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Tájékoztatás
A Híradó legutóbbi számából értesülhe
tett a lakosság arról, hogy a képviselők

számára - a törvényeknek megfelelően

- tiszteletdíj at állapított meg az önkor
mányzat. Erről adunk most konkrét tá
jékoztatást Önöknek (az összegek ha
vonta értendők bruttóban):
a polgármester fizetése 45 OOO Ft
a jegyző fizetése 43 OOO Ft
az alpolgármester tiszteletdíja 5 OOO Ft

költségtérítése 5 OOO Ft
a bizottsági elnökök
tiszteletdíj a 3 OOO Ft

A képviselő-testületi tagok
tiszteletdíja 2 OOO Ft
költségtérítése 3 OOO Ft
Bárki kiszámolhatja, mennyi ebből az
az összeg, amit kézhez kapnak. Jelenle
gi gazdasági válságunkban bizonyára so
kakban megfogalmazódik: ez bizony
szép fizetés. Valóban az. Ugyanakkor
látnunk kell azt, hogy városunk két első
emberéről van szó. Döntéseik évtize
dekre meghatározhatják Gyomaendrőd

sorsát. Most is, a jövőben is az a képvi
selő-testület szándéka, hogy a fontos

szakterületek vezetésére a lehető leg
jobbakat próbálja megnyerni. Azokat
pedig meg kell fizetni. Már csak azért is,
mert előző, jól fizetett állásukból más
képpen nem jönnek el. Másrészt azért,
hogy a magas fizetésért magas szintű

munkát legyen jogunk elvárni tőlük.

A kedves olvasónak bizonyára van in
formációja arról, hogy városunkban
messze nem ezek a legmagasabb jöve
delmek.

Dr. Kovács Béla
képviselő
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Képviselő-testületihírek
December 10. A Békésre összehívott el

ső körzetben az 50 tagú megyei képviselő
testület tagj ává választották dr. Frankó
Károlyt és dr. Kovács Bélát.

December 11. Városunkban tárgyalás
folyt a megye pénzügyi, oktatási, egész
ségügyi vezetőinek egy csoportja és pol
gármesterünk, valamint a szakterületek
helyi illetékesei között. Mint köztudott,
a középiskolák hovatartozását a megye és
a városi önkormányzat közös megegyezé
se dönti el. A polgármester - egyetértés
ben a képviselő-testülettel- kijelentette,
hogy Gyomaendrőd mindhárom középis
koláját meg szeretné tartani. A megyei il
letékesek tudomásul vették a város akara
tát. Mint megjegyezték, az oktatás tárgyi,
pénzügyi feltételei semmivel sem lenné
nek jobbak, ha a megyéhez tartozna is va
lamelyik intézmény, mivel jelenleg a me
gye státusza még nem eléggé körvonala
zott. Az épülő ipari iskola körül lehetnek
településünkön a közeljövőben anyagi
gondok, hiszen még 30 millió forint kelle
ne befejezéséhez.

December18. Oktatási és művelődési in
tézmények helyzetét tekintette át a képvi
selő-testület. Az intézményvezetők vála
szoltak a képviselők és a megjelent vendé
gek kérdéseire, reagáltak a bírálatokra.
A képviselő-testület azonosult az iskolák
véleményével, miszerint az államkasszából
tanulónként leosztott fej kvóta összegéből

- noha joga volt rá - a városi tanács túl so
kat leemelt egyéb célokra. A középisko
láktó! pl. 3 év alatt 12 millió forintot vontak
el közvilágításra és más feladatokra. Eköz
ben ezen intézmények gazdálkodása, az
oktatás feltételeinek biztosítása úgyszól
ván az összeomlásig jutott. Szükségesnek
látszik Gyomaendrőd egész oktatási rend
szerét felülvizsgálni, összehangolni a
bölcsődéktől a középiskolákig. Mindad
dig azonban, amíg az új magyar közokta
tás sarokpontjai csak törvénytervezetek
formájában léteznek, erre nem kerülhet
sor.

A lakosság igényének megfelelően az új
tanévtől beindul egy első osztály Öregsző

lőben. A jövőben ott első és második osz
tályt szándékoznak működtetni. Talán
még nem késő a túlzott körzetesítés rom
bolását ellensúlyozni. A művelődési osz
tály előterjesztést tett a nyugdíj as kort
elért, illetve elérő két vezető óvónő Fülöp
Imréné és Rajkó Sándorné megbízatásá
nak 1992. július 31-ig történő meghosszab
bítására. Az ekörül kialakult polémia vég
eredményeként mindkét vezető az idei
tanév végén nyugdíjba vonul.

December20. Jegyzőválasztás: Zárt ülé
sen a képviselő-testület külön-külön meg
hallgatta a pályázókat. Számos kérdéssel
próbálta feltérképezni személyiségüket,
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véleményüket a jelenlegi apparátusról, el
képzeléseiket a jövőt illetően. A titkos
szavazás eredménye:

Ágoston János: O
Dr. Hunya Miklós: O
Kolohné Kulik Éva: 4
Dr. Timár Gyöngyi: 13
A Gyomaendrődi Híradó szerkesztőiál

lására 3 pályázat érkezett. Hajdú László,
Homok Ernő és Stef István meghallgatá
sát követően a képviselő-testület úgy dön
tött, hogy egyelőre nem nevez ki szerkesz
tőt, a pályázatot pedig változatlan feltéte
lekkel 1991. január 31-ig meghosszab-
bítja. .

Január 3. Dr. Frankó Károly polgár
mester ismertette az EMI vizsgálat ered
ményét a Sportcsarnokkal kapcsolatban.
Címszavak a vizsgálat megállapításaiból:
A vízpart miatt a mikroklíma nedveseb
az átlagosnál - eredménye a nagyobb pá
ralecsapódás. Az üveggyapotot 1,5 cm-es
hézagokkal helyezték fel- hézagmentesen
kellett volna. Az eredeti tervben 10 cm-es
izolit szigetelés szerepelt - ez jó lett volna.
Helyette aminocelIt használtak, ami zsu
gorodik, repedezik. Ezért a hőszigetelés

nem folyamatos, a tetőtér is fűtött, tehát
a kéthéjú hidegtető nem működik. A le
csapódó pára átszivárogva az aminocellen,
abból folyamatosan formaldehidet szaba
dít fel, ami mérgező.

A hiba tehát megvolna. Alapvetően az,
hogy eltértek az építési tervtől. Ezután va
lószínűleg hosszas jogi procedúra követke
zik, mivel az önkormányzat bíróság elé
szándékozik vinni az ügyet, mert a helyre
állítás nagyon sokba fog kerülni. Bízunk
abban, hogy a bíróság a felelősöket nevén
nevezi.

Dr. Timár Gyöngyi jegyző fizetésére
43 OOO Ft-ot szavazott meg a testület.

A jegyző vázolta elképzeléseit, viszo
nyát az apparátushoz és a képviselő-testü

lethez.
Hunya Lajos képviselő a nehéz gazdasá

gi helyzetben az intézmények étkeztetésé
vel kapcsolatban tett javaslatokat. Ezek
lényege, hogy közvetlenü! a termelőktől

jusson el az áru (tej, hús, kenyér stb.) az
intézmények konyháira.

Az önkormányzat döntései:
Megváltoztatta december 4-i döntését,

mely a Micsurin út 29. és 31. sz. házak kö
zött lévő 6325 hrsz. telekingatlan eladását
tartalmazta. A telek nem eladó!

Kinyilvánította vásárlási szándékát az
endrődi templom melletti ún. Fülöp
doktor-féle beépítetlen telekre vonatko
zóan.

Megbízta a művelődési bizottságot
a Gyomaendrődi Híradó szerkesztésével
addig, amíg a pályázók közül szerkesztőt

nem választ.

A bizottságok
munkájáról

A képviselők egy-egy munkaterület
irányítására, segítésére bizottságokat
alakítottak. Az alábbiakban tájékoztat
juk a lakosságot azokról a tevékenysé
gekről, amelyeket a bizottságok jelen
leg végeznek:
Pénzügyi ellenőrzőbizottság:

- helyi adókkal kapcsolatos informá
ciókat gyűjti,

- felügyeli a költségvetés készítését.
Ügyrendi jogi bizottság:

- előkészíti a hatályos tanácsrendele
tek felülvizsgálatát,

- szervezi a lakosság tájékoztatását,
- előkészíti az utcanév-változást.

Városfenntartó, fejlesztőés környezetvé
delmi bizottság:

- az autóbusz-közlekedés átszervezé
sét végzi a VOLÁN-nal,

- e~szíti a telepÜlés általános ren
dezési tervének felülvizsgálatát,

- fásítási tervet készíttet,
- egyeztetö tárgyalást folytat a TI-

TÁSZ-szal.
Mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi
bizottság:

- privatizációt és a tsz-átszervezést
kíséri figyelemmel,

- előkészíti a lakosság kereskedelmi
ellátásának javítását.

Közművelődési, sport- és kisebbségi
ügyekkel foglalkozó bizottság:

- szerkeszti a Gyomaendrődi Hír
adót,

- intézi a mozi helyi fenntartásba való
kerülését,

- koncepciót dolgoz ki az oktatási in
tézmények (bölcsődétőlközépisko
lákig) racionalizálására, működésé
nek biztosítására.

Szociális és egészségügyi bizottság:
- lakástámogatási kérelmekrőldönt,
- felméri az ÖNO problémáit.

A Magyar Demokrata Fórum helyi ve
zetője szerkesztőségünkhöz juttatott
egy nagyobb lélegzetű cikket, melyben
napjaink helyzetét elemzik. A szerkesz
tőség megbízatása erre az egyetlen
számra vonatkozik. Ezért részben hely
hiány miatt, részben pedig azért, mert
a cikkben szereplő pártok és személyek
jövőbeli válaszreakcióira mi már helyet
nem biztosíthatunk - a cikk leközlését
nem vállalhattuk.

Szerkesztőség

Az MDF értesíti a választópolgárokat,
bogy a választásokon egyik körzetben
sem adja támogatását.



Nem sok lett elosztva, de talán
igazságosan

100000,- Ft
15000,- Ft
70000,- Ft
70000,- Ft
20000,- Ft
50000,- Ft

150000,- Ft
100000,- Ft
30000,- Ft
30000,- Ft
20000,- Ft

100000,- Ft
70000,- Ft
50000,- Ft

100000,- Ft
100000,- Ft
50000,- Ft

100000,- Ft
50000,- Ft
70000,- Ft

100000,- Ft
50000,- Ft
80000,- Ft
50000,- Ft
50000,- Ft
30000,- Ft
65000,- Ft
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KÖZHíRRÉ TÉTETIK
Az önkormányzatiság olyan helyzetet teremtett, amelyben a város ügyeibe

való döntési jog a "központtól" a város lakosságának a kezébe kerűlt - közve
tett módon, a választott képviselőkőn keresztül. Hogy a képviselők döntései
megalapozottak legyenek, a szükséges információk birtokába kell jutniuk.
Adöntések előkészítésében fontos szerepe van apolgármesteri hivatal dolgozó
inak. Tisztában kell lenni azzal is, hogya testületi tagok mindegyike több száz
választópolgárt képvisel. Nem fölöttük, hanem velük együtt kell, hogy döntsön.
Rendszeres kapcsolatot kell tartani t~hát választóikkal, ahol tájékoztatást
adnak avégzett munkáról. A kapcsolattartás azért is fontos, hogy ne csak adön
tésekről értesüljenek, hanem a döntések előtt elmondhassa a véleményét
a lakosság - és ezze) a véleménnyel a tarsolyában szavazhatna a képviselő. Az
ilyen úton létrejött döntések valóban a lakosság akaratát képviselnék.

A lakossági tájékoztatással kapcsolatban alapvető változtatásokra készül
a képviselá-testület:

- az ügyfél-tájékoztatást magasabb szintre kell emelni;
- a közhasznú információk terjesztésében részt kell vállalni;
a testületi tevékenységgel kapcsolatban: az ülések időpontjáról, helyéről úgy

kell értesíteni a lakosságot, hogy ennek híre minél több emberhez eljusson.
Az ülésekre nem kell meghívó, arra bárki eljöhet. El is várjuk Önöket, segít

sék munkánkat tapasztalatukkal, hasznos ötleteikkel, jogos kritikáikkal.
Legyen vége a korábbi 40 évet jellemző "titkosítási időszaknak". A tudás

- hatalom. Valóban, amíg csak egy szük csoporté volt az információ, addig az
övék volt a hatalom is, most itt a lehetőség, hogy a dolgok ismeretével felvértez
zünk mindenkit, aki részt vállal közös sorsunk irányításából, intézéséből.

A képviselő-testület részéről felajánljuk a nyilvánosságot. Kérjük, éljenek
vele.

Gellai Józse!

