
im munkásemberek. lsko
\;jimat Gyomáo végeztem.
Iskolai végzetts~gcm cipői

pari szakközépiskola. 15
evig dolgoztam az ENeI
ben. 1989 óta a Csalfldi lrc
dánál dolgozom. mint szó
nok. Nös vagyok, van négy
gycrmekcm. Az elmúlt idő
szakban több társadalmi
funkci6t töltöttem be.

Szabó Libor
SZDSZ jelöltje

Kiss Lajos
FKgP jelöltje

1955-ben szülctlcm Endrödön. 1974 6ta a jelenlegi. (Ba
lassi B. u. 27.) bcseoyszcgi eimen. A Szabóipari Szövetke
zcrn":l dolgozom. mint gépkocsivezető. Elképzelésem sze
rint ~gy oyugodtabb lég.körú. közösen fejlődő Gyomaend
ródre van szükségünk. Az SZDSZ belyi csoportjának va
gyok a tagja.

a Győzelem Mglsz-ben is. Borsod megyci. ózdi születésű va
gyok. feleségem gőctőllöi s irt kezdödtek ház.3séveink. Két
gyermekünk már gyomaendrődiszü)elésú s egy éve szüleim
is in élnek Kocsorhegyen. Gyökeret eresztettünk. s kész va
gyok tudásomat Gyomaendrőd felvirágonatás,áért. lakói·
nak jobblété~rt a köz szolg~latába állitani. amennyiben ~zt

Önök is elfogadják. A helyhatósági v:ilasztáson.il Szociaüsta
Párt szineiben indulok bízva egy fejlett szociáldemokrácia
létrejöttében.

Gyomacndrőd Beseny
szegi u. 4. sz. alatt lakom.
1936. október 2S-án szülei'
tCm Gyomáil.

Dolgozó paraszti család·
ból sz{umazom.

Az &ltalános iskola el·
végzése után öntőzt:ses nő·

vénytermcsztö k~pesitcsl

szereztem. utána növc:ny
védö szakacronómusi vizs-

gát tctl~m. 20 ~ve tagja vagyok a TIT-nek. Három gycrmc
kem egyedül nevelcm. Járadékos nyugdíjas vagyok. Emel
len háztáji lev~kenységgc:l foglalkozok.

A FKgP-nak alakulása óta tagja vagyok.
A 6-os körzetbe javasoltak helyi önkormányzati képvis..-:

lójelölmek.
AzzaJ/....a-..·rcm~~l1ogad ro el. hogya kl:pcsitcscmnek

meclclelőeneh5segítsem a helYI . zet0st.

f Knapcsek Béta
független jelölt ~

1947-be Endródön szü-
. lettem. A ta itt élek. ln

gázóként .déken dolgoz
tam. 1978- 61 a Fa- és Epi-

..'"-... ,r--,III tőipari Szővetk.ezctnél
üzemm~ ökként fo6pít~s

vezctoi eosztásban dol~o

zom. Egy lánygyermekem
vég.zös"gimnazista.

198s-ben spontán jelölCs
u~ a 16. sz. körz~tbco

==z:
M~gtár1aposon tanácstag.
gá választott.ak.

Megyeri Ferenc
MSZDP jelöltje

1961-ben született Gyo·
mán. MWlkásszüJók gyer
meke. tpület~ és múbútor
asztalos szakmát tanult.
10 évig táncolt a sok sikert
elirt Körösrncnli Szövel
kezeti Táncegyürresben.

Tagja a Szociáldemokra
t.a Pártnak és patIOnálja
a SZlM-es fiatalokat.

Korábban párlOn kivüli
volt. Nös. két kiskorú gyer
meket DeveJnek.
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Farkasinszki Sándor
MSZP jelöltje

Endródön születtem
1945-ben iparos családban.
Iskolai tanu1mányalmat
Endródön. Gyomán és Bu
dapesten végeztem. Nos
vagyok. két nagykorú csa~

ládom van. Eredeti szak~

mám asztalos, faipari lech~

nikusi képesítést 1975-beo
szereztem.

A gyomaendródi Fa- <s
tpítóipati Szövetkezetnél dolgozom 1959. óta.

[tt tanultam a szakmát ipari tanulókén" majd asztalos·
ként brigád- és telepvezet6 beosztásban. Jelenleg a szövet~

kezet bútofÜZemének vagyok a vezetöje. ahol 8G-90 millió
forint ért~kü bútort álütunk elő hazai és külföldi piacokra.

Gyomaendródön cndródinek vallom magam. elbatárolva
mindenféle szélsöséges megnyilvánulásoktól.

GeUai József
Honismercti Egyesülct jelöltjc

Endródón születtem
\1955-ben. Földmüves csa
lád gyermekeként korán
nicgtanultam. meonyi k.i~
tanást követel a paraszti
munka. Gyerrnek6veim jó
szágok legeltetésével teltek
cl. Nagylaposon jártam ál·
talános iskolába, in kiváló
mesterek keze alan tanul·
tam meg szeretni a könyve·
ket és tisztelni az embe-
reket.

Érdeklódésem mindig sokoldalú volt.. köz<piskolás évei
met az elektrooikának szenteltem. Később három csodála~

tos éveuöltöttcm ~1 Szcgv"áron, az ottani művelődésiházal·
kalmazonjakénl.

9. KÖRZET

Vaszkó András
FIDESZ jelöltje

J965. július 29-"n szület
tem 6zdon. 1970-ben köl
töztünk Gyomaendr6dre
a Polányi Máté út 61. szá
mú bázba. Szüleim endrődi

származásúak. Jelenleg
édesapám nyugdíjas. Édes
anyám háztartásbeli. Test
vércm nincs.

Általános iskolai és kö
zépiskolai tanulmányaimat

helyben végeztem. A gimnázium befejezése után 1 évig ké
pesítés nélküü nevelóként dolgoztam a 2. Sz. Általános Is
kolában. Ezt követően felvételt nyertem a szegedi Juhász
Gyula Tanárképzó Fóiskola matematika-földrajz szakára.
ahol1989-ben szereztem tanári diplomát.

Jelenleg az endródi 3. Sl. Általános Iskolában dolgozom.
ahol 1985. Óta matematikát és földrajzot tanítok.

PauJik Zsuzsanna
független jelölt

1963. novcmber 2-án
szülenem Mezőtúroo.

~dcs.anyám Papp Hermi
na. Édesapám Paulik Mik
lós (1971-ben meghalt).

Általános iskolába End·
ródön jártam 197G-1978·
ig. Középiskolában 1978
1982-ig tanultam. abol gyü
mölcs és sz61őtermesztő

lettem. Érettségi után
1982-1983-ig Endródön a Blaha úti óvodában dolgoztam,
mint gyermekfelügyeló.

1983-1985-ig a szarvasi Óvónőképz6 Intézetben voltam
hallgató. 1985-tól mostanáig a Lenin úti óvodában dolgo
lOm óvóoóként.

Dr. Rácz Csongor
független jelölt

1955-ben szülenem Bu
dapesten, nagyszüleim pa
raszti származásúak. szüle
im "rteirniségiek. Általá
nos valamint középiskolai
tanulmányaimat Csepelen
végeztem. Érettségi után
sikercs fclvételi vizsgát tct
tem a budapesti Állator
vosrudományi Egyetemcn.
Egy év katonai szolgálalOt

követően 1975-ben kezdtem meg tanulminyaimat. 1980
ban az állatorvosi diploma megszcrzése után a kondorosi
Egyesült Mgtsz~benmint üzemi állatorvos helyezkedtem cl.
magángyakorlati lehetóséggel. 1986-ban megpályáztam
a mcgüresedó GyomaendrŐdcodródi területének körzeti ~I·

latorvosi állását. A körzeti fcladatok meUett az endrődi

Béke VadásztJmaság valamint a Körösi Állami Gazdaság
szarvasmarha~telcpének áUategészségügyi felügyeletét is
végzcm.

Feleségem pedagógus, egy gyermekem van. Pályám során
párton kivüli voltam s jelenleg is az vagyok. Jelöltségem fel
kérés után történt, amit szívesen vállalok. Munkám során
nap mint nap együtt élek a mezőgazdaság, elsősorban az ál·
lattartás problémáival, az állattartók gondjaival, amit jelen
tóségének megfelelóen képviselni szeretnék a képviseló tes
tületben.

Gyuricza Zoltánné
független jelölt

Endrődön születtem
1932. december 27-én pa
raszt szülőktől. Ketten va·
gyunk tcstvérek. 6 Buda
pesten lakik. Az elemit és
polgári iskolát helyben.
a gimnáziumot Mezótúron
végeztem.

1948-ban apám politikai
üldöztetése miau nem ta
oulhanunk tovább, osz

tályidegenek leuünk. amit sokáig éreztünk. Földünket
1950-ben elvcuék. A bótort ~s egyéb szcmélyes ingóságot
elvitték az adóba. 1950 őszén a padláslesöprése után enniva~

lónk sem maradt. péozün.k. jövedelmüDk nem volt. 1951.
február 40én a testvéremmel együtt Dunáotúlra állami gaz
daságba mentünk dolgozni fizikai munkára. Késóbbszámvi
teli munkát kaptam és képeztem magam a lebetöségek szc
rint.

1960-ban jöttem baza. 1986 áprilisig dolgoztam és 35 évi
munkaidővel lettem nyugdijas. Családomban párttag ncm
volt. 1968-ban férjbez mentem, majd elváltarn.

Független képviselőként indulok a saját körzetemben.
A megújuló testületben a gyökerekból és az élettapasztalat
ból táplálkozva .jövónket kívánom jobbá és szebbe tenni.

Farkasinszki Lajos
független jelölt

1944. május 17-énszülct
tem Endrödön. tctesapám
kü1terűlcti postás volt.
"desanyám báztartásbeli.
1962-beo érettségiztem.
1973-bao köz"pfokú terve
ző-közgazdász oklevelet
szereztem. 1982-ben kő

müves szakmunkás bizo
nyítványt. Dolgoztam a he~

Iyi ÁFÉSZ-nél, az Építói
pari KISz-nél és az ENCI·ben. 1988-ban infarktusom után
átmenetileg leszázalékoltak.

Nós vagyok. Feles"gemmel néhány hete egy kis vegyeske
reskedést nyitottunk. Négy gyennekünk van. Valamennyi
felnótt korú.

Nem gyújtöttem vagyoDt. ~Ietutam küzdelmes volt, mert
soba oem alkudtam meg. Munk~ maradtam. De ismerem
a nyugdíjasok keserveit. az én rokkantnyugdijam is csak
5204 Fl. Tudom mit jelent a nagy család gondja. tudom mit
jelent reménytveszrve padlóra kerülni. tn mindig (alpra áll
taID. Men számomra Hemingway életművénektanulsága is
példa: az ember. ha ember akar maradni, szembe kcll száll
nia a fenyegetésekkel.

Dávid Mátyás
MDFjelöltje

1954-ben született End
rŐdön. Edesapja kereske
dó, édesanyja anyakönyv
vezető volt, jelenleg nyug
díjas. Általános iskoláit
Eodródön végezte. Gyo
mán a Kereskedelmi Szak
középiskolában éretlSégi
zen 1972-ben.

Az Endród és Vidéke
AffSZ-nél kezdett dol

gozni, mint ruházati bolti eladó. Munka mellett elvégezte
a kereskedelmi és vendéglátóipari fóiskolát, ahol diplomát
1979·ben szerzett. Jelenleg a belyi ÁFÉSZ-nél dolgozik.
mint kereskedelmi f6osztályvezetö.

Felesége Bula lOva gyógyszertári asszisztens. Házasságuk
ból két fiúgyennek szü!eten. az egyik fiú 9 a másik 3 éves.

1979-ben kezdte el szervezni és építeni az ATLAS Sza
badidó elubot, melyet jelenleg 50-ii0 fiatal látogat rendsze
resen. Közőnük több országos helyezen versenyző találha
tó. Jelenleg szervezésében kerűl felújltásra az endródi spon·
pálya.

A pánnak oem volt tagja.

8. KÖRZET

~alázslmre
/" Honismereti Egyesület jelöltje

Endr6dön sziilencm
1945. június 14-én. Édes
apám Balázs Vince 1902
ben született. Munkahe
Iyei: földmunkás, kubikus.
majd ISZ' tag. 1974-ben
meghall. Édesanyám 1912
ben született, ma is él.
Munkabelyei: summás.
mczögazdaságj munkás.
majd a Kötóipari Szövetke-

/' zenól ment nyugdíjba.
tn .az általános iskola elvégzése után 1960-ban lettem

aföld~u~ezet tanul6ja a háztartási boltban. Az is
kolát sikeresen elvégeztem és itt folytattam a munkámatmá
ig is.

Katonai szolgálat után árvcttem a bolt vezetésél, s máig is
itt vagyok bolrvezetó.

lm-beo elvégeztem a közgazdasági középiskola keres
kedelmi tagozatát.

Társadalmi tcvékenységben, önkéntes ruzoltóság,
MHSZ, MSZMP. munkásórség, =kszervezetben vettem
részt hosszabb-rövidcbb ideig. Jelenleg egy pártnak sem va
gyok a tagja.

Családomról: 1968-ban kötöttem házasságot Palotai lOvá
val, aki az ENCI-ben dolgozik most is. mint akkor. Házassá
gunkbó! kétleánygyennek született. lOva 1972-beo és Beáta
1980-ban. Egy bátyám van. 1936-ban született. a Dunai Vas
múben dolgozik.

GiriczMáté
MSZDP jelöltje

Dr. Valacb Béla
független jelölt

1950. május 14-én szület·
tem Szarvason. On végez
tem az általános iskolát és
a gimnáziumot is. trettségi

, után felvételt nyertem
a Szegedi Orosrudományi

IEgyetem Fogorvosi Kará
I ra, ahol 1974-ban kaptam

/

diplomál.
Az egyetem elvégzése

'- / után Endródön telepedtem
le felcségemm~._.aki általános iskolai tanár. Azóta is Gye
maendródőndolgozunk mind a ketten.

Két gyennekünk van, B"la fiunk 16, Csaba 14 éves.
a Kner Imre Gimnázium tanul6i.

Pártrlak. tömegszervezernek tagja nem vagyok.
Célom: lakóhelyem. városom javát szolgálni.
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Szakálos Tibor
MSZDP jelöltje

1963-ban Endródön szü
letett. Szülei lDunkásembe
rek. Békéscsabán szerzett
szakközépiskolai végzett·
séget. Végzettsége alapján
a gyomaendrődi tanácsi ke·
zelésú utak úrfenntartó
múvezetője. A munkások
és a szociálisan rászorulók
jogainak védelmé t tanja
politikai hirvallásának.

Paróczai Zoltán
FIDESZ jelöltje

23 éves vagyok. 1967. jú
lius 12·én születtem Gyo
mán. Édesanyám Katona
Eszter, gyermekgondozó
nöként dolgozik a gyoma
endr6di 2. Sz Bölcsödében .
Édesapám Paróezai On6
kőmúves. karbantanóként
a Vfzügynél dolgozik.

Szüleim már több. mint
tíz éve elvál[3k, testvéreim
nincsenek.

Lakcímem: Gyomaendród, V. ker. 211.
ÁltaJános iskolai tanulmányaimat a gyomaendrődi 3. Sz.

Általános Iskolában végeztem. 1981-ben jelentkeztem
a gyomai Kiss Lajos Gimnáziumba. ahol 1985-ben jó ered
ménnyel leéretLSégiztem. Még ebben az évben felvételt
nyertem a szegedi Juhász Gyula TanárképzőFőiskola mate·
matika-kémia szakára. 1989. júniusában áUamvizsgáztam és
szereztem tanári oklevc:lel.

1989. augusztus l-tól a gyomaendrődi 3. sz. ÁJtalánosIs
kola matematika-kémia szakos tanáraként dolgozom.

1924-ben, Endrődön

szülenem. Apámat Tria
non után kiUxték Erdély
ból, mert nem tett hüség
esküt.

Elemi iskolát Endrődön.
a polgárit Szegeden végez
tem. Tanítói oklevelet Új
vidéken. tanári diplomát
Szegeden szereztem. End
rődön tanitonam 1943·t61
1990-ig.

29 évet tanítottam Varjason, Csejten, Ugaron és Nagyla
poson tanyai iskolában. Szenvedélyem volt a foci. 1952-56
közt a Magyar Dolgoz6k Pártjának voltam a tagja. Én vol
tam Endt6d e1só Ncpfronttfíkára.
"I956--októb-~{ében elhangzolI besz~demért, valamint

a NEMZETÓRSÉG szervezéséért kiz.írtak apártb61, meg
fosztottak tanácstagi megbízásomt61. majd 1957 máreiusá
ban, mint eUenforradalmárt "beg)'Újtónek'·.

Az MDF alapító tagja vagyok. Részt vettem Nagy Imre 6s
mártirtársai temctésén. mint a díszőrség tagja.

Hobbim a helytörténeti kutatás, gyújtós. Endródról ID
könyvel. tanulmányt frtam. (Népszokások. hagyományok:
babonák. iskolatörténet, tsz·ek története. Rózsahegyi, Uh·
rin Péter fcsto. Farkasioszki Imre primás élete. pedagógiai
emlékek, Temp6, ETK.)

Gyomár6l a Hajrá. Gyoma! - sporttönénetet.
1952 óta vagyok házas. Három gyermekunk és hat uno

kánk van.

lommai tölt el engem is, ezért úgy érzem, az eddig szerzen
tudásomat és tapasnalatomat most már érdemes a köz javá
ra felajánlani.

Körzelemnek jelentősmúltja van, szeretném. ha jöv6je is
méltó lenne a hagyornányaihoz. és egyenrangúvá válna 3 vá
ros többi körzetével. Ennek érdekében képviselném körze
tem érdekeit.

Választóimat megválasztásom esetén érze/men túl, éne·
lemmel kívánom majd szolgálni.

Nós vagyok, feleségem pedagógus, kél gyermekünk van.
Pártnak, tömegszervezetnek tagja nem vagyok.

Dávid István
MSZMP jelöltje

10_ KÖRZET

Dr. KoleszárJózsef
független jelölt

1942. máreius ll-én szü
lettem Jéken. 48 éves va
gyok, állatorvos.

Hosszú ideje, 22 éve élek
Önök közön; sokuknak is
merem gondjait, vágyait.
terveit.

Azért indulok a ID-es
körzetben, mert a foglalko
zásom. hivatásom ideköt.

A rendszerváltás biza~

Horváth Mihály
független jelölt

1949-ben születtem
Vésztón. Szüleim parasz
tok voltak. Iskolai végzett
ségem. középiskolai érett
ségi.

1973. október l-én köl
töztem Endrődre és az itte
ni Déryné Múvelódési
Házban dolgoztam 1982-ig.

Ezt követóen az akkor
létrehozon Családi Irodá·

nál dolgoztam 1985. okt6ber 30-ig.
1986-t61 a mai oapig egyéni gazdálkodó vagyok.
Nos vagyok. feleségem Molnár Borbála, 3 gyermekem

van.
Nem voltam és nem vagyok páruag.

Dr. Jánosik Bertalan
független jelölt

1933-ban születtem Bal
tonyán iparos-kereskedő

gazdálkodó családb61. Kö
zépiskoláimat Hódmezö
vásárhelyen ~s Szegeden
végeztem. 1957-ben kap
tam orvosi diplomát a sze
gedi egyetemen. ahol 1964
ig a sebészeti klinikán dol
gomm. 1964. szeptember
l-t61 Eodródön vagyok

körzeti orvos. Két gyermekem van, lányom a szegedi egye
temenszerzett veg.yész diplomát. fiam a győri főiskolánszcr

zett vezetéknélkuJi lávközlési üzemmérnöki diplomál.
1968 óta vagyok tanácstag. az egészségügyi ós szoeiálpoli

tikai bizottság elnöke, 1988 óta vb-tag. Munkámban mindig
a segítségadás szándéka vezetett. önként vállalt társadalmi
kötclezettségemnek igyekeztem mindvégig eleget tcnni.

1942-ben születlem End
rődön. Szüleim. fanuliám
tisztességes paraszti család
leszármazottjai. Szent
anyaföldemet ÖregszóIő
nek tartom. Az iskola 7.
osztályának befejezése
után szobafestő ipari tanu-
16 lencm. Sikeres szak-
munkásvizsga letétele után

. sorkatonai szolgálatra vO~Márt G 'b
nullam be. Lcszerckscm után életem fontos eseménye tör- . _~n ~ O~ .. . .. .
tént, megnősültem. Házaságomból 1966.ban Attila nevú MDF-HoOlsmeretl Egycsulet kozos JeloltJe
fiúgyermekem született. Ebben az id6ben az AFÉsz dolgo
zója voltam.

1973-1988-ig szobafestó kisiparosként dolgoztam. Ez idö
alan 9 ipari tanulónak tanítottam meg a szakma fogásait.
Ezért a munkáért a KlOSZ-tól megkaptam a ..Szakma Kivá
16 Oktat6ja" címet.

A ranu1óim közul5 öregszólói növendéknek biztositouam
a szakma kiváló elsajátításának lehet6ségét. Még ezzel is se
girve szülóföldem lakóinak lehetóségét. ezért is vállalkoz
tam most c megtisztelÓ feladatra. hogy szintén segíthessem
helytáUásommaJ az öregszólői és ridegvárosi emberek h~t·

köznapi gondjainak megoldását.
Szeretném széles körú elképzeléseim valóra váltását meg

valósítani.
így pl.: artézi kutak üzembehelyezése, kövesút kivitelezé

se, járdák megC:pitésc és felújitani az egykori Szent Imre
Kön, valamint a ridegvárosi részben vegyesbolI megnyitása.

A választ6kerület lakosságának bizalmát szeretném meg
nyerni, hogy a fentiekben cmlítetteket maradéktalanul kö
zösen meg rudjuk valósítani.

Kovács Károly
független jelölt

Debrecenben szűlctlcm

19~. május 20·án. Mint
minden kortársam. én is
végigjártarn az ifjúsági
mozgalom minden fokoza
tát, uttörö és KISZ-szerve
zeten keresztül. Ezekben
a szervezetekben hódoltam
érdeklődési körömnek.
ami majd később szak
mámmá is vált. Ugyanis

magyar-népmüvelés szakon végeztem az egyetemen. 1974
ben társadalmi szerzódést kötöttem az akkori gyomai ta·
náccsal. mint népmuvelő szakos haJlgat6. Enál kezdve min·
den szabadidőmet Gyomán töltöttem a múvelődési házban.
1982-8S-ig már az egyesíten múvelódési int62m~nyeknek

voltam igazgatója. Ebben a minóségbeo sok endrődi lakos
SaI is kapcsolatba kerültem. Nem feladatom megítélni a sa·
ját magam munkáját. de azt mindig a lehetőségekhez képest
úgy igyekeztem végezni, hogy mindk.ét település javát szol·
gáljam.

1985. augusztusátóJ a Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Szakközépiskolában tanflok.
Az MSZMP-nek 1968. októberér61- 1990. év szeptembe

réig voltam tagja. Mint ilyen is igyekeztem mindig a tisztes·
séges, emberi lelkiismeret által diktált módon cselekedni.
Úgy érzem, hogy nincs mit megl3gadnom életemnek ebből

a szakaszáb61.
Jelenleg az SZDSZ és a FIDESZ támogatását élvezem,

mint párton kívüli jelölt indulok. Együtt szeretnék mind
azokkal dolgozni - pártállásra val6 tekintet nélkül - akik
számára Gyomaendródegységcs települést jelent, és a város
valamint a váJasztókörzet felemelkedését kívánják szol·
gáloi.

Karsai Gábor
független jelölt

356ves, nős, két gyer
mek apja vagyok. 1976 Óta
lakom Nagylaposon.

A Béke MgLSz-ben dol
gozom 1980. öta. mint kö
müvcs.

1985-ben válaszlOuak
meg tanácstagg1.

Pánnak tagja nem vol
tam, jelenleg is független
jelöltként indulok a hely
hatósági választáson.

A felnöttek és az ifjúság sz6rakowáD3k, muvel6désé
nek, hagyományápolásának vezct~se közben szerettem meg
igazán emberekkel dolgozni.

Katona éveim után tanítói diplomát szereztem és 1982 Óta

a 3. Számú Általános Iskola tanlt6ja vagyok.
Az egyik legszebb szakma - a gyerekekkel való fogJalko

zás során Olcgtanultam. hogy a diákok mennyire óhajtják
a tudást, igazat, tisztességet. Ezt szeretném átadni nekik
munkám során. s ezzel kivinom szolgálni Önöket a Honis
mereti Egyesületen keresztül.

Olyan jövót szeretnék - s ezen fáradozunk a Hon,ismereti
Egyesülenel egyútl- ahol senkinek se kelljen a háta mögött
éreznie egyik politikai párt bunk6sbotját sem nyomatékul.
hanem az erkölcs és a jog alapján intéz6dnének el a dolgok.

--Hunya La~:~
,- FKgP jelöltje

Nyugdíjas vagyok, 1931
ben paraszLSzülók gyerme
keként szülcncOl Endró
dön, ahol ma is élek.

A Független Kisgazda.
Földmunkás- és Polgári
Pánnak vagyok a tagja
1989. február Öt•. Ezeo be
lül 1989. októ'ber !2-től

1990. július j-ig elnöke,
majd 1990./június 16-tól

megyei alelnöke. Jelenleg a FKgP színeib~!l'~agyok jelöli.
Célkitúzéseim: a megszü!etend6 új.....társadalmi rcndszer

""ben a j6zan ész diktálta gondol.'!tok"J<lvitelezése. úgy a ma
gá.nlulJtidoo elö~tésc:-m.ili:t a szövetkezeti tagság biztos
megélbctc:sének biztosítása.

Semmi szín alatt nem fogom támogatn i a termelőszövet

kezetek szétverésérc törekedö terveket. de ugyanakkor
minden eszközzel elóscgítem a magántulajdon elk~pzelé

seit.
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Gyomaendrődönlistát állító pártok és társadalmi szervezetek,
s e szervezetek által állított képviselőjelöltek

3. Magyar Demokrata Fórum

2. Magyar Szocialista Párt

1. Dr. Kovács Béla Gyomaendrőd, Hantoskerti út 8.
2. Katona Lajos Gyomaendrőd, Zrínyi M. 23/1.
3. Foglár Mihály Gyomaendrőd, Október 6.-ltp. 9/10.
4. Mészáros András Gyomaendrőd,Álmos utca 22.

1. Cigány Etnikai Kisebbség

Gyomaendrőd,Halász út 14.

s. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

l. Krucsó László Gyomaendrőd, Hősök útja 55/1.
2. Torma Béla Gyomaendrőd, Katona József u. 44.

Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. Sándor 18.
Gyomaendrőd, Vízműsor 10.
Gyomaendrőd, Petőfi Sándor u. 19.
Gyomaendrőd, Áchim L. András 18.