Fogadóóra
A választópolgárok az alábbi időpontban találkozhatnak a pol

gármesterrel és a képviselőkkel:

- Dr. Frankó Károly polgármester:
- minden héten kedden délelőtt 9-11 óráig tart fogadóórát az endrő-

di kirendeltségen (Lenin u. 2.)
minden héten szerdán 8-10 óráig tart fogadóórát a polgármesteri hi

vatalban (Szabadság tér 1.)
A képviselők fogadóórája:
2. sz. könet: dr. Farkas Zoltán: január 30. 17 óra, Németvárosi

Kaszinó.
4. sz. könet: Hangya Lajosné: január 30. 18 óra, Vorosilov úti

óvoda.
5. sz. könet: dr. Frankó Károly: január 30. 18 óra, Épitőipari Ksz.
6. sz. könet: Knapcsek Béla: január 28. 18 óra, Vízgépészeti Váll.

ebédlője.

7. sz. körzet: dr. VaIachBéla: január 29. 18óra, ENCI.
8. sz. körzet: Balázs Imre: január 31. 18 óra, enjrődi kirendeltség.
9. sz. könet: Gellai József: január 30. 18 óra, endrődi kiren

deltség.
10. sz. könet: dr. Koleszár József: január 29. 18 óra, endrődi kiren

deltség.

Egy új lehetőség!
Hungaromarketing Kft.
Területi Iroda
"A jéghegy csúcsa"

- import női harisnyanadrágok
(fekete és mintás) 76 forinttól

- videokazetták 290 forinttól
- BMX kerékpár 5900 forint
- videomagnók, műszaki cikkek
- fehérnemű k, ruházat
- kozmetikumok, illatszerek
- játék, ajándék stb.

Megvásárolhatók: Gyomaendrőd,Bocskai u. 60/1.
(Gombüzemmel szemben)
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GyomaendrődVáros Képviselő-testületénekSzociális- és Egész
ségügyi Bizottsága 1990. december l4-én tartotta első ülését.

A bizottság az 1990. december 12. napjáig benyújtott lakástámoga
tási kérelmekről döntött.

A bizottságnak 42 kérelmet kellett elbírálnia, a kérelmezők között
1 770 000,- Ft-ot oszthatott fel, a képviselő-testület 1990. november
B-án kelt határozata alapján.

A bizottság a 1611990. (I. 31) MT. sz. rendelettel módosított
10611988. (XII. 26.) MT. sz. rendelet 10. §-ában foglaltak alapján első

lakás megszerzéséhez, lakás bővítéséhez, felújításához és bankköl
csön törlesztéséhez állapított meg támogatást, kamatmentes hitel for
májában.

A bizottságot döntésében az vezérelte, hogy lehetőség szerint olyan
családok számára állapítson meg támogatást, akik első lakáshoz
jutók, vagy annak befejezése ütközik nehézségekbe és jelentősebb

családi támogatásra nem számíthatnak, vagy olyan fiatal szakembe
rek, hogy a városban letelepedésüket lehetőségszerint támogatni kell.

Bankkölcsön törlesztéséhez akkor állapított meg támogatást
a bizottság, amikor a család, vagy a kérelmező olyan mértékben eladó
sodott, hogy a kölcsönök törlesztése már a kérelmezők megélhetését
veszélyeztették.

Figyelemmel arra, hogya lakásügyi hatóság 1989. évi kéreimeket is
nyilvántartott, a rendelkezésre álló keretből nem tudott minden igény
lőt kielégíteni, így 7 kérelmet elnapolt. Ezekben az ügyekben a bizott
ság az 1991-es költségvetés elkészítése után dönt, de legkésőbb előre

láthatólag 1991. április l. napjáig.
A bizottság azoknak a kéreimét utasította el, akiknek már saját laká

suk volt, vagy korábban részesültek tanácsi támogatásban, valamint
azokét, akiknél a vagyoni helyzet nem tette indokolttá a támogatást.

A bizottság az alábbi személyek részére állapított meg támogatást,
az alábbi személyek kéreImét elnapolta, míg az alábbiak kéreimét el
utasította:

Támogatásban részesült gyomaendródiek:
Tóth SándorHősökútja6811.
Pápai Imréné Halászu. 7.
Kissjulianna Tanya VII. ker. 85.
PribojszkiLászlóBalassiB. u. 8.
FeketeIldikóPetőfiu.19.

FilipovitsLajosnéBem u.13.
KurillaFerencTailya VII. ker. 316.
ZanyikJ6zsefJuhászGy. u.14.
SzőkeJ6zsefKörös u. 3.
Pápai Sándor Körös u. 6.
Kovács Tibor Kárász u. 5.
Kovács István Toldi u. 7.
KrajnikGyulaAdyE. u. 37.
Csüllög Zsolt Lenin u. 61.
TimárZoltánSelyemu.106.
Jakus Imréné Kárász u. 2.
Kurilla Károly Bem u. 20.
Molnár AlbertDob6u. 9.
JuhászJózsefMező Imre-Itp. 32/B/l.
DajkóLászlóMezőImre-ltp.AID/U2.
Bucsi László MezőImre-ltp. B/AII.l5.
JámborLajosDobóu.6.
SzarkaSándor Körös-sor 29.
NehézJánosMirhóiu.19.
SzabóTiborMikesK. u.l?
SzuroveczElekTemetőu. 5/1.
PályiImre Okt6ber6.-ltp. B/7/IV.l12.

Elnapolt kérelmek:
Pap János Lévai u. 17
Tarcsai Mihály Polányi M. u. 65.
Fürj Józsefné Mező Imre-ltp. 21/B/III.l10.
Varjú Tibor Tanács u. l/l.
Gyuris Lajosné Somogyi B. u. 10.
Nagy Judit Kulich Gy. u. 13.
Dávid Imre Damjanich u. 11.

ElutasÍ/ort kérelmek:
Patai István Mező Imre-ltp. 33.
Zrena Pál Kulich Gy. u. 1.
Szediák Sándor Móra F. u. 4.
Erdős Károlyné Engels u. 212.
Bán László Vadász u. 4.
Orosz János Mikszáth K. u. ll.
Almási Gyárfás Asztalos J. u. 16.
D6gi József Mikes K. u. 14.
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Nekem itt vannak a gyökereim

Január 76-án munkába állt Gyomaendrőd város jegYZOje: dr. Timár
Gyöngyi, akivel a Híradó szerkesztői beszélgettek. A jegyző az ELTE jogi
karán végzett, jogtanácsosi szakvizsgája van. Eddig három munkahelye
volt: a gyomai Építőipari Szövetkezetnél kezdett, majd a helyi Népi
Ellenőrzési Bizottság elnöke volt, legutóbb pedig a békéscsabai adó
hivatalnál jogtanácsos volt. Gyomaendrődön, a Vorosilov utcában él.

GYOMAENDRÓDI HíRAD6

helyen szerepel, hogy pártokkal, egy
házzal, üzemekkel, iskolákkal, minden
kivel szeretnék találkozni, mert kell
a javaslat, de legalább annyira kell a kri
tika is. Ez egy közös munka. Közösen
fogjuk megnyerni a csatát - vagy közö
sen fogunk bejebukni . A települést fenn
kell tartani, a fizetőképességet meg kell
őrizni. Ezt a nehéz időszakot csak úgy
tudjuk átvészelni, ha pártállástól, élet
kortóL gazdasági helyzettől függetlenül
összefoguo.k.

- Hogy jutott eszedbe, hogy jegyzö legyél?

- Nem nekem jutott eszembe. A kép-
viselő-testü[etből kerestek meg néhá
nyan ezzel az ötlettel, de kívülállók is
biztattak. Amikor a testületi döntés
megszűletett - 17 képviselőből 13 rám
szavazott. Furcsa érzés volt megtudni az
eredményt.

- Hol születtél?

- Az, hogy gyomaendrődi vagyok,
szó szerint igaz. SO%-ban - apai rész
ről - endrődiek és SO%-ban - anyai
részről - gyomaiak az őseim. Én már
Gyomaendrődértakarok dolgozni.

- Mostanában, amikor mindenki szeretne

Csipkerózsika lenni, átaludni ezt a nehéz idö

szakot, Te most vállaltad el a feladatot. Miért?

- Régebben is voltak - most is van
nak - érzésem szerint újszerű gondola
taim. Annak idején is elmondtam azo
kat, ma is. De igazat adtam azoknak,
akik úgy vélték, hogy nemcsak akkor
kell "szövegeini" , amikor következmé
nyek nélkül lehet. A feladat, a kihívás
óriási. A kezdeti időszakban asikerbő!

lesz a legkevesebb, sőt, azt is tudom,
hogy nem a nyugdíjas állásomban va
gyok - ennek ellenére érdekes lesz.

- Mi a jegyzö feladata?

- A hivatali apparátus feladata
- rendkivülleegyszerüsítve - a testületi
munka előkészítéseés a képviselők dön
téseinek végrehajtása. Ezen belül
a jegyző feladata mindennek az irányí
tása, a jogszerűség biztosítása.

- Hogyan kezded, milyen elképzeléseid

vannak?

- Legelső feladatom a hivatali appa
rátus és az önkormányzati munka meg
ismerése lesz. Sokan azt várják tőlem,

hogy "vérontást" rendezzek a dolgozók
között. Az ilyen kívánságoknak nem fo
gok megfelelni. Személycserék persze
lesznek. Szeretném, ha megpályáztat
nánk az osztályvezetői állásokat is.
Meggyőződésem, hogy egy kis létszá
mú, jól felkészített és jól megfizetett ap
parát~ssallehet jól dolgozni. Más mun
kastílus kell, rugalmasabb, dinami ku
sabb.

- Eddig a tanácsi wvatal egy szükséges roSSZ

volt a lakosság hátán, amit el keU viselni,
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hogy a dolgok azért n3gyjából menjen.k. így

látod?

- Igen. De szeretném, ha ez másképp
lenne. A lakosság lekicsinylő vélemé
nyét le kell dolgozni. A Ludas Matyiban
egyszer azt láttam, hogy nagyon magas
ra volt rajzolva a hivatal kilincse. Ezt
lejjebb kell hozni, de legjobb lenne
a nyitott ajtó.

- A hivatali ügyintézés is nehézkes. Ide-oda

küldözgetik az ügyfelet, ezen nem lesz vál

tozás?

- De igen. Már működik az ország
ban olyan hivatal, ahol ez sokkal egysze
rűbb és gyorsabb. A szaladgálást a hiva
talnok végzi, nem az ügyfél. Az kevés,
ha egy hivatalnok valamit jól csinál.
Szeresse, amit csinál, szeresse az embe
reket.

- Eddig úgy tapasr.alluk, ilOgy az ajó hivatal

Ilok, aki a törvényel(et betartja. Szerinted'~

- A törvényeket nyilván be kell tarta
ni. De azok a törvények az esetek több
ségében keretet adnak a tevékenység
hez. Egy hivatalnoknak az is feladata,
hogy ember legyen, amikor a törvénye
ket alkalmazza. Meggyőződésem, hogy
lehet teljesen norrnálisan és embersége
sen jogszabályszerűeneljárni. Most nap
mint nap megmérettetik tisztségviselő,

polgármester, jegyző - mindenki. És
a lakosság sem lehet elnéző, nincs abban
a helyzetben.

- Megmarad a kirendeltség?

- Természetesen. Egy ek..1<ora kiter-
jedésű településen nem lehet azt gon
dolni, hogy mindenki a helyünkbe jön.
Öregszőlő, Nagylapos messze van.
Igyekszünk majd úgy segíteni, hogy ha
van valakinek egy ügye Endrődön, azt
ott felveszik és azt mondják, tessék visz
szajönni mondjuk egy hét múlva. Ad
digra az ügyintéző végigjárja a hivatalo
kat, megszerzi a pecséteket és azt mond
ja alakosnak: - tessék, készen van az
ügye.

- Megbeszéled majd az ügyeket a képviselö

testülettel- netán a lakossággal is?

- Természetesen. Ha én azt akarom,
hogy a lakosság a döntéseimet elfogad
ja, azt elsősorban a testülettel kell elfo
gadtatnom. De a terveim között az első

- Nem értesz véletlenül a pénzcsináhishoz?

- Ahhoz nem, de vannak elképzelé-
seim az önkormányzat gazdálkodásáról.
Ha van tíz forint, azt forgassa meg, ve
gyen részt vállalkozásokban. Pl. szer
vezze meg a Gyomaendrődi Híradót
vagy a ~rdőt üzleti alapon. A Shell-ku
tat is ki kell használni, amíg csak lehet,
a pénzfaló intézményeket pedig meg
kell szüntetni. A jó vállalkozásoknak
meg adókedvezményt kell adni.

- Tényleg, mennyi is volt a jövedelmed 1990

ben Bé!<éscsabán?

- 40 OOO forintos havi jövedelem után
adóztam. E jegyzői állást pedig 43000
forint bruttóért fogom csinálni.

- És a kritika? Az ellendmkke.ek'? Nem za-

varnak?

- Miért zavarnának~ SŐt. Így kényte
len is az ember arra figyelni, hogy min
dig a legjobb legyen. Úgy kell felkészül
ni, hogy lehetőleg ne hibázzak.

- Sértődékeny vagy?

- Nem. Én is elmondom az emberek-
nek, amit gondolok, meg azt is elvise
lem, hogy ha nekem ugyanígy el
mondják.