7. Magyarországi Szociáldemokrata Párt

l. Jenei Bálint Gyomaendrőd, Petőfi Sándor 60/1.

2. Garai János Gyomaendrőd, Petőfi Sándor 18.
3. Dr. Kocsis Imre Gyomaendrőd,Kossuth út 40.
4. Gellai Máté Gyomaendrőd,Lenin út 69.
5. Giricz Máté Gyomaendrőd,Zöldfa u. 6.
6. Szabó József Gyomaendrőd, Fáy András u. 2.
7. Pápai László Gyomaendrőd, Bánomkerti út 16.
8. Garai Balázs Gyomaendrőd, Munkácsi út 13.
9. Szakálos Tibor Gyomaendrőd,Mező Imre-ltp. 311C/216.

7. Ugor István
8. Hegedűs József
9. Fekete Elemér

10. Dr. Szendrei Éva

Gyomaendrőd,Hősök útja 44.
Gyomaendrőd, Álmos utca lll.
Gyomaendrőd,Hősök útja 65/1.
Gyomaendrőd, Kacsoh Pongrác 4.
Gyomaendrőd, Selyem út 27.
Gyomaendrőd, Béke utca 22.
Gyomaendrőd, Kussuth út 56.
Gyomaendrőd, Szabó Ervin u. 3.
Gyomaendrőd, Alkotmány utca 7.

l. Dógi János

1. Sipos Tas Töhötöm
2. Kun Lászlóné
3. Dr. Gedei Margit
4. Dávid Mátyás
5. Homok Béláné
6. Báthori Gyula
7. Izsó Sándor
8. Martinák Csaba
9. Márton Gábor

5. Magyar Szocialista Munkáspárt

l. Dávid István Gyomaendrőd, Alkotmány utca 9.
2. Szilágyi Imre Gyomaendrőd,Bartók B. u. 8/1.
3. Pintér Sándor Gyomaendrőd,Kis u. 4.

10. Fiatal Demokraták Szövetsége

l. Pocsaji Zsolt Gyomaendrőd,Munkácsy u. 22.
2. Vaszkó András Gyomaendrőd,Polányi M. u. 61.
3. Paróczai Zoltán Gyomaendrőd,Tanya V. ker. 211.
4. Nándori László Gyomaendrőd, Bocskai út 1511.
5. Ádám László Gyomaendrőd, Sebes Gy. út 18.

9. Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt

l. Hunya Lajos Gyomaendrőd, Micsurin u. 14.
2. Béres József Gyomaendrőd, Arany János u. 19.
3. Hanyecz Margit Gyomaendrőd, Deák F. 17.
4. Kiss Lajos Gyomaendrőd, Besenyszegi út 4.
5. Gácsi Lajos Gyomaendrőd, Fáy András l.
6. Cselei László Gyomaendrőd, Székely Bertalan u. 3.
7. Tótka Sándor Gyomaendrőd,Körös sor 10.
8. Szatmári Lajos Gyomaendrőd, Mező Imre-ltp. 32.

Helyi Választási Bizottság

A listás szavaz6lapon az adott párt, társadalmi szervezet első öt
helyen lévő jelöltjei szerepelnek csak.

Gyomaendrőd, Kilián tér 18/1.
Gyomaendrőd, Dózsa Gy. utca 31.
Gyomaendrőd, Lenin út 106.
Gyomaendrőd, Mező Imre-ltp. 1/3.
Gyomaendrőd, Mező Imre-ltp. 27/A

Gyomaendrőd,Selyem út 99.

4. Honismereti Egyesület

4. Szetteli Béla
5. Csík András
6. Uhrin Attila

6. Szabad Demokraták Szövetsége

l. Dr. Veréb Lajos Gyomaendrőd, Jókai út 211.
2. Dr. Farkas Zoltán Gyomaendrőd,Pásztor János u. 36/2.
3. Szerető Béla Gyomaendrőd,Vörösmarty

Mihály u. 34.
Gyomaendrőd, Mező Imre-ltp. 11/4.
Szarvas, Deák Ferenc u. 36.
Gyomaendrőd, Szabó Dezső u. 15/1.

l. Gellai József
2. Vaszkó Irén
3. Dr. Valach Béla
4. Homok Lajosné
5. Róza Olga
6. Homok Józsefné

Jó rajt a futballban

Az augusztus ll-ei bajnoki rajt óta öt
fordulót játszott le a csapat, a rajt jól si
került, a felnőtt és ifjúsági csapat ez idá
ig veretlen és még gólt sem kapott.

Változatlan célkitűzéssel, változatlan
edzői és vezetői gárdával kezdte meg az
1990/91-es bajnoki labdaTÚgószezont
a Spartacus TK. A játékos állomány né
mileg változott, eltávozott a csapattól
Forgács László, akit a nagyszénási csa
pat igazolt le, Nagy Sándort kölcsön ad
tuk egy fél évre Túrkevére, Tóth Zsolt,
Balázs Zsolt és Pataki Zoltán pedig ka
tonának vonult be. Újonnan érkezett az
egyesülethez Gebri István Szarvasról és
Fehér Lajos Békésról.

Gádoros - GYESTK
GYESTK - Szalvai SE
GYESTK - Szeghalom
Elek - GYESTK
GYESTK- Mezőberény

0:4
5:0
5:0
0:0
2:0

Ifjúsági csapat eredményei:
Gádoros-Gyomaendrőd 0:4
Gyomaendrőd-Szeghalom 1:0
Elek-Gyomaendrőd 0:4
Gyomaendrőd- Mezőberény 1:0

A serdülő csapat szeptember 9-én Szeg
halmon rajtolt és 4:1 arányú vereséget
szenvedett.

Vass Ignác
szakosztályvezetó
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SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE

Szűkösanyagihelyzetben is ej~edményes vállalkozás

77sztelt VálasztólJolgárok!

A Szabad Demokraták Szövetsége a hely
hatósági választásokra az egyéni körzetek
ben és a pártlistán egy olyan jelölt stábot állí
tott össze mely korban, foglalkozásban éle
tünket jelentősmértékben átfogja. Bizonyá
ra hiányosságai is vannak a jelöltállításnak,
de mindenki megelégedésére sohasem lehet
ne ez tökéletes. Sajnos a lakosságtól nagyon
kevés segítséget kaptunk. A terített 4000 kér
dőívből csupán 120-at juttattak vissza. Bizo
nyos következtetések ebből is levonhatóak.
Kezdődik a demokrácia Gyomaendrődön

is, de sajnos a lakosság ezt nem akarja szerin
tem elhinni. Nem akarják elhinni, hogy de
mokráciában olyan képviselőik, munkahelyi
vezetőik, érdekvédelmi képviseletük - pl.
szakszervezet -lesz az embereknek, amilyet
választanak maguknak. A jövőben remélem
semmilyen párt nem fog tudni beleszólni
a munkahelyek betöltésébe és a dolgozók ér
dekvédelmébe. Ezekre esetleg javaslatot te
het. Megfelelő, valódi érdekvédelmi szerve
zete a dolgozóknak bármely munkahelyen
csak akkor lesz, ha ezt maguknak alulról
szervezve létrehozzák. Ha nem, akkor a de
mokráciában is ki lesznek szolgáltatva a dol
gozók a vezetőknek. Kívülről semmilyen
párt nem fogja tudni a dolgozók érdekeit
megvédeni. Erre az igazi szakszervezet hiva
tott. A jövőben egy párt azt teheti, hogy sar
kallhatja az érdekvédelmi szervezetek létre
hozását, vagy sajtó útján kipellengérezheti
a korrupt, rossz vezetést. Ezt a jövőben meg
is fogjuk tenni.

Visszatérve a helyhatósági választásokra,
figyelmükbe ajánlom, nagyon figyeljenek rá
a függetlenként induló jelöltekre, mert bi
zony jelentős részüket - tisztelet akivételnek
- a letűnt állampárt jelölte, vagy támogatja
titokban. Nagyon kérem Önöket, menjenek
el szavazni, mert ha nem mennek el akkor is
Önök fognak dönteni, csak negatív'értelem
ben. Értesüléseink szerint az állampárt hívei
el fognak menni szavazni és ha Önök nem, az
Ök jelöltjeik fognak bejutni az új képviselő

testületbe .
Bízom benne, hogy Önök ezt a legkevésbé

, Régi elvárásnak tett eleget az 1. Sz.
Altalános Iskola vezetése. A nyári taní
tási szünetben szülők, iskolai szakembe
rek összefogásával olyan vizes blokkot
építettek fel a központi iskola területén,
amely az ott tanuló felső tagozatos gyer
mekek kulturált egészségügyi feltételeit
biztosítja (WC, kézmosó). Ezen épület
megépítése jó szervezéssel, igen kedve
ző áron = 650000,- Ft bekerülési költ
séggel épült, csatlakozva a központi
szennyvízelvezetőrendszerre.

akarják, és ha nem akarják, lépni kell. El kell
menni szavazni! Tudom fásultak, elégedetle
nek, de kérem ne a cél előtt méterekkel dől

j.enek ki. Bízva bölcsességükben, kérem
Onöket szavazzanak az általuk legjobbnak
vélt egyéni jelöltekre - remélem Ök az
SZDSZ-FIDESZ jelöltjei -, és az SZDSZ
re, mint pártra.

Az SZDSZ és a KOALíCIÓ!

A Szabad Demokraták Szövetsége helyi
Szervezete úgy döntött, hogy a FIDESZ-en
kívül semmilyen más párttal vagy szervezet
tel nem lép koalícióra az önkormányzati vá
lasztásokon az első fordulóban. Döntésünk
ben befolyásolt bennünket több tényező:

1. Az országgyűlési képviselő-választásokra

kötött koaIíciónk, önzetlen és tisztességes
munkánk ellenére nem hozott felhőtlen si
kert. Sajnos Deme Zoltán képviselő úr nem
maradt független.
2. A kormánykoaIícióban helyetfoglaló pár
tok törekvéseivel- földprogram, vállalati ta
nácsok újraválasztásának módja, az infláció
megfékezésére meg nem tett kellő intézkedé
sek, a tömegkommunikációs intézmények
befolyásolására tett kísérletek stb. - és szelle
miségével több vonatkozásban nem értünk
egyet.
3. Úgy döntöttünk, tőlük függetlenül méret
tetjük meg magunkat. Pártlistánk élére nem
teszünk fel első helyre olyan köztiszteletben
álló párton kívüli személyt, mely név szere
peltetése megtévesztheti a választópolgárt
a pártra adandó szavazatában.

A pártokra leadandó szavazatuknál az be
folyásolja Önöket, hogy melyik párt eddigi
tevékenységével vannak a legjobban megelé
gedve és melyik párt szellemiségét, elképze
lését érzik magukhoz a legközelebb állónak.

Végezetül mint szabad demokrata termé
szetesen arra kérem Önöket, hogy szavazza
nak az SZDSZ-re mint pártra és az SZDSZ
FIDESZ jelöltjeire. Bizalmukat előre is kö
szönjük.

Fekete Elemér
SZDSZ ügyvivő

Ilyen és ehhez hasonló vállalkozások
jelenthetik nehéz anyagi viszonyaink
közepette is az előrelépést, melynek fel
ismerése egyre inkább más intézménye
inknél előtérbekerül.

A megoldáshoz gratulálunk az iskola
vezetésének, az új tanévhez sok sikert
kívánunk.

Jánovszky György
művelődési

osztályvezető

Milyen nyelvet
beszélhetnek gyerekeink?

Nem kötelező az orosz nyelv tanulá
sa. Néhányan fellélegeztek, de sok em
bernek, iskolának gondot jelentett a 89
ben hozott miniszteri döntés, mi szerint
- ahol a feltételek megvannak - bármi
lyen idegen nyelvet tanulhatnak a diá
kok. Az orosz nyelvszakosok többsége
egyből élt az átképzési lehetőséggel és
beIratkozott az angol illetve német tan
folyamra. Az átképzést vállalók mellett
már végzett nyelvtanárokat is fogadott
két intézményünk.

A tanulók érdeklődését még az el
múlt tanévben felmérték az iskolák
s ennek ismeretében tervezték a 90/91~
es évet.

Az 1. Sz. Általános Iskolában mind
~árom 4. osztály né,met nyelvoktatással
mdult. A 2. Sz. Altalános Iskolában
szoktató jelleggel már a 6 évesek is is
merkedhetnek a franciával, de emellett
az angol és német oktatása is zajlik. A 3.
Sz. Általános Iskolában 3. osztálytól an
gol és német nyelv került bevezetésre.
4. osztályban angol-német-orosz nyel
vet tanulnak, s ugyancsak ezeket tanul
ják tanórán kívüli foglalkozás kereté
ben a 7-8. osztályosok is.

Középfokú tanintézeteink közül
a Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzak
munkásképző és Szakközépiskola nem
rendelke.zik nyelvszakos kollégával,
ezért az Idegen nyelvek oktatását külső
óraadó tanárokkal oldják meg (német,
angol, orosz).

A 617. Sz. Ipari Szakmunkásképzőés
Cipőipari Szakközépiskolában első év
folyamon a francia nyelv oktatása kez
dődött, második osztályban pedig angol
és orosz tanítása folyik.

A Kner Imre Gimnázium és Kereske
delmi Szakközépiskolában orosz, né
~et, angol és francia nyelv oktatása zaj
lik. A felsoroltakon kívül állományban
olasz nyelvtanár is van.

Örömteli, hogy egyre több (évente
10-15) középiskolai tanuló tesz kö
zépfokú (esetleg alapfokú) nyelvvizs
gát.

Az iskola tervei közt szerepel,
a nyelvoktatás intenzitásának további
növelése is, újabb módszerek, vállalko
zások bevezetésével. Ennek egyik jó
példája a már kialakított cserekapcsolat
egy ausztriai iskolával.

Összességében megállapítható, hogy
a szabad nyelvválasztás lehetőségeGyo
maendrődön megvan, biztosított, s az
intézmények, tanulók élnek is a lehető

séggel. Az intézmények közötti együtt
működés, egymás segítése az oktatást,
a tanulók érdekeit szolgálja.

A választott nyelvet iskolábalépéstől

az érettségiig tanulhatják a tanulók.

Giriczné Mercz Ilona
Városi Tanács V. B. Művelődési

és Sportosztály
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MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

MUNKANÉLKÜLISÉG

Választási program

A2 önkonnányzat fő célja a város lakossá
ga életkörülményei folyamatos fejlesztése
kell legyen.
Legalapvetőbb feladat az, hogy lakossá

gunk minél nagyobb része találjon emberhez
méltó megélhetési lehetőséget. A munka
helyteremtés érdekében ösztönözni és támo
gatni kell a gazdaságosnak ítélhető vállalko
zásokat.

A2 életviszonyok általános javítása érde
kében továbbra is fejleszteni kell az útháló
zatot, a szennyvízhálózatot, a gázhálózatot
és a csapadékvíz elvezető rendszert. A köz
művesítésben csökkenteni kell a lakosság
terheit.

A kereskedelmi ellátásban és szolgáltatás
ban ösztönözni kell a városi színvonal eléré
sére törekvő vállalkozásokat.

A városban élő fiatalok, az idősek és az ön
hibájukon kíVÜl szociális ellátásra szorulók
problémáját kiemelten kell kezelni.
1. A fiatalság ittmaradása városunk jövőjé

nek záloga. Ennek érdekében: - biztosítani
kell az általános és középfokú oktatás kor
szeru feltételeit, - kiemelten fontos az új ipa
ri iskola 1991. szeptemberi megnyitása,
- a családalapítás és gyermeknevelés segítése
érdekében a fiatalok lakásépítését olcsó te
lekkel és építési támogatással kell biztosíta
ni, - a munkába lépő fiatalok elhelyezkedé
sét maximálisan segíteni kell, - a sportolás
feltételeit mindkét településrészen javítani
kell.
2. A2 idős, rászoruló emberekről való gon
doskodás erkölcsi kötelessége az önkor
mányzatnak is. - Meg kell találni a kiépített
gondozó és ellátó rendszer fenntartásának
folyamatos lehetőségét. Keresni kell a fej
lesztés útját és módját.

- A szociális gondoskodást a jogszabályi
kereteken belül úgy kell kialakítani, hogy
a társadalom igazságérzetével összhangban
legyen.

Településünket városi rangja is kötelezi,
hogy az ellátás magasabb színvonalát bizto
sítsa. Ennek érdekében: - bővíteni és fejlesz
teni kell a szakorvosi ellátást. Pl. sebészet,

Közlemény
A Magyar Szocialista Párt városi szer

vezete új székházában: Kossuth út 3. (a
volt rendőrségi épület) ügyeletet tart
szerdán és szombaton 8-12 óráig ked
den, 17-19 óráig. Minden érdeklődőt,

a párt programjával szimpatizáló sze
mélyt szívesen várunk. A 31-tagú szer
vezetet négytagú elnökség irányítja,
melynek tagjai: Fekete László (Áchim
u.), Balogh Tamás, Foglár Mihály és
Katona Lajos.
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reumatológia, fizikoterápia, - biztosítani kell
a gyógyszertári ügyeletet mindkét gyógyszer
tárban, - a Rendőrőrsöt kapitánysággá kell
fejleszteni, - a Földhivatal ellátási feladatait
teljesköruvé kell tenni, - törekedni kell a vá
rosi bíróság és ügyészség létrehozására,
- a helyi autóbuszközlekedést saját üzemel
tetésben vagy magánvállalkozási formában
a lakosság számára nagyobb területen igény
be vehető módon kell megoldani, - a korsze
ru piaci ellátás feltételeit mindkét település
részen mielőbb ki kell alakítani, - a kulturális
ellátásban a Művelődési Központ színvona
lának megtartásán belül gazdagítani kell
a Déryné Művelődési Ház tevékenységét.
A Vidovszky- és Corini-gyújtemény, vala
mint a régészeti kutatások eredményei be
mutatására - az anyagiak függvényében
- megfelelő helyet kell biztosítani.

A2 önkormányzat fontos feladatának tart
juk, hogy törekedjen bekapcsolódni az 1995.
évi Világkiállítás fejlesztési programjába.
A kidolgozás folyamatában lévő bio-városi
program megvalósítása jelentős gazdasági,
idegenforgalmi és infrastruktúra fejlesztéssel
párosul, melynek pozitív foglalkoztatási és
jövedelmi hatásai a város népességének meg
tartásában és jólétében igen fontosak.

Tennészetesen az önkormányzat feladata
lesz, hogy demokratikus vitában, a lakosság
gal egyetértésben rangsorolja az időszeru fel
adatokat.

Meghatározó jelentőségű lesz viszont,
hogy az önkormányzat a vagyonával és bevé
telével milyen hatékonyan és szakszeruan
fog gazdálkodni.

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy programunkkal való egyetértés esetén
adja szavazatát a szociáldemokrata pártra és
egyéni jelöltjeire.

Programunk is tükrözi, hogy pártunk min
den dolgozó és szociálisan rászoruló gyoma
endrődi emberhez méltó életért kíván har
colni és cselekedni.

Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Gyomaendrődi Szervezete

Rágó kellett agyerekeknek

1990. augusztus 31-én 23 órakor a Hő
sök terén felállított büfékocsi tulajdo
nosa feljelentést tett, mert ismeretlen
személy a büfét feltörte, és onnan kb.
kétezer forint értékben különféle árut
(többségében rágógumit) tulajdonított
eI.

A rendőrségi nyomozás alapján
a bűncselekményelkövetésével alapo
san gyanúsítható H. T. fiatalkorú és U.
T. gyennekkorú személyek, akik a bűn

cselekményeikövetését elismerték.

Gyomaendrődön augusztus hónap
ban 184 fő részesült munkanélküli-se
gélyben. Részükre 916119 Ft segély ke
rült kifizetésre. A segélyek összege sze
mélyenként változó. Az 5000 Ft-os átlag
mögött a legkisebb összegű segély 3398
Ft, a legmagasabb pedig 14274 Ft.
A Munkaerőszolgálati Iroda tájékozta
tása szerint a munkanélküliek száma
továbbra is emelkedni fog. A tény köz
lés mellett egy idézet a Megyei Munka
ügyi Hivatal jelentéséből: "A jelenlegi
jogi szabályozás miatt kialakulóban van
egy olyan társadalmi réteg, amely a rela
tív haszon reményében »kiharcolja«
magának a munkanélküliséget, így a se
gélyt. Ugyanis többen a folyósítás ide
jén olyan munkát vállalnak (főleg a ma
gánszektorban), amelyet nehéz tetten
érni és szankcionálni.... Az ilyen mó
don foglalkoztatottakat »zsebből« fize
tik, tehát nem bizonyítható a munkavál
lalás ténye."

Megújul
az endrődi Sportpálya
Az elmúlt években az endrődi Sport

pályát az enyészet és barbár emberek
vették birtokukba.

A pályákat, futópályákat a gyom nőt

te be, az öltözőket feltörték, falát ki
bontották, kifosztották.

E folyamat megállítására, a létesít
mény felújítására és ismételt életre kel
tésére szövetkeztek az Erőatlétikai

Szakosztály Baráti Körének tagjai. Ter
veink szerint szeptember hónapban
a futbaUpályátés a hozzátartozó futópá
lyát szeretnénk olyan mértékben rend
be hozni, hogy azok sportolásra ismét
alkalmasak legyenek.

A pálya rendbetételével párhuzamo
san elkezdődik a szétvert, lerombolt öl
tözők felújítása, tatarozása.

Az elkövetkezendő években szeret
nénk a pályákat és öltöző ket teljesen
rendbehozni, és folyamatos üzemelteté
sét gondnok által biztosítani kívánjuk.
További célunk a ligetben egy "Erdei"
edzőpálya kialakítása, valamint a beIte
rületi holtágak rendbetételével együtt
egy csónakázótó kialakítása a ligeti holt
ágakon.

A fenti munkák elkezdéséhez és maj
dani befejezéséhez a Baráti Kör számít
a területen élő volt sporttársakra, szü
lőkre, gyerekekre, mindazokra, akik
ebben a nehéz években is gondolnak az
egészséges életmódra, testedzésre és
nem utolsósorban a szép környezetben
fekvő sportlétesítmény életben tartá
sára.

Dávid Mátyás
Baráti Kör Vezető
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POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE

TIsztelt Választópolgár

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
nem tart szem előtt pártérdekeket. Program
jában a legfontosabb: azoknak az emberek
nek az érdekeit képviselni és rendezni, akik
az elmúlt időszakban személyes szabadsá
gukban korlátozva voltak.

A második világháború miatt és annak kö
vetkeztében hadifogságban, majd később

a Szovjetunióba elhurcolt munkára kénysze
ótett emberek, internáltak, kitelepítettek
ügyének tisztázása és rehabilitálása - és
amennyiben jogos nyugdíjkiegészítési eljárá
sok intézése a mi ügyünk.

A Rákosi- és Kádár-rendszerben történt és
igazságtalanul meghurcolt emberek, az 56-os
forradalom és szabadságharc eseményeinek
következtében megkinzott emberek védel
me, vagy a közelmúltban politikailag üldö
zött személyek ügyeinek tisztázása és anyagi
lag való rendezése a mi ügyünk.

Azért is fontos ez a munka, mert ezek az
emberek mind igen nehéz életkörülmények
között élnek úgy anyagilag, mint életkor te
kintetében - 60-70 évesek - és sürget az idő,

hogy még életükben megkaphassák az erköl
csi és az anyagi rehabilitációt.

1990. szept. 8-án a Történelmi Igazságtétel
Bizottság 56-os tagozatának az alakuló ülé
sén megbizást kapott a gyomaendrődi cso
port, hogy a már régóta gyújtött és titkosan
kezelt dokumentumokat bemutassa, nyilvá
nosságra hozza a sajtón és egyéb forrásokon
keresztül.

1990. augusztus 19-én rendezett Politikai
Üldözöttek találkozója alkalmával a szerve
zet kezdeményezésére a református egyház,
a tanács részvételével kijelölte a református
templomkertben azt a területet, ahol szobor
parkot létesítünk. Ennek a megvalósítása fo
lyamatban van.

A Szövetség természetesen olyan progra
mot tud ígérni és szervezni a választópolgá
roknak, ami elérhető és megvalósítható. Ak-

kor, amikor a jövő képe csak nagyon homá
lyosan rajzolódik ki előttünk, igen megfon
toltan kell gondolkoznunk, hisz a jövőt sza
bályozó rendeletek is igen csekély útmutatást
tudnak nyújtani. A szabályozó rendeletek
nagy részét még csak ezek után fogalmazzák
meg. Mi szeretnénk hozzájárulni a város ér
dekében, hogy olyan politikailag és emberi
leg is megbízható és erre alkalmas személyek
kezdjék meg Gyomaendrődön a rendszervál
tás nemcsak hangzatos, hanem valóságos
végrehajtását, akik ezt meg is merik tenni, és
megvan hozzá az alap, ami biztosítékot je
lenthet.

A helyi csoport a településen kialakult
tanácstalanság hatására tette meg azt a lé
pést, hogy tagjai közül jelöljön polgármes
tert. Olyat, aki megbízható politikai múlttal
rendelkezik és aki a két település érdekeit
egyformán fel tudja vállalni és meg is tudja
oldani. Ugyanis az új vezetőnek le kell tud
ni vezetni a két település közötti igen fe
szült viszonyt. Meg kell oldani a személyi
kérdéseket. EI kell indítani a város gazda
sági fejlesztését. A Szövetség részéről olyan
személyt kívánunk megbízni, aki 1956 októ
ber 28-án a gyomai forradalmi nagygyűlésen

már egyszer megbízást kapott erre a feladat
ra. Később, amikor élve kikerültünk a kis
tarcsai internáló táborból, nem gondoltuk,
hogy még egyszer lehetőség lesz a folyta
tásra.

Szabó Ernő személye mind a gyomai, mind
az endrődi területen ismert. És mivel az el
múlt időszak nem valami dicsőséges mozza
natainak nem volt részese, így feltételezem,
hogy tárgyilagosan felül tud emelkedni a tör
téntek felett és tehetségével hozzájárulhat
városunkban egy gyorsabb és tempósabb át
alakulás végrehajtásához.

Szabó Ernő személyének bemutatását,
múltjának, munkásságának ismertetését idő
ben meg fogjuk tenni és erről Gyomaendrőd

lakóit értesíteni fogjuk. Gondolom, az idő

sebb generációnak erre nincs szüksége.
Gyomaendrőd gazdasági, fejlesztési lehe

tőségeit mind a két településen nagyban be
folyásolhatja a jövőben az "Újrakezdési Szö
vetség" munkája, az általuk tervezett Nem
zetközi Szövetség már konkrét vállalkozá
sokkal segít a helyi munkaheLyek bővítésé
ben. Nemzetközi kapcsolatok igénybevételé
veI és segítségévellehetőséget kívánunk biz
tosítani azoknak a vállalkozóknak, akik meg
bízható partnerként bizonyítják a megfelelő

színvonalat a termelés, a szervezés, a szerző

dések szabályai alapján. A Szervezet kapcso
lata igen jó a Magyar Köztársaság Kormánya
által megbízott szervező irodájával, apártok
képviselőivel, a pénzintézetekkel, alapít
vánnyal, illetve olyan szervezetekkel, akik
hasonló gondolatokkal foglalkoznak.