- Jelent az Neked vaJamit, hogy igen, ebben

a faluban vagy jegyző?

- Hát persze. Sehol máshol az ország
ban nem pályáztam volna meg a jegyzői

állást, jóllehet, tudom azt, hogy az em
ber a saját hazájában nem lehet próféta.
De én nem is próféta akarok lenni. Csak
el akarom látni, tisztességesen akarom
ellátni azt a feladatot, amire vállalkoz
tam. De ennyi nehézséget, ami most ki
látásban van egy ilyen pénztelen világ
ban, az ember csak azokért vállal fel,
akikhez tartozik, akiknél a gyökerei
vannak. Nekem itt vannak agyőkereim.

MDF

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS

A leköszönő és a tagság soraiból kilépő

Szabó János elnök helyére Kun László
nénak szavazott bizalmat szervezetünk.

A volt elnöknek megköszönjük eddi
gi munkáját és az újonnan megválasz
tott elnöknek kitartó munkát kívánunk.

Magyar Demokrata Fórum
Helyi Szervezete
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Tisztelt Választópolgárok!
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A Szabad Demokraták Szövetsége a helyhatósági választásra
az l-es és a 3-as körzetben egy-egy pártonkívüli független
jelöltet kért fel képviselőjelöltnek. Fő szempontként a szak
mai felkészültséget és a tiszta múltat jelöltük meg. Bízunk
benne, hogy megválasztásuk esetén tudásukkal a lakosság
érdekeit fogják szolgálni a testületben.

Az l-es választókörzetben dr. ifj. Kulcsár László ügyvédet,
a 3-as választókörzetben Kruchió Lajos közgazdászt támo-

gatja választási kampányában az SZDSZ-FIDESZ helyi szer
vezete. Kérjük, menjenek el szavazni és szavazzanak jelölt
jeinkre, hiszen szakmai tudásukra égetően szükség van
a képviselő-testületben. Szavazataikat előre is köszön
jük.

Az SZDSZ helyi szervezete nevében
Fekete Elemér

ügyvivő

Kruchió Lajos
független jelölt

Gyomán, 1919-ben születtem földműves szülők

tól. A Békéscsabai Fiú Felső Kereskedelmi Iskolá
ban 1937-ben érettségiztem. Avasúthoz 1939-ben
kerültem. 1940-ben, miniszteri engedéllyel, beirat
koztam a Közgazdaságtudományi Egyetemre leve
lező hallgatóként, ahol tanulmányaimat 1944-ben
fejeztem be. 1949-ig kűlönbőző állomásokon, ettől

kezdve Békéscsaba állomáson dolgozta.-n nyugdíja
zásomig. 1950-53-ban forgalmi állomásfőnök-he

lyettes voltam, ekkor elküldtek a vasúttól állítóla
gos lntlákszármazás miatt. Csak Budapesten tud
tam elhelyezkedni segédmunkásként. A Pártköz
ponttal felülvizsgáltattam szüleim kulákká nyilvání
tásának körülményet. Innen értesítést kaptam,
hogy" ... szülei kulákká nyilvánítása helybeli túl
kapás volt". A MÁV-hoz 1954-ben visszavettek,
elóbb kisebb beosztásokban dolgoztam, majd
1956--64 között pénztárfönök, utána nyugdíjazáso
mig kereskedelmi főnök voltam. Jelenleg mint
nyugd. MÁV-főtanácsos, otthon dolgozom.

Fábián Lajos
független jelölt

1949. június 2-án születtem Túrkevén. Egyszeru
paraszti családból származom. Az általános iskola
elvégzése után Szolnokon a 611-es szakmunkáskép
zőben ács szakmát tanultam. 1968-ig Szolnokon
dolgoztam, utána kerültem Gyomára a KÖVIZIG
hez mint ács, később műyezető.

1978-ban áthelyezéssel kerültem a Gyoma Nagy
községi Tanács V. B. Költségvetési Üzeméhez,
közben Békéscsabán a Vízműben szakközépiskolai
végzettséget szereztem. Jelenleg is az üzemnél dol
gozom mint építésvezető.

1982-ben elváltam, két gyermekem van.
Az MSZMP-nek hat hónapig voltam tagja, most

független jelöltként indulok.

Timár Menyhért

1944. október l-jén születtem Hunyán egy hat
gyermekes család negyedik gyermekeként. Szüle
im, nagyszüleim földműveléssel foglalkoztak. Az
általános iskolákat Hunyán, a gimnáziumot Gyo
mán végeztem.

Sikeres érettségi után kerültem az Agrártudomá
nyi Egyetem Gépészmérnöki Karára Budapestre.
1968-ban szereztem gépészmérnöki diplomát. Az
egyetem elvégzését követően a Békéscsabai ME
ZOGÉP Vállalat mezőberényi gyáregységében
dolgoztam gyártmányfejlesztőként, azután a hu
nyai termelőszövetkezetben műszaki vezető vol
tam, majd a kazángyárban műszaki fejlesztő.

Jelenleg a Vegyesipari Szolgáltató Kisszövetke
zet Kirendeltség vezetője vagyok és vállalkozó.
Foglalkozunk viz-, gáz· és központi fűtés tervezés
sei, kivitelezéssel. Van egy kisebb vas-műszaki bol
tom az Arany János utca 5/1. szám alatt. Amennyi
ben képviselőként megválasztanak, szeretném
Gyomaendrőd iparának, főleg mezőgazdaságifel
dolgozó iparának fejlesztését és ezzel űj munkahe
lyek létesítését elősegíteni. Úgy gondolom, ez az
egyik legégetőbb probléma most Gyomaendrő

dön.

Tótka Sándor

Gyomaendrőd, Körős sor 10. sz. alatti lakos va
gyok. 1933-ban születtem Endrődönmunkáscsalád
gyermekeként. Iskolai végzettségem: 8 általános.

A negyvenes és ötvenes években egyénileg gaz
dálkodtunk szüleimmel - részben bérelt földön.
1960 óta tagja vagyok a gyomaendrődi Alkotmány
Termelőszövetkezetnek.Beosztásom: autóbuszve
zető.

Tagja vagyok a Kisgazdapárt helyi szerveze
tének.

Abban az esetben. ha képviselőnekválasztanak,
elképzelésem: a bérból és fizetésből élők, a vállal
kozók és az egész lakosság érdekeit kívánom képvi
selni.

Seprenyi Lajos

57 éves, gyomai születésű, jelenleg is gyomaend
rődi lakos vagyok. Építőipari üzemmérnök, a Gyo
maendrődi Költségvetési Uzem vezetője.

Szüleim is itt születtek, éltek és meghaltak. Erő
sen kőtődöm én is szülőföldemhez. Gyökereim,
amelyek ehhez a tájhoz, benne az emberekhez köt
nek, véglegesen soha nem szakadtak el.

1947-ben Gyomán elvégeztem a polgárit, majd
utána apám mellett parasztizáltam, aki 1947. évi B
listázása után 36 kat. hold földjén 1951-ig dolgo
zott. Ettől az időponttól nekünk is az volt asorsunk,
mint annyi más földjéről elűzött vidéki parasztnak,
mi is az ismeretlenségben, Pesten kerestünk mene
déket.

Én nem adtam fel. Az ismeretlenséget kihasznál
va, munkám mellett amikor csak módom volt rá, ta
nultam. Élettapasztalatom és szerzett tudásom,
szüntelen aktivitásom hozzásegített , hogy kerülő

utakon, de újból szülőföldemenélhetek.

Gácsi Lajos
független jelölt

1932-ben születtem Endrődön, középparaszti
szülők második gyermeke vagyok. Szüleimnek 21
kat. hold földje volt - amivel 1952 őszén (már az
első hullámban) a jól ismert "önkéntes elhatá
rozás" alapján apám belépett az endrődi Béke
Tsz-be.

A polgári iskolát Endrődön, a Szent Imre Polgári
Fiúiskolában végeztem, majd jelentkeztem a
szarvasi Tessedik Sámuel Mg. Technikumba.
A közbejött nehézségek miatt tanulmányaimat
csak jóval később, az orosházi Kossuth Lajos Mg.
Technikumban tudtam folytatni. Azt befejezve
a gödöllői Agrártudományi Egyetem levelező tago
zatán 1965-1970 között agrármérnöki, majd
1970-nben növényvédő szakmérnöki diplomát
szereztem.

Az 1950-60-as években dolgoztam a gépállomá
son és állami gazdaságokban. 1966-ban családi há
zat építettem Gyomán, a Fáy András u. 1. sz. alatt.
I968-ban megnősültem, egy felnőttkorú nevelt fiam
van.

1970. január l-jén kerültem Gyomára dolgozni
növényvédelmi szakirányítóként az akkori Dó
zsa Tsz-be, amely későbbi egyesülés után Alkot
mány Tsz nevet vett fel. 1976--80-ban a Győzelem

Tsz növényvédelmi és agrokémiai szakirá
nyitójaként tevékenykedtem. Kis kitérővel újra
visszakerültem az Alkotmány Tsz-hez, ahol
1981-85-ös években főagronómuskéntdolgoztam.
1986--87-ben a Sarkad és Környéke Agrokémiai
Társulás vezető főmérnöke voltam nyugdíjaztatá
somig.

A fenti sorokból világosan követhető, hogy egész
életemet a mezőgazdaság határozta meg, melynek
a kétkezi munkától a modern nagyüzemi gyakorlat
minden vonzatát apróra ismerem belülről is.

Soha semmilyen pártnak tagja nem voltam. 1989.
január 1. óta a FKgP tagja vagyok.

Mindezek mellett az engem támogató lakosságot
a városi képviselő-testületben független jelöltként
akarom képviseli.

Dr. ifj. Kulcsár László

42 éves vagyok, és ezt az időt - a sorkatonaidőm

és a tanulmányaim okozta megszakítások kivételé
vel - itt éltem le. Ezért gyomaendrődinekvallom
magamat.

Edesapám: dr. Kulcsár László 1946-tól 1977-ig
Gyomán folytatott ügyvédi gyakorlatot. Édes
any'ám: Hrabovszky Emma.

Altalános- és középiskolai tanulmányaimat Gyo
mán. mig egyetemi tanulmányaimat Szegeden,
a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtu
dományi Karán fejeztem be, ahol 1975-ben jogi
doktori okJevelct szereztem.

Az ügyvédjelölti joggyakorlat és az ügyvédi szak
vizsga letétele után 1977 novemberétől ügyvédként
a Gyomai Ügyvédi Munkaközösség tagja; majd
1989 januárjától vezetője lettem.

A lakosság jogvédelme mellett négy helyi gazdál
kodó szervezet jogvédelmét látom eJ.
Nős vagyok; egy 11 éves fiam és egy 8 éves lá

nyom van.
Szeretek itt élni; minden szállal Gyomaendrőd

höz kötődöm. Örömmel tölt el az, hogy hivatásom
révén a gyomaendrődi emberek gondjain segít
hetek.

Párttag sohasem voltam, jelenleg is pártonkívüli
vagyok.

Lakossági felkérések, valamint a Szabad Demok
raták Szövetsége felkérése és támogatása alapján
- a függetlenségem megőrzése mellett - pártonkí
vüliként vállaltam el a jelölésemet a helyi képvise·
lőségre. Szeretném jogi szaktudásomrnal városunk
fejlődését és polgárainak érdekvédelmét fokozot
tabban elősegíteni.

Ennek érdekében független képviselőjelöltként

váJJalom a megmérettetést.

Dr. Dávid Imre
független jelölt

1942. augusztus 4-én születtem Szarvason. Pa
raszti családból származom, az általános iskola el
végzése után - 18 éves koromig - szüleimmel együtt
dolgoztam. Középiskolát Békésen, illetve Oroshá
zán végeztem.

Általános agrármérnöki képesítést Debrecen
ben, majd ugyanitt vállalat-gazdasági szakmér
nöki dipomát szereztem és egyetemi doktori CÍ
met.

12 évet a hunyai Hunyadi Tsz·ben dolgoztam kü
lönböző beosztásokban. 1977-től élek és dolgozom
Gyomán, illetve Gyomaendrődön.

5 évig a Győzelem Tsz főmezőgazdásza,1982-től

a Körösi Állami Gazdaság igazgatója vagyok.
Napjaink gondjait, problémáit tudomásul véve

szociális védőháló biztosítása mellett a vállalkozói
kibontakozás, az ésszeru privatizáció és a magántu
lajdonon alapuló gazdálkodás előretörésétGyoma
endrödön is fontosnak tartom.

A választáson független jelöltként kivánok in
dulni.

Képviselővé választásom esetén is ezt támoga
tom, és a gazdasági életben szerzett tapasztalataim
maI szeretném a testület munkáját segíteni, és isme
reteimet a lakosság és a település érdekében hasz
nosítani.