Szükség van a kedvezőbb lehetőségek

megkeresésére és biztosítására főleg a fiatal
generáció részére, mivel nincs meg a szüksé
ges tőkéjük és a családi háttér, ami szükséges
a teljes újrakezdő vállalkozó indulásához.

Tárgyalásaink vannak és a közeljövőben

bekapcsolódunk kereskedelmi területen egy
nyugatnémet ügyfél által megbízott szervező
iroda munkájába. Ez meg fogja oldani a tele
pülésen és környékén a most is fennálló ne
hézségeket, a megterrnelt értékek időbeni

értékesítését és a jövő évre előre kivánják je
lezni az igényeket, milyen termékre lesz
szükség. Kilátásban van ipari jellegű fejlesz
tési lehetőség a faipar területén is.

Az "Újrakezdési Szövetség" munkájával
kapcsolatos kérdésekre minden érdeklődő

nek rendelkezésre állunk tanáccsal, segítség
gel, tájékoztatással, magánemberként, füg
getlenül a Politikai Foglyok Szövetségétől.

A szervezet címe: Gyomaendrőd, Hősök

útja 55/1. Telefon: 31-970.
Szeretném és kívánom Gyomaendrőd la

kosságának, hogy a város új megválasztott
vezetői elérhessék azt a célt, amit a választó
polgárok elvároak tőlük. Ehhez kívánok jó
egészséget, jó munkát és sok sikert.

Krucsó László
POFOSZ

Az. Országos Takarékpénztár szarvasi, mezőberényi és gyomaendrődi fiókjai
az 1990. évi Takarékossági Világnap alkalmából közös betét-tombolátszerveznek

Időpontja: 1990. szeptember és október 31. között

Nyerési feltételek: minden 5000 Ft-os betételhelyezés (értékpapírban, nyeremény-,
lakás- és gépkocsinyeremény-betétkönyvben, illetve átutalási betétszámla nyitása)

egy darab tombolajegyet ér

Nyeremények:

Samsung színes tv, étkezőgarnitúra, fagyasztóláda, muzik center,
Sanyó rádiósmagnó, vásárlási utalvány, női cipő, grillsütő

Sorsolás: november 15-én

Nyertes tombolajegyek sorszámait a Békés Megyei Népújságban, az OTP-fiókokban
és a GyomaendrődiHíradóban közzé tesszük

Országos Takarékpénztár gyomaendrődifiókja

19



1990. SZEPTEMBER GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT

Elvárások, célkitűzések

az önkormányzatban
Az önkormányzat a lehető legrövidebb időn be

lül megváltoztassa azt a társadalmi közérzetet, ami
ben 40 éven át a szülőföldjükhöz ragaszkodók, az
örök emberi értékeket lelkükben megőrzők, kény
telenek voltak élni. Megváltoztassa olyan mértékig,
hogy ne csak az itt maradt másodrendű állampol
gárrá süllyesztett vidéki lakosság találja meg boldo
gulását, hanem azok is visszatérjenek szeretett szü
!őföldjükhöz, akik valamilyen oknál fogva kényte
lenek voltak azt elhagyni. Hogy újra kölcsőnös

megbecsülésben, szorgalmával és emberségével ki
vivott társadalmi helyzetében tisztelje egymást pol
gár és paraszt, iparos és kereskedő, amely az össze
tartozás érzésének forrása.

Nagyon kedvezőtlen társadalmi és gazdasági kör
nyezetben kell elkezdeni ezt a rendszerváltást, de
bíznunk kell önmagunkban, népünk élniakarásá
ban. Ha jó vezetőkkel helyes utat választunk, akkor
most is mint már annyiszor ezer év alatt, lesz kibon
takozás. A helyi rendszerváltás legfontosabb meg
személyesítő szervezete az önkormányzati képvise
lőtestület, ezen belül kulcsember a polgármester.

A polgármesterrel szemben kívánatos követel
mény:

Köztiszteletben álló személynek kell lenni, akire
minden ember felnéz és aki "egy fejjel mindenkitől
magasabb". Az elmúlt évek alatt is lehetőségei és
tehetsége szerint segitette az arra rászorulókat. Aki
a múltban is a tisztesség, humanitás, erkölcsiség el
fogadott normái között tudott maradni. Emberi
magatartása példaértékű volt és maradt, semmilyen
értelemben nem támadható. Nem elkötelezettje
semmilyen pártnak, vagy társadalmi rétegnek. Kö
tődik a településhez, annak lakóihoz. Toleráns az
emberi gyengeségekkel szemben, képességei alkal
massá teszik a képviselő-testület szakembereivel is
az együttműködésre. A jelen szorító elvárásai, az
eléggé ki nem számitható jövő, a város élére ilyen
személyiséggel rendelkező polgárt hív.

A képviselő-testület összetétele:
A képviselá-testület egyes tagjaival szemben

olyan tartalmú és nagyságú mérce, mint a polgár
mester személyével, több okból nem támasztható.
A képviselő-testületben a pártlistákon, az egyes
pártok bizalmát élvező, a párt általános érdekeit
képviselő politizáló személyeket kell bejuttatni.

Az egyéni listákon ha lehet, kívánatos cél: a la
kosságnak olyan személyeket kell megválasztani,
akik az egyes szakterületek jól képzett gyakorlati
szakemberei és a lakosság minden jelentős foglal
kozási ágát is képviselik.

A megválasztott önkormányzati képviselőnek az
alábbi célok megvalósításáért is kell dolgoznia.
- A településen meg kell teremteni a közpénzek ta
karékos, minden adófizető polgár számára ellená
rizhető, céltudatos, hatékony felhasználását.· Az
önkormányzati szakapparátusba csak a feltétlenül
szükséges létszámot, szakképzett, jó munkaer
kölccsel és a közszolgálat iránti alázattal rendelkező
személyeket kell foglalkoztatni. Ki kell zárni a leg
fontosabb közigazgatási hatáskörbe tartozó funkci
ók betöltésénél a személyi összefonódásra alkalmat
adó kinevezéseket. így a jegyző, rendőrkapitány,

iskolaigazgató vezetői állásokat nyilvános pályázat
útján kell meghirdetni és betölteni.
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- Meg kell szüntetni a szétaprózott ellenőrizhetet

len, irányithatatlan, kis hatékonyságú, ezért drága
településüzemelés szétforgácsolt elemeit. Egységes
irányítás alá kell vonni a településüzemeléshez fel
tétlenül szükséges gépeket és létszámot, és azokat
a városiasodás érdekében hatékonyan kell működ
tetni, (szeméthordás, szippantás, temetőben sírá
sás- hantolás, temetkezés, szennyvíz, vízellátás,
belvíz-elhárítás, fürdő-, iskolák-, óvodák-, szociális
otthonok-, egészségúgyi intézmények karbantartá
sa, helyi autóbusz-közlekedés, utak rendszeres kar
bantartása, tisztítása, holtágak vizcseréje, piacok
üzemeltetése, parkok, ligetek karbantartása.
- Meg kell teremteni az önkormányzat működésé
nek anyagi feltételeit. Jól képzett közgazdász szak
emberrel az élen hatékonyan kell működtetni az
önkormányzat vagyonát. Meg kell teremteni az
egységes és igazságos adózás személyi és morális
feltételeit. A lehető legkisebbre kell szűkíteni az
ügyeskedők körét. Az adóhatóság magatartásával
is segitse kialakulni az állampolgárban azt a meg
győződést, hogy tisztességes adózott munkából is
lehet jól élni.
- A rendőrség ne az államhatalom hivatalos politi
káját védelmezze, hanem a település lakóinak párt
állásuktól és társadalmi helyzetüktől függetlenül,
biztosítsa a békés és zavartalan élet feltételeit.
A randalirozó, deviáns elemekkel szemben minden
eszközzel védje meg az állampolgárokat. Ennek
megvalósíthatóságához a rendőrségnél meg kell te
remteni a jogi és személyi feltételeket.

Nem lehet cél semmilyen elszámoltatás, ennek
nincsenek meg a jogi lehetőségei és senkire nézve
nem jár pozitív eredménnye!. Előre kell tekinteni
és nem hátra, de igazságot kell szolgáItatni a telepü
lés minden polgárának, akiket a múltban alaptala
nul kisemmiztek, mellőztek, meggyötörtek.
- Biztosítani kell a szabad vállalkozások feltételeit,
egyenlő esélyeket kell adni a magángazdaságoknak
és vállalkozásoknak a szövetkezeti és állami szerve
zetekkel szemben.
- A mezőgazdaságban, a jó színvonalú élelmiszer
ellátás megtartása érdekében, garantálni kell a fo
lyamatos termelés feltételeit. A tulajdonjog átren
deződés időszakában általánosan elfogadott elv kell
legyen, csak mindig az arathat, aki vetett. Ezzel
meg kell szüntetni az agrárszektorban a termelési
bizonytalanságot és az abból adódó problémákat.
- A mezőgazdasági nagyüzemeket fokozatosan
a törvényes keretek között a tényleges igények és
lehetőségek szem előtt tartásával kell általakítani
a magántulajdonon alapuló termelő és értékesítő

szövetkezetekké (dán típusú szövetkezetek).
A földtörvény keretein belül segítséget kell adni

a leghatékonyabban termelő családi munkán alapu
ló akár 50-500 hektár nagyságú paraszti gazdaságok
megteremtéséhez (farmergazdaságok).
- A szociális segitséget csak azokra az emberekre
kell kiterjeszteni, akik saját hibájukon kívül szorul
nak a társadalom· támogatására és ideiglenesen
munkaképtelenek.

A munkaképes egészséges embereknek nem se
gélyt kell adni, hanem jó szervezéssel munkafelté
teleket kell teremteni. Munkanélküli segélyeket fi
zetünk ki, miközben a mezőgazdaságban ameglévő
öntözési lehetőségek kihasználatlansága miatt ki
száradt a kukorica, szemünk láttára vizhiány miatt

megy tönkre a cukorrépa. A községben elszáradt
a park, hónapok óta nem voltak takarítva a közu
tak, évek óta rendezetlen a belvizek elvezetése,
gondozatlanok aligetek.
- Kiemelten fontos feladat az ifjúság olyan szellem
ben történő nevelése, hogy a régi emberi értékeket
újra megtanulják becsülni: úgymint a tisztesség, be
csület, egymás iránti bizalom és megbecsülés, mun
ka és szakmaszeretet, munka és sportteljesítmé
nyek elismerése. Idősebb és nagyobb tudású embe
rek tisztelete, munkával, szorgalommal, nagyobb
tudással szerzett jobb anyagi körülmények közőtt

élő emberek elfogadása, hit-erkölcs, hazafiság,
környezet-, család-, nemzet és a haza szeretete.
Ezeknek az értékeknek a hiányában, ismerete nél
kül nincs űt az áhított Európaházba, nincs felemel
kedés a jelenlegi morális posványbó!. A felsorolt
értékek felvállalásával újra emelkedő nemzet lehe
tünk.

Még tovább lehetne sorolni mennyi veszteség ért
bennünket az általánosan elfogadott emberi érté
kek, népi- nemzeti hagyományaink megtagadása
miatt. Most itt az alkalom, amit lehet pótolni kell.
- Talán túl sok a várakozás az új renddel szemben,
aminek kezdetét az új önkormányzattól reméljük.
Lehet, hogy rengeteg erőfeszítés és tennivaló a sor
sa annak aki a fenti célok megvalósítására vállalko
zik, de azt tudní kell a kedves olvasónak, a szeb
bért, jobbért való munka nemes tartalommal tölti
meg az ember életét, és ha más fizetség nem is jár
érte, már csupán ez is nyereség.

Seprenyi Lajos
Független Kisgazda-Földmunkás

és Polgári Párt tagja

LENGYEL KOCSI
MAGYAR MOTORRAL ...

1990. szeptember 8-án délelőtt a Sza
badság téren S. Sz. lengyel állampolgár
személygépkocsijával nem biztosított
áthaladási lehetőséget az E. L. szeghal
mi lakos által vezetett motorkerékpár
nak, ezért összeütköztek. A baleset kö
vetkeztében a motorkerékpár vezetője

8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést
szenvedett, és a jármúvekben 20 OOO fo
rint anyagi kár keletkezett.

HELYREIGAZÍTÁS!

Augusztusi számunkban "Mindent
összecsomagoltak" című írással kapcso
latban dr. Erdélyi István tud. tanácsadó
a következő helyreigazítást kérte:

"Az öt nyáron át, az endrődi Sziget
vári-tanya mellett folytatott ásatás 53
avar kori sír feltárását eredményezte.
Gellai István egyetlen alkalommal sem
végzett ott társadalmi munkában feltá
rásokat. Az 52. sírban, melynek feltárá
sában jelenlétemben néhány órán át ta
valy részt vett, semmiféle ékszerdoboz
nem került elő. A videofelvételt az ása
tásról magam készítettem."

A helyreigazítás kérése mellett dr.
Erdélyi István cikket közöl ásatásairól
a következő számunkban, amely érté
kes adaléka lesz településünk történe
tének.
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Interjú Deme Zoltánnal
(folytatás az l-es oldalr6l)

- Örömmel üdvözöljük Gyomaendrő

dön. Ha j6l emlékszem, utoljára a május
IO-i ,falugyűlésen" találkozott a gyoma
endrődiekkel, amikor az együttmaradás
vagy a szétválás volt a tét. Gondolom ajúli
us elsejei helyi népszavazás eredményéről

értesült. Ön, mint képviselőnk, hogyan ér
tékeli ezt?

- Valóban, pontos az információ, május
lO-e óta nem találkoztam szélesebb kör
ben a gyomaendrődiekkel. Elsősorban

rendkívül sok elfoglaltságom miatt, ami
képviselői teendőim és lelkészi szolgála
tom sokfélesége miatt érthető. Miután
több országos napilap már régen szemé
lyesen is bemutatott az ország lakosságá
nak, örülök annak, hogy most a Gyoma
endrődi Híradó is felkért egy riportra.
A július elsejei gyomaendrődi népszava
zásról egyébként az a véleményem, hogy
az demokratikus volt. A nép akarata érvé
nyesülhetett. Az egykori településegyesí
tés erőszakos módon történt, amelyet
most a nép már nem akart megváltoztatni.
Bizonyára jól van ez így.

- Megválasztása 6ta eltelt öt h6nap.
A parlament lázas és látványos munkát
folytatott, amelyet a tévén keresztül figye
lemmel kisérhettünk. Mi a véleménye
a parlament munkam6dszeréről, stílu
sáról?

- Nagy munkát végeztünk el. Jelen pil
lanatban a legfontosabb dolog, hogy meg
van a lehetősége a szeptember 30-i önkor
mányzati választásokra. A munkamód
szert, a stílust még sokat kell csiszolni ,
mindenesetre elmondható, hogy a kor
mány tagjai és szakértői már eddig is hatal
mas munkát végeztek, és az ellenzék is
megtette a kötelességét. Így jöhetett létre
egy európai színvonalú önkormányzati
törvény.

- Több jelentős törvényt sikerült meg
alkotni. Ön melyikhez és miért kötődik

a legjobban?
- Az önkormányzati törvény megalko

tását tartom a legnagyobb fegyvertény
nek, mivel így eltűnnek életünkből

a "szovjetek", amelyeket elnyomóínk né
pünkre ráerőltettek, hiszen ez az elképze
lés számunkra teljesen idegen volt.

- Allamalapít6 István királyunk ünne
pén a kisgazdapárt képviselői több nagy
gyűlésen kifejtették a földdel kapcsolatos
álláspontjukat. Képviselő úr szerint föld
ügyben mi lenne az igazi j6 megoldás, és
várhatóan mikor lesz erre törvényi szabá
lyozás?

- Júliusban a három kormányzópárt
együttes - három napos - ülésén megtár
gyaltuk a földprograrnmal kapcsolatos el
képzeléseket, és egyezségre jutottunk.
Véleményem az, hogy az együttes elfogad
ható lesz a parlament számára, és ezt én is
elfogadhatónak tartom. Ezen a területen
is érvényesülnie kell a magántulajdon sért
hetetlenségének, és annak az alapszabály-

n2k, hogy azé legyen a föld, aki megműve
li. Az igazi szövetkezetek és magángazda
ságok létrejötte mellett természetesen az
eredeti kisgazdaelképzelés is érvényesülni
fog, vagyis megindul a földdel kapcsolatos
rehabilitáció folyamata is a "kincstár" ere
jéhez mérten. Az első őszi ülésszakon már
tárgyalni fogjuk a földkérdést, és várható
an szeptemberben elfogadásra is kerül
a törvény. Nem tartom valószínűnek azt,
amit a sajtó szenzációként emleget, hogy
a földtörvény vitája kormányválsághoz ve
zetne, s emiatt hamarosan létrejön egy
nagykoalíció az MDF és SZDSZ között.
A földtörvény elfogadásához ugyanis
a szótöbbség is elég.

- A képviselők nyári szabadságának vé
ge. Hol és hogyan töltötte szabadságát?

- Az én nyári szabadságom az idén el
sem kezdődött, csakúgy mint az elmúlt év
ben. Tavaly templomrenoválás, az idén vi
szont képviselöi teendők: munkástaná
csok alakítása, nagygyülések, augusztus
20. megünneplése; valamint a non-stop
lelkészi szolgálatok töltötték ki a parla
menti nyári szünet időszakát. Egy bétre
ugyan elvittem gyülekezeti ifjúságunkat
Rozsnyóra, de ezalatt is rengeteg teen
dőm miatt három napra haza kellett jön
nöm.

- Képviselői munkája gondolom a csalá
di életét is befolyásolja, hisz az otthont6l
sokszor távol van. A család hogyan viseli
távollétét?

- Nem vagyok olyan sokszor távol ott
honról, mint ahogy azt eredetileg gondol
tam. Minden héten két nap plenáris ülés
- hétfő, kedd -, valamint szerdán bizottsá
gi ülés. A Kisebbségi - Emberi jogi és Val
lásügyi Bizottságban dolgozom. Gyerme
kem még nincs, s mivel feleségem is lel
kész, eddig is nagyon sokszor fordult elő,

nagy szolgálati területünkön egyszerre két
irányba mentünk szolgálni. Most engem
egy kicsit messzebb vezetett a szolgálat
útja.

- Választ6kerülete polgáraival hogyan
tart kapcsolatot, véleményük mennyire be
folyásolja döntéseiben?

- Lakásomon szinte állandóan cseng
a telefon. Mindenféle ügyben kérdeznek
és javaslatokat tesznek választópolgára
im. Igyekszem rendszeressé tenni a szemé
lyes találkozások alkalmait. Most van ki
alakulóban egész választókörzetemben,
nyolc településen a fogadóórák rendje.
Természetesen mindig figyelembe veszem
a hozzám érkezett javaslatokat, észrevéte
leket, és amennyiben ezek lelküsmere
ternmel nem ütköznek, hagyom, hogy be
folyásoljanak.

- Az eltelt időszak alatt mit tart legje
lentősebb eredményének választ6kerüle
tében?

- A politikai felelősségtudat ébrentar
tását, annak növelését, újabb helyi párt
szervezetek létrejöttét, a világkiállitással
kapcsolatos helyi elképzelések összegyűj-

tését (thermálprogram), az ivóvíz alapít
vány létrejöttét. (Az alapítványhoz törté
nő hozzájárulásokat a szarvasi AGRO
BANK-nál kezelt Kristályvíz Alapítvány
269-98507 számú folyószámlára kérjük be
fizetni. Természetesen aki erre a folyó
számlára pénzösszeget fizet be, saját tele
pülésének vízminőségjavításához járul
hozzá.) S persze örömmel gondolok az
országgyűlés törvényalkotására, mely le
hetövé teszi végre a szabad önkormányzati
választásokat szeptember 30-án, s ennek
a törvényalkotásnak én is aktív részese
voltam.

- Ön a márciusi választáson független je
löltként indult, az MDF és az SZDSZ tá
mogatásával. Megválasztása után az MDF
soraiba lépett. Miért? Ezek után milyen
a kapcsolata az SZDSZ-szel?

- Hónapok óta ez a kedvenc témám, na
gyon szívesen válaszolok az újságírók ha
sonló kérdésére. Most is szívesen elmon
dom döntésem okát. Alapvető dolog vala
melyik frakcióhoi tartoznom, hiszen nem
vagyok olyan helyzetben, mint mondjuk
Németh Miklós, akinek függetlenként
nincs szüksége erre, politikai gyakorlata
alapján. Az SZDSZ és MDF frakció közül
kellett választanom, hiszen ők támogat
tak. Az MDF frakciót választottam, mivel
a választási időszak végén egyértelmű lett
számomra, hogy az MDF ideológiai állás
pontja áll hozzám közelebb - gondolok itt
a népi-nemzeti keresztyén elképzelésekre.
Az SZDSZ országos vezetőivel jó a kap
csolatom, viszont a szarvasi SZDSZ-szel
minden kapcsolatom megszakadt, ami
emberileg érthető is, hiszen nagy remé
nyeket tápláltak velem kapcsolatban ami
kor támogatásukkal megválasztottak.
A gyomaendrödíek viszont megértették
döntésem lényegét, aminek szívből örü
lök, hiszen jó kapcsolatunk azóta is meg
maradt.

- Mivel ez már nem titok, képviselőként

mennyi a jövedelme?
- Ez valóban nem titok, hiszen pl.

a Dél-Kelet folyóiratban is megjelent,
mindenki tudhatja: bruttó 32500 forint,
ebből közel 21000 forintot kapunk
kézhez.

- Végezetül mit üzen, mit kíván válasz
t6inak?

Azt üzenem, hogy ne csupán az életszín
vonal süllyedését nézzék, hanem azon le
gyenek, hogy a rendszerváltás folyamata
békés körülmények között menjen végbe.
Tudom, hogy már nagyon sokan elfárad
tak és türelmetlenek. Hadd idézzem An
tall József miniszterelnököt, aki azt mond
ta: "A kormány átvette a hatalmat, megte
remtette a lehetőségét a hosszú távra szóló
törvényalkotásnak, létrejött az önkor
mányzati törvény, és végre törvényesen le
het munkástanácsokat alakítani. Most
a népen a sor, h9gy a rendszerváltozást be
fejezze." Azt kívánom, Isten, aki a nagy
változások lehetőségét megadta, adjon
erőt mindannyiunknak arra, hogy szemé
lyes életünkben is változás, megújulás me
hessen végbe, hogy gyökeresen újat kezd
hessünk egész népünk érdekében.

Dr. Hunya Mikl6s
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A "Kézmíves Céh" kiállítása
a tízéves Honti műhely-galériában
Akiállitás megnyitójára augusztus

30-án érkeztem a Honti műhely-galériá
ba, ahová a meghívót személyesen kap
tam kézhez én is, mint a galéria minden
látogatója.

Honti Antal a házigazda és leánya
Honti Judit rajztanár fogadja a megnyi
tó közönségét.

Míg elvegyülök a nézők között - ahol
most nagyon sok a gyermek, felidézem
az itt töltött kellemes és mindig mara
déktalan élményt nyújtó órákat. Tíz éve
már, hogy magánkezdeményezésként,
részben társadalmi munkával, részben
a Nagyközségi Tanács segítségével felé
pült e hangulatos helyiség. A tíz eszten
dő alatt a galéria negyvenhat rendez
vényoek adott otthont, s a látogatók
száma mintegy tízezer fő volt.

Túlzás nélkül elmondható az is, hogy
az itt szerepelt vendégek bármelyik itt
honi de külföldi pódiumon is osztatlan
sikert aratnának.

A megnyitó utáni családias beszélge
tés során kérdezem Honti Antalt:

- Hogyan értékeli, össZegezi a galéria
elmúlt tíz esztendejét?

Az értékelés nem az én dolgom,
mondja. Kétségtelen, hogya rendezvé
nyek színvonalát garantálta a szereplő

gárda, a kiállított anyagok művészi,vagy
történeti értéke. A közönség viszont, an
nak ellenére, hogy az ajtóm mindenki
előttnyitva áll, a lakosságnak csupán egy
rétegére korlátozódik a helyszűke miatt.
Ennek ellenére minden rendezvényünk
nek volt saj tóvisszhangja s nemcsak ahe
lyi illetve a megyei sajtóban, hanem me
gyehatárokon túl is.

S ha ezzel hozzájárultam, hogy tele
pülésünk nevét, hírét népszerűsítettem,
ezt óriási eredménynek, nyereségnek
könyvelem el.

- További tervei?
- Erről most nem beszélnék. Úgy ér-

zem, egyre nehezebb. Sajnos sem én,
sem a feleségem, aki nagyon sokat segí
tett nekem, nem vagyunk már fiatalok.
Ebben a változó, rohanó világban egyre
nehezebb az előadókkal az időpontot

egyeztetni, s a csekély anyagi támoga
tásból őket dotálni.

- Nagyon reméljük, hogy csupán át
meneti nehézségekrőlvan szó, s agaléria
nem zárja be a kapukat, hiszen ez mind
nyájunk vesztesége volna.

- Erről szó sincs, ruszen a képeim
továbbra is megtekinthetők lesznek.

A most megnyílt kiállítás a "Kézmí
ves Céh" néven működő szakkör tagjai
nak eddig elkészült munkáiból állt
össze.

Honti Judittól kérdezem, aki a szak
kör vezetője:

- Hogyan kezdődött?

- Tulajdonképpen a régi és jelenlegi
tanítványaim unszolására, akik szeret
tek volna szünidőben, nyáron is tovább
foglalkozni kedvenc hobbijukkal. Húsz
egynéhány tehetséges gyerek jár ide,
akik az alkalmazott grafikai eljárások
kaI ismerkednek meg. A közel féléves
munka során megtanultak papírnyoma
tot, linómetszetet, monotypiát készíte
ni. Rézkarcot is csinálnak, amelyhez
egy új, gyermekekre is veszélytelen el
járást a bátyám talált ki.

- Úgy tudom a szakköri tagság telje
sen díjtalan, miből fedezik pl. az eszkö
zök, kellékek árát?

- Munkánkat támogatja a helyi ta
nács, a Kner Nyomda kollektívája és
ami legfontosabb, sikeresen vettem
részt egy, a Megyei Művelődési Osztály
által kiírt pályázaton, ahol tízezer forin
tot nyertem tehetséggondozás címén.

- Mik a további tervek, elképzelések?
- Szeretnénk minél több technikával

megismerkedni. Terveink között szere
pel pl. a gyöngyfűzés, agyagozás. De
ezek rendkívül idő, eszközigényes eljá
rások, például az agyagozáshoz kemen
cét kellene építeni.

- Mi történik, ha elfogy a pályázaton
nyert kevéske pénz?

- Én bízom abban, hogy most kide
rül, van-e igénye a szakkörre ennek
a városnak. S ha igen, kapunk támoga
tást is valahonnan.

Köszönöm a beszélgetést, mindkettő
jüknek további erőt és jó egészséget kí
vánok a folytatáshoz.

Varga Gyuláné

Vállalkozók figyelem!

A gyomaendrődi

Viharsarok Halászati Tsz

Ligeti bisztróját

1991. január l-től

bérbe adja
versenytárgyalás

útján

A feltételekről

érdeklődni lehet
a tsz főkönyvelőjénél

(Gyomaendrőd,

Kossuth út 27.)

Jelentkezés írásban

1990. október 19-ig

A "Kézmíves Céh" kis tagjai munka közben
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Közlemény
Gyomaendrőd Városi Tanács Végrehajtó

Bizottsága 9211990. (VIII. 16) számú határo
zatával megválasztott Gyomaendrőd város
Választási Bizottságot.

A bizottság elnöke:
Csányi István

Gyomaendrőd, Árpád út 1511.
titkára:

Gyetvai Jánosné
Gyomaendrőd, Baross út 19.

tagjai:
Balogh Károlyné

Gyomaendrőd, Székely B. 9.
H.omok Béláné

Gyomaendrőd, November7.-ltp. 10.
KolohImre

Gyomaendrőd,Zrínyi M. 24/1.

A Választási Bizottság a képviselő-választá

son jelöltet állító párt, társadalmi szervezet,
független jelölt megbízottaival egészül ki
a jelölés lezárása után.
A Választási Bizottság székhelye:
Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. szám
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Evadkezdés aVárosi Művelődési Központban
A kulturális életről, a kultúra terjesz

téséről, "alacsony vagy magas" kultúra
terjesztéséről, manapság már nehezen
és kilátástalanul a célt nem látva nyilat
koznak úgy az ország leendő, kultúrával
foglalkozó szakemberei, mint a benne
dolgozó, s az ügyet szolgáló népműve

lők egyaránt. Mindenki által ismert és
köztudott, hogy a gazdasági felemelke
dés gyors, hatékony, bátor lépések so
rozatával és még sok más, a gazdaságot
segítő intézkedésekkel talán kilábalunk
majd a pénztelenségból, s majd a kultú
rára is bőven jut hazánkban.

Anúg az átmeneti időszakot éljük,
amely előreláthatólag nem tudjuk hány
év, addig is mint a közművelődés alapin
tézménye, tesszük dolgunkat, s próbá
lunk még mindig lehetőségünkhözmér
ten a legmaximálisabbat adni, nyújtani
a lakosság számára. Az ország területén
minden népművelő, akiben még van hit
és lelkesedés ugyanígy cselekszik. (Saj
nos szomorú a körkép.)

A kulisszák mögötti vajúdás és töp
rengés a mi intézményünkben sem elég
már régen. Szükséges ugyan, de kreatív,
ambiciózus, egyre inkább a gazdasági
életben jártas, széles látókörű dolgozók
közös elgondolására építünk új ötletek
re, javaslatokra, nap mint nap. A fárad
hatatlanságot nem ismerve, a munkába
vetett hitünket szem előtt tartva az
1990/91-es évadra is igyekeztünk sok
sok programot összeállítani, melyb61
szeretnék most ízelítőt nyújtani.

Továbbra is várjuk az alábbi kiscso
portokba a jelentkezőket: Nőklub,

Nyugdíjasklubok, Hímzőszakkör,Nép
dalkör, Galaktika baráti kör.

A Körösmenti Táncegyüttes és Után
pótlás csoportja várja a táncos múlttal
rendelkezők jelentkezését.

A Társastánc klubcsoport a hagyomá
nyosan járó társastáncosok újrajelent
kezését várja.

Tanfolyamaink:
Néptánc: óvodás korúaknak (nagy

csoport), néptánciskola I. osztálya 7-8
éves gyerekeknek, néptánciskola II.
osztály 9-10 éves gyerekeknek.

Társastánc: kezdő szakkör 6-12 éves
gyerekeknek.

Jazz-balett, szabás-varrás, női zenés
torna (aerobic), női kondicionáló torna,
ritmikus gyermektorna, számítógépes
tanfolyam.
Nyelvtanfolyamokat indítunk az alábbi
nyelvekből:

Angol:
- kezdő felnőtt intenzív
- alsótagozatos gyermekeknek kezdő

Francia:
- felnőtt kezdő intenzív
- gyermek kezdő (alsó-tagozato-

soknak)
Német:

- felnőtt középhaladó
- felnőtt kezdő

- gyermek kezdő

- óvodás középhaladó
- óvodás kezdő

Az 1990/91-es évadra a következő szín
házi előadásokatajánljuk:

1. Kálmán Imre: Montmartrei ibolya
(operett 3 felvonásban) 1990. nov. 3.19
óra
2. HeltaiJenő: Naftalin (vígjáték) 1991.
márc. 4. 19 Óra
3. Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs
Szenes Iván: Bubus (zenés bohózat
3 felvonásban) 1991. ápr. 6. 19 óra
4. Scarnacei-Tarabusi: Kaviár és lencse
(bohózat) 1991. máj. 17. 19 óra
5. Leonard Bemstein: WEST SIDE
STORY (musical) 1991. jún. 10. 19 óra
Pódium színpadunkon bemutatkozik:
Balázs Péter, Tahi Tóth László és Mikó
István egy-egy vidám műsorra!.

Meseszínpad gyermekeknek: újabb
meglepetésekkel kívánunk szolgálni
a leglelkesebb közönségnek, a gyere
keknek is. Szeretnénk, többek között
meghívni Levente Pétert, Eszményi
Viktóriát és Heilig Gábort.
Életreform klubnapjaink előadás soro
zatának sok érdekes témája lesz, melyet
Schirilla György természetgyógyász tart
és az előadás napjain természetgyógyá
szati szakrendelést is végez.
Szombat esti "láz" a Művelődés Köz
pontban, ahol megyénk, alkalmanként
hazánk legjobb lemezbemutatóit hall
gathatják a fiatalok. Játékkaszinónk ha
vonta egy alkalommal nyitva lesz. Ter
vezzük neves hazai együttesek és
előadók koncertjeit is.

A Déryné Művelődési Házunk prog
ramkínáJata hasonló:
A következő tanfolyamokat hirdetik:

Óvodás néptánc, néptánciskola I. osz
tály, társastánc klubcsoport, ifjúsági
társastánc tanfolyam, felnőtt és ifjúsági
önvédelmi tanfolyam.
Nyelvtanfolyamok:
Angol:

- alsó és felső tagozatos kezdő
- óvodás kezdő

Német:
- felnőtt kezdő intenzív
- alsó és felső tagozatos kezdő
- óvodás kezdő

A Meseszínpad a Déryné Művelődési

Házban is várja látogatóit, ahol buda
pesti, szegedi, békéscsabai produkció
kat láthatnak majd a gyerekek.

Programkínálatunk teljes részletes
séggel hamarosan megjelenik, melyből
mindenki választhat és tájékozódhat.
Az 1990/91-es évadunkban az előzete

sen felmért igények alapján tervezünk
vidám, humoros és zenés esteket is.

Külön föl szeretnénk hívni az érdek
lődők figyelmét, hogy gépkocsinkkal
hangosbemondón keresztül hirdetése
ket is vállalunk, előzetes megbeszélés és
időpont egyeztetése után.

Elsősorban a városban élő kiskeres
kedőknek, vállalatoknak, de vidéki
igénylőknek is termeinket alkalmi árusí
tás, vagy bármely rendezvény céljából
bérbe adjuk.

Talán kevesen tudják, hogy intézmé
nyünkbe kerültek állandó kiállítás céljá
ból Corini Margit festőművész képei,
melyet hétköznap 8--16 óráig minden ér
deklődőmegtekinthet.

Bízunk benne, hogy ebben az évad
ban is sokan ellátogatnak majd hoz
zánk, várjuk az alkotó javaslatokat, vé
leményeket, s a segítségét minden olyan
embemek, aki terveinkkel, munkánk
kal egyetért, s jó szándékú bírálatával
közös ügyünket előrevinné, még ha ez
sokszor nem is olyan látványos.

A helyhatósági választás még hátra
van, de utána is igyekszünk azt tenni,
amit eddig, több kevesebb tetszést ki
váltva a lakosság kulturális igényeit ki
elégíteni, s ebben bizonyára a leendő

polgármesterünk is támogatni fog.

Papp Endréné

KÖSZÖNJÜK
Ez úton is szeretnék köszönetet mon

dani gondozottaink és munkatársaim
nevében a Szabad Demokraták Szö
vetsége Városi szervezete valamennyi
tagjának abból az alkalomból, hogy
városunkban, a pártok közül elsőnek

5000 Ft értékben, konyhai felszerelé
sekkel ajándékozták meg intézmé
nyünket.

Ezen nemes gesztusukkal is hozzájá
rultak az 1. Sz. Gondozóház színvonala
sabb működéséhez.

Köszönjük

Bolehovszky Lászlóné
vez. gondozónő
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EZ IS AZ IS EGY OLDALON

KGST-piac Gyomaendrődön

Kérem hallgasson meg!
Értesítem Önt, hogy megnyitottam

pÁJER-gyorsétkező néven üzletemet,
mely 6-18 óráig áll a rendelkezésére.

Reggelire fogyaszthat tejet, kakót,
tejeskávét, teát, szendvicseket, virslit,
Hot-dogot, Pájer-burgert.

- Gyermeke iskolába menet nálam
olcsón, kiadósan reggelizhet.

Ebédre ajánlhatok frissen sült hús
ételt, gombás és karfiolos tekercset, töl
tött sajtot, sült burgonyát, főzelékeket.

Desszertnek pohárkrémet, madárte
jet, máglyarakást, palacsintákat.

Italként presszókávét és üdítőitalt fo
gyaszthat.

Mindezt gyorsan és forrón.
Váratlan vendég érkezik? Nincs mivel
megklilálni? De van! Nálam házi készí-

'TKEZÖ
GYOMAENDRÓD, KOSSUTH U. 35.

tésű csomagolt sütemények közül vá
laszthat.

Legyen a vendégem. Étkezzen ol
csón, gyorsan nálam.

Horgászsikerek

A Körös Horgász Egyesület verseny
zŐi idén is sikeresen szerepeltek a halfo
góversenyeken.

A július l-én megtartott megyei ifjú
sági csapatbajnokságon a Rideg Tibor,
Roszik Zsolt, Weigert Zsolt összetételú
csapat 11 egyesületet megelőzve szerez
te meg a bajnoki címet.

Augusztus 5-én Békésen megtartott
megyei halfog6-csapatbajnokságon 16
egyesületi csapat közül újra a Körös H.
E. versenyzőikerültek az élre. A csapat
tagjai Gellainé Mező Irén, Fábián Gyu
la, Pápai Pál, Roszik Zsolt, Weigert
Zsolt, Rideg Tibor voltak. Mindkét baj
noki cím értékét növeli, hogy 1988 és
1989 évben is az egyesület nyerte a baj
noki címeket.

Az egyesület 3 versenyzője tagja az
országos halfogó-válogatottnak. A vá
logatottban kiemelkedően szerepelt
Roszik Zsolt, aki tagja volt a Bulgáriá
ban megrendezett ifjúsági Duna Kupán
szereplő magyar csapatnak. A verse
nyen részt vevő Duna menti országok
csapatai között Magyarország szerepelt
legeredményesebben. Roszik Zsolt
a Duna Kupa egyéni versenyének győz

tese is lett. Az egyesületi versenyek is
befejeződtek. A tavaszi halfogóver
senyt dr. Hunya Miklós, a nyári kétna
pos versenyt Bolehovszky Jenő, míg az
őszi versenyt Fábián Gyula nyerte.

Az éves összesített eredmények alap
ján az egyesület vándorkupáját dr. Hu
nya Miklós szerezte meg.

MagánváJJaJkozások terve a piactér beépítésére Cél: 3 óra aJatt többet fogni, mint mások

Gyomaendrődi Híradó
Gyomaendrőd Város Tanácsának lapja. Kjadja: Gyomaendrődi Városi Tanács. Gyomaendréd, Szabadság tér l. Telefon: 67/31·320. Felelős kiadó: dr. Hunya Miklós.

Készijlt a Koer Nyomdában, Gyomaendréd, Kossuth u. 10-12. Vezérigazgató: Balog Miklós. Terjesztik a gyomaendrődi postahivatalok és hírlapárusok.
EngedélyS2ám: III/PHFIl08/BE ISSN 0'..38-8391
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Polgármester-választás füst nélkül

Elnapolva az alakuló ülés polgármester-választási napirendje

Október 29. az új időpont
"Közszájon forognak olyan nevek, akik lehetsé

ges polgármesterként szóba kerülhetnek, akiket
a képviselő-testület jó néhány tagja eddig csak névről

ismerhetett meg. ... Döntésünk 4 évre szól, váro
sunk első emberét kell megválasztanunk. . .. Ismer
jük meg őket, halljuk elképzeléseiket, majd ezt köve
tően merjük vállalni a döntést. "

,,Nekünk 19-eknek valaki majd megmondja - úgy

hiszem ez volna a tisztességes -, hogy kik azok, akik
polgármesterek akarnak lenni. "

"Mert ha nyélbeütnénk a jelölést, ez azt jelenti,
hogy ezután bármeddig is gondolkodunk, csak egy
meghatározott szűk körben gondolkodhatunk
tovább. Miért nem adjuk meg magunknak a lehető

séget, hogy előbb alaposan körülnézzünk, tájéko
zódjunk és utána tegyük meg a jelöléseket. "

A választási kampány során megismert polgármester-jelöltek:

MSZDP:
JENEI BÁLINT

54 éves tanácselnök

MDF:
SIPOS TAS TÖHÖTÖM
50 éves református lelkész

FKgP:
SZABÓ ERNŐ

68 éves nyugdíjas

SZDSZ:
DR. VERÉB LAJOS
53 éves körzeti orvos

És akiket még hivatalosan nem jelentettek be:

777. . .

Mondd, Te kit választanál?
A képviselő-testület úgy döntött, hogya lehető legjobb döntést akarja hozni.

Erre kötelezi lakosságunk bizalma. Adjuk megértésünket ehhez!
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Hústermelés, fogyasztás!?

A malacok elégedettnek mutatkomak

A takarmányárak mind magasabbak,
a felvásárlási árak alacsonyak, akocák
egy részét kivágják, a malacoknak nincs
ára.

A termelő sopánkodik és számol,
a fogyasztó is sopánkodik és számol.
A termelő a takarmány árát sokallja,
s nem elégedett annak minőségével

sem. A fogyasztó a hús árát sokallja, de
benne él az a rossz sejtelem is, hogy ami
ma soknak tűnik, holnap talán már nem
is lesz sok az újhoz képest.

Mire számíthatunk, mire számol
a termelő és fogyasztó?

Induló sorozatunkban szeretnénk
a termelők és a fogyasztók véleményét
megismerni, s természetesen azokét is,
akik a termelő és fogyasztó között mű
ködnek.

Most a nagyüzemi sertéstartással fog
lalkozó szövetkezeteket kérdeztük meg.
Darida Pál az Alkotmány Tsz termelési
elnökhelyettese, Csákváriné Csordás
Judit a Béke Tsz főállattenyésztője.

Darida Pál, Alkotmány Tsz

Szövetkezetünk ez idáig átlag 300
anyakoca után évente mintegy 4-4,5
ezer hízót értékesített. Sertéstartásunk
az utóbbi években veszteségessé vált, így
a vezetőségünk előtt két döntési lehető
ség maradt. Vagy jól csináljuk, vagy az
ágazat felszámolása mellett döntünk.
A döntésnél a realitásokat kellett figye
lembe venni. Mérlegeltük a külső körül
ményeket, így amegye állategészségügyi
helyzetét, az értékesítési ára
kat, a fizetőképes keresletet, az export
lehetőséget. Ezekhez kellett viszonyíta
ni saját adottságunkat, a három elavult,
korszerűtlen sertéstelepet, az elavult
technológiát, a higiéniás követelmények
hiányát, a sertéstartás üzemen be
lüli szerepét. E tényezők alapján sajnos

azt kellett megállapítani, hogy ezekkel
a minöségi hús előállítása nem biztosít
ható. A szövetkezet elkészíttetett egy ta
nulmánytervet a sertéstelep rekonstruk
ciójára. Ennek megvalósítása mai ára
kon számolva százmilliós beruházást igé
nyelne. A jelenlegi bizonytalan piaci
helyzetben, ismerve a szövetkezet pénz
ügyi lehetőségeit, ennek megvalósításá
ra reális lehetőségetnem látunk. A veze
tőség mindent mérlegelve úgy döntött,
hogy a sertéstartást felszámoljuk, ezt
a tagokkal megbeszéltük, elfogadták.
A sertéstelepen dolgozóknak a szövet
kezeten belül tudunk munkát biztosíta
ni, a telepek épületeinek hasznosítására
keressük a lehetőségeket. Egy részét le
kell bontani, lesz amit a szarvasmarha
ágazatunk fog hasznosítani, s még raktá
rozási megoldásra is gondolunk. Fel
ajánlottunk egyéni vállalkozásra is épü-
letet, de jelentkezőnem volt. "

A saját tartás felszámolása mellett
azonban nem vonulunk ki teljesen a ser
téstermelésböl, mert a háztáji integráci
ót erősítjük. Téeszünk a legjobban fize
tő húsipari vállalatok felé történő érté
kesítésre szervezi a kistermelőket, mini
mális költség levonásával.

A termelőket támogatjuk azzal is,
hogy sertésenként 2 q kukoricát biztosí
tunk 850 Ftlq áron, ezen felül tagjaink
3 q-t vehettek 750 Ft-os áron. E kedvez
ményt abban az összehasonlításban le
het értékelni, hogy a szövetkezet a ku
koricát átlagosan 970 Ftlq áron tudta ér
tékesíteni.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a je
lenlegi 67,50 forintos felvásárlási ár a ta
karmányárakhoz viszonyítva nem sok,
de a sertéstartás révén azért tagjaink
csak kiegészítö jövedelemhez jutnak.
Ez pedig ma különösen fontos.

Az adott kedvezmények ellenére úgy

tűnik azonban, hogy a jövö évben a kis
termelők lényegesen kevesebb sertés
elöállítására vállalkoznak.

Csákváriné Csordás Judit, Béke Tsz

TermelőszövetkezetünkKa-hyb ser
tések tenyésztésével foglalkozik. Ser
téstelepünk 300-350 anyakoca szaporu
latát, évente 5-5,5 ezer hízót bocsát ki.
Állományunk úgy állategészségügyileg,
mint minőségileg az exportkövetelmé
nyeknek megfelel, így felárral tudjuk
értékesíteni. A Szolnoki Húsipari Vál
lalattal állunk jó partneri kapcsolatban
szállítási, fizetési gondjaink nincsenek.
A sertéstartás nem nagy üzlet, de mini
mális hasznot jelenleg is hoz, így nem
tervezzük megszüntetését.

A háztájiban termelt sertések felvá
sárlását 1989. évben megszüntettük, mi
vel évente csak 2-3 ezer darabot tudunk
integrálni. A háztáji termelést tagjaink
nak segítjük, de az idei évben az aszály
kár miatt takarmányeladásra már nincs
lell'étőségünk, még tagjaink részére
sem. A most jelentkezőnehézségek el
lenére én bízom abban, hogy a sertéstar
tás az érezhető visszaesés után újra fel
lendül. Persze ehhez a közgazdasági
környezetnek változni kell, s úgy a ta
karmány, mint a kibocsátott termék vo
natkozásában a minőség színvonalát lé
nyegesen emelni kell. S az is jogos elvá
rás - már így kellene csinálni -, hogy
a húst a kereskedelem is úgy kínálja
a fogyasztóknak, ahogy jobb helyeken
szokták. Egész őszintén megmondva,
ha szombaton megnézi az ember az
ABC-k húskínálatát, inkább nem vesz
belőle.

Következő számunkban a kisterme
lők véleményét, gondjait szeretnénk
tolmácsolni. Kérjük a sertéstartással
foglalkozó kistermelőket, hogy ezeket
írják meg Szerkesztőségünknek.

(Cím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1.)

FINoM
ALATOK

Töltött sertéskaraj
Hozzávalók: személyenként 1 szelet ser-
téskaraj, 1 db főtt tojás, húsos szalonna,
só, bors, 1 db nyers tojás.
Elkészítése: a tojásokat megfőzzük, tisz-
títás után kockára vágjuk. A kockára vá-
gott tojást ruszerezzük és összekeverjük
a nyers tojással. Tűzálló, hosszú tálat ki-
zsírozunk. Ebbe helyezzük állítva a besó-
zott sertéskarajokat. A sertéskarajok kö-
zé helyezzük a tojásos anyagot, amit hú-
sos szalonnából készített ún. kakastaréj-
jal díszítünk. Sütőbe tesszük és kb. 1 órát
sütjük. A tálból egyben kiemelve, köret-
tel tálaljuk.

JÓ ÉTVÁGVAT!
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BEINSCHRÓTH KÁROLY

A vén ha1ás.z temetője

Némultak már a vízen a sugarak.
Hosszú árnyékba öltözött a sás.
Ritkuló lombjával siratta a nyarat,
s hús széltől reszketett a füzesi ág.
A nyár valahol Afrikában járt.

Mintha elköszönne, fordul a ladik
mikor lehúzza a víz a tetemet.
Gazdátlanul úszik még egy darabig;
a Körös víz nyirkos oldalára csap,
s mossa, egyre mossa emlékét a hab.

Dél felé eveztek fent a vadlibák.
Alattuk nyugalom, szürkeség, homály;
csak egy kéz görcsösen a ladikba vájt.
Imbolyog a csónak tehetetlenül,
gyomrában feketén nyirkos csend feszül.

H.M.Köszönöm a beszélgetést.

Görcsös kéz, megtört kéz, véres némulás,
árván félrebillent magányos ladik,
kitartó, dermesztő hullámlocsogás;
és a víz sodorja riogatva tova,
az éj sötétsége gyászos fátyola.

mellett néha már a párkánytégla is le
esett. A felújítás nagy vállalkozásunk,
mert anyagilag gyengén állunk. A gyor
suló infláció és a templom állapota miatt
el kellett kezdenünk. A felújítás terveit
Dregonits Tamás budapesti építészmér
nök készítette el, becsült költsége hat
millió forint. Jelenleg egy milliónk van,
de számolunk lakosságunk adományai
ra, s természetesen a településen műkö
dő vállalatok, szövetkezetek és szerve
zetek anyagi segítségére is. E templo
mot őseink 200 évvel ezelőtt adomá
nyokból fel tudták építeni. Ma csak
a szükséges karbantartást kellene meg
oldanunk, ami úgy tűnik, hogy nehe
zebb. A felújítási munka lényege a hom
lokzat vakolásának teljes leverése és új
ravakolása, az oldalfalak javítása, ha az
anyagiak futják, akkor teljes felújítása,
ereszcsatornák javítása, teljes külső fes
tése a templomnak, hogy csak a legszük
ségesebb dolgokat említsem. A vizese
dés megakadályozása Baurex adalék
anyag felhasználásával történik a vako
láskor. A felújítást szeptember második
felében megkezdtük, a befejezés ideje
anyagi lehetőségtől függ.

- Megválasziásra került Gyomaend
rőd önkormányzati képviselő-testülete.

Ön, mint gyomaendrődilakos, s egyben
mint plébános, mit üzen a testületnek?

- Becsülettel, emberséggel, szeretet
teliássák el munkájukat, s a nehéz kö
rülmények közepette is mozdítsák elő

a két településrész egységes fejlődését

és békéjét.

- Ezt tetézi a templomfelújítás nem
kevés gondja-baja. Hogyan sikerül
mindezt megoldani?

- Templomunk külső homlokzata
szinte már életveszélyes volt, így nem
halogathattuk a felújítást. A vakolat

- Gondolom, munkája. a hitoktatás
szabadabbá válásával, egyáltalán az em
berek szabadabbá válásával jelentősen

megszaporodott.

- Igen. Örvendetes tény, édes terhek
ezek a gondok. Több, mint háromszáz
gyermek jár hittanra, s bizony sokuknak
nincs meg az a szülői háttér, ami szá
munkra könnyítené ezt a munkát.
A mai szülők jelentős részének nem volt
meg a valós lehetősége a hitéletre , azon
ban jószándékuk áthidalja e hiányos
ságból eredő nehézségeket. A hitokta
tásba be kellett állítanunk két civil sze
mélyt is ahhoz, hogy a jelentkező egyéb
irányú munkáinkat is maradéktalanul el
tudjuk látni. Az iskolával való kapcsola
tunk nagyon jó, az iskola vezetése, tan
testülete minden segítséget megad ré
szünkre. Valóban a nevelés részének te
kintik a hittant.

esett számomra az, hogy a tavaly
novemberi endrődi búcsúra régi egy
házközségemből mintegy hatvanan
eljöttek.

1989. júliusában tudtam meg, hogy
Endrődre, szülMalumba helyeztek, ami
érthetően örömet okozott.

- Szülőföldre visszatérni, s itt alkotni
talán mindig nehezebb, mint egy idegen
környezetben. Milyen célokat tűzött ma
ga elé?

- Az öröm mellett voltak aggodalma
im és félelmeim is. Sokan mondták is,
hogy senki sem próféta saját hazájában.
Én azonban nem próféta akartam és
akarok lenni, hanem az embereket szol
gálni akarom. Szülőhelyemencélul ruz
tem ki magam elé a hitélet fellendítését,
az emberek lelkiismeretének ébresztge
tését, s a lelkipásztori munkák mellett
templomunk tatarozását.

- Az eltelt rövid időszakban milyen
benyomásokat szerzett városunkr61, az
itt lakó emberekről?

- Pozitívumként tapasztalom és lá
tom a sok törekvést, jó szándékot,
a küzdelmes munkát. Ugyanakkor szo
moruan tapasztaltam a széthúzást és az
időnkénti torzsalkodásokat. A telepü
lésről, annak arculatáról 15 éves távollét
után többet gondoltam, talán számomra
egy kicsit megkopottnak tűnt. A lakó
házak, a középületek, az utak, a növé
nyek. Úgy látom, hogy mindenkinek jó
val többet kellene fordítania a környe
zetére.

A gyomai evangélikus templom fel
újítása még be sem fejeződött, s telepü
lésünk legnagyobb számú egyházközsé
ge hozzákezdett az endrődi templom
felújításához. A templomok mindig is
meghatározó épületei voltak egy-egy te
lepülésnek, megszépülésük ma egyben
kiteljesedő funkcióit is jelképezi.

A Híradó egy régi adósságát teljesíti
most azzal, hogy a templomfelújítás
kapcsán megpróbálja a több mint egy
éve itt szolgálatot teljesítő Iványi László
plébánost is bemutatni.