Kérem a körzet választópolgárait, hogy minél na
gyobb létszámmal jelenjenek meg a február 3-i vá
lasztáson, és érvényes szavazataikkal segítsék
a képviselő-testület teljessé válását.
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Gazdasági vezetőka privatizációról
Mostanában több ó-ra végződő szóval

is gyarapodott szókincsünk. Infláció,
adó, privatizáció... Az inflációt már
megtanultuk, a privatizációt és az adót
most tanuljuk. Megkérdeztük három
mezőgazdasági üzemnek a vezetőjét,

hogyan is állnak a privatizációval?
Dávid Imre, a Körösi Állami Gazda

ság igazgatója:
Privatizáció: magántulajdonba kerül

valami (üzem, gép), ami eddig társadal
mi vagy állami tulajdon volt.

A mezőgazdaságban a privatizációról
egy jó fél éve állandóan beszélnek. En
nek ellenére nem nagyon történt sem
mi. A mi gazdaságunkban 1990. decem
ber 12-én tárgyaltuk ezt a témát. Azon
a küldöttgyűlésen úgy gondoltuk, hogy
önállósodik a keltetőüzem, az építő

részleg, a konyha, a szállító és a szerviz
részleg. De hogy véglegesen döntsünk,
ahhoz sok minden hiányzik:

- tőke,

- privatizációs törvény,
- földtörvény ,
- szövetkezeti törvény,
- vállalkozóbarát hitelpolitika,
- stabil adótörvény,
- felvevőpiac,

- megfelelő árumechanizmus,
- vállalkozási hajlam,
- szakképzettség,
- megfelelő munkaerő.

Ezekből, amiket felsoroltam, csak az
utolsó van meg, az ember. De már
a szakképzettsége annak sem megfele
lő, mert egysíkú: vagy növénytermesz
tő, vagy állattenyésztő. A vállalkozási
hajlam is csak részben van meg, mert
amikor mindig mindenkinek megmond
ták, hogy mit csináljon, ez kiölte az em
berekből a vállalkozási kedvet. A törvé
nyek, az árpolitika -- ez aztán végképp
nem olyan, amire lehetne támaszkodni.
Amíg ezek nem stabilak, addig a privati
záció nem indul be.

A legfontosabb a privatizációhoz a tő

ke. Ahhoz, hogy valaki elinduljon, egy
hektár területhez 100 OOO forint kellene.
Az hiú ábránd, hogy lG-15 hektáron
megélünk - esetleg nem halunk éhen.
De ha a világ fejlett mezőgazdaságát

nézzük, ott 50-100-150 hektáros gazda
ságok vannak. Európában. Ameriká
ban meg több ezer hektárak. Erre ma itt
senkinek sincs tőkéje és 40%-os kamat
tal nem is lesz.

Nagyon nagy veszélyben van a mezŐ

gazdaság. Megy az összeomlás felé: el
adatlan termékekkel vagyunk tele. Le
vágjuk az anyakocákat, csökkentik a te
hénállományt, baromfit, egyebeket.
Akkor így nem kell a takarmány se, te-
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hát a termőterület is csökken. így me
gyünk vissza odáig, hogy ott majd beáll
a kereslet-kínálat egysége. Nyugaton
úgyis mi még sokadikként jelenünk
meg. Én abban bízom, hogy egy-két év
pangás után a keleti piac megnYJlik
majd a számunkra: Ázsia, az akkora fel
vevő, ott meg lehet jelenni.

Úgy gondolom, hogy ott, ahol a ma
gántulajdonos tudja a termelést jobban
csinálni, ott legyen magántulajdon, de
ott, ahol a nagyüzem tud olcsóbban ter
melni, ott maradjon a nagyüzem. De az
állami és szövetkezeti tulajdonban is
úgy kell a törvényeket alkalmazni, hogy
a dolgozó érdekelve legyen, áttekinthe
tő legyen a gazdaság, rend legyen.

Dr. Iványi Lajos, a Lenin Tsz elnöke:
1990. március ll-én volt egy közgyű

lés, amely eldöntötte, hogy a tsz nettó
állóeszköz-értékének a felét felosztja
a tagjai között. A felosztás megtörtént:
108 millió forint a tsz nettó vagyona, 54
millió forintot osztottunk fel 460-470
nyugdíjas és aktív dolgozó között. Ez
nem jelent privatizációt. Ez vagyon
jegy. Igazából túl sokat nem ér. Akkor
érne valamit, ha a tsz nyereségesen
tudna gazdálkodni, hogy osztalékot tud
na fizetni. Elvileg annyit ér, hogy ha
a tényleges privatizáció megtörténik,
akkor ezzel az értékkel egy lehetséges új .
szövetkezésbe vagy bármilyen társulási
formába be lehet lépni.

A privatizációról az a véleményem,
hogy a parlament nagyon késik, nem
foglalkozik vele tisztességesen. Én
a magyar gazdaságot haldokolni látom.
Ha ez így megy tovább, meg is fog halni.
Azt viszont tudomásul kell venni, hogy
itt hiába lesz kereskedelem - az önma
gában értéket nem állít elő. Értéket
.csak termeléssel lehet előállítani. Ha
termelés nem lesz, nem lesz mit közvetí
teni.

Azt kellene lehetővé tenni, hogy aki
a mezőgazdaságból akar megélni, az
jusson földhöz - ha volt neki valaha
földje, ha nem volt. Ezt úgy kellene
megoldani, hogy a jelenleg mezőgazda

ságból élők se szenvedjenek emiatt; ne
bántsuk most azokat. A másik fontos
dolog: Magyarországon be kell vezetni
a tulajdonon alapuló gazdálkodást,
mert az érdekeltség csak így lesz egyér
telmű. Ez viszont egyik napról a másik
ra nem oldható meg, ehhez idő is kell és
csak fokozatosan mehet. Mert hiába
juttatunk mi földhöz valakit, akinek
nincs termelőeszköze, nincs kapcsolat
rendszere, nincs kereskedelmi tapaszta
lata, nincs pénze. Ez a tulajdon inkább
kárára válik, mint hasznára. Tehát szép

lassan kell lebontani a jelenlegi vállalati
formákat, s kell átalakítani társasági
formákká.

A mi üzemünk 5000 hektárnyi tsz.
Ebben van egy szemestermény-szárító,
van hat nagygép, kilenc kombájn, ezt
nem lehet kétszáz felé elosztani. De szét
lehet három vagy négyfelé. S akkor már
fenn tudjuk tartani ezeknek a kisebb
egységeknek a termelési lehetőséget.

A tag azután majd alakítja tovább a ma
ga sorsát.

Hunya Elek, a Béke Tsz elnöke:
Mi a privatizációt három lépésben

hajtjuk végre:
1. 1991. január l-ig a közös vagyon

50%-át saját belső döntésünk alapján
-- avagyongyarapodás ütemét és a mun
kában eltöltött időt figyelembe véve
tagjaink között felosztottuk.
~2. Belső döntés alapján olyan társasá

gI formát hoztunk létre termelőegysé

genként, amelyben versenyeztethető,

licitálható a felosztott vagyonrész és úgy
működik, mint a részvény. Természete
sen ezzel együttjár a termelőegységek

teljes önállóvá válása.
3. Az új szövetkezeti törvény megje

lenése után a maradék közös álló és for
gó vagyont is felosztjuk a saját módsze
rünk alapján. Az új földtörvény megje
lenése után a közös tulajdonban lévő

földjeinket tagjainknak nevesítjük.
A földtulajdon szerzése csak ellenérték
fejében történhet, s így válhat magántu
lajdonná. Természetesen az eddig vál
lait kötelezettségeinket, terheinket a
vagyon arányában osztjuk majd szét.

E három lépés megtétele után tag
jaink személyesen döntik el, hogy ma
radnak-e a szövetkezetben vagy önálló
sulnak.

APRÓHIRDETÉSEK
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• • •
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• • •
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rendelkezásére.

• • •
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ségtól függóen 5-8 forintot fizet 1 kg összegyűjtönfóliá

ért. ~rdeklődni lehet: 4024 Debrecen, Kossuth u. 56.
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- Az életünkben sok minden polgári engedet
lenségnek tűnik, de a legnagyobb jóindulattal sem
tudunk eleget tenni ezeknek a követelményeknek.

- Elgondolkozik az ember: építkezés, a két gye
rek - mennyi lemondás. Lemondtunk szórakozás
ról, nyaralásról, utazásról. Most itt állunk negyven
évesen a mínuszon. Eddig azért nyögtem, hogy
építkezzek, neveljem a két gyereket, most azért
nyögjek, hogy fizessem az adót.

- Hogy miből fizetik az emberek az adót? Mond
juk, van egy átlagcsalád, ahol van két gyerek: egy
általános iskolás meg egy főiskolás. Hogy a család
havonta kézhez kapjon húszezer forintot, ehhez
mindkét szülőnek legalább 13 500 forintot kell ke
resni bruttóban. Felépítette a házát részletre,
mondjuk van neki két részlete, az 3000 forint. Vil
lanyszámla 800, víz 400, tüzelő 1000 forint havonta.
Van egy gépkocsija- amit ugyan arra használ, hogy
kapálni jár vele -, annak a biztosítása meg az adója
1350 forint. Tévé és újság 220 forint. Kamatadó
3000 forint. A nagy gyereknek 3000 forintot számo
lok albérletre, útiköltségre 600 forintot, 100 forint
az ottani rezsi. A négy embernek naponta 50 forin
tos költséggel számolva 4200 forint kell ebédre. Ez
acsalád még nem reggelizett, nem vacsorázott, nem
vett ruhát, cipőt, csak kifizette, amit ki kell - ez
18570 forint. Marad a négy embernek 1430 fo
rint. Ebből vehet ruhát, reggelit-vacsorát és ebből

kell az önkormányzat által kivetett adót megfizet
nie.

- A keresetet valamivel ki kell egészíteni. A leg
több embernek itt erre kell az a kis föld, nem VÍ

kendtelek az!
- Ha most egy 500 négyszögöles telek után fizet

valaki lG-15 OOO forint adót, meg a melmunkálás,
avetőmag -- mikor terem ez a telek ennyit?

- Ha a földadót felemeljük a plafonra, az me
gint az itt élő embereket sújtja, mert az adó bele fog
kerülni a földön termelt termék áraiba. Tehát amit
apiacon veszünk, annak lesz a plafonon az ára.

-- A házadóról: a mostani 40:-50 évesek akkor,
amikor építettek, már bekalkulálták, hogy a mamá
nak vagy a tatának legyen benne egy szoba, vagy ha
muszáj, még a gyerek is elférjen szorultság esetén
a családjával. Most én ezért leszek megbüntetve
a nagy adóval.

- A még fiatalabbnak még rosszabb. Ha társas
házba szállt be, meg a gázt bevezette, akkor meg
van a két részlete. De abba a házba bútort is vett.
A fiatalnak még több a részlete, a fizetése meg ke
vesebb.

- Van olyan család, amelyik majd háromszor
1500 forintot fizet! Én jóhiszemúleg kötöttem
a szerződést annak idején az OTP-vel, felmértem
a lehetőségeimet, és tudtam, hogy eleget tudok ten
ni a vállalásnak. De ennek nem! Soha nem vállaI
tam volna háromszor 1500 forintot, meg a többit.
Megnézték azt egyáltalán, hogyan élnek az embe
rek? Miből gondolják, hogy a kisember mindent ki
tud fizetni??

- Inkább a törlesztőrészletet emeljék meg. Ne
a kamatot fizessük, hanem az adósságot.

•
-- Én már hallottam olyan elgondolást is,

hogy nem foglalkoznak az egésszel. A fizetés
nek úgyis csak a felét lehet letiltani, hát meg
gondolandó, mert ha rendesen fizet, az még több.
Tiltsák le, aztán osztozzon rajta az OTP meg az
adó.

- Nem értem meg a központi bérfejlesztést sem.
Azt mondja, hogy ha l5%-on felül emeli a bért, az
béradó alá esik. Hát tessék nekem megmondani,
megint azt adóztatjuk, aki effektív termel? Ne bánt
suk a nyugdíjasokat, meg kell nekik is élni, meg
nem is ők az okai, de ők 130000 forintig adómente
sek. Mi, középkorúak - gyereknevelés, öregek se
gítése mellett -- 80 OOO forintig. Azért, mert mi ter
melni akarunk?

-- Gyomaendrőd viszonylatában ráadásul nem
tudok egy olyan üzemet mondani, amelyik úgy
áll, hogy bérfejlesztéssel tudná segíteni dolgo
zóit.

- Nagyon érdekesnek találom azt is, hogy valaki
nek a téeszben ha van egy darab földje, az után mi
nimális földjáradékot kap. De ha ő bérel a téesz
től főldet, az a bérleti díj jó magas. Ez hogy igazsá
gos?

•
-- Én eddig is dolgoztam, ezután is dolgozni aka-

rok. Ne kényszerítsenek bele olyasmibe, ami ezt le
hetetlenné teszi.

- A villatulajdonosok meg majd így jelentik be
magukat meg úgy - és nem fizetnek semmi adót.
A teho alól is mindenki csak kibújt.

-- Legnagyobb kérésünk az önkormányzat felé
most, hogy reálisan bírálja el az adózási rendszert
Gyomaendrődön. Nézze meg az itt élő embernek az
életviszonyát, a kereseti lehetőségeket, és ahhoz
mérten vesse ki az adót.