- Plébános Or! Ön 1989. szeptember
hónapban került az endrődiplébániára.
Tudjuk, hogy innen származott, itt vé
gezte el a gimnáziumot. Most újra itt van
szülőföldjén. Mi történt a közbeeső

években?

- Érettségi után Szegeden végeztem
el a teológiai tanulmányaimat a Hittu
dományi Főiskolán. 1980-ban Szegeden
pappá szenteltek. A szentelésemet kö
vetö napon az endrődi plébánián bemu
tattam első szentmisémet, ami számom
ra egy örök élmény volt, hisz a2g-k előtt

állhattam papként, akiknek imái idáig
segítettek. Első szolgálati helyem a Sze
ged melletti, kiterjedt tanyavilággal
rendelkező Ásotthalom volt. Két bol
dog évet töltöttem itt. Alkalmam volt
megismerni a tanyán élő, dolgos magyar
nép egyszerű, istenfélő életét. Ezután
Püspök úr Debrecenbe helyezett. Szo
morű szívvel hagytam ott a régi kedves
embereket. Új szolgálati helyemen
megismertem a nagyvárosi, zömmel ér
telmiségi emberek problémáit, gondja
it, örömeit és komoly hitét. Megtanul
tam ezekkel az emberekkel is kommuni
kálni. Két év után ismét nagy lelki
nehézséget okozott a távozás a Debre
cen melletti Hosszúpályiba, ahol elő

ször lehettem plébános. Itt kilenc falu
népe volt rám bízva. Hamarosan itt is
otthonra leltem. Itt-tartózkodásom
alatt egy templom és egy kápolna felújí
tását sikerűlt megoldani. Úgy érzem,
ottani együttműködésem az egyház
községgel családias volt. Nagyon jól-

Becsülettel,
emberséggel,

szeretettel
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Széklábgyár bearanyozva
A Híradó 1989. októberi számában

"Széklábgyár a Békében" címmel jelent
meg egy rövid írás, majd az elmúlt he
tekben többször találkoztunk olyan hir
detéssel, hogy aranyozott bútort kínál
eladásra a Körös Kft. Gyomaendrődről.

Nem maradt más hátra, minthogy
utána járjunk az arany forrásának.
A forrást a Béke Tsz I. üzemegységénél,
egy volt istállóépületben találtuk meg.
A külső benyomás nem árulkodott az
aranyról, de köztudott, hogy az ara
nyért mindig keményen meg kellett dol
gozni az aranyászoknak.

Az istállóépületböl kialakított faipari
üzem egy lekerekített 15 m2-es helyisé
gében találtuk meg a kft. szakmai-admi
nisztrációs központját, amely 3 fővel

végzi a kft. termelésének vezetését és
a termékekkel kapcsolatos marketing
tevékenységet.

Németül folytatott telefonbeszélgetés
közben kérdeztük Németh Dezsőüzem
vezetőt a kft. tevékenységéről.

- Mikor és kik aJakították a kft.-t?
- 1989. november 15-én alakultunk

meg 25 milliós alaptőkével. A kft.-ben
a Béke Tsz-nek 60 százalékos, az AR
TEX külker. vállalatnak 10 százalékos
és a Schlehmaier Gmbh. német családi

vállalkozásnak 30 százalékos részesedé
se van.

- A viszonylag kis létszámú (30 fős)

üzem mivel foglalkozik?
- Alapvetően bútoripari termékek

előállításával, ami gyakorlatilag azt je
lenti, hogy bútoraikatrészeket gyár
tunk, úgy 3G-40-félét. Ezeket csiszolt ál
lapotban szállítjuk Németországba,
ahol fényezésre és összeállításra kerül
nek. A késztermék egy része értékesí
tésre visszakerül hozzánk. Az értékesí
tés területén alapvetően öt áruházzal,
köztük a békéscsabai PIRAMIS áruház
zal vagyunk kapcsolatban. Természete
sen más irányba is végzünk értékesítést,
az igényeknek megfelelően. A kft:"'éves
árbevétele a termelési tevékenységből

30-35 millió, a kereskedelmi tevékeny
ségbői 20-22 millió forint körül fog ala
kulni, megfelelő nyereségtartalommal.

Az aranyozott bútorokkal csak a ke
reskedelmi tevékenység kapcsán foglal
kozunk, így üzemünkben nincsen
arany. E bútorok 24 karátos arannyal
vannak futtatva.

- Gondolom az Önök közreműködé

sével készült bútorok árai nem a legol
csóbbak?

- Mint minden, ez is viszonylagos. Az

árakat a termék minősége határozza
meg. Nem mindegy, hogy egy dohány
zóasztal üveglappal vagy márványlappal
készü!. Az árak akiviteltől függöen
15--{í0 ezer forint között vannak az asz
taloknál, de franciaágyat is kínálunk
50-100 ezer forint között.

Tapasztalatunk az, hogy a mi vidé
künkön, ezen az alföldi régiót értve,
ezek az árak magasak, így a kínált búto
rokra kicsi a kereslet. Viszont a buda
pesti, győri, egri áruházakban történő

forgalmazás azt mutatja, hogy sokak
nak nem probléma a magas ár.

- A kft. dolgozóinak jövedelme ho
gyan alakul?

- Mint minden cégnél, változó az
egyes dolgozók keresete. A beosztás
Il!k, a szaktudásnak, a végzett munká
nak, és természetesen az eredményes
ségnek meghatározó szerepe van. Az
üzem dolgozóinak átlagos keresete
bruttó 15-16 ezer forint, ami nem is ke
vés, de nem is sok. A munkával kapcso
latos elvárás magas. Az üzemben
MEO-s nincs, a kezdetben még egy-egy
termék készítőjének a nevét feltüntet
tük, de ma már ez sem kell. Minden dol
gozónak tudnia kell, és tudják is, hogy

(Folytatás az 5. oldalon)

A kft. a BNV-n is bemutatkozott
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"... kertemben
mindig nagy gyönyörűségem volt ... "

A gondos kertész munkájának jutalma

(Folytatás a 4. oldalról)
csak jót szabad gyártani. A 30 fős kol
lektíva számát egyelőre nem kívánjuk
emelni, a termelékenységet kell növelni
ahhoz, hogy a borítékban több és mind
több legyen.

- Ehhez többek között jó gépek is
kellenek.

- Igen. Ennek érdekében 15 milliót
fektettünk be, melyből a DELMAC
olasz cégtől vásároltunk faipari gépe
ket. A cég a vásárolt gépek szervizét in
gyen elvégzi, a garanciaidő letelte után
is csak az esetlegesen szükséges aIkatré
szek árát kell részükre megtéríteni. Ne
kik ennyit megér az, hogy tőlük vásáro
lunk. Jó lenne, ha ez nálunk is így lenne
minden terméknél, s nem a fogyasztó
nak kellene szaladgálnia egy-egy alkat
rész, vagy netán a szerelő után. A gép
beszerzés mellett egy 260 m2-es üzem
épületet is építettünk, s az alapanyag
(bükk és tölgyfa) fedett tárolását is meg
oldottuk. Tennivalónk azért még van
bőven ahhoz, hogy valóban modern
üzemünk legyen, de ma még elsősorban

a termékeinkre kell a hangsúlyt he
lyezni.

- Köszönjük a beszélgetést, s kíván
juk, hogy a Körös Bútoripari Kft. jól
prosperáló cége legyen települé
sünknek.

- Mi is köszönjük a bemutatkozás le
hetőségét, a jókívánságot. Nekünk ez
a legalapvetőbb érdekünk, így ezért dol
gozunk.

HM.

F INOM
ALATOK

Rácos busaszelet

Hozzávalók: (4 személy részére) 1-1,5
kg busa, 1 pohártejföl, 3 dkg vaj, 1 tojás
sárgája, 2-3 db paradicsom, 2 db fehér
húsú paprika, 10 dkg gomba, 1 fej vörös
hagyma, 56, fehér bors, kávéskanál fok
hagymakrém, kevés őrölt pirospaprika.
Elkészítése: a megtisztított halat hosszá
ban kettévágjuk, filézzük. Bekeojük
a 56, bors, fokhagyma és pirospaprika ke
verékével, rövid ideig állni hagyjuk. Ez
idő alatt kevés vajon a megtisztított, vé
kony szeletekre vágott gombát megpá
roljuk. A busaszeleteket kivajazott, tűz

áll6 tálba helyezzük és egyeoleteseo
elosztva ráhalmozzuk a gombát, és a vé
kony karikára vágott paprikát, paradi
csomot és vöröshagymát. Végül leöntjük
tejföllel, melyben előzőleg elkeverjük
a tojássárgáját is, és kb. 20 percig elő

melegített sütőben sütjük. Körettel tá
laljuk.

JÓ ÉTVÁGVAT!

Nyolcadik alkalommal rendezték
meg szeptember 15-16-án Kondoroson
a Kertbarát Körök Találkozóját és ter
mékbemutatóját. A kiállításon részt
vett a Katona József Művelődési Köz
pont Kertbarát Köre is. A "fiatal", alig
egy éve alakult csoport az aszályos nyár
s a jégkár ellenére is szépen szerepelt,
elhozott három első, négy második és
három harmadik díjat.

A "fiatal" jelző sajnos csak a csoport,
s nem tagjainak életkorára illik. Bár
merre is járunk, azt tapasztaljuk, hogy
egyre több a kiskert, a hobbitelek. Ezek
a gonddal és szeretettel megművelt ker
tek a hasznosítható termékek (zöldség,
gyümölcs) előállításán felül nagyon sok
embernek biztosíthatnak - rohanó, zak
latott világunkban - kikapcsolódást, és
nemes foglalatosságot.

A kertek tulajdonosai döntő többsé
gükben fiatal, vagy középkorú embe-

Nagykereskedők,viszonteladók,
magánszemélyek figyelem!

Házinyúl olcsón!
AGyomaendrődi Nyúl Kft. az alábbi

termékeit ajánlja afogyasztókfigyelmébe:
nyúl- Y2 kg-os csomagolásban 81 Ft
gerinc
nyúlcomb %kg-os csomagolásban 72 Ft
nyúl-
lapocka Y, kg-os csomagolásban 46 Ft
nyúl-
oldalas y, kg-os csomagolásban 20 Ft

Egész nyúl 80 Ft/kg

Érdeklődni lehet telefonon a31-535-ön,
vagy személyesen Gyomaendrőd,

Körösladányi út 3. szám alatt
Árukiadás:

minden héten pénteken 7-től 10 óráig

rek. Közülük sokan szívesen tanulná
nak idősebb, tapasztalt kertbarátoktóJ.
Az idősebbekörömmel adnák át tapasz
talataikat, módszereket, eljárásokat
a fiataloknak.

Várják ezeket az érdeklődő embere
ket körünkbe, ahol az ismeretszerzésen
túl, a jó hangulatú beszélgetések során
igazi "kertbarátságok" születnek.

Végezetül hadd idézzem a kondorosi
kiállítás megnyitóján elhangzott, Tesse
dik Sámueltől származó szép gondolato
kat: "A zajos örömöket, mulatságokat
és kedvteléseket sohasem szerettem, de
a természet szépségeiben kertemben,
a vetésekben és szőlőskertemben, saját
és mások gyermekeiben, a kertészke
désben és méhészetben nagy gyönyörű

ségem volt, s ezek körül oly sok mulat
ságot találtam, bogy mindig vidor és elé
gedett voltam."

Varga Gyuláné

Értesítjük aLakosságot,
hogy 1990. október 29-3D-án

Lomtalanítási akciót
szervezünk Gyomaendrőd egész tefÜletén

Kérjük, hogy ajelzett napokon és területeken
reggel 8óráig akapuk elé készítsék kí

aháztartási szemetet éslomot kötegelve,
illetve zsákokban

Eső esetén szilárd burkolatú út mellé kérjük
aszemetet kirakni

Ömlesztett anyagot, trágyát az akció
keretében nem szállitunk el!

Tájékoztatjuk továbbá alakosságot,
hogya legközelebbi lomtalanítási akció

1991 tavaszán lesz,

aközbensö időpontban szemetet,
Jomot közterületen elhelyezni tilos!

Műszaki és Termelésel/átás
felügyeleti Osztály

5



1990. OKTÓBER GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Képviselő-választás

Mint olvasóink előtt is ismeretes, a helyi önkormányzati képviselő-választás első fordulója
ismételten az urnák elé járulhattak, hogy megválasszák azt a 19 képviselőt,

Az alábbiakban akétfordulós választás

n. forduló
eredményei

1321 fő 1322 fó
347 fó (26,27%) 389 fó (29,43%)

339 szavazat 373 szavazat

II. forduló
eredményei

I. forduló
eredményei

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Választójogosultak száma
Szavazóként megjelentek száma
Érvényes szavazatok száma
Halászné Dr. Balogh Erzsébet

FIDESZ-SZDSZ 62 18,29% 37 9,92%
Hangya Lajosné Honism. Egy. 118 34,81% 169 45,31%
Izsó Sándor MDF 'előttje 130 38,35% 150 40,21%
Pápai László MSZDP jelöltje 16 4,72% 10 2,68%
Torma Béla POFOSZ jelöltje 13 3,83% 7 1,88%

A 4. sz. választókerül~épviselője HANGYA LAJOSNÉ

I. forduló
eredményei

1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Választójogosultak száma 1312fó 1313 fó
Szavazóként megjelentek száma 498 fó (37,96%) 426 fó (32,44%)
Érvényes szavazatok száma 483 szavazat 416 szavazat
Csapó Gyula független jelölt 78 16,15% visszalépett
Dr. Gedei Margit MDF jelöltje 141 29,19% 167 40,14%
Homok Lászlóné MSZP jelöltje 56 11,59% 64 15,38%
Krucsó László POFOSZjelöltje 61 12,63% 48 11,54%
Szabó József MSZDP jelöltje 18 3,73% 16 3,85%
UgorIstván SZDSZ jelöltje 79 16,36% 74 17,79%
Vass Ignác független jelölt 50 10,35% 47 11,30%

Az 1. sz. választókerület képviselője DR. GEDElMARGIT

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Választójogosultak száma 1328 fó 1327 fó
Szavazóként megjelentek száma 487 fó (36,67%) 400 fó (30,14%)
Érvényes szavazatok száma 465 szavazat· 384 szavazat
Dr. Farkas Zoltán SZDSZ jelöltje 221 47,53% 178 46,35%
Gecsei Tamás független jelölt 23 4,95% 28 7,29%
Katona Lajos MSZPjelöltje 91 19,57% 81 21,09%
Köszi Ottó MSZDP jelöltje 71 15,27% 58 15,10%
Seprenyi Lajos FKgP jelöltje 59 12,69% 39 10,16%

A 2. sz. választókerület képviselője DR. FARKAS ZOLTÁN

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Választójogosultak száma 1308 fő 1309 fő

Szavazóként megjelentek száma 513 fő (39,22%) 513 fő (39,19%)
Érvényes szavazatok száma 501 szavazat 507 szavazat
Babos László független jelölt 46 9,18% 10 1,97%
Botos Lajosné Honism. Egy. 62 12,38% 41 8,09%
Dr. Frankó Károly független jelölt 208 41,52% 310 61,14%
Jenei Bálint MSZDP jelöltje 102 20,36% 88 17,36%
Kis·Kéry György FKgP jelöltje 18 3,59% 8 1,58%
Dr. Veréb Lajos SZDSZ jelöltje 6512,97% 50 9,86%

Az 5. sz. választókerület képviselője DR. FRANKÓ KÁROLY

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Választójogosultak száma 1315 fö 1318 fő

Szavazóként megjelentek száma 452fő (34,37%) 429 fő (32,55%)
Érvényes szavazatok száma 433 szavazat 413 szavazat
Dankó Mihály MSZP jelöltje 19 4,39% 13 3,15%
Dr. Kocsis Imre MSZDP jelőltje 22 5,08% 12 2,91%
Kruchió Lajos független jelőlt 111 25,64% 151 36,56%
Molnár Albert független jelölt 43 9,96% 29 7,02%
R. Nagy János független jelölt 26 6,00% 18 4,36%
Sipos Tas Töhótöm MDF jelöltje 155 35,80% 166 40,19%
T'unár János független jelölt 32 7,39% 24 5,81%
Varga Ágnes SZDSZ jelöltje 25 5,77% visszalépett

A 3. sz. választókerület képviselője SlPOS TAS TÖHÖTÖM

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Választójogosultak száma 1300 fő 1304 fő

Szavazóként megjelentek száma 358 fó (27,54%) 360 fő (27,61%)
Érvényes szavazatok száma 349 szavazat 352 szavazat
Foglár Mihály MSZP jelöltje 31 8,88% 28 7,95%
Jenei István független jelölt 26 7,45% vissz alépett
Kiss Lajos FKgP jelöltje 53 15,19% 32 9,09%
Knapcsek Béla független jelölt 131 37,54% 175 49,72%
Megyeri Ferenc MSZDP jelöltje 11 3,15% visszalépett
Szabó Libor SZDSZ jelöltje 58 16,62% 89 25,28%
T'unár Imre független jelölt 39 11,17% 28 7,95%

A 6. sz. választókerület képviselője KNAPCSEK BÉLA

A pártlistákra leadott szavazatok alapján a Magyar Demokrata Fórum 3 mandátumot szerzett
aMagyarországi Szociáldemokrata Párt, aFüggetlen Kisgazda-, Földmunkás és

Az így elosztottkilenc mandátumotaz alábbiszemélyek
Dr. Kovács Béla (Magyar Szocialista Párt), Kun Lászlóné, Dávid Mátyás, Homok Béláné (Magyar

Szövetsége), JeneiBálint (MagyarországiSzociáldemokrata Párt), Hunya Lajos (Független
A VálasztásiBizottsága19képviselőnek október 15-én átadta amegbízólevelet.
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helyi eredményei
1990. OKTÓBER

a csekély megjelenési arány miatt eredménytelen volt, így október 74-én a választópolgárok
aki Gyomaendrőd város önkormányzati testületét alkotja majd.
eredményeit ismerhetik meg.

II. forduló
. eredményei

r. forduló II. forduló
eredményei eredményei

7.SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
Választ6jogosultak száma 1259 fó 1260 fó
Szavaz6ként megjelentek száma 484 fó (38,44%) 474 fó (37,62%)
Érvényes szavazatok száma 459 szavazat 452 szavazat
Bacsó ZOltán független jelölt 37 8,06% 18 3,98%
D6gi János cigány etnikai 31 6,75% 25 5,53%
Gellai J6zsefné független jelölt 141 30,72% 112 24,78%
Gellai Máté MSZDP jelöltje 40 8,71% 30 6,64%
Poharalec Lászl6 független jelölt 33 7,19% 8 1,77%
Szilágyi Imre MSZMP jelöltje 46 10,02% 18 3,98%
Dr. Valach Béla független jelölt 76 16,56% 241 53,32%

A 7. sz. váIasztókerület képviselője DR. VALACHBÉLA

I. fordul6
eredményei

10. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Választ6jogosultak száma 1237 fó 1228 fö
Szavaz6ként megjelentek száma 326 fö (26,35%) 356 fó (28,99%)
Érvényes szavazatok száma 316 szavazat 339 szavazat
Dávid István MSZMP jelöltje 37 11,71% 28 8,26%
Horváth Mihály független jelölt 8 2,53% 12 3,54%
Dr. Jánosik Bertalan független jelölt 59 18,67% visszalépett
Dr. Koleszár J6zsef független jelölt 75 23,73% 145 42,77%
Márton Gábor Honism. Egy.-MDF 107 33,86% 123 36,28%
Par6czai ZOltán FIDESZ jelöltje 20 6,33% 31 9,14%
Szakálos Tibor MSZDP jelöltje 10 3,16% visszalépett

A 10. sz. választókerület képviselője DR. KOLESZÁR J6ZSEF

A pártlistára leadott szavazatok alakulása a két fordulóban:

I. fordul6 II. forduló
össz. szav. % össz. szav. %

Cigány kisebbségi lista 51 1,23 53 1,39
Magyar Szocialista Párt listája 368 8,90 343 8,99
Magyar Demokrata Fórum listája 1097 26,54 910 23,87
Honismereti Egyesület listája 552 13,36 599 15,71
Magyar Szoc. Munkáspárt listája 171 4,14 204 5,35
Szabad DemokratákSzövetsége listája 665 16,09 543 14,24
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

listája 349 8,44 398 10,44
Politikai Foglyok Szóv. listája 79 1,91 133 3,49
Független Kisgazda-,

Földmunkás és Polgári Párt listája 487 11,78 320 8,39
Fiatal Demokraták Szóv.listája 312 7,55 309 8,11

8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

Választ6jogosultak száma 1221 fó 1222 fő

Szavaz6ként megjelentek száma 444 fó (36,36%) 363 fó (29,71%)
Érvényes szavazatok száma 422 szavazat 355 szavazat
Balázs Imre Honism. Egy. 114 27,01% 143 40,28%
Dávid Mátyás MDFjelöltje 32 7,58% 31 8,73%
Farkasinszki Lajos független jelölt 48 11,37% visszalépett
Giricz Máté MSZDP jelöltje 9 2,13% 10 2,82%
Gyuricza Zoltánné független jelőlt 17 4,03% 12 3,38%
Paulik Zsuzsanna független jelölt 71 16,82% 65 18,31%
Dr. Rácz Csongor független jelölt 83 19,67% 63 17,75%
Vaszk6AndrásFIDESZjelöltje 48 11,37% 31 8,73%

A 8. sz. választókerillet képviselője BALÁZS IMRE

9. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET

VálasltÓjogosultak száma 1249 fö
Szavaz6ként megjelentek száma 516 fó (41,31 %)
Érvényes szavazatok száma 489 szavazat
Farkasinszki Sándor MSZP jelöltje 55 11,25%
Gellai J6zsefHonism. Egy. 310 63,39%
Hunya Lajos FKgP jelöltje 60 12,27%
Karsai Gábor független jelölt 34 6,95%
Kovács Károly független jelölt 30 6,13%

A 9. sz. választókerilletben a szeptember 3O-i első fordulóban sikerült
megválasztani a képviselőt GELLAI J6ZSEFszemélyében

Választójogosultak száma

Szavaz6ként megjelentek száma:

Érvényes szavazatok száma:

12 850 fó 12 852 fó

4425 fö (34,44%)4078 fó (31,73%)

4 133 szavazat 3 812 szavazat

meg, a Magyar Szocialista Párt, a Honismereti Egyesület, a Szabad Demokraták Szövetsége,
Polgári Párt, valamint aFiatal Demokraták Szövetsége pedig 7-7 mandátumot.
kapták meg (a listán elfoglalt helyükalapján);
Demokrata Fórum), Vaszkó Irén (Honismereti Egyesület), Dr. Veréb Lajos (Szabad Demokraták
Kisgazda-, Földmunkás és PolgáriPárt), valamintPocsajiZsolt (FiatalDemokratákSzövetsége).
Azönkormányzatiképviselő-testület első, alakuló ülésétpedig október 78-án tartotta meg.
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A 895-ben megkezdődött magyar
honfoglalás nem valamiféle légüres tér
be érkezett ide a Kárpát-medencébe.
A korabeli politikai helyzet tette lehető

vé a magyarok térfoglalását, ott ahol
nem laktak mások és gazdálkodásuknak
megfeleltek a viszonyok. Hogy ez pon
tosan hogyan zajlott le - a kétségtelenül
fegyveres erővel végrehajtott foglalás
tényének megkérdőjelezése nélkül 
a régészeti adatok adhatnak választ.
Többek között, más őstörténeti kérdé
sekre is megoldást keresve, az Alföldön
és közelebbről a Körösök völgyében is
ezért végzünk kutatásokat. Tudjuk,
hogy az Alföldön, "az avar pusztákon"
és a folyóvölgyekben, a már VIII. szá
zadtól szinte teljesen letelepedett élet
módot folytató avarok és részben velük
együtt, különféle szláv népcsoportok
laktak, ám pontos elhelyezkedésükről,

kultúráj ukról még elég keveset tudunk.
Az Alföld déli, délkeleti részein, való
színűleg egészen a Körösökig, az avaro
kon kívűl bolgár-szláv népességgel is
kell számolnunk a IX. század második
évtizedétől kezdve. Az Avar Kaganá
tust 803-ra ugyan leverték a frankok és
bolgárok, de annak népe, leszármazot
taik személyében, tömegesen érhette
meg a magyar honfoglalást, majd vele
össze is olvadt, így vált az őseinkké.

A Magyar Tudományos Akadémia
Régészeti Intézetének nagyszabású te
repmunkája, az ún. Mikrorégió terüle
tén folyik immár közel egy évtizede. Az
ásatásokat megelőzően a Magyarország
Régészeti Topográfiája környékbeli és
a város területén lefolytatott munkála
tai vették számba, illetve kutatták fel
a régészeti emlékeket. Ennek a sorozat
nak az ide vonatkozó kötete tavaly már
meg is jelent. Akit közelebbrőlérdekel
szülőföldje, lakóhelye ősi története, az
nagy haszonnal forgathatja.

A topográfiai felderítő munkák után
került sor több helyen kisebb, vagy na
gyobb ásatásra. 1986-ban kezdtük meg

az endrődi Szigetvári-tanyán azt a feltá
rást, amely a még 1938-ban véletlenül
napvilágra került két csontváz nyomán
indult meg. Összesen öt nyáron dolgoz
tunk a helyszínen, élvezve a Szigetvári
család szíves vendégszeretetét és segít
ségét. A rendszeres feltárás nyomán ki
derült, hogy laza sorokba rendeződött,

VIII. századi avar temetővel van dol
gunk. Korábbi avar sírokra már régeb
ben is rábukkantak gátépítés során End
rőd határában, de a késői avar korból ez
az egyetlen, amit ismerünk.

Az idén az ásatást lényegében befe-

Ásatások
aSzigetvári

tanyán

jeztük. Összesen 53 avar kori sírt tár
tunk fel, melyeket a felszínen semmi
sem jelölt. Jóllehet sikerült alaposan
körülhatárolnunk ezt a kis temetőt, de
nincs kizárva, hogy tőle 50, vagy akár
száz méterre lehet még egy .sírcsoport.
A temető egész sor érdekes jellegzetes
séggel bír. Mindenekelőtt megdöbben
tő és szokatlan a szegénysége. Megdöb
bentő annak ellenére, hogy jól tudjuk
már azt, hogy az Avar Kaganátus népe
társadalmilag nem volt egyöntetű. Nem
találtunk a sírokban sem aranyat, sem
például lovat, de még cserépedényeket
is igen ritkán, jóllehet az utóbbiak az
avar temetők gyakori leletei. A sírok tá
jolása, azaz a fejek iránya eléggé egyön
tetű, ÉNY-nak fektették a holtakat. Az
eltemetettek nagyobb része felnőtt, sok

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

azonban a gyerrneksír is. Statisztikai
módszerrel valószínűsíthetjük, hogy
hány tagból is állt ez a kis közösség.
Évente három elhalálozást véve alapul,
legfeljebb negyven évre tehetjük azt az
időszakaszt, ami alatt ezen a helyen
együtt laktak, de valószínű, hogy még
rövidebb ideig élt itt együtt a vagy 15-18
tagú közösség. Voltak közöttük vagyo
nosabbak, tehetősebbek, ez abból is lát
ható, hogy egyes férfiak magukkal vit
ték a másvilágra a szép, díszes rézvere
tekkel ékes öveiket is, ami csak a szabad
harcosokat, családfőketillette meg álta
lában. Az asszonyok, a nők közül csak
egy kislány sírját említhetjük meg, aki
vel sok-sok színes üveggyöngyöt temet
tek el, amelyek - import lévén - nem
voltak olcsó ékszerek annak idején.