- Vegye figyelembe az önkormányzat, hogy az
itteni emberek önerőből már gázt vezettek, szenny
vizet vezettek, kövesutat csináltak. Most egy ki
csit legyen szünet. Másfél évig, vagy ameddig
kell.

-- Ez úgyis csak átmeneti dolog lehet. Ilyen sok
koló áremelés és terhelés még soha nem érte a la
kosságot.

- Mérlegelje az önkormányzat azt a helyzetet,
amiben a nép él és ebben az évben ne próbáljon
adót kivetni, hanem azon kell gondolkozni, hogyan
lehet segíteni a lakosságon.

- Az önkormányzatnak a legnagyobb gondja le
gyen: munkahelyet teremteni.

-- Lehetne jobban önellátó ez a település: a hús
ból, tejből, kenyérből ki lehetne kapcsoini az árpo
litikát. Mindenkinek gondolkozni kell az önellá
táson.

-- Nekem is van egy ismerősöm, nem tudja eladni
a tejet. De közben emelik a tej árát. Hát térjünk
már észhez! .

-- Itt vannak az anyakocák. Egyiket a másik után
vágják le. Eltelik egy pár év- mi lesz?

1991. JANUÁR

- Most lecsökkentik a szarvasmarha-állo
mányt, felemelik a tejtermék árát. Ha egy-két év
múlva vissza akar állni, nem lehet, mert a tej ter
melésnek legalább négy év kell, hogy újból bein
duljon. Akkor lesz itt egy olyan időszak, hogy
az tragédia lesz. Mesterségesen csináljuk az inflá
ciót.

- Mért nem tud az önkormányzat egy olyan fel
vásárlóhelyet csinálni, ahová a megtermelt árut be
lehet vinni, az önkormányzat pedig egy bizonyos
áron átvenné. Nem kell nekünk megvenni a piaci
kiskereskedőtől a plafonig felvitt árakon az árut,
mert mi magunk is meg tudjuk termelni. De sok
tönkremegy, mert nem tudjuk értékesíteni. Az
egyik bevinné eladni, a másik megvenné. Nagybani
piacot kell létrehozni a két község közőtt. Ehhez
tényleg semmi pénz nem kell. Két dologra lenne jó:
amit megtermeltél, el tudod adni, és aki venni akar,
olcsóbban vehetne.

- Mondanék egy javaslatot: hozzunk létre valami
alapot, ami nem az önkormányzat költségvetésébe
tartozna, hanem elkülönítetten kezelnék és csak az
iskolákra fordítanák. És minden lakosnak szuverén
joga lenne eldönteni, hogy arra az alapra mennyit
aj án! fel. Összel meg szétosztanák az iskoláknak
meg az őregek otthonának.

-- Jótékonysági alapba befizetnék , de nem
adóba. Az alapra még egy-két napot is dolgoz
nék.

•
- Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, aki-

ket képviselőnek megválasztollunk, azok tenni
akarnak. Meg akarják mutatni. De most nem lehet.
Most nem lehet építeni a várost. Enni kell, valami
ruhát is kell venni, a gyerekeket is csak kell taníttat
ni. Nagyon éles ez a kérdés.

- Ha az állam nem tudja fenntartani az iskolákat,
intézményeket, hanem ezt az őnkormányzatra bíz
za, akkor ne vonjon el semmit a lakosságtól, hanem
adja az önkormányzatnak.

•
-- És ha lesz adó, akkor ne legyen kibúvó senkí-

nek. Ilyen kereset, olyan kereset. A nagycsalád
kapjon családi pótlékot rendesen, de az adót fizesse
mindenki egyformán.

- Nem értek egyet azzal, hogy a képviselők

pénzt kapjanak. Önként vállalták, hát csinálják in
gyen. A régi tanácstagok is ingyen csinálták, igaz,
nem is nagyon csináltak semmit.

- Vagy ha kap pénzt, akkor csináljon érte vala
mit. Tartson fogadóórát. Nem is ismerem a képvi
selőmet.

- Jól van, fizessünk adót, mindig volt adó.
De olyan mértékben, hogy azt ki lehessen fi
zetni.

- Azt nem szabad elfelejteni, hogy azok az embe
rek, akik most képviselők, a mi bizalmunkat élve
zik. És ha most a város véleményét nem mérlegelik
kellőképpen - mert most ilyen a mi életünk-, ha ezt
nem veszi figyelembe, akkor ne számítsanak egy
következő bizalomra. Akkormegtaláljuk amódját,
hogy olyan emberek kerüljenek oda, akik átérzik
a lakosság gondját-baját.

A beszélgetéseketleírta
Hornokné Németh Eszter
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Hogyan kell rendesen elszegényedni?

Kft.-vé alakult
aKner Nyomda gyomaendrődi

IIuzeme

Ezt ma több millió ember tudja Magyaror
szágon - és itt a "rendesen"-en van a hang
súly. Elég ideszü1etni, és egy életen át tisztes
ségesen dolgozni, szülni 1-2-3 gyermeket és
azokat felnevelni, esetleg venni, vagy építeni
egy házat, hogy legyen hol lakni. A bérből és
fizetésből élők megpróbálják kifizetni az ál
landóan emelt pénzintézeti adósságaikat, az
állandóan emelt közüzemi díjakat, befIzetik
a gyerekek napközijét, és utána megpróbál
ják a maradék pénzt elosztani, hogya követ
kező fizetésig minden napra jusson.

És akkor ezt a keserves létet még a munka
nélküliség réme is fenyegeti. Pedig ezek az
emberek tudnak és akarnak dolgozni, és dol
gozniuk is kell, mert különben teljesen össze
omlik a családjuk. Megkockáztatom azt,
hogy ezek az emberek még előrelátóak és be
osztóak is tudnának lenni, ha volna miből.

Ha egy-egy leértékeléskor lenne felesleges
pénzük, előre olcsóbban tudnának vásárolni
a jövő évi szezonra. Ezek az emberek azok,
akik kistermeléssel, háztáji gazdálkodással
foglalkoznak, és most munkájuk eredménye
a ráfizetés. Nem tudom, hova vezet ez, hogy
hogyan fog itt polgári réteg kialakulni, ha
a rendes középosztályt is a sárba tapossuk és
lehetetlenné tesszük.

És mi lesz a helyi adókkal? És ki fog tudni
fizetni? Mi lesz a nem fizetőkkel? Egy kérdő-

Olvasóink - a tömegtájékoztatás különbö
ző forrásaiból- már értesülhettek arról, hogy
a Kner Nyomda is részt vesz a kormány első

privatizációs programjában, mely 20 kiemeit
vállalatot érint. Ennek során a vállalatok
előbb szervezetileg átalakulnak, pl. rész
vénytársaságokká, korlátolt felelősségű tár
saságokká, polgári jogi társaságokká, majd
állami tulajdonból magántulajdonba kerül
nek, mégpedig úgy, hogyarészvényeket, üz
ietrészeket magánszemélyek, bankok, bizto
sító társaságok stb. megvásárolják.

A Kner Nyomda megtette az első lépése
ket, és ennek során 1991. január l-től a gyu
lai és a gyomaendrődi üzemeket kft.-vé ala
kította át. Ezáltal ezek az üzemek gazdálko
dásukban teljesen önállóvá váltak. A privati
záció azonban még nem ment végbe, ez egy
francia bank és avagyonügynökség mened
zselésével ezután következik.

Üzemünk a "Gyomai Kner Nyomda Kft."
nevet vette fel, ezzel is utalva a nyomda ere
deti, nemzetközileg is ismert nevére.

Az ismertetett átalakulás új feladatokat ró
üzemünk dolgozóira, de lehetőségeink is
megnőttek, kiszélesedtek. Alapítónk, a Bé
késcsabai Kner Nyomda kötelezte magát,
hogy az első két évben képződőnyereséget az
üzemnél hagyja, fejlesztési célokra. Ugyan
akkor amárbeindultépítkezést finanszírozza,
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jellé vált az emberek magánélete és társadal
mi közélete is. Igaz a plakát szövege is: "Mi
lesz itt?" Egy-két dolgot azért tudunk tenni,
amely talán elviselhetőbbé teszi az elkövet
kezőidőket.

Próbáljunk meg, mi emberek egymással
szemben toleránsabbak lenni. Talán nem
halt még ki belőlünk a szeretet, megértés,
a kedvesség, a fIgyelmesség, és ha élünk vele,
akkor talán könnyebb lesz magunknak is.

Ne hagyjuk, hogy kivesszen belőlünk a jó
szándék, a tenni akarás és a jókedv. Vigyáz
zunk a közvetlen környezetünkre, ne hagy
juk, hogy csínytevő kamaszok hülyeségeik
kel firkálják össze lakóházaink, középülete
ínk falát, ne nézzük tétlenül, ha megrongál
nak egy telefonfülkét, sepregessünk a há
zunk előtt, és ü]tessünk tavasszal virágokat is
a házunk elé, van rá lehetőség! Rá kell jön
nünk, hogy magunknak tudjuk szebbé, kelle
mesebbé tenni aholnapot! Vagy végképp ke
seredjen meg az életünk? Ne hagyjuk!
A rend, a tisztesség, a becsület és az akarat,
még ha szegényebbek vagyunk is, nagy do
log! A megmaradt értékeinket óvjuk, vigyáz
zuk és tegyünk érte, mert ezt még unokáink
is látni fogják.

Én bízom benne! Remélem, nem vagyok
egyedül!

Hangya Lajosné

ezzel is növelve üzemünk törzstőkéjét. Ez az
építkezés a Rákóczi u. 7. számú ház irodaház
zá való átalakítását és a Kossuth úton egy
400 m2-es üzemcsarnok építéséteredményezi.

Üzemünk az 1990-es évben kiemelkedő

eredményt ért el, árbevételünk kb. 3S%-kal
haladta meg az előző évi!, ugyanakkor műve
leti áraink alig emelkedtek, tehát a többlet
bevétel legnagyobb része termelésnöveke
désbő! származik. Ezt az eredményt úgy ér
tük el, hogy közben volt néhány komoly
problémánk is. Ilyen volt pl. a fényszedő

rendszer többszöri meghibásodása, ami több
hetes kiesést okozott az adott területen, és
negatív hatása főleg az 1991-es év kezdésekor
jelentkezett, azáltal, hogy munkáink egy ré
sze még nem volt nyomható állapotban.
Egyébként munkaellátottságunk kb. a tava
lyi év hasonló időszakának felel meg.

Ebben az évben a könyvek iránti kereslet
várhatóan csökkenni fog, ezért kapacitása
ink lekötéséhez erőteljes piaci munkára,
esetleg profilmódosításra is szükség lesz. Ez
a munka már beindult, így remélhető, hogy
jelentősebb létszámcsökkenés nélkül túlél
jük ezt a rendkívü! nehéznek ígérkező ével.
Ehhez a vezetők elszántsága és dolgoz6ink
tisztességes munkája nyújthat garanciát.

Szász Imre
ügyvezető igazgató

ASzmola ház ürügyén ...

Kulcsár István
gyomaendrődi építész

gondolatai atelepülésről

Sok szép ház volt régen Gyomán. Az
a baj, hogy ezeket vagy hagyjuk tönkre
menni, vagy úgy átalakítottuk, hogy
nem lehet rájuk ismerni.

Ahol Bartha doktor úrék laktak
- most Szmola kertészé -, az a ház meg
menekült. Én láttam lepusztult állapo
tában: sokszor játszottam az udvarán.
Láttam, hogy már porlott a tégla, az
egész homlokzatot kiette az idő. És
most kimondottan örülök, hogy ilyen
szép lett, mert én nagyon sajnáltam azt
a házat. Nem tudom, melyik cég hozta
rendbe, de hogy mesterek, kőművesek,
az biztos. Aminek függőlegesnek kell
lennie, az függőleges, a kőporban hullá
mosslg nincs, ennek a falnak a dörzsölé
se esetfeg a kőműves kezén látszik, de
a falon nincsenek "fészkek". A legtöbb
házon meglátszik, hogy na, ma itt fejez
ték be a munkát. Ezt a házat se egy nap
alatt csinálták, és érdekes, nincs benne
darabosság. A díszes párkány is nagyon
szép, a cementIábazat is. Látom, ková
csoltvas lesz a csatorna. Az egész épület
valahogy elegáns, tiszteletet ébresztő.

Még a járda is olyan, amilyennek lenni
kell. Igen, a járda is lehet szép, ha szép
a munkája. Ezt a munkát már sajnos
nem lehet látni. Az emberekben ma már
megrögződött a sok csúnya munka.

(folytatás 9. oldal)

A vasútállomás régi épülete mellett
gyönyörü parkot láthattak az emberek
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Szép kutak tellék hangulatossá régen Gyoma egy-egy pontját

ANYAKÖNYVI HíREK

Kulcsár István
építész

Halálesetek

Szerető Bálint (1906), Oravecz Sándor
(1925), Szabó István (1906), Uhrin Pál
(1913), Beinschróth Józsefné sz. Piltz
Anna (1911), Téglás Károly (1925), De
meter Zoltán (1938).

zsef és Nyéki Erzsébet fia Valentin,
Szujó Zoltán és Matyelka Irén fia
Zoltán.