Az eddig igen nagy számban megta
lált VI-IX. századi avar temetőkmellett
csak ritka esetben sikerült fellelni falu
juk helyét. Tavaly, a lelőhelyünk köze
lében, dr. Jankovich Dénes kollégám
járt szerencsével, aki a szomszédos ala
~ dombháton megtalálta az egyik
avar lakóház maradványait is, a későbbi

magyar házmaradványok közelében.
Az Árpád-kori magyar falu egykori
egyik háza pedig az általunk fel tárt avar
temető egyes sírjait vágta át. Tehát
a XI. században már nem tudták azt,
hogy avar temető helyén laknak ...

Szarvas felé haladva még egy, VIII.
századi avar temetőt fedeztek fel az el
múlt években, és még néhány kilomé
terrelodább, Szarvas vasútállomásánál
ugyanebből a korból egy nagy temetőt

tártak fel. Mindkettő jóval gazdagabb
lakosoké volt egykor.

A mi szerény kis leleteinken kivűl,

melyek többsége egyszeru vascsat, vagy
vaskés, sokkal érdekesebbek tudomá
nyos szempontból az embertani marad
ványok, vagyis a csontok, melyeket
dr. Kiszely István antropológus fog
megvizsgálni és értékelni. Első látásra is

(Folytatás a 9. oldalon)

A felső talajréteg lehántása géppel (Lenin Tsz)
ErdélyiIstván felvétele, 1990
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Jánovszky György

Megtisztelő

látogatás
városunkban

Nem mindennapi rendezvény megtartásá
ra került sor 1990. szeptember 20-án a Kato
na József Művelődési Központban. A Ma
gyar Irodalomtörténeti Társaság rangos elő

adók meghívásával itt tartotta soron követ
kező vándorgYÜlését. Erre az alkalomra ha
zánk minden tájáról mintegy hatvan meghí
vott középiskolai tanár érkezett. Vendége
inknek módjukban állt jobban megismer
kedni településünk nevezetességeivel, mivel
a helyi Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzak
közép- és Szakmunkásképző Iskola adott ott
hont háromnapos kirándulásunknak. Innen
jutottak el másnap és harmadnap Mezőbe

rénybe illetve Szarvasra is.
A helyi program középpontjában - a Kner

emlékmű megkoszorúzásán túl - a száz éve
született Kner Imrére emlékező előadások

voltak. Olyan neves személyiségek emelked
tek szólásra, mint helyi szülötlünk, Szilágyi
Ferenc író, Haiman György Iparművészeti

Főiskola professzora, Kabdebó Lóránt a pé
csi Janus Pannonius Egyetem irodalomtörté
nésze, tanszékvezető tanár. Előadásaikban

szakmai szempontból méltatták a Kner csa
lád értékteremtő tevékenységét. E napon
alakították meg Gyomaendródön a társaság
Békés megyei Tagozatát, egyben megválasz
tották kilenctagú vezetőségét is.

Vendégeink itt-tartózkodásuk alatt megte
kintették gyomai részen a Kner Nyomdaipari
Múzeumot, endrődi részen a Tájházat. Elis
meréssel szóltak az itt látottakról, egyben
tetszésüket is kinyilvánították a Hármas-Kö
rös ezen szép természetvédelmi területéről.

Úgy ítéljük meg- értékelve a találkozást-,
az ilyen és ehhez hasonló rendezvények jól
szolgálhatják a jövőben is városunk érdekeit.
Hasznos lehet, ha kis hazánk minden tájára
eljut a Gyomaendrődön ápolt, őrzött érté
kek híre.

E sorokban szeretném megköszönni a he
lyi Bethlen Gábor Szakközépiskola és a Ka
tona József Művelődési Központ dolgozói
nak közreműködését, akik igazi vendégsze
retettel adtak otthont a Magyar Irodalomtör
téneti Társaság tagjainak. Vendégeink úgy
nyilatkoztak, hogy máskor is szívesen láto
gatnak városunkba.

megfelelő deviza tartható otthon. A
megszerzett többletet devizaszámlára
lehet (kell) helyezni, vagy 8 napon belül
fel kell ajánlani megvételre az ál
lamnak.

Október l-jétől kétezer forintra
emelkedett az országból alkalmanként
kivihető forint mennyisége, maximum
500 forintos címletekben. Ugyanis 400
forint benzinpénzbőlma már csakugyan
nem lehet eljutni Hegyeshalomtól
mondjuk Békéscsabáig. VÁ.

VIZÁRÓl

Tóth László

DA

Saját vagyon 100 fo rintjára jutó

Állami gazdaságok száma: 116
Körösi Állami Gazdaság helyezése 44.

A saját vagyon 100 forintjára jutó
eredmény 2,60 Ft
pénzjövedelem 7,20 Ft
összes jövedelem 18,90 Ft

Halászati termelőszövetkezetek szá
ma: 13
Viharsarok Halászati Tsz helyezése 4.

A saját vagyon 100 forintjára jutó
eredmény 5,50Ft
pénzjövedelem 6,80 Ft
összes jövedelem 52,50 Ft

Termelőszövetkezetekszáma: 1121

Nemrégiben elterjedt a hír, hogy a
magyar állampolgárok hamarosan bár
mennyi valutát tarthatnak otthon, és
hogy feketén is lehet valutát vásárolni,
csak a vételár ne haladja meg lényege
sen a hivatalos árfolyamot.

A napokban tartott sajtótájékoztatón
a pénzügyi és igazságügyi helyettes ál
lamtitkárok cáfolták e híreket. A kor
mány által elfogadott Btk.-módosítás
ugyanis a következő alapelvre épül:
minden devizagazdálkodást sértő cse
lekményeket, amelyeket idáig tilalma
zott ajog, ezután is büntetni fogja- csak
éppen a bűncselekmények egy része
szabálysértéssé válik. A bűncselekmény

nem ötezer, hanem húszezer forintos ér
tékhatárnál kezdődik. A bűntett és
a vétség között pedig az ötvenezer forin
tos összeg von határt.

Ha a Parlament is elfogadja a Btk. ja
vasolt módosítását, akkor a jövő év ele
jétől csak az követ el bűncselekményt,
aki a hivatalostól eltérő árfolyamon ad,
vagy vesz valutát. Természetesen a "fe
kete" vétel és eladás ténye önmagában
is tiltott: szabálysértésnek minősül.

Bűncselekmény marad a valuta enge
dély nélküli kivitele, valamint a deviza
értékre szóló követelés be nem jelen
tése.

Továbbra is csak négyezer forintnak

eredmény pénzjövedelem összes jövo

4,00 Ft 9,70 Ft 29,60 Ft
2,00 Ft 9,50 Ft 33,90 Ft
2,50 Ft 9,00 Ft 31,40 Ft
4,20 Ft 7,50 Ft 31,20 Ft

224.
257.
311.
472.

Helye
zés

RANGSOROLÁS MUTATÓK ALAPJÁN

A fenti mutató alkalmazása csak egyfajta megközelítést jelent, más mutatók alkal
mazásával a sorrend is változhat.

Béke Mgtsz
Lenin Mgtsz
Alkotmány Mgtsz
Győzelem Mgtsz

Megnevezés

A MÉM felügyelete alá tartozó mező

gazdasági vállalatok, gazdasári. ered
ményesség szerinti sorrendje az 1989.
évi adatok alapján egyetlen komplex
mutató alapj án került megállapításra,
mégpedig a saját vagyon és a munkabér
együttes összegének száz forintjára jutó
pénzjövedelem(tisztaeredmény+érték
csökkenési leírás) alapján.

A son-endet a mezőgazdasági Üle
rneknél szektoronként állapították meg.
Az egyszerúsített kettős könyvvitelt al
kalmazó gazdaságokat külön csoport
ban értékelték.

A gyomaendrődi üzemek rangsorolá
sa a következő:

(Folytatás a 8. oldalról)
szembetűnő, hogy a férfiak egy része,
de néhányan a nők közül is, igen magas
termetűek voltak. Életkoruk pontos
meghatározása is nagyon fontos lesz
a fajtajellegek mellett, hogy meg tudjuk
válaszolni a velük kapcsolatos történeti
kérdéseket.

Hová tűnt ez a kis közösség? Talán
a IX. század második évtizedében dél
felől ide behatoló bolgárok késztették
távozásra, vagy még egy ideig itt éltek?
Ez utóbbit abból lehet sejteni, hogy az
Avar Kaganátus korában, tehát egészen
annak 803-ban bekövetkezett bukásáig
voltak használatban, ilIetve készítettek
a szabad ember viseletéhez szigorúan
hozzátartozott, rézveretes bőröveket.

Az általunk feltárt sírokban ezek az
övek már csak hiányosan, azaz nem az
összes vereteikkel vannak képviselve,
ilyenekhez hozzájutni nehezen lehetett.
Mivel nincsenek a sírokban korabeli
pénzek, nehéz azok pontos korát megál
lapítani, így egyelőre csak azt mondhat
juk a rézből készült övveretek stJ.1usa
alapján, hogy a temetőt a VIII. század
ban használták.

Ezekre, és a hasonló kérdésekre csak
akkor fogunk tudni felelni, ha megtalál
juk a környéken a többi hasonló korú
temetöt és a VIII-IX. századi falvak
maradványait is, amelyek csekély nyo
mait már Gyomaendrődhatárának több
pontján is felfedezték a föld felszínén.

Dr. Erdélyi István
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Pulykakakast kéne venni,
de még inkább eladni

Az endrődi határban egyre-másra új
állattartó épületek épülnek. ~pítői

a pulykások. A Béke Tsz szervezi a ter
melést a Gallycoop szarvasi baromfi-fel
dolgozó részére.

Úgy tudjuk, a libatartás az előző évek
fellendülése után gödörben van, a ter
melő örül, ha valaki egyáltalán fizet a li
báért. A pulykatartás ma jó üzletnek tű

nik, de hosszabb távon is az lesz-e? Er
ről beszélgettünk Csákváriné Csordás
Judittal, aki fő szervezőjea pulykaneve
lésnek, integrálásnak.

- Mekkora nagyságrendű pulykater
melésről van szó?

- ~vi ötszázezer darab pulyka előne

velésére és hizlalásának integrálására
kötött 10 éves megállapodást termelő

szövetkezetünk a Gallycoop Keltető és
Feldolgozó RT-gal.

- Több ezer négyzetméter területű

ólak épülnek, amelyek még külső szem
lélőszámára sem tűnnekolcsó mulatság
nak. Mennyibe kerülhetnek ezek az
ólak, s a beruházásnak milyen forrásai
vannak?

- Ezeket az ólakat, telepeket magán
vállalkozók építiJc. A beruházások költ
ségeit tőlük kellene megkérdezni.
A forrásról annyit, hogy a Gallycoop tő

kés piacra történő termelése alapján az
l\1NB kedvezményes kamatú hiteleket
biztosított a vállalkozóknak ötéves lejá
ratra.

- S a vállalkozó mire számíthat az
Önök számítása szerint jövedelemben,
egyáltalán mikor térül meg ez a beru
házás?

- Várhatóan - bár napjaink egyre
emelkedő árai, változó piaca miatt na
gyon nehéz, szinte lehetetlen évekre
előre tervezni - 4,5-5 év alatt megtérül
nek ezek a beruházások, majd ezt köve
tően lehet személyes, kézzelfogható jö
vedelemhez jutni. Úgy gondolom, ez
tisztességes hasznot jelent.

- A pulykanevelő elkészült, megigé
nyelték az állományt. Mit kell ezután
a termelőnek csinálni? Egy átlagosnak
mondható alapterületű ólban történő

hizlalásnak mekkora a munkaerő-szük

séglete?
- Az épületek ezer négyzetméter

alapterüleruek. Átlagosan, a komplett
telepek esetében, melyek hatezer négy
zetméteresek, 3 fő gondozó és 1 fő éjje
liőr teljes mértékben el tudja látni azo
kat a feladatokat, melyek a hizlalás ide
je alatt (6-21 hetes kor közötti időszak)
szükségesek. A feladatokat tájékozta
tók alkalmával és leírt technológiában
közöltük a termelőkkel, ezenkívül fo
lyamatosan ellenőrizzük, segítjük mun
kájukat, azaz integráljuk a termelést.

- Az első kispulykák megérkeztek.
Ön hogyan élte át az első szállítmány iz
galmát?

- Július második felében fogadtuk az
első napospipéket, s azóta már nyolc- ..
vanezer darabot kiszállítottunk a hizlaló
telepekre a termelőknek. Most ismét
feltöltés alatt áll a nyolcezer négyzetmé
teres előnevelő telep. Szóval megindult
a folyamatos pulykanevelés, hizlalás.

Az első pipeszállitmányt természete
sen nagy izgalommal vártam a telep do1-

gozóival együtt, hiszen ez az épületek,
berendezések, s a dolgozók vizsgája
volt.

Meg kell mondanom, hogy az eddigi
eredmények nagyon jók mind az előne

velésben, mind pedig a hizlalásban.
- Önök több termeltető céggel is kap

csolatban állnak. Miben különbözik az
izraeli érdekeltségű Gallycoop mondjuk
egy hazai baromfifeldolgozó cégtől az
eddigi tapasztalatai szerint?

- Kemény feltételeket szabtak, a tar
tási körülményeket, higiénét, állat
egészségügyi hátteret illetően. Ezek fo
lyamatos betartását rendszeresen ellen
őrzik. így a Gallycooppal való kapcsola
tunk szorosabb, mint a hazai baromfi
feldolgozókkaL Azt azonban tudni kell
ehhez, hogy a Gallycoop által termelte
tett pulykának vágásig mycoplasina
mentesnek kell lennie. Ez a betegség
a hazai baromfiállományban általáno
san előfordul, ezért fontos a szigorú fel
tételrendszer megtartása.

- Végezetül a pulykanevelésből Ön
szerint mit profitál a település, mert vég
ső s~n az a jó, ha az ami az egyénnek
hasznos, a közösségnek is hasznos le
gyen, vagy legalábbis ne ártson?

- Úgy gondolom, hogy a település
számára ezek a beruházások előnyösek,

mert az eddig megszokott útszéli össze
tákolt bódék helyett rendezett, zárt ál
lattartó telepek létesültek, valamint az
sem mellékes, hogy a termelők pulyka
hizlalás után fizetett adója a helyi ön
kormányzatot fogja gazdagítani.

- A termelóknek és Önöknek is sok si
kert kívánok, köszönöm a tájékoztatást.

H.M.

BEINSCHR6TH KÁROLY

"Arva rigó

Öregszőlőtől Nagylaposig épülő ólak
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Árva rigó ében-feketében
meghalt párját siratgatja régen.
Bús éneke messze hangzik, messze.
Nyugovása lesz-e vajon? Lesz-e?

Énekét il szép estének zengte,
míg sötétté vált a naplemente.
Csöppnyi szívben óriási bánat,
s nem adhatja át az éjszakának.

Árva rigó ében-feketében
búcsúdalát elsiratta régen;
fájdalmasan elnémult azóta,
rátalált a roppant végzet-óra.

APRÓHIRDETÉS

Bontott vályog eladó
Érdeklődni:Fáy András utca 35. szám alatt

Bajcsy-Zs. u.13. sz. alatt 2 szobás családi lW:eladó.
Érdeklődni: Zrínyi Miklós u. 49. szám alatt 16 óra
után.



GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

KEDVES ÜGYFELÜNKl
Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy közeledik október 31. a

TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP
Ebben az évben is ünnepi műszakot tartunk

NYI1VATARTÁSIIDÓ:
okt. 29. hétfő fél B-18-ig
okt. 30. kedd fél B-18-ig
okt. 31. szerda fél B-18-ig

1990. OKTÓBER

Mindhárom napon:
minden betét után at összegtől függően ajándékot adunk, és kávéval kedveskedünk

Tájékoztatásul közöljük, hogya kamatozó betéteknéI14%, 19%, 20%-os, análunkváltottTakaréklevélre már
egy év eltelte után évi 21,6%-os nettó kamatot fizetünk

Többfajta rövid és hosszabb időre leköthető értékpapírral is ügyfeleink rendelkezésére állunk
Aki takarékszövetkezetünknél 1000 Ft-os részjegyet vált,

SORSJEGYET KAP!!! NYEREMÉNY 2db MARUn 800-as gépkocsi!

Sorsolás 1991. március hó
Szeretettel várja ÖNÖKET

Takarékszövetkezetünk Igazgatósága és minden dolgozója

A Társadalmi Egyesülések Szövetsége (TESZ)
Békés Megyei Szervezete

RAJZPÁLVÁZAT-ot hirdet
óvodás és általános kisiskolás korú gyermekeknek

A pályázat témája:

A MI CSAbÁDUNK
Célja: agyermekekfigyelmét, érzelmeit acsaládra kívánjuk

irányítani. Ezértapályázók bármilyen, életkoruktól elvárható
rajztechnikával mutassák be családjuk életének

mindennapjait, mozzanatait (pl. együttvégzett munka,
tevékenység, kikapcsolódás, családi ünnepek, családi

események stb.)
A rajzok, festmények stb. mérete N4, N3

Apályázók az alkotások hátoldalán jólolvashatóan tüntessék
fel nevüket, életkorukat, lakcímüket

Határidő: 1990. november 20.
Apályaműveketfenti határidőig az alábbi címre kérjük
személyesen eljuttatni: TESZ (volt Hazafias Népfront)

Gyomaendrőd, Sallai utca 4.
Apályaművekből ez év karácsonyáig Békéscsabán

rajzkiállítást rendezünk
Valamennyi résztvevőt - szerény anyagi kereteinken belül 

megjutalmazunk
Gyomaendrőd, 1990. október 15.

Társadalmi Egyesülések Szövetsége

A Társadalmi Egyesülések Szövetsége (TESZ)
Békés Megyei Szervezete

IRODALMI PÁLVÁZAT-ot hirdet
általános iskolás korú gyermekeknek

A pályázat témája:

A MI CSALÁDUNK
Műfaja: vers, próza (elbeszélés, riport)

Célja: agyermekekfigyelmét, érzelmeit acsaládra
kívánjuk irányítani. Ezért apályaművek mutassák be

a család életét, mindennapjainak eseményeit,
örömét, gondját stb.

Határidő: 1990. november 20.
Apályaműveketfenti határidőig az alábbi címre kérjük
személyesen eljuttatni: TESZ (volt Hazafias Népfront)

Gyomaendrőd, Sallai utca 4.
Abenyújtott pályázatokvégén olvashatóan szerepeljen

a pályázó neve, életkora, lakcíme!
Kategóriánként és életkoronként alegjobb alkotásokból

folyamatosan megjelentetünk szervezés alatt álló
TESZ-HíRADÓNK-ban

Valamennyi pályázót- szerény anyagi kereteinken belül
megjutalmazunk

Gyomaendrőd, 1990. október 15.
Társadalmi Egyesülések Szövetsége
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Szeptember 23-án a hajnali órákban
a helyi orvosi ügyelet értesítette
a rendőrség ügyeletét, hogy az ügyele
ten megjelent F. L. gyomaendrődi la
kos, akit az éjszaka folyamán bántal
maztak. Megállapítást nyert, hogy
a sértett személy a késő éjszakai órák
ban érkezett lakására, majd nem sok
kal később két ismeretlen személy az
ajtót rátörte, és őt súlyosan bántal
mazta. A támadók a lakásból különbö
ző használati tárgyakat és készpénzt
vittek magukkal.

Az azonnali rendőri intézkedés
eredményeként a rendőrjárőr reggel
hat órakor előállította a rendőrőrsre

a bűncselekményelkövetéséve! alapo
san gyanúsítható V. T. és B. Z. gyoma
endrődi lakosokat. Az ügyben - őri

zetbe vételük mellett - folyik az el
járás.

Szintén szeptember 23-án hajnal
ban értesítették a dévaványi körzeti
megbízottat, hogy a helyi vasútállo
máson két ismeretlen személy bántal
mazta, valamint kirabolta Sz. T. dé
vaványai lakost. A MÁV-dolgozók
által adott pontos személyleírás alap
ján a bűncselekményelkövetésével

alaposan gyanúsítható B. L és S. T.
körösladányi lakosok eUen az eljárás
- őrizetbe vételük mellett - folyamat
ban van.

Szeptember 25-én délután fél 5 óra
kor a helyi ÁFÉSz 24. Sz. Napkeleti
bisztrójában H. Zs. és R. K. gyoma
endrődi lakosok ittas állapotban szó
váltásba keveredtek, majd különböző

berendezési tárgyakat törtek össze.
A két személy ellen garázdaság miatt,
a felszolgáló ellen lerészegítés szabály
sértés miatt az eljárás folyamatban
van.

Október 9-én éjfél körüli időben

a rendőrjárőr a Hármas-Körös gáton
igazoltatta, majd a rendőrőrsre előállí

totta T. J. gyomaendrődi lakost, aki
segéd-motorkerékpárján (zsákban) 14
darab nyulat szállított. Az elöállított
elmondta, hogy a nyulakat a Viharsa
rok Htsz Halfeldolgozójából - saját
munkahelyéről-Iopta.

Október 10-én 19 óra körüli időben
Gyomaendrőd külterületén az ún.
Kecskés-zugban aholtágban holtan ta
lálták Lamper Pál 68 éves békéscsabai
lakost, aki horgászás közben, feltehe
tően vízbe esett és megfulladt. A rend
őrség szakértők bevonásával vizsgálja
az esetet.

1990. szeptember 12-én 10 óra 10
perckor Palaghiv Costica román ál
lampolgár a gyomai Hármas-Körös
híd közelében személygépkocsiját

nem az út- és látási viszonyoknak meg
felelően vezette, ezért az út menti be
tonoszlopnak ütközött. Kb. 5000 fo
rint anyagi kár keletkezett.

Szeptember 12-én 11 óra 20 perckor
Popa Lucian román állampolgár a Le
nin út és Móra Ferenc utca keresztező

désében figyelmetlen, gondatlan veze
tése miatt nekiütközött az előtte hala
dó szintén román állampolgár által ve
zetett személygépkocsinak. Személyi
sérülés nem történt, az anyagi kár 8000
forint.

Szeptember 25-én a délutáni órák
ban Dévaványa belterületén feltartóz
tatásra került három román gépkocsi,
mert gyanú merült fel arra, hogy
a bennük tartózkodó román állampol
gárok Mezőtúr és Gyomaendrőd terü
letén különböző bÚllcselekményeket
követtek el. A három gépkocsiban
összesen öt férfi, 10 nő és hat gyermek
tartózkodott. Elmondásuk szerint
Ausztriába, illetve Németországba ki-

... vántak utazni, de az ottani hatóságok
a beutazásukat nem engedélyezték.
A személX,iépkocsik átkutatása nem
vezetett er~ényre, de mivel rendkí
vül brutális módon viselkedtek - ezen
a helyi lakosság is felháborodott - az
ország területéről kiutasításra ke
rültek.
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EMLÉKEZZÜNK!

November 3-án du. 15 órai kezdettel a gyo
mai, ugyanezen napon du. 16 órai kezdet
tel az endrődi köztemetőben "Halottak
napi" emlékműsorra várjuk mindazokat,
akik kegyeletüket e napon is leróják halot-

taik tiszteletére

Házasságkötések
Hanyecz Erzsébet és Gellai Zoltán, Bodor

Ágnes és Jónás Zsolt, Papp Erika és Földi
László, Mészáros Zsuzsanna és Juhász
Ferenc, Cséke Anikó és Gábor Attila
Ödön.

Születések

Tóth Ferenc és Kiss Erika fia Gergő, Mol
nár Attila Gábor és Szanisz!ai Katalin fia Dá
niel, Németh András és Tagai Ilona fia Csa-

ba, Szalai Mihály és Gellai Mária Adél fia
Zoltán, Ajtai Ferenc és Beinschróth Ilona fia
Ferenc, Pápai János és Baktai Rozália leánya
Szabina, Szilágyi Gyula és Benkó Jolán leá
nya Katalin.

Halálesetek

Kurílla Bálintné (szül.: Hegedüs Gizella),
Gyuricza Sándor (1901.), Uhrin Vince Imre
(1922.), Sugár Lajosné (szül.: Bella Piroska
1908.), Zöld Jánosné (szül.: Joó Lídia)

AFüggetlen Kisgazda-,
Földmunkás és Polgári Párt
értesíti a lakosságot, hogy

1990. november ll-én
vasárnap délután 2 órakor

aDéryné Művelődési Házban
kisgazdapárti

nagygyűlést tart

Előadók:

Nagy Ferenc József
földművelési miniszter, országos elnök,

Dr. Radványi Miklós
Washingtonból, mint tanácsadó,

Dr. Zsíros Géza
országgyűlési képviselő, megyei elnök

Mindenkit
szeretettel hív és vár

aKisgazdapárt
Vezetősége
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POLGÁRMESTER

dr. Frankó Károly
ALPOLGÁRMESTEREK

dr. Farkas Zoltán, GeUai József

Szín;aték három felvonásban?
(4. oldal)

"Ne vedd úgy a dolgokat, mint ahogyan bántalmazód azokat felfogja, se úgy, ahogyan
ő szeretné, hogy te felfogd. Vedd inkább azokat úgy, ahogyan a valóságban vannak."

(Marcus Aurélius)

Kedves Qlvasók, Gyomaendrőd Polgárai!
Engedjék meg, hogy az újonnan vá

lasztott képviselő-testület nevében
szeretettel és tisztelettel köszöntsem
Önöket. Köszönjük a bizalmat.