Házasságkötés

Ugor Tibor és Dávid Éva

Születések

Molnár Mihály és Biró Anikó leánya
Petra, Kurucz Gábor és Bán Erzsébet
fia Zsolt, Baráth László és Nagy Katalin
leánya Beáta, H~rnok Zoltán és Varga
Mária leánya Ildikó, Timár Imre és Ma
tyelka Edit leánya Adrienn, Kardos Jó-

A Böhm-ház és a zsidótemplom.
A templom ott állt, ahol most Veréb doktor úr lakik

azt hittük, hogy milyen jókat beszélge- ami most van, és sokkal mutatósabb
tünk ott majd. Lesz szalonnasütés, volt, Voltak itt szép régi kutak is. A Ieg-
ilyesmi, fatuskón ültünk, mikor meg- tovább az bírta, amelyik a mostani
nyílt. Most kocsma. Kner-szobor helyén volt, de azt is tönk-

Az a szép kőkorlát, ahogy megyünk retették. Nagyon szép színfoltja volt
a liget felé a Hollernál, nem tudom, ki- Gyomának. Régi cégtáblákat is lehetne
nek volt útjában, miért kellett tönkre- kirakni: szűcs, hentes, cipész stb. Ilyen
tenni. Ha rongálódott, helyre kellett dolgoktól lenne hangulatos a telepü-
volna hozni. Még mindig vissza lehetne lés, lenne kedve az embereknek sé-
állítani. Az is egy olyan ritka érték volt, tálni.
hogy eleve nem lett volna szabad bánta-
ni, A többszörösét kibírta volna annak,

(folytatás a 8-as oldalról)
Nincs a mestermunkának becsülete,
mindenki elnagyolja a munkát. Nincs
olyan oktató sem, aki agyerekeket ren
desen megtanítaná. Nem mesternél ta
nul a gyerek, nem látja a szakma iránti
szeretetet sem. Meg a mesternek is fon
tos volt, hogy jól tanulja meg a szakmát
a gyerek, mert vagy ő alkalmazta, vagy
számon tartották, hogy ki volt a meste
re, kinél szabadult.

A mai világban meg se tudja fizetni
a tulajdonos, ha rendbe is akarná hozat
ni ezeket a szép régi házakat igazi mes
terekkel. Énszerintem erre kellene bi
zonyos fokú kedvezményt adni. Meg
nézné szakember vagy műemlékbizott

ság, hogy ez a ház érdemes-e arra, hogy
kedvezményt kapjon. Mert ha tönkre
mennek sorra ezek a szép régi épületek,
Gyoma arculata is odalesz. Pedig egy
dísz megmentésével nagyon el kell pe
pecseini. Naponta ragasztgatni kell a ré
teget rá, sok-sok türelem kell hozzá.

Ami most óvoda, a Kossuth utcában,
arra az épületre is háromszor annyi idő

kellett volna, mint amennyi volt. Szép
lett a Kner-múzeum, de a nyomda fa
bejáratát kár volt eltüntetni. A reformá
tus hivatal is szép. A Sóczó bognár há
zán is vannak szép díszek. Rendbe is
rakta, bogy a vizet kiküszöbölje, a lába
zatot beműköveztette. Szépen meg van
csinálva, de a műkő nem illik ahhoz az
épülethez, mert az újfajta, az épület
meg régi. A STOP-nál is, a Fási-háznál
műszaki hibák történtek; gyors átalakí
tás, közben a homlokzati részt elrontot
ták, Pedig az is régi szemöldökös ház
volt, női fej rajta, szép épület volt, de
rányomja a bélyegét, hogy három család
használta. Az borzasztó, ha ej,X. házat
félig fehérre meszelnek, félig s'[rgára,
A STOP után, Endrőd felé a járdátlan
oldalban meg a ház ablaka felett két Pe
tőfi-arcdíszítené a házat. Arra is nagyon
kellene vigyázni. Kicsit arrébb, a járdás
oldalon az evangélikus hivatal után is
van egy szép tornácos ház. A tornácos
házakat én nagyon szeretem, nagyon
szépek, csak kevés van belőlük. Idősek

laknak benne, nincs pénzük rendben
tartani, az örökös meg azonnal pénzt
akar látni, s az a vége, hogy lebontásra
veszik meg. A malmokra is vigyázni
kelL Akármi lesz is belőle ebben az új
világban, kívülről olyannak kell meg
hagyni, amilyen. A ligeti pavilon is ko
moly érték, nagyon szép régi épület,
hangulata van. Évről évre megy tönkre.
És hogy milyen élet volt ott! Sörkert, ez
volt a neve. Nem törekszik az ÁFÉSZ
sem arra, hogy hangulatos vendéglőket

vagy boltokat alakítson ki. A legtöbb
épületnek, amit "örökölt", volt jelleg
zetessége. Volt egy-két próbálkozása,
de abbamaradt. A Vadász-bisztróról is
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Selyem úti óvodások "betlehemesjátéka"

Bensőséges karácsonyi ünnepély
az óvodákban

Uzsonna a gyertyafényű ünnepi asztalnál
a Selyem úti óvodában

A Lenin úti óvodában az esti órákban
tartották a karácsonyi ünnepet, melyre
a gyermekek a szülőket is meghívták.
Meg~ gyermekkel, szülőkkel a nagy
előszoba, melynek végében a szépen,
közösen feldíszített karácsonyfa állt,
melyre rákerült a gyermekek sütötte
mézesbaba is.

Zsuzsa óvónéni az ünnepély elején
felelevenítette a karácsonyi asztallal
kapcsolatos népszokásokat, melyeket
bizony a fiatal szülők sem ismertek már.

Pl.: Miért kell piros almát enni a kará
csonyi tálból?

- Hogy szép egészségesek legyünk!
- Fokhagymát azért, hogy ne fájjon

a fogunk.
- Kalács, kenyér azért legyen az asz

talon, hogy a következő évben legyen
elég ennivaló a családoknak.

- Az asztaltól evés közben nem sza
bad felállni, mert akkor a kotló nem ül
a tojáson stb.

Majd felcsendült az angyalok éneke
"mennyből az angyal" - a nagycsopor
tos kislányok ajkán, akik egy-egy gyer
tyával kezükben jöttek be a karácsonyfa
mellé. Ezt követőengyertyafény mellett
játszották el itt is a gyermekek a "betle
hemes játékot".

A gyermekek szereplése végén az
óvónénik énekeltek karácsonyi dalokat
,,6 szép fenyő, ó, szép fenyő", ,,6, gyö
nyörű szép csodálatos éj" című dalokat
zenei kísérettel a karácsonyfa előtt.

Szép volt az énekük. A szülők és gyer
mekek áhítattal hallgatták azt. Befeje
zésképpen a gyermekek és vendégek
a megterített csoportszobában "angyali
csíkot" ettek, melyet Timár Attila nagy
mamája készített egy egész fateknővel

az egész óvoda részére.
Az ember szívét felemelő, szép érzés

tölti el ilyen ünnepségek láttán.
Fülöp Imréné
óvodavezetó

Karácsony szent ünnepén
Szívből azt kívánom,
Legyen béke aszívekben
S az egész világon.

majd ezt követően átadták ajándékai
kat a kis Jézuskának. A gyermekek kö
zös jó kívánságukat mondták el záró kö
szöntőként:

"Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk
Három király mi vagyunk, mi
vagyunk ... "

.A három királyok pedig énekelték az
óvónénikkel, hogy

Majd közösen feldíszítették a fát és köz
ben énekelték a karácsonyi dalokat.
A gyermekek átszellemülve gyönyör
ködtek a szépen feldíszített karácsony
fában. Ezután következett az ünnepi
műsor, ami meglepetés volt mindenki
számára. Az óvoda fiatal óvónői szer
vezték és adták elő a középső- és nagy
csoportos gyermekekkel a "betlehemes
játékot". Megjelenítették Máriát a kis
ded Jézussal a jászolban, a pásztorokat
és a három királyokat. A kisfiúk - pász
torok a bőrbekecsben - csengő hangon
mondták versüket:

Újra eljött hozzánk
Szent karácsony napja,
Örüljön mindenki,
Ki e földet lakja.
MegszűletettJézus,
Kárhozattól megment.
Öröm van a mennyben,
Ujjongás van itt lent.

A karácsony a hit, a szeretet, a meg
békélés ünnepe. A szeretet, az öröm
szerzés összetartja a családot, de össze
tartja a kis óvodai közösségeket is, s en
nél nagyobb boldogság nincs.

Nagy várakozással készülődtek az
endrődi részen lévő 1. Sz. 6voda óvo
dáiban a gyermekek-óvónénik a kará
csonyi ünnepre. Az ünnepet megelőző
hetekben "adventi koszorút" készítet
tek, verseket, énekeket tanultak a gyer
mekek. A Blaha úti és Szabadság úti
óvoda gyermekei az ÖN6-ba mentek el
köszönteni a karácsonyt, örömet szerez
ni az idős embereknek. A Selyem úti
és Lenin úti óvodába a karácsonyt meg
előző héten tésztát, kalácsot sütöt
tek a gyermekek és az óvónénik közö
sen.

Más volt ez az ünnep ebben a két óvo
dában, mint ahogyan az előző években
ünnepelték azt.

A Selyem úti óvodában több napon át
sütötték a süteményt, a kalácsot a gyer
mekek. Kis fehér kötényt kötve gyúr
ták, nyújtották, szaggatták a sütemé
nyeket, fonták a kalácsot és rakták tep
sibe azokat. A kisült tésztát mind meg
kóstolták, majd a többit eltették az ün
nepre.

Az ünnep reggelén, mire a gyerme
kek az óvodába érkeztek, az óriási fe
nyőfa ott állt a csoportszoba közepén,
alatta a sok ajándék, szaloncukor, dí
szek, amit az ÁFÉSZ-től és a szülői

munkaközösségtől kaptak az óvodák.
Az óvoda dogozói a kis gyermekasztalo
kat fehér terítővel leterítve, a sok süte
ménnyel, kaláccsal, gyertyával megte
rítve várták az érkező gyermekeket.
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Szarvasi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Gyomaendrőd

1991. január 4-én 19 óra körüli időben
Gyomaendrődkülterületén a 46, sz. fő

útvonalon Timár Jenő gyomaendrődi

lakos kerékpáros - feltehetően ittassága
miatt - hirtelen áttért a menetirány sze
rinti baloldal felé, ezért a mögötte köz
lekedő TG 60-50 frsz.-ú személygépko
csi vezetője a baleset elkerülése érdeké
ben a kormányt hirtelen elrántotta,
ezért az árokba hajtott.

A baleset következtében személyi sé
rülés nem történt, a személygépkocsi
bankb. 60 OOO Ft anyagi kár keletkezett.

Az eljárás az ügyben folyamatban
van.

1991. január 7-én 09.25 órakor Gyo
maendrőd belterületén a Lenin úton
Rozsik János tiszatenyői lakos az általa
vezetett IFA tehergépkocsival úgy előz

te az előtte haladó kerékpárost, hogy
közben áttért a menetirány szerinti bal
oldalra és ott összeütközött a vele szem
ben közlekedő lovasfogattal. A baleset
következtében személyi sérülés nem
történt, az anyagi kár kb. 5000 Ft.

A szabálysértési eljárás az ügyben fo
lyamatban van.

1991. január 7-én 13 óra körüli időben
Gyomaendrőd külterületén, az ún. Si
mai holtágon illegálisan halászott 11 tár
sával K. S. gyomaendrődi lakos és több
mint 20 OOO Ft értékű halat tulajdonítot
tak el. Ügyükben a büntető eljárás - K.
S. őrizetbe vétele mellett - folyamatban
van. Auer György

rendőr százados

Ezután helyben intézik
akatonai ügyeket!

A Magyar Honvédség közleménye:
A katonai igazgatási ügyek intézése,

a bejelentési kötelezettség teljesítése,
az érdekvédelmi feladatok végzése mi
att az állampolgárokra háruló anyagi ki
adások és munkaidő-kiesések csökken
tése érdekében a Magyar Honvédség
felső vezetése helyi ügyfélszolgálati fo
gadónapot tart.

A fogadónap helye:
Gyomaendrőd, Polgármesteri Hivatal
ideje: minden hét szerdai napján 8-12
óra között.

A fogadónapot tartja: Kós Károly.

FIGYELEM! MEGNYITJUKI

1991. január 28-án

GYÓGYNÖVÉNY
szaküzletünket

a Lila Nyulak

boltjában

Bocskai u. 60/1 szám alatt

(Gombüzemmel

szemben)

*

nyitva:

hétköznap 14-18 óráig

Praktikus ajánlatok
A Praktik Kisszövetkezet az eddig is eredményesen üzemelő Élelmiszer Csemege, Palackozott italok boltja,
Praktik Butik kiskereskedelmi egységek, valamint az Ezerjó Vendéglő és Park Gyorsétkező vendéglátóipari

egységek üzemeltetésére, egységvezetői beosztására

pályázatot hirdet.
A pályázati feltételek február 1-től átvehetők a szövetkezet központi irodájában

(Kossuth u. 21/1.).
Elsősorban szakképzett és lehetőleg tőkével rendelkező személyek jelentkezését várjuk.