Megszületett az önkormányzat.
Megkezdtük felelősségteljes, szép
munkánkat, sok a tennivalónk. A fela
dat óriási, vállalkozásunk valóban bá
torságot igényel. Szeretnénk megfe
lelni - és idővel bizonyítani. Az alapo
kat szeretnénk lerakni - hiszem, hogy
építőkövei lehetnek egy szebb, tisz
tább világnak, ha velünk együtt ezt má
sok is akarják. Sok az ellendrukker, de
remélem a többség mellettünk áll, és
támogatni fogja tisztességes szándé
kunkat. Önökön is múlik, segítsenek,
hogy Gyomaendrődszép, kulturált te
lepülésként legyen számontartva.
Alapvető pénzügyi nehézségekkel

küszködünk, de szeretnénk minél ha
marabb visszaadni a Tornacsarnokot
gyermekeinknek, szeretnénk megol-

dani a közlekedést a két városrész kö
zött, és számtalan apró, bosszantó prob
lémát végérvényesen megszüntetni. Hi
szem, hogy sok minden nem csak pénzen
múlik, jó szervezéssel, hozzáállással

talán még előre is léphetünk. Szeret
nénk több munkahelyet, és verseny
képes, jól működő szolgáltatásokat,
kereskedelmet. Tudom, ehhez az is
kell, legyen aki tud majd vásárolni.
Nincsenek illúzióink, de amit itt ma és
holnap megtehetünk, azt nyílt, becsü
letes, mindenki számára hozzáférhe
tő, ellenőrizhető eszközökkel szeret
nénk megtenni.

Jó lenne, ha városunkban végre
nyugalom és békesség lenne, ha meg
szűnnének a pártviták, a valós és vélt
sérelmek, és aki most talán ellenünk
fáradozik, megértené: van egy közös
cél, ebben csak egyet akarhatunk: Egy
olyan jövőt, ahol mindenki egyenlő

eséllyel élvezheti az élet szépségeit,
gyermekei boldogulását, és békében
megöregedhet.

Szeretném, ha így lenne.
Tisztelettel: dr. Frankó Károly

polgármester
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Miről döntött
a képviselő-testület?

OKTÓBER 29. ---

- Dr. Frankó Károly személyében
megválasztotta a város polgármesterét.

- Dr. Farkas Zoltán és Gellai József
képviselőket társadalmi megbízatású al
polgármestereknek választotta.

- Dr. Frankó Károlyt és dr. Kovács
Bélát a megyei önkormányzat tagjainak
megválasztásához küldöttnek megvá
lasztotta.

- Gyomaendrőd Város Polgármeste
ri Hivatala elnevezéssel egységes hiva
tali szervezetet hozott létre.

- Jegyzői munkakör betöltéséhez pá
Iyázatot írt ki.

- Szervezeti és Működési Szabályzat
előkészítésére ideiglenes bizottságot
hozott létre.

---- NOVEMBER 8. ----

- Megalkotta ideiglenes szervezeti és
működési szabályzatát. Ennek kereté
ben: - pénzügyi ellenőrzési, ügyrendi és
jogi, városfenntartó és fejlesztő, kör
nyezetvédelmi, mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi és szolgáltatási, szociális
és egészségügyi, valamint kulturális, ok
tatási, sport és kisebbségi ügyekkel fog
lalkozó bizottságok alakítását határozta
el. - Előzetesen megtárgyalta kilenc
magánszemély, illetve társaság területi
igényét.

A kérelmek közül a volt szeméttelep
területén palackozott italok boltjának
elhelyezésére kért területigényt elutasí
totta.

NOVEMBER 13. ---

- Megtárgyalta az önkormányzat
pénzügyi helyzetét, s az 1991. évi pénz
ügyi tervezés irányelveit. Megállapítot
ta, hogy 1990. évben az intézmények
működése, valamint az önkormányzati
feladatok ellátásának feltételei - igaz
szúkösen - biztosított. Várhatóan 11
millió forintos hiánnyal zárul az év,
amely a szakmunkásképző iskola beru
házásából adódik.

Az önkormányzat 1991. évi pénzügyi
lehetősége - a jelenleg ismert szabályo
zórendszer alapján - várhatóan 350 mil
lió forint körül alakul, ami azonban
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reálértékben nem jelent számottevő

többletet az előző évhez képest.
- Az önkormányzat pénzügyi szám

láinak vezetésére az OTP helyi fiókjával
kíván szerződést kötni.

- A képviselő-testület a tanács által
1990. évre megigényelt 2600 OOO forint
lakástámogatási hitelkeretből még ren
delkezésre álló i 775 OOO forintot a fiata
lok első lakáshoz jutásának támogatásá
ra fordítja. Felkérte szociális és
egészségügyi bizottságát a kérelmek
vizsgálatára, majd a támogatási javasla
tok megtételére.

- Megyei önkormányzat tagjai ak
választásáboz dr. Ko!eszár Józsefet kül
döttnek megválasztotta.

- Dr. Frankó Károly polgármestert
a megyei közgyűlés tagságára jelölte.

- A testület a volt szeméttelep terüle
tén Shell benzinkút és kapcsolódó szol
gáltató (diagnosztikai szerviz, kocsimo
só) és kereskedelmi létesítmények elhe
lyezésével egyetértett, kinyilvánította
szándékát az ehhez szükséges terület
biztosítására. A területátadás konkrét
feltételei a vállalkozókkal történő tár
gyalás eredménye alapján később kerül
meghatározásra.

- A testület nem járult hozzá a gyo
mai piactér (Szabadság tér) RUW Kft.
terve szerinti beépítéséhez, mivel e te
rületen a piaci tevékenységet hosszabb
távon nem kívánja fenntartani.

- A Viharsarok Htsz részére a Ha
lászkert által elfoglalt terület - az önkor
mányzat tulajdonát képezi - eladásához
nem járult hozzá.

- Ugyancsak nem járult hozzá az Ok
tóber 6.-lakótelepen a KUNSÁG ABC
mellett vendéglátó egység elhelyezésére
kért területi igényekhez, mivel a pályá
zók elgondolását nem tartotta megfele
lőnek. A két településrész közötti terü
let városépítészeti átgondolása után
a későbbiekben lehetségesnek tartja
vendéglátóhely építésére pályázat kiírá
sát, részletes feltételek és elvárások
meghatározásával.

- A volt szeméttelep területén gépko
csimosó, valamint építőanyag-kereske

dés elhelyezésére nem adott területet,
mivel ezekről csak a Shell benzinkút te
rületi igényének tisztázása után lehet ér
demben dönteni.

PÁLYÁZATI
FELHívÁs!

AGyomaendrődi Híradó kiadója
pályázatot hirdet az újság

felelős szerkesztői

feladatainak ellátására
A pályázati feltételeket,
az újsággal kapcsolatos

elvárásokat Gyomaendrőd város
Polgármesteri Hivatala személyes

vagy közvetett megkeresés
alapján átadja, illetve megküldi

A pályázat benyújtásának
határideje:

1990. december 15.
Pályázatokat Gyomaendrőd város

polgármesteréhez kell
benyújtani.

-...

1990. november 28-án délelőtt

aKatona J. Művelődési Házban
(Kossuth L. utca 9.)

Városi
éradó napot

szervez
aVöröskereszt városi Vezetősége

Minden véradónkat
szeretettel várjuk

Avolt MHSZ,
mostani nevén DEFENZív KFT.

személygépkocs·.
vezetői

tanfolyamot
indít

november 27-én 17 órai kezdettel
Gyomaendrőd,

Felszabadulás út 11. sz. alatt

APRÓHIRDETÉS

Fiatal, érettségizett nó munkalehetöséget keres.
Telefon: 67/31-888
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Tornacsarnok iratok tükrében
A márciusi ünnepélyes átadás óta

- rövid üzemelés után - üresen kong
a csarnok. 1990-ben biztosan nem fog
senki itt tornázni.

Kiderült, hogy az építkezés során va
laki vagy valakik hibát követtek el.
A rendelkezésre álló iratanyagból tal
lózva úgy tűnik, mégma sem tudja senki
biztosan, bogy hol történt hiba. Az pe
dig csak akkor javítható, ha tudjuk an
nak forrását.

Nézzük mi derül ki apapírokból. KÖ
JÁL 1990. július 12-i laboratóriumi vizs
gálati jegyzőkönyve:"A mért PCP-érté
kek a megadott határértéken belül he
lyezkednek el, ellenben a formaldehid
koncentráció - kiszellőzött helyiségben
is-2,2-szeresen meghaladja a megenge
dett értéket. Hozzátesszük, hogy a vegyi
anyagok méregerőssége, illetve egész
ségkárosító hatás szerinti besorolása
alapján az említett két vegyület M-1
(erős méreg) és V-A (kifejezetten veszé
lyes) kategóriába tartozik." Építésügyi
MinőségellenőrzésiIntézet (ÉMI) 1990.
július 19-i szakvéleményéből: "Megren
delő előadta, hogy a tervektől eltértek.
Az eltérés lényegében az épületgépésze
ti terveket és az álmennyezet hőszigete
lését érintették. A légtechnikai berende
zések elhagyását, valamint a hőszigete

lés módosítását a költségek csökkentése
érdekében a beruházó tanács saját hatás
körében intézte. A vizsgálat során az
alábbiakat is meg kellett állapítani, ami
a tárgyhoz ugyan nem tartozik szorosan,
de tanulságos abból aszempont~ hogy
a tervtől való eltéréseknek milyen mel
lékhatásai keletkeztek."

"Osztályunk az AMINOCELL-t nem
vizsgálta. ÉMI alkalmassági vizsgálata
még nem történt meg. Az Orosházi Á.
G. által forgalmazott termékre ÉMI csak
"M" számon adott ki vizsgálati jegyző-

könyveket, melyeknek keretében a kivi
telezés megkezdésének időpontjáigsem
hőtechnikai, sem épületszerkezeti érté
kelés nem történt." Osztrák előírásból

(becsatolta Orosházi Á. G.): "Gyanta
hab alkalmazás technikai követelmé
nyei: Alkalmazás nagy területen: -olyan
bélelése kell legyen, hogya CH20-val
szemben ellenállásuk legyen -, kivitele
ző vállalat kötelessége, hogya gyanta
hab bevitele előtt az épületrészeket fe
lülvizsgálja és 1. táblázat béléseket 2 ha
sábban szereplő SD értékekhez kiszá
mítsa, fugák, bélések közötti részeket el
kell tÖDÚteni. Fóliák összeeresztésénél
ragasztani, hegeszteni." Orosházi Á. G.
ismertetője az AMINOCELL technoló
giáról: "E hézagpótló hab kizárólag
meglévő, előre kialakított üregekbe
a helyszínen injektálható. Hőszigetelés

során az épület biológiai kártevőktől,

rágcsálóktól a felszabaduló formaldehid
következtében mentesül." Orosházi Á.
G. megjegyzése az 1990. október 30-án
felvett jegyzőkönyvből a forrnaldehid
szennyezéssel kapcsolatban: "A ragasz
tott faszerkezetnek a beázás következté
ben, illetve párakicsapódás következté
ben nagymérvű kipárolgása van, mivel
fajsúlya nehezebb a levegőnél, így az al
só térféLre húzódik le. Továbbá a bentel
helyezett bútorzatok is karbonitgyantá
val vannak ragasztva, melyből szintén
nagymérvű a kipárolgás."

KÖJÁL 1990. november 6-i levelé
ből: "Bár a belső légtér PCP-tartalma
már a kezdeti vizsgálatok alkaLmával
sem esett kifogás alá, újabb mintákat
vettünk. Megállapítható, hogya PCP
koncentráció 80-90%-os csökkenést
mutat. A formaldehid értékek azonban
- amint amellékelt táblázatból látható
- továbbra is igen magasak. Ilyen körül-
mények között a Sportcsarnok haszná-

latbavételéhez hozzájárulni nem lehet.
További intézkedések megtételét vagy
más szigetelési mód alkalmazását java
soljuk a leendő üzemeltető részéről."

További adalékok: - A tornacsarnok
generáltervezője a PATENTRADE
Szellemi Termékeket Fejlesztő és Érté
kesítő PJT. volt.

- Eredeti terv szerint ásványgyapot
szigetelés volt tervezve az álmennyezet
hez. A generáltervező a terv módosítá
sához nem járult hozzá (meg sem lett
keresve). - Klímatechnikai berendezés
kivitelezése elmaradt. - ÉMI-től szak
vélemény (1990. július) csak arra vonat
kozóan lett kérve, hogy a párakicsapó
dás hogyan szüntethetőmeg. - Az Oros
házi Á. G. az AMINOCELL technoló
gia ismereténél referenciarnunkákat is
megadott, többek között fedett uszoda
is készült ilyen technológiával Szekszár
don. - Egyszer a Xyladekor festék ke
rült a vádlottak padjára, de kiderült,
hogy nem ez okozta a bajt. - Jelenleg
csak feltételezés van arra, hogy honnan
ered a formaldehid. Feltételezésre pe
dig építeni nem lehet.

Az új önkormányzat így örökölte
a tornacsarnokot.

Mit tehetett? A fentiek ismeretében
november 9-én az ÉMI-től megrendelte
a tornacsarnok felülvizsgálatát abból
a célból, hogyegyértelműenkiderüljön
a szakvéleményből, hogy mi okozza
a formaldehidszennyezést, ez kinek
a hibájára vezethető vissza, és hogyan
oldható meg műszakilag a hiba meg
nyugtató megszüntetése.

A szakvélemény alapján a szükséges
munkákat el kell végezni, s majd - akár
bíróság útján - valakinek a költséget áll
ni kell. Egy azonban már ma is biztos:
ilyen módon beruházni nem szabad.

Dr. Hunya Miklós

Amikor még minden olyan szépnek tűnt
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Szükségesnek érezzük városunk lakossá
gát tájékoztatni a Magyar Demokrata Fórum
színeiben megválasztott képviselőinekaz ön
kormányzati testületből való kilépése okai
ról, tényeiről. Arról amik történtek a válasz
tások előtt és után. Úgy tartjuk, hogy ezzel
tartozunk annak a többségnek is, akik bizal
mukkai megtiszteltek s érdekeik képviseletét
tőlünk várták.

Az MDF a választások előtt megkereste a
SzabadDemokratákSzövetségét,aFIDESZ-t,
a Független Kisgazda Pártot, és a Honisme
reti Egyesületet is azzal az ajánlattal, hogy
a különféle pártérdekeket félretéve fogjunk
össze városunk érdekében s az egyes válasz
tói körzetekben közösen állítsunk megfelelő

jelölteket. A kisgazdák kivételével a többiek
mind elutasították közeledésünket.

A választások eredménye - az önkormány
zati testület összetétele - mindenki előtt is
mert.

Október IS-én kiosztották a megbízóleve
leket a képviselőknek, egy kivételével, aki
nek más elfoglaltsága volt ezen a napon. Ez
ünnepélyes alkalmon Hunya Miklós - addigi
vb-titkár - bejelentette, hogy l8-án, azaz
csütörtökön délután 2 órakor lesz az önkor
mányzat első alakuló ülése, amelyen a pol
gármester választására is sor kerül. A jelen
lévő 18 képviselő közül senki nem tiltako
zott. Sőt, arra a bejelentésre, hogy az alakuló
ülésre majd az írásbeli meghívót is megkap
ják a tagok, az egyöntetü válasz az volt, hogy
felesleges. A jelenlevők tudomásul vették.

Október l7-én az endrődi könyvtárba ösz
szehívták a képviselőket a Demokrata Fó
rum támogatásával bejutottak és dr. Veréb
Lajos kivételével.

Akkor, ott még csak egy nézetben voltak
közös nevezőn a megjelentek. Abban, hogy
a Demokrata Fórum jelöltjei túl sok bizalmat
kaptak a lakosságtól s ezért meg kell akadá
lyozni, hogy polgármesterjelöltjük győzzön.

Ehhez időre volt szükség. Megegyeztek: el
kell halasztani az alakuló ülést.

így került sor az október 18-i ülésre, amely
az első színjáték volt. Azünnepi ülésre meghí
vottak mit sem tudtak az előzményekről. Még
bizakodhattak is, hisz a korelnök azzal az in
dítvánnyal élt, hogyanapirendbe vegye bele
a testület a megjelentek hozzászólási lehető
ségét az ülés végén. Ennek egyhangú elfoga
dása után azonban az első napirendre nem ke
rülhetett sor, mert dr. Kovács Béla MSZP-s
képviselő az indítványukat felolvasta. Arra
hivatkozva kérte az ülés elnapolását, hogy
nem volt elég idő a lehetséges polgármesterje
löltek megismerésére. Természetesen nem
jelentette be, hogy kiknek az, indítványa ez.
S természetes az is, hogy ezzel az előző esti
összejövetel résztvevői egyetértettek.

Ekkor dr. Gedei Margit kérte, hogy nevez
zék meg ajelölteket a nyilvánosság előtt, hogy
a következő ülésig felőlük gondolkodni lehes
sen. Ezt leszavazták az egységre jutottak.

A lakosság ünnepi ülésre érkezett tagjait
- meghallgatásuk nélkül- kiküldték a terem
ből. Zárt ajtók mögött azután azonnal hatá
rozathozatalra tett javaslatot a korelnök. Ezt
az MDF-esek tisztességtelennek és törvény
telennek tartották.

Csupán beszélgetésre került sor, amelyen
mégis csak elhangzottak a polgármesterjelöl
tek nevei: dr. Dávid Imre, dr. Hanyecz Vin
ce, Szabó Ernő, Jenei Bálint, Sipos Tas Tö-
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Polgármester
választás

városunkban
AVAGY

színjáték
három

felvonásban

hötöm és dr. Veréb Lajos. Megállapodott
a 19 képviselő, hogy október 24-én a jelöltek
meghallgatására kerít sort. Ez volt a 2. furcsa
színrelépés. Azon a napon az első 3 meghall
gatása után dr. Frankó Károly megkérdezte,
hogy lehet-e még jelölni. Az igenlő válaszra
bejelentette, hogy saját magát jelöli. (Tavasz
óta nem talált senkit a pártok közül sem - hi
ába kérte őket - akik az ő személyét jelölték
volna!)

A bemutatkozás utáni napokban meg
egyezésre jutott Frankó doktor az endrődi

képviselőkkel és Jenei Bálinttal - a volt ta
nácselnökkel-, hogy őt támogassák s elkészí
tették a 3. felvonás forgatókönyvét, melyre
október 29-én került sor.

Itt már semmiféle tárgysorozatot nem is
mertetett és nem fogadtatott el a megjelen
tekkel a koreinök. Még a jegyzőkönyvről és
annak hitelesítői kijelöléséről is megfeledke
zett, hisz a döntés készen volt előre.

Dr. Frankó Károlyt jelölte dr. Valach Bé
la, dr. Veréb Lajost - mint az SZDSZ jelölt
jét ajánlotta - dr. Farkas Zoltán. Kun Lász
lóné pedig Sipos Tas Töhötömöt. A nevek el
hangzása után Jenei Bálint kért szót. Megkö
szönte azoknak a munkáját, akik mint ta
nácselnököt támogatták. Majd méltatta saját
eredményeit s bejelentette, hogy jelöltségé
ről ezúton lemond. (Senki nem is jelölte
a megegyezés szerint!) Kérte azonban, hogy
Sipos Tas Töbötömtől kérdezzék meg, hogy
megválasztása esetén lelkész állását meg
tartja-e.

Kérdezett bejelentette, hogy készséggel
válaszol a kérdésre, de ugyanezt az előző két
jelölttől is meg kell kérdezni a törvény sze
rint. Majd elmondotta, bogy a törvény lehe
tőséget biztosít számára lelkészi állása meg
tartására ha a képviselő-testület ehhez hoz
zájárulását adja. Lelkipásztori állását min
denképpen megtartani kívánj a, mint ezt je
löltsége óta mindig is hangoztatta. S egyúttal
bejelentette azt is, hogy megválasztása ese
tén nem vesz fel két fizetést. Polgármesteri fi
zetéséből az egyháztól felvett fizetés összegét
felajánlja a helyi gyermekintézmények javá
ra. Ezek után a képviselők csak a két orvos
nak szavazták meg a lehetőséget arra, hogy
orvosi hivatásukat mint poJgármesterek is
gyakorolhassák. Ezek után Sipos Tas Töhö-
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töm jelöltként ajánlotta Kun Lászlónét, aki
nek a listára való felvételére is csak egy rá
kérdezés után emelte fel 7. személyként egy
endrődi képviselő - az elnöknő - a kezét.
A szavazás végeredménye: 12-t kapott dr.
Frankó Károly, 4 szavazatot Kun Lászlóné,
és 3-at dr. Veréb Lajos.

Dr. Gedei Margit főorvosasszony ezután
felállt s azt mondotta, bogy a további színjá
tékhoz nem adja a nevét. Mivel a megválasz
tott polgármester már a múltkori ülés után
felszólitotta, hogy lépjen ki e testületből, így
most visszaadja mandátumát, Ót dr. Veréb
Lajos követte, aki a 22 esztendő tapasztalata-_
ira hivatkozott, melyet a megválasztott pol
gármeste. mellett szerzett, mint kolléga.

Sipos Tas Töhötöm pedig az elmúlt 2 hét
re, mely bebizonyította, hogy e testület szá
mára az ö személye nem kívánatos. Erre
ugyan okot nem adott. Mivel társaival együtt
a lakosság többsége bizaimát kapta s e testü
let ezt figyelmen kívül hagyta, ezért lemond.
Ót Kun Lászlóné követte, aki az MDF ellen
való összefogásnak minősítette e csoport elő
re történt megállapodását. Úgy látta, hogy
nem tudja a későbbiek során e testülettel el
fogadtatni a lakosság érdekeit, hisz egyértel
m~vált a testület szándéka, amikor az
esélyt sem adta meg jelöltjének a listára való
felkerülésre . S ugyanígy cselekedett - lemon
dott - Dávid Mátyás is.

Ezután már minden az előre készített ter
vek szerint történt zavartalanul. A további
tisztségekre csak - előre felírt - egy-egy sze
mélyt jelölte dr. Frankó Károly. Pedig a lát
szat kedvéért megállapodhattak volna egy
két olyan személyben is, akire azután titko
san nem szavazott volna senki. Ám ez veszé
lyes lehetett volna, ha 5-en nem távoznak.

A választás végeredménye nem lehetett
kétséges.

Dr. Hanyecz Vincét és Szabó Ernőt bizo
nyára előre értesítették, hogy nem kerül sor
jelölésükre sem, s ezért nem volt a választá
son egyik sem jelen,

Az MDF kéri a lakosság megértését képvi
selőik döntésében, Ne tekintsék bizalmuk
iránti bütlenségüknek tettüket! Mivel az ön
kormányzati testület nagyobb része vette
semmibe azon többség akaratát, akik bizal
mukat nekünk adták.

Tanulságos és elgondolkodtató, hogy pél
dául a kisgazda párt elnöke, képviselője- aki
velünk koalíció ra lépett - mégis az MSZP és
Jenei Bálint, valamint az általuk támogatott
dr. Frankó Károly egykori MSZMP-s polgár
mester szövetségét támogatta. Ugyancsak el
gondolkodtató, hogy az önkormányzat ba be
került 6 orvos közül az a kettő mondott
le mandátumáról, aki a polgármestert a leg
jobban ismerhette. Akik évek óta egy ren
delőintézetben dolgoztak - mint kollégák 
vele.

A rendszerváltás városunkban - sajnos
- nem történhetett meg, mert a múlt rendszer
híveinek most még sikerült összefogni az újat
akarók és munkálók ellen.

Vajon a megmaradt képviselők hogyan
fogják a lakosságnak tett ígéretet szolgálni,
miután többször is kijelentették közülük,
hogy a politikában nincs lisztesség!
Gyomaendrőd, 1990. november 12.

Dr. Gedei Margit, Dávid Mátyás,
Kun Lászlóné, Sipos Tas Töhötöm
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-Válasz az~F visszalépett
képviselőinek

Már reméltem, valóban véget ér
a polgármester-választás körüli vita.
A Gyomaendrődi Hiradóban megjele
nő és ezzel foglalkozó pártálláspontok
azonban arra késztetnek, hogy akara
tom ellenére tollat ragadjak és megvéd
jem az újonnan alakult testület tagjait és
szerény személyemet is. Nyilatkoznom
kellett már a sajtónak, rádiónak ebben
az ügyben - úgy tűnik túl nagy port vert
fel a vesztesek tábora. Miután nem
mindegyik újságíró írta meg hitelesen
a velem folytatott beszélgetést, söt volt
ahol tovább borzolták a kedélyeket, és
velem mondatták ki újságírói vélemé
nyüket. Mégiscsak ezt a formát találom
a legegyszerübbnek. Itt legalább min
den esélyem megvan arra, hogy saját
írásom hitelesen jelenik meg.

Kezdeném : A háromfelvonásos szín
játék, melyben az MDF képviselői ne
kem főszerepet szántak, meglehetősen

gyenge darab. Jóllátható, hogy az ese
mények után született egy általuk csak
elképzelt - de nem bizonyított történet.
Az október l7-én az endrődi könyvtár
ban beszélgető tizenkét képviselő nem
arról beszélt, hogy az MDF milyen nagy
bizalmat kapott a lakosságtól - hanem
arról, hogy milyen kevés a választás
a polgármesterjelöiteket illetően, és
félő, hogy nem lesz rendszerváltás! Ek
kor még ugyanis Jenei Bálintnak voltak
esélyei. Szóba sem jött hogy Sipos tisz
teletes urat megakadályozzuk esetl~

győzelmében.

Kedves MDF! Mi lett volna, ha októ
ber IS-án Jenei Bálint ugyanúgy felveti
Sipos lelkész úrral kapcsolatban aggá
lyait, vagyis föfoglalkozású polgármes
ter lehet-e főfoglalkozásúlelkész is egy
idejűleg? - lévén, hogy csak egy refor
mátus lelkész él a városban. Ugyanis azt
senki sem gondolhatta komolyan, hogy
a lelkészi hivatal és a városháza között
ingázik majd, ha netalán győz!? Tehát
október IS-án, ha a lelkész úr visszalép,
mint ahogyan 29-én megtette - feltehe
tőleg dr. Veréb Lajos és Jenei Bálint kö
zött dőltvolna el a polgármesteri cím sor
sa. Nem tudom gondoltak-e már erre??

Dr. Kovács Bélának joga volt indítvá
nyozni, és nekünk, nekem jogom volt
csatlakozni ahhoz, hogy időt nyerjünk.
Én is azok között voltam, hogy hallgas
suk meg kik is a polgármesterjelöltek,
de ezt leszavazták. Az, hogy szerencsét
len módon ki lettek terelve az emberek
a teremből, nem a képviselőkön múlott,
sajnos.

A második színrelépésről: Jogom volt
jelölni magam, és elsőként tisztességes
programot is mondtam - még ha ez
egyeseknek álmodozásnak tűnt is. Nem
kértem a pártokat, hogy támogassanak,
nem volt rá szükségem! Igaz, az SZDSZ
egyik vezetőjével beszélgettem a pol
gármesterségről - az Ö kérésére. Az
MDF-es Kunnévai pedig nyáron az ut
cán véletlen találkozáskor néhány szót
váltottam - de nem ajánlottam magam
- nem szokásom' Ez minden. Megjegy
zem, ha akarom rám nézve hízelgö,
hogy úgy tűnik egyszemélyes puccsal si
került mindenkit meggyőznöm, szavaz
zon rám. A valóság azonban nem ez.
Dr. Valach Béla illemből jelölt, meg
kértem rá - ezt nem tiltja a törvény.
A meglepetést Jenei Bálint okozta
mindannyiónknak. Úgy hittük, önma
gát jelöli - ez sem volt tilos! Nem így tör
tént, lemondott a versengésről, szerin
tem helyesen. Sipos Tas Töhötömre
csak nyolcan szavaztak, illetve arra,
hogy poJgármesterként főállásban lehet
lelkész is - jómagam is itt, a szavazók
között voltam józan megfontolásból,
tudva, hogy majd az én esetemben is fel
merül, lehetnék-e szabadidőmben or
vos. És itt a lényeg- szabadidőmben'

Dr. Veréb Lajosnak 12, dr. Frankó
Károlynak 16 képviselő szavazta meg,
ha polgármester lenne, orvosként is dol
gozhat szabadidejében.

Gedei doktornő viselkedése elég
egyértelmű volt. Képviselővé történő

megv'álasztása első percétől pesszimis
ta, rossz hangulata volt - mondhatnám
nem örült túlságosan a sikerének. Töb
bek között magánemberként ezért java
soltam: "Margit akkor vedd máris vissza
a mandátumodat", úgy tűnt nem keve
redett "jó társaság"-ba. Persze ez csak
magánvéleményem, de köze: harminc
éve ismerem, így nem biztos hogy sokat
tévedek.

Dr. Veréb Lajos visszalépését megér
tem, de ez is ellenkezik az előzetes

írásaival, melyek a Gyomaendrődi Hir
adóban jelentek meg. Azt írta: "köte
lesség" meg "liberális eszmék", meg
hogy nép, meg hogy ellenzéki volt min
dig. Kár hogy sosem vettük észre. Két
ségtelen, hogy rossz tapasztalatai voltak
mint kollégának mellettem. Sok kelle
metlenséget okozott nekem is, nagyon
gyakran jelentették fel a beteg embe
rekkel való bánásmódja miatt, és mint
városi főorvos, hivatalból nekem kellett
ezekkel az ügyekkel foglalkoznom.

Tisztelt MDF képviselői! Most en
gedjenek meg nekem egy utójátékot az
Önök által kreált háromfelvonásos
műhöz:

1. Az MSZMP tagja 1976-tól 1979-ig
voltam. A pártba az a dr. Gedei Margit
ajánlott, aki az utolsó percig tagja volt
az MSZMP-nek és most Sipos lelkészt
támogatta. Én tizenegy évvel ezelőtt

léptem ki a pártból nem kis feltűnéssel.

2. Az Önök tanácsadói "agytrösztjé
nek" politikai kulturáltsága erősen hiá
nyos. Ezek között volt MSZMP vezető

ségi tag is akadt. Ezért úgy gondolom,
a képviselők közüi bárkit is MSZP-s
nek, vagy régi kommunistának bélye
gezni enyhén szólva arcátlanság.

3. Sipos Tas Töhötöm lelkész hosszú
ideig volt a magas cím várományosa, ép
pen ezért alkalom és mód nyílt arra,
hogy helyezkedők vegyék körül. Tu
dom, néhány állás, jeles pozíció már ki
volt osztva előre. Ez nem jött be ... !

Számomra kiábrándító, hogy a lel
kész úr volt kommunista támogatók.kal
és tanácsadókkal vértezte fel magát
a választási harcban.

4. úgy gondolom, nem kell szégyen
keznem , a gyomai városrészben a leg
magasabb szavazati számmal - három
száztízzel- lettem első a körzetemben,
ellentétben a másik két polgármesterje
lölttel akik éppen csak, vagy sehogy sem
győztek! Ezen is el kellett volna már
gondolkodni, vagy nem??

5. Remélem van annyi hitelem, és be
csületem, mint bármelyik vetélytársam
nak, nem vagyok ostobább és alávalóbb
egyiküknél sem. Azt, hogy az endrődi

képviselők is rám szavaztak, a magam
részéről megtiszteltetésnek érzem. Aki
a választáson indult, annak számítania
ke J.;ett azzal is, hogy veszíthet.

Úgy tűnik, hogy a magabiztosság,
a politikai elvakultság és a nép igazi is
meretének a hiánya volt a döntő az
Önök vereségében. A választóikat önös
érdekből cserbenhagyták.

A nép az a 16 ezer pártonkívüli is, aki
ket tisztelni kell és nem eszköznek te
kinteni.

Aki politizál, az taktikázhat és straté
giája is lehet, de csak a köz javára!

Szeretném, ha a komédia véget érne,
hogy végre elkezdődhessen a munka,
amit képviselőtársaimmal becsülettel
elvállaltunk.

Dr. Frankó Károly
polgármester
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Ahány ház, annyi szokás...

Régi endrődiételek

*

TEJLEVES

Hornokné Németh Eszter

az asztalra. Mikor megfőtt a leves, ec
cerre bele a csipetkét. Vót, hogy
a krumplit meg a csipetkét kiszettük,
összetörtük-kevertük, oszt akkor kétfé
lit ettünk.

Mégpirítani az aprótarhonyát, vízzel
felengedni, pici sót bele, megfőzni. Bele
a tányérba, rá a tejet, lehet enni.

Az is tejleves, hogy mikor for a tej,
beletesszük a tarhonyát, egy kis só,
cukor.

Laskatésztával is lehet: vajba lisztet
pirítunk, felengedjük: fele tej-fele víz
zel, pici cukor, oszt laskatészta bele. Ez
is tejleves.

TÉSZTALÉ-LEVES
~

1. Kifőzi a csíkot, ott a tésztalé. Ak
kor felvágja karikára a hagymát, evvel
a tésztalévelleforáza, egy kicsit úgy áll.
Só, bors kel még bele. Ami kifőtt tészta
abbú két-három szálat a tányérra, rá ezt
a levet, lehet enni.

2. Ha cifrázni akarja, akkor zőcsíget

főz előszöra tésztalébe, majd úgy önti Ie
a hagymát.

3. De vót úgy, hogy csak bele a csíkot
a tányérba, rá a tésztalevet, megsóztuk,
rátettünk egy kis sáfrányt, oszt ettük.

Adatközlőink: Varga Antalné, Bella
Lajosné, Rácz Istvánné, Pintér Antalné
és az endrődi Népház klubtagjai. Kér
jük, hogy aki tud még régi ételeket,
szóljon be a település valamelyik könyv
tárába, mert szívesen meghallgatjuk
a recepteket. Levélben is megírhatják.
(Cím: Honismereti Egyesület Gyoma
endrőd, Pf. 20. 5501) Előre is köszönjük
a segítséget.

VÍZENKörr vagy KÚTBAKörr

Egy kiló liszt, négy tojás, pici só, cu
kor, vaj, tejfel, élesztő. Mostanában
mán citromhéjat is reszel bele a me
nyem. Össze kell gyúrni. Oszt egy tiszta
szalvétába bele kell kötni, oszt beleten
ni egy veder vízbe, vagy vajlingba úgy,
bogy a görcs felű legyen. Mikor a görcs
megfordú, akkor mán meg van kelve
a tészta, lebet csináni. Kis cipókat kel
csipkedni, mint egy dió, ezt hosszúkásra
nyúttyuk kézel, megsodorjuk. Egy tá
nyérba kristálycukrot teszünk, abba be
lemártogattyuk őköt, meghajlítani, bele
akizsírozott tepsi be. A cukor ráolvad,
a kilseje szép piros, a belseje meg púha.
Nagyon finom.

Két deka szalálkát a lisztbe (7G-SO
dkg) beleigazítani , abba egy begre tej,
egy begre zsír, egy begre cukor, három
tojás, ezt szépen meggyúrja. Citromot
vagy vanilint is lehet bele tenni, kinek
mi tetszik. Elnyújtja, mint az újam, ki
szaggatja csillagra, karikára, megsüti,
lehet tenni akarácsonfára.

akkor lehet a többi levest önteni a leve
sestálba. TejfelJel foraini nem szabad!
Aki szereti, tesz bele ectet is.

Feltesszük a vizet, bele a sót, borsot,
gyükeret, sárgarépát, egy jó nagy hagy
mát egíszbe, pár szem krumplit vágunk
bele-ez fő. Akkor lisztet, sót, vizet ösz
szegyúrunk jó kerrúnre, felcsipetkézük

SZŰZLEVES

GANCA

Felteszi az ember a vizet sóval. Mikor
for a víz, a lisztet szépen belekavarja.
Addig kavarja, még meg nem fő. Olyan
kemín legyen, mint ahaluska. Lanyhos
san mán lehet is szenni a tálba, de csak
zsíros kanállal lehet szaggatni. Mikor
egy sor haluska ott van a tálon, akkor rá
az erőstúrót. Akkor megint egy sor. Má
kal is lehet, meg pirított kenyérmorzsá
val is. Az uram nagyon szerette, mer
laktató. ~

GÖLÖDINLEVES

Pirított kenyérmorzsát, bele a tojást,
tejfelt, egy kis bors, só - ezt összegyűr
tetni, oszt akkor szép, takaros gőlődint

kel csináni belüile (gombóc). Rántottle
vesbe kell tenni: rántás, oszt mikor sül
a liszt, bele kemínmagot, pirospaprikát,
felengenni vízel, só. Soká fő, de megfő.

Mikor elvágtuk a dölődint a tányérba,
különleges jó íze vÓt.

GÖRHE

Kukoricalisztbűcsinátuk. Kútvíz kel
lett annak, kőkútvíz, meg jó kukorica.
Ezelőt nem szárították a kukoricát, ha
nem jó édes vót. Különössen, ha jó
hosszú ősz vót. Ledaráták a kukoricát,
kiszitáták, olyan vót, mint a jó liszt. Ezt
forró vízzelleforázták. Akkor csinátak
hozzá búzalisztbűmeg vízbű keveréket,
azt hozzáöntötték, összekavarták. Egy
pár órahosszáig ált, és mikor mán
gyöngy vót a tetejin - az édessíg kigyön
gyözött -, akkor kisütötték. Kemencé
be. Az olyan finom vót, hogy azt ki se le
het mondani.

SZALÁLKÁS TÉSZTA

BECSINÁLT LEVES

Gyenge csirkébű a legjobb, meg kis
galambbú. Betegnek szokták vinni,
hogy erősöggyön. Rántást csinálok. Mi
kor prú a liszt, akkor teszek bele apróra
vágott vöröshagymát, egy kis fokhagy
mát, ez sül. Akkor bele egy kis piros
paprikát. Vízzel felereszteni, bele a
húst, a zőccsíget, a gyükeret, a felvágott
krumplit, 2-3 babérlevelet, só, kis bors.
Lassan főzöm. Mikor megfőtt, a leve
sestálba szétigazítani egy kis tejfeit, egy
kis levest, rá szétkavarni, oszt

Néprajzi jellegű közléseink elé enged
jenek meg egy rövid kitérőt a választá
sokkal kapcsolatban: a Honismereti
Egyesület nevében tisztelettel megköszö
nöm a sok szavazatot, a bizalmat. Kép
viselőink bejutottak, ezzel egyesületünk
befejezte "politikai pályafutását". En
nélfogva a tőlünk bejutott képviselők

függetlenek, sokkal nagyobb közösséget
kell szolgálniuk: a települést. Most már
rajtuk-a19képviselőn-asor. Biztosak
vagyunk benne, hogy a legjobb szándék
kal igyekeznek majd tenni a dolgukat.
Nagyon nehéz munkájukhoz türelmet és
jó egészséget kívánunk. Mindenki ismeri
a gazdasági lehetőségeket, így nem lehe
tetlent vár a lakosság, hanem tisztességes
döntéseket. Nyugodtan támaszkodjanak
a lakosságra, bízzanak az emberekben,
mert emberi tartalékok még vannak.

"
Gyűjtéseinkből most néhány régi étel

féleséget adunk át Önöknek. Receptjeink
pontatlanok, mert így mondták el ne~

künk is. Akkoriban ugyanis egymástól
tanulták az asszonyok az ételeket, nem
szakácskönyvből. Soha senki meg nem
mérte a lisztet; ha kérdeztük a mennyisé
get, az volt a válasz: amennyit felvesz.
De úgy gondoljuk, hogy ezen a pontat
lanságon könnyű segíteni: a szerencsés
fiataloknak talán még ott él a környezeté
ben az, aki meg tudja mutatni az alábbi
ételek elkészítési módját. A legközelebbi
Híradóban - karácsonyra készülvén - az
angyali csíkról, a hajtogatott rétesről és
a kalácsról közlünk leírást. Volt Endrő
dön madaras kalács, harcsás, kétfonatú,
négyfonatú, dúc ... És lehet, hogya ka
rácsonyt váró gyerek jobban örül majd
egy olyan madaras kalácsnak, amelyet
az édesanyjával együtt ő maga készít el,
mint bármilyen ajándéknak. A leíráso
kat a helyi kiejtésnek megfelelően kö
zöljük.
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A Szabad Demokraták Szövetsége

ÁLLÁSFOGLALÁSA
a szakszervezetekről

AL SZDSZ világi párt: hívők és nem
hívők, keresztények és zsidók, katoliku
sok és protestánsok liberális közössé
ge. Tiszteljük és magánügynek tekint
jük tagjaink vallási és világnézeti meg
győződését, személyes életfelfogását.

ALt kívánjuk, hogy ugyanez a szellem
- a tolerancia szelleme - uralkodjék az
egész magyar társadalomban. Egyetlen
polgártársunknak se kelljen bélyegként
viselnie hitét, világnézetét, kultúráját
vagy származását. Ne lehessen hátrá
nyos megkülönböztetés forrása, ha va
laki hívő, de az sem, ha ateista. Az állam
legyen semleges a hitbéli, világnézeti,
életfelfocrásbeli kérdésekben. A feleke
zeti hov~tartozás, a valláshoz való vi
szony ne keveredjék bele a politikába:
legyen kinek-kinek a magánügye. Csak
így lehetünk valamennyien egyenlő pol
gárai a Magyar Köztársaságnak, csak
így lehet Magyarország valamennYI
gyermekének egyformán hazája.

A szabad demokraták az állam és az
egyházak, a politika és a vallás e!válasz
tásának hívei. Állam és egyház elválasz
tása megkezdődött MagyarországOD
a múlt század utolsó harmadában, de so
ha nem fejeződött be teljesen. ~ét vi
lágháború között a történelmi nagy egy
házak még államegyházi előjogokat él
veztek. 1947 után viszont a vallásüldö
zés, az egyházak elnyomása vált állami
politikává.

A demokratikus ellenzék több mint
egy évtizeden át küzdött a hívők egyen
jogúsításáért, az egyházak és vallási kö
zösségek függetlenségéért. A szabad
demokraták folytatni kívánják ezt a ha
gyományt. Mindent megteszünk azért,
hogy az egyházak elnyomásának vala
mennyi következménye felszámolód
jék. Azonban nem az 50 évvel ezelőtti

r:.llapotokhoz kívánunk visszatérni. Cé
Junk a múlt században megkezdett fo
lyamat beteljesítése. Olyan köztársasá
got akarunk, ahol minden polgár egy
forma, akár hívő, akár nem az.
Gyomaendrőd, 1990. november

a lelkiismereti
vallásszabadságrólés Magyarországot gyorsuló i.nfláció

sújtja, és tömeges mtinkanélkülJs.ég fe
nyegeti. A dolgozóknak inkább mmt va
laha önálló érdekvédelmi szervezetek
re v~n szüksége. Olyan szakszerveze
tekre, amelyek a munkavállalók b~al

mát élvezve tárgyalhatnak a kormany
nyal, és a vállalatvezetőkkel a ,te!hek
elosztásáról. Aki önmagát nem vedl, azt
senki emberfia nem védheti meg. A sza
bad szakszervezetek alakulása mégis
vontatottan halad, az ipari munkásság
túlnyomó részének nincs saját képvise
lete.

A késleked!5 szerveződésnek számos
oka van. Szerepet játszik benne a kiáb
rándultság, a politikai megtorlástól való
régi keletű félelem. De akadályozzák
a szerveződést a volt államszervezetek
mindmáig megőrzött monopóliumai is;
A SZOT jogutódja és a hozzá tartozo
ágazati szakszervezetek milliár.do.s va
gyonok fölött rendelkeznek, mlkozben
az újonnan alakuló, szabad szakszerve
zetek a tagok fillérei ből kénytelenek
crazdálkodni. A régi szakszervezetek
Üdülési jogcfmeket, anyagi juttatásokat
osztocrathatnak, miközben a szabad
szaks~ervezetek csak a szolidaritást
oszthatják meg tagjaikkal. A régi szak
szervezetek még élvezik a korábbi kény
szerszerveződés előnyeit: automatiku
san levonhatják a bérből a tagdíjat.

A szabad demokraták a parlament
ben kezdeményezik, hogy a SZOT és
tagszervezetei vagyonát az állam tegye
közös szakszervezeti vagyonalappá,
melyből valamennyi szakszervezet
- mindenkori taglétszámának arányá
ban - részesedhet. Kezdeményezzük,
hogy szünjék meg a szakszervezeti tag
díj automatikus levonása. Kívá~atos

nak tartjuk, hogy ezt követően mmden
munkavállaló szabadon eldönthesse,
megúj ítj a-e szakszervezeti tagságát.
Felszólítjuk a Kormányt, hogy egyetlen
szakszervezeti tömörüléssel se tárgyal
jon külön a többiek megkeriilésével.

A lecrsürcrősebb feladat azonban
b b l'a szabad szakszervezetek megalaku asa

minden iparágban, minden munkahe
lyen.

A szabad demokraták minden erővel

segítik a szabad szakszervezetek létre
jöttét és minden független érdekvédel
mi tömörülésnek felajánlja támogatá
sát, nem tartva igényt arra, hogy bárme
lyikük kizárólagos politikai partnere le
gyen.
Gyomaendrőd, 1990. november

Fekete Elemér
SZDSZ ügyvivő

Nyílt levél

Tisztelt Polgármester Or!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Szabad Demokraták Szövetsége helyi
szervezete többségének nevében a követke
zőket szeretném elmondani a tisztelt Testü
letnek.

A demokratikus választások révén kiala
kult önkormányzati vezetést elismerjük és le
gitimnek tartjuk. A testület személyi összeté
telét nem tanjuk jónak szakmai, emberi és
párttagozódás vonatkozásában. Ogy tűnik

az összetétel nem nyújt garanciát arra, hogy
Gyomaendrődön is végbemenjen maradék
talanul a rendszerváltás. Szeretaénk hinni,
hogy tévedünk. Ogy gondoljuk: a tiszteli
Testület többsége előtt tiszta és világos, hogy
a letűnőben lévő rendszer úgy ideológiájá
ban, mint gazdasági rendszerében világszer
te megbukott. Ebből logikusan következik,
hogy mindannyiunknak közös akarattal ~s

hittel együtt kell dolgoznunk Gyomaendro
dért, és az új rendszer megvalósításáért. Hi
szünk abban, hogy a testület tagjai rendel
keznek azzal a képességgel, hogy korábbi
gondolkodásuk helyességét felülvizsgálják.
Tisztelet azoknak, akiknek ezt nem kell meg
tenni, és tisztelet azoknak is, akik ezt meg
tudják tenni. Megjegyezni kívánjuk, hogy
szervezetünk többsége nem ért egyet azok
nak a képviselőknek az elhatározásával,
akik mandátumukat visszaadták.

Ha annak idején a demokratikus ellenzék
azzal a kikötéssel lépett volna csak a politika
színpadára, hogy biztos nyerő, akkor nem
len volna demokratikus ellenzék. A politikai
sakkjáték mindig többesélyes és nem tűri el
a sénődést.

Egyszer Churchill azt mondta: a demok
rácia a legrosszabb társadalmi rendszer az
összes többit kivéve, mert azok még rosszab
bak. Reméljük ajövőben megszŰllnek, vagy
jelentősen csökkennek azok a gyarló emberi
tulajdonságok, melyek életünket megkeserí
tik - irigység, piszkálódás, rémhírterjesztés,
gyűlölködés, harag - és jobbá tehetjük gyer
mekeink életét, talán lesz boldog jövő!

Végezetül pedig az új kor első polgármes
terének, képviselő-testületének a becsületes,
tisztességes rendszerváltást megvalósító
munkájához erőt, egészséget és feltétlen ki
tartást kívánunk.

A feladat igen nagy és nehéz. Amennyiben
a testület az előbbi szellemben fog tevékeny
kedni, akkor munkájában a Szabad Demok
raták Szövetsége helyi szervezete partaer
lesz.

A bizalmat megadjuk és nem kezdjük az
zal, hogy keresztbe teszünk. Segíteni aka
runk. A nemzeti megbékélés hívei vagyunk,
azonban a múltat sohasem szabad elfelej
teni.
Gyomaendrőd, 1990. november

a helyi SZDSZ ügyvivői

testülete nevében
Fekete Elemér
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Házasságkötések
Tamás Tibor és Keresztes Ildikó, Lukács Bé
la és Csúvár Andrea, Horváth András és
Adamik Edit, Kimberger Jakab és Gulyás
Edit, Megyesi Zsolt és Dógi Hajnalka.

Születések
Feke Sándor és Iván Mária leánya Brigitta,
Nagy Tibor és Rácz Ildikó leánya Rita, Szűcs
Ferenc és Török Erzsébet fia Ferenc, Hege
dús László és Hunya Zsuzsanna Judit leánya
Kinga, Oltyán Lajos és Fridrich Angéla fia
Lajos, Fekécs Imre és Dinya Marianna fia
Balázs, Váradi Mihály István és Laskai Edit
Klára leánya Emese.

Halálesetek
Csahóczki Imre (1916), Galambos Mihály
(1903), Vass József (1902), Bálint Tivadar
(1930), Kiss Sándorné (szül.: Izsó Mária)
1909., Szarka Károlyné szül.: Kiszely Róza,
Luczay Lászlóné szül.: Bíró Erzsébet (1925).

BEINSCHRÓTH KÁROLY

VIRRASZTÓ

Gyász-sötéttel ömlik széjjel
az alkonyat, s a szivekre
fojtó kéjjel
tapad rá a furcsa éjjel.

Pisszegés ha volna ebben
a nagy, nyitott, néma csendben,
nem lehetne szebb varázsa,
búcsúzása, hallgatása,
mint ahogy pillád se rebben.

Sírnék előtted, ha volnál!
Nem vagy több egy néma holtnál,
és a test, a bomló csak test,
mint kép, mit a művész megfest;
nem csókol már, nem karol már.

Vásároljon
félsertést

Agyomaendrődi Lenin Tsz saját vágásból
származó félsertéseket kínál eladásra

106 Ftlkg-os áron
Igénybejelentés atsz. székházánál

személyesen vagy a67/31-499 telefonon
Amegrendelt sertések szerdán és

csütörtökön 8-15 óra, pénteken 8-12 óra
között szállíthatók el atsz kondorosi úti

vágóhídjáról az igények szerint

Vegyen félsertést!
Nem kell Önnek levágni, pörkölni,

tisztítani, belezni, mégis garantáltan friss,
jó minőségű húshoz jut

Kincsedet mind szerteszórtad,
földet vettél érte rosszat,
silány földet, melyben tested
széthull, mint egy szétrepesztett
roncs' .. S költözöl oda holnap.

Hagytad volna rám a lelked;
mert a házad, mert a kerted
mind ridegség, kő, beton, fa,
de a lelkedátragyogna lelkemen
s a szívem mellett.

Pénz-részvét jön innen-onnan.
Mind anyag csak, törik, lobban.
Veled elmúlt szerelmedet
senkitől sem kaphatom meg;
s te sem tudod, merre, hol van.

Ami voltál: élet, lélek;
s ami lettél: tetem. Félek
látni téged így meredten,
szívem töle meg-megretten,
mert elvisznek holnap téged,
mert szeretni szeretnélek.

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

(;épjárnművezető

képzés
(;yomaendrődön

Gyomaendr6dön az MHSZ szervezett
formában 1971 óta végez gépjárművezető
képzést. Fő profilj a a lakosság részére se
gédmotor-kerékpár, motorkerékpár, illet·
ve személygépkocsi vezetésének oktatása,
de nem elhanyagolható a sorköteles állo·
mány személy- tehergépkocsi vezetésének
oktatása sem.

Elétszámot részünkre a Területi Hadki
egészítö Parancsnokság biztosítj a ilÚnden
évben. Mindezek mellett a lakossági igé·
nyeknek megfelelően a már nem sorköte
les állománynak tehe!"gépkocsi, nehézpót·
kocsi, illetve autóbuszvezetőitanfolyamo·
kat is végzünk. Mindezt a munkát 9 oktató
látja el (főállásban 3, egyéb jogviszonyban
6 oktató).

Ezúton szeretnénk egy nagy félreértésI
tisztázni. Az. igaz, hogy az MHSZ régi fo
májában megszűnt,de ez a gépjárműve

t6-képzést nem érintette. A..z MHSZ G.
jármüvezető-képzö Iskola új néven,
Defenzív Kft. tovább működik, változ..
lan összeállitásban, s ez idöben is folyiJ<
egy sorköteles és .egy amatőr tanfolyam.

Ezúton is kérem kedves tanulni vágyó
hallgatóinkat, látogassák meg iskolánkat
Mi várjuk Onöket korszeru szemléltet,
eszközökkel, s jól felkészült oktatói állo·
mánnyal. Helyünk a régi MHSZ székház,
Gyomaendrőd,Felszabadulás utca ll. Te·
lefon: 31-749, 18-21 óráig állunk kedves
ügyfeleink rendelkezésére.

Garai Sándo!
kirendelrségvezetö

Marcus Aurélius
három mondása

A MAVAD-rally átment Gyomaendrődönis, s ezek a motorok bírták a sarat is

"Mennyivel súlyosabb tehertétel életünkben az
események fölört érzert harag és bosszúság,
mint maguk az események, amik mian harag
szunk és bosszankodunk. "

"Legjobb módja a védekezésnek az, ha nem le·
szünk hozzájuk (ti. aminket bántalmazókhozj
hasonlók."

"Van olyan ember, aki, ha enibertársával jÓl
tert, azonnal kész a hálát számlázni. Van
olyan, aki erre ugyan nem kaphat6, hanem
azért befelé mégis csak adósnak tekinti őt s nil

gyon is tudatában van jótéteményének. Más VI·

szont bizonyos értelemben egyáltalán nem tart·
ja számon, amit ten, hanem hasonlatos a!ürtót
termő szőlőtőhöz, mely ha egyszer gyümölcsét
meghozta, semmi mást többé nem kiván. A jó
tékonyember, akár csak a ló, hafuton, a kutya,
ha fölszaglászta a vadat, a méh, ha mézet gyúj
tÖII, nem veri dobra teltét, hanem tovább foly
tatja áldásos munkáját, mint ahogyan a szőlótö

a maga idején ismét meghozza a maga fürtjét."

. Gyomaeodrődi Híradó
_ Gyomaendrőd Város Önkorrnányzatának lapja. Kiadja: Gyomaendrőd Város képviselő-testülete
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