Gyomaendrőd belterületén a 46-os út mellett (Kertész malom) található bérelt telek és épületrész
hasznosítására 5 éves bérleti lehetőséggel vállalkozókat keresünk.

Külföldi (elsősorban osztrák) munkavállalásra kere.sünk ács-álványozó munkásokat előzetes jelentkezésre.
Csak leinformálható, megbízható szak- és betanított munkások jelentkezését várjuk. Az előzetes

jelentkezéseket diszkréten kezeljük.
A Praktik Kisszövetkezet értesíti kedves ügyfeleit, hogy az Autókereskedés üzemeltetését várhatóan április

1-ig szünetelteti.
Az Ezerjó Vendéglő február 15-én (pénteken) 19 órai kezdettel

PÓTSZILVESZTERT
rendez.

Hal, vad és egyéb táj jellegű ételek, családias hangulat, kitűnő zene, tombola.
Jelentkezni a vendéglőnél lehet helyfoglalással.

Nedves-salétromos falú tégla és vályogépületek felújítását, nedvesség megszüntetését külföldi adalékanyag
és javítóhabarcs felhasználásával garantáltan eredményesen vállalja

a Praktik Kisszövetkezet.
Referencia munka megtekinthető!

11



Hornokné Németh Eszter

1991. JANUÁR

Feketejejkendős asszonyok
1991. január 4., péntek. Tizenkettö és egy óra között kicsit mindig megeleve

nedik a gyomai Kossuth és Bajcsy utca kereszteződése táján az élet. Ebédszünet
van, jönnek-mennek az emberek. llyenkor lehet ebédjegyet is venni az
ÁFÉSZ-irodában.

Az iroda pénztára előtt, a székeken két idös asszony ül, endrödiek. Mindket-
tőnek fekete kendŐ van a fején.

- Jó napot kívánok. Csak nem halt meg valaki a családban?
- Az uram - torzul el a sirástól az egyik asszony arca. - Máma reggel.
- Infarktus - igazít el a halottnak a testvére - az orvOS mán nem tudott segí-

teni. hirtelen halt meg. Hetvenöt éves volt szegény.
- Egyedül maradtam - sírfel újból az özvegy. - A fiamot tizenöt évvelezelött

,emettem el, most meg az uram is itthagyott. Dolgozni se bírok - mutatja mun
kátó! eldeformálódott, hajlani nem akaró ujjait.

- És itt az ÁFÉSZ-irodában mit tetszenek intézni?
- Semmit. Csak leültünk. Várjuk a Temetkezési Vállalatot, hogy kinyisson.

Tizenegy óra óta! Itt vóna szemben a koporsós, de nincs nyitva. Elmenni meg
nem lehet, mert ezt el kell intézni. Oszt most is kétszáz foomért hozott át ben
nünköt a taxi.

- Jaj, pedig nagyon kéne sietni a paphoz is - tünteti k el a gondok a kétségbe
esést egy pillanatra az özvegy arcáról. Papot mond, de látom, hogy meggyötört
tagjaival inkább lepihenni kívánkozik; ágyba. vagy talán még nY'Jgalmasabb
helyre.

Részvétet nyilvánítok. Elmegyek és elgondolkodom. Miért rakunk mi,
emberek egymás elé ,.csinált'· akadályokat is, amikor rök elénk épp eleget az
élet? Meghalt Endrődön egy idős embernek a legfŐbb támasza, akkor az legyen
a dolga, hogy induljon hivatalról hivatalra, temetkezési váltalathoz, amiről azt
se tudja, hol találja ...

Tessék elhinni, csak jó lenne egy koporsós Endrődön is. Régen három is volt.
Vagy ezt is majd a magánvállalkozás oldja meg?

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Busszal- vagy gyalog?
Az önkormányzati törvény 1991. január l-től a helyi tömegközlekedés meg

szervezését az önkormányzatok hatáskörébe utalja. E központi intézI:cedések
alapján az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Körös Volánnal. A Volán is,
mint minden gazdálkodó vállalat, piacorientált. Ezt tudva, eddig két érdek
egyeztetö tárgyalást folytattunk. Az ügy még nem lezárt, de befejező szakasz
ban van. A tárgyalás pillanatnyi állása: a menetjegyek és bérletek február l.
utáni árában feltételesen megállapodtunk:

- buszjegy: 14 forint
- dolgozói bérlet: 280 Ftlhó
- tanuló- és nyugdíjasbérlet: 100 foont/hó.
Az 1990-es forgalmi adatok ismeretében és az üzemanyag árában bekövetke

zett - nem jelentéktelen - emelkedések után a fem leírt tarifák mellett az önkor
mányzat még havi 45 OOO forinttal járul hozzá a helyi huszközlekedéshez. (Ez az
összeg még a további tárgyalások, s a január 14-20. közötti időben végzett
közös forgalomszámlálás eredményeként némi változást mutathat.)

A gazdasági és forgalomtechnikai szempomok mellett - amelyek nem
vála,zthatók !cüJön - a közel nulla haszonkulcs is indokolja a buszjegy árának
emelését. Forgalmi szempont: a távolsági járatokon a legkisebb díjtétel február
l·tő!: 14 forint (ez nullától öt kilométerig terjedő útszakasz megtételére jogo
sít). Ha a helyi közlekedési viteldíj nem egyezik meg a távolsági alapdíjjal,
akkor a távolsági járatok helyi forgalomban nem vehetŐk igénybe bérlettel.

Bizottságunk tapogatózó lépéseket tett más vonalon is. Árkalkulációt kér
tünk.a GyomaendrődVáros ÉpítŐ és Szolgáltató Üzeme (régi nevén Költségve
tési lJzem) vezetőjétŐl a helyi autóbusz-közlekedés megszervezésére, üzemel
tetésére. Mivel.. a térségben más vállalatot vagy vállalkozót nem találtunk, így
a Volán és az Uzem ajánJatától függ. hogy melyik cég fogja a jövőben a helyi
járatokat üzemeltetni, illetve szinten tartani.

Dr. Vala ch Béla
kép viselö

Hol volt, hol nem volt ...Vandálok?
Kegyeletgyalázók?

Tavaszra lesz egy éve, hogy a volt Endród lakos
sága, az üzemek és a város anyagí hozzájárulásával
méltó emlékművet állitot1unk négy évtizedes hall
gatás után a második világháború hősi halottainak,
az áldozatoknak. Négyszáz ember iránt róttuk le
kegyeletünket.

Az emlékmű nekünk nagyon kedves, kifejező,

emlékeztető. Sót idegenek is eüsmeréssel nyilat
koztak az alkotásról.

Azóta is szinte állandóan kerül koszorú, foss vi
rág, gyertya a talapzatra.

Annál szomorúbb az a tény, hogy hamarosan
megkezdődött a rongálás. A hősök neveit kitesze
getik, és vagy eldobálják, vagy elviszik lelketlen
vandálok. Eleinte a keresztnevekre vadáSZlak,
most áttértek a családnevek pusztítására. A művész

a hiányzó keresztneveket pótolta, de nem lehet
győzni az állandó tékozlást. Most is mintegy tíz név
hiányzik. Zömmel a "Tímárok" az áldozatok. Te
hát endrődi valakik a tettesek. Lehetetlen, hogy
a szúlők, vagy a barátok ne tudnának róla. Kérjük,
fogják meg a rombolásra kinyúló kezeket!

Hiszem, hogyatettesek nem vettek részt az em
lékmű avatásán, azért nem mozdult meg a lelkük
ben semmi, mert nem látták az ünnepségeo lévő

megrendűlt sokaságot, síró hozzátartozókat, a tit
kon vagy nyíltan könnyet ejtő embereket.

Akik részesei voltak az ünnepségnek, azok kap
tak érzelmi töltést. Az a gyanú, hogy épp a fiatal
ság - akikre emlékeztető és elgondolkodtató ha
tású lehetne - rombol, mert elmaradt az ünnepség
ről.

Semmivel sem kisebb gyalázat ez, mint pl. a zsidó
temetők emlékmúveinek ledöntése.

Nagyon kérünk mindenkit, akadályozza meg
a további kegyeletgyalázást!

MárIOn Gábor

Lehetne talán így is kezdeni Gyomaend
rőd endrődi sport!étesítményének állapotát
és működését, hisz az endrődiek már csak
a mesében emlékeznek a futball, a női és
a férfi kézilabdasport sikereire , esetleges ku
darcaira.

Ezzel el is árultam, hogy a futballpálya egy
elhanyagolt legelőre, a kézilabdapálya pedig
egy rossz állapotban lévő bitumenes útra em
lékeztet. Az öltöző egy törökdúlást idéz fel
az emberben. A boylert ellopták, minden
összetörve.

Természetesen ilyen körülmények között
nem lehet elképzelni sportéletet. Mi idézte
ezt elő? - tesszük fel a kérdést. A szomorú
tény az, hogyasportot sújtotta legjobban
Gyoma és Endrőd egyesülése. Ekkor kezdett
süllyedni a hajó. Tovább már nem tud süly
lyedni, mert megfeneklett. Lehetne most ke
resni felelősöket, de ezzel is csak az idő telne,
s tovább nem jutnánk. Úgy látszik, hogy
a fellendülés útját az új önkormányzatnak
kelJ megmutatni, aki nemcsak erkölcsi, ha
nem anyagi támogatást ís előirányozhat. Eb
ből adódóan olyan emberekre van szükség az
endrődi testületben, akik odaadóan szerve-

A decemberi számban közölt keresztrejt
vényünk helyes megfejtése: Jobb, ha csalán
vagy barátod oldalán, semmint merő vissz
hang (Emerson Ralph-Waldo). Nyertesek:
Farkas Józsefn~ Szabadszállás, Tuboly Zsu
zsa Gyomaendrőd. A jutalmakat postán
küldjük el.

zik, irányítják - egyszóval megteremti.k
a sponéIetet. Nem gondolunk itt nagy dol
gokra, hisz tudjuk, pénzszűkében vagyunk.
De el tudunk képzelni egy női és egy férfi ké
zilabdacsapatot alapfokon; nem beszélve az
atlétikáról, ami szintén nem pénzigényes.
Természetesen az endrődiek is szeretnék, ha
Gyomaendrőd első osztályú futballcsapata
az endrődi részen is pályára lépne.

Egy jó hírem is van: az endrődi területen
működik egy testépítő klub, amelynek a ve
zére ifj. Dávid Mátyás, akinek sokat lehet
köszönni a sportág létezéséért. Dávid Má
tyás természetesen a jövőben más sportága
kat is segíteni szándékozik. Ezen kis újság
cikkben hívom fel a figyelmet: akik bármi
lyen segítséget, elgondolást, megoldást tud
nak adni, azok szóljanak az ÁFÉSZ-hoz Dá
vid Mátyásnak, a Kultúrcikkboltban Dobó
Imrének, vagy a Háztartási boltban Gellai
Mihálynak vagy Balázs Imrének.

írásom azzal zárom: bízom abban, hogy
1991 második félévében már a mai helyzet
fordítottjáról tudok beszámolni.

Balázs Imre
képviseló

Órömmel közöljük, hogy a nagyszalontai
könyvtár létrehozásához Gyomaendrőd la
kossága közel 500 könyvvel és egy lemezját
szóval járult hozzá.

A könyveket és a lemezjátszót már kivit
tük Nagyszalontára.

Köszönjük!

GyomaendrődiHíradó
GyomaendrŐdVáros Onkormányzatának lapja.

Kiadja: Gyomaendrőd Város képviselő-testülete. Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. Telefon: 67/31-320. Szerkeszti a Kulturális Bizottság.
Készült a Gyomai Kner Nyomda Kft.-ben. Felelős vezető: Szász Imre ügyvezető igazgató.
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Lesznek új adók?
(TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓZÁSRÓL)

(Folylalás a 2. oldalon.)

Közbizonytalanságunk
állapota

Beszélgetés

Auer GyörgL
rendőrszázadossal

Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 199!.
január hó 29-i ülésén - többek között- foglalkozott a helyi adók kérdés~

vel is.
Ezen az ülésen a képviselő-testület - tekintettel a lakosság anyagi helyze

tére, teherviseló képességére - úgy határozott, hogy 1991. évben nem ren
deli el a helyi adók bevezetését olyan formában, ahogy azt a Helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény előírja.

Erre az idézett törvény lehetőséget is biztosít az önkormányzatok
részére, ha más forrásból a működésükhöz szükséges bevételeket biztosÍ
tani tudja.

Szolgáltatás
(13. oldal)

Kedves Il)'ugali bdekletö~

Ezen a padon türelmesen megvárhatja a privatizációs törvény
megjelenését

(14. oldal.)

Időszaki

választási
eredmények

(13. oldal)

AUTÓBUSZ

MENET-

:REND

(l5. oldal)
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Képviselő-testületi
(Folytatás az l. oldalról.)

1992. január hó 1. napjától azonban - úgy
rendelkezik a Helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény - a jelenleg múködő tanácsi adók
és adójellegű fizetési kötelezettségek hatá
lyukat vesztik, tebát értelemszerűen ezen
időponttól kerül sor a helyi adók bevezeté
sére.

A fentiek alapján tehát Gyomaendrődön
1991. évre az 1990. évben megállapított adók
maradnak érvényben, változatlan mértékkel
és változatlan összegben.

Fentiekre tekintettel:
GyomaendrődVáros Polgármesteri Hiva

tala értesíti a város lakosságát, hogy az 1991.
évi adók első félévi részletének a megfizetése
esedékessé vált, és azt 1991. március hó 15.
napjáig lehet adópótlékmentesen befizetni.

Az első félévre fizetendő adó összege az
1990. évi adófizetési kötelezettség 50%-a.

A befizetéshez szükséges befizetési lapo
kat a Városháza 16-os, valamint a Kirendelt
ség 6-os számú irodájában szerezhetik be
a Tisztelt adózók, ahol az esetleges kérdése
ikre, problémáikra is választ adnak az ügyin
tézők.

Tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal az
adózókat arról is, hogy 1991. január bó 1.
napjától megváltozott a késedelmi pótlék
számításának a módja.

Az Adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI.
törvény 67. §-ának (2) bekezdése a határidőn

túli fizetés esetén az eddigi havi 2%-os mér
tékű késedelmi pótlék számítása helyett az
úgynevezett napi kamat számítását írja elő az
esedékesség napjától a befizetés napjáig ter
jedő időre.

A késedelmi pótlék mértéke minden nap
tári nap után a felszámítás időpontjában ér
vényes jegybanki alapkamat kétszeresének
365-öd része.

A fentiek alapján kéri a Polgármesteri Hi
vatal az adózókat, hogy a saját érdekükben
- lehetőség szerint - a kamatmentes fizetési
időben tegyenek eleget adófizetési kötele
zettségüknek.
Gyomaendrőd,1991. február hó

Pápai Pálné
csoportvezetó

ÉRTESíTÉS
A Békés Megyei Adófelügyelőség a magán

személyek 1990. évi jövedelemadó bevallá

sának elkészítéséhez az idén is segítséget

nyújt és a gyomaendrődi Városházán in-

gyenes ügyfélszolgálatot tart.

Az érdeklődők 1991. február hó 20. napjától

március hó 20. napjáig minden szerdán

~15 óráig a Városháza udvarán lévő ta

nácskozó teremben (nagykapuval szemben

lévő volt vb-terem) munkatársaikat felke-

reshetik.

Az adóbevallás benyújtásának határideje:

1991. március 20. napja
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1991. január 22.
I. Tájékoztatás
A Gyomaendrőd, Losonczy u. 29. sz.

alatti lakóházas ingatlant elidegenítésre
kijelölte a testület.

A polgánnester január 7. és 11. kö
zött Hajdúszoboszlón volt továbbkép
zésen. Január 14-én megyei közgyűlé

sen vettek részt küldötteink: dr. Frankó
Károly és dr. Kovács Béla, amely gyűlé

sen megválasztották elnöknek dr. Si
mon Imrét és alelnöknek dr. Jeszenszky
Gézát.

Január 17-én Deme Zoltán ország
gyűlési képviselő találkozott a körzet
polgánnestereivel. A találkozón szó
volt többek között az ivóvízellátásról is.
Deme Zoltán elmondta még, hogy kap
csolatot lehetne teremteni Padova Vá
ros Ipari Kamarájával tőkebefektetés

céljából.
Január 18-án a polgánnester megbe

szélést tartott a helyi pártokkal és az
egyházak képviselőivel.

Dr. Valach Béla, a Városfejlesztő Bi
zottság elnöke tárgyalt az orosházi váro
si kertészettel fásítási és parkosítási
program ügyében.

II. Napirendi pontok
1. Napirendi pont: a költségvetés elő

zetes megtárgyalása. Elhangzott, hogy
az év sarkalatos feladata az ipari iskola
befejezése lesz. Az ehhez még szüksé
ges 21 millió forintot céltámogatásként
próbálja megszerezni a testület. A költ
ségvetést részletesen először a bizottsá
gi üléseken tárgyalják meg majd a kép
viselők, s az így kialakított elképzelése
ket viszik a testület elé. A képviselő-tes

tület hozzájárult ahhoz, hogya törvény
ben biztosított 20%-os fizetésemelést
a hivatal és az intézmények dolgozói
1991. január elsejétől megkapják. Gel
lai Józsefné kérte a testületet, hogy
a Blaha út mentén szennyvíz gerincve
zetéket építsenek ki. Egyben kéri azt is,
hogy a Csókási lejárótól a gázcseretele
pig építsenek ki gázvezetéket. Dr. Ti
már Gyöngyi jegyző az első félévi testü
leti munkatervre tett javaslatot. A jóvá
hagyás a bizottsági ülések utánra vár
ható.

2. Napirendi pont: a bioprogram. Né
meth Gabriella elmondta: ahhoz, hogy
előbbre lehessen lépni a biováros ügyé
ben, tervdokumentációra van szükség,
ez 800 OOO Ft-ba kerülne. Ehhez kéri
a város segítségét. Dr. Jászapáti Laura
egy 1000 ágyas természetgyógyászati
klinika elkészítéséről beszélt. Az összes
beruházási költség 6,5 milliárd forint

lenne. A hosszas vitát azzal zárta
a polgánnester, hogy infonnációk hiá
nyában nem lehet a döntésre sort keríte
ni. A következő testületi ülésen vissza
térnek a bioprograrnra.

III. Határozatok
1. A testület határozatot hozott az

autóbusz-közlekedés ügyében (ezt a ha
tározatot a PM módosította - a módosí
tást lásd az 1991. január 29-i ülés III/l.
sz. pontjában).

2. A testület a Dobó u. 16. sz. alatti
ingatlant elidegenítésre nem jelöli ki.
A lakást ki kell üríteni, majd le kell bon
tani.

3. Határozatot hozott arról a testület,
hogy a 6770/14. hrsz. 636 m2

, valamint
a 6770/13. hrsz. 283 m2 földterület a La

és Garázsépító és Fenntartó Szö
vetkezet tulajdonába kerül át ellenszol
gáltatás nélkül.

4. Határozatot hozott a testület, hogy
a hivatal elektronikus adatfeldolgozá
si koncepciójának tervét a jegyző ké
szítse el.

5. Határozatot hozott a testület arról,
hogy megvásárolja a Varga József és fe
lesége tulajdonát képezőHősök tere 10.
sz. alatti 948 m2-es ingatlant (a volt dr.
Fülöp Jenő-féle telek) 350 OOO forint ér
tékben.

lY. Tájékoztatás
Hangya Lajosné tájékoztatta a testü

letet arról, hogy a tanácsi bérlakások
ban lakók közül sokan tartoznak a lak
bérrel. A hátralék összege közel 300 OOO
Ft. A testület utasítja a költségvetési
üzemet a lakbérhátralék beszedésére.
A továbbra sem fizető bérlőket szükség
lakásokban helyezik el.

1991. január 29.

I. Tájékoztatás:
Dr. Frankó Károly polgármester tájé

koztatást ad a gyomaendrődi tej tenne
lók 1991. január 31-i demonstrációjáról
(lásd külön cikk).

A polgármester endrődi fogadónap
ján felvetődött, hogy a 3. Sz. Általános
Iskola udvarán lévő 48-as emlékművet

helyezzék ki közterületre. Ezzel kap
csolatban Gellai József alpolgármester
teszi meg a szükséges intézkedéseket.

A polgánnester és a jegyző január 28
án felkeresték Békéscsabán a Thermál
invest Rt.-t, ahol beszélgetést folytattak
a biováros ügyében (lásd a 2. napirendi
pontnál).
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írek ...
II. Napirendi pontok
1. Napirendi pont: a gyomaendrődi

mozik sorsa. A mozik üzemeltetését
nem vállalja tovább a Moziüzemi Válla
lat, ezért a fenntartást az önkormány
zatnak kell felvállalni. Az endrődi mozi
nagyon leromlott állapotban van, a mű
ködtetése ráfizetéses. A gyomai mozi is
csak minimális hasznot hoz, de annak az
épülete és a berendezése megfelelőálla
potban van. Tehát a gyomai mozi rész
ben önálló intézményként átkerül a Ka
tona József MűvelődésiKözponthoz és
tovább folytatja a működését. Az end
rődi mozit a Moziüzemi Vállalat már
cius l-ig működteti, azután a testület
nek dönteni kell a sorsáról.

2. Napirendi pont: a biováros.
Dr. Frankó Károly polgármester el

mondja, hogy az előző testületi ülésen
felvetett 1000 ágyas természetgyógyá
szati klinika megvalósítását nem tartja
reálisnak. De a város természeti adott
ságait és a gyógyvizet hasznosítani kell .
Időközben a hivatal információkat szer
zett a békéscsabai Thermálinvest Rt.
ről. A szerzett információk alapján üz
leti szempontból megfelelőnek találják
a Társaságot. A Társaság is hajlandósá
got mutat a város gyógyvízhasznosítását
megtervezni 1000 OOO Ft-ért. Hosszas
vita után a képviselő-testület a követke
ző határozatot hozta: "Gyomaendrőd

város képviselő-testülete megbízza
a Thermálinvest Rt.-t Gyomaendrőd

Liget Fürdő közelében egy szálló terve
zésévei, illetve a biováros program hasz
nosulási számításainak elkészítésével.
Határidő: első félév. Felelős: a polgár
mester".

III. Határozatok
1. A helyi autóbusz-közlekedésről

szóló határozatot a PM a következő rnó
don hagyta jóvá:

- dolgozók bérleti díja : 320 Ft/hó
- tanulók bérleti díja: 80 Ft/hó
- vonaljegy (menetjegy): 14 Ft.
2. A képviselő-testület a város Álta

lános Rendezési Tervének felülvizsgála
tával a Dél-magyarországi TervezőVál
lalatot bízza meg.

3. A képviselők egyetértenek a
Bajcsy-Zsilinszky út és a Lenin út közvi
lágításának korszerűsítésével.

4. Gyomaendrőd város képviselő

testülete 1991. évre helyi adókat nem kí
ván bevezetni. Az 1991. évi adók m érté
ke megegyezik az 1990. évben kivetett
adók mértékével, A képviselő-testület

az 1992. évi helyi adók kivetésének és
előkészítésének segítésére bizottságot

hoz létre. A bizottság tagjai a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság, a jegyző, a pénz
ügyi osztályvezető és az adócsoport ve
zetője.

IV . Állásfoglalások
1. A vízműtársulati hozzájárulások

kai adós állampolgárok ügyében foglalt
állást a testület (lásd külön tájékoz
tat ón),

2. A pártok és a társadalmi szerveze
tek a működésükhöz szükséges helyi
ségigényüket nyújtsák be a polgármes
teri hivatalhoz. A használatért bérleti
díjat kell fizetniük, valamint fedezniük
kell a felmerülő energiaköltségeket is.
Az igények benyújtási határideje: 1991.
február 28.

3. A képviselők tiszteletdíjat még
nem vettek fel. Az ezzel kapcsolatos ál
lásfoglalást a testület felfüggesztette.

V. Bejelentések
Hangya Lajosné bejelentette, hogy

az 5. sz. orvosi körzet (dr. Frankó Ká
roly volt körzete) betegeit felosztották
(lásd külön tájékoztatón).

MűvelődésiKözpont
Gyomaendrőd

BÉlYEGGYŰJTÖKÖR

Értesítjük a gyűjtőtársakat és a te
lepülés lakóit, hogy március 3-án
de. 9 órától 12-ig a Művelődési

Központban (Kossuth u. 9.) bélyeg
és egyéb tárgyak cseréje és árvéré
se lesz, melyre mindenkit szeretet-

tel várunk.

Program:

9-12-ig értékesítés, csere
11-12-ig árverés

Az árverésre bármilyen anyag be
adható munkaidőbena Művelődé

si Központba (bélyeg, képeslap,
könyv, régi pénz, játékok és min-

denféle tárgy és anyag).
Az árverésre beadott anyagból be
folyt összeg a településen közcélú

felhasználásra kerül.
Az árverésre beadott anyag meg-
tekinthetőmárcius 3-án 9 órától.

A Bélyeggyűjtő kör és a Művelődé
si Központ dolgozói lehetőségetkí
vánnak biztosítani a település la
kóinak, iskoláknak, üzemeknek,
vállalkozóknak. hogya rendezvé
nyen részt vehessenek és jól érez-

zék magukat.
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TÁJÉKOZTATÁS
a vízműtársulási

hozzájárulásokkal adós
állampolgárok ügyében

GyomaendrődVáros Polgármesteri Hi
vatala tájékoztatja a lakosságot arról,
hogy 1990 márciusában megszűnt

a Gyoma-Endrődi Víz- és Csatornamű

Társulat.
Ezzel egyidejűleg a Gyoma-Endrődi

Víz- és Csatornamű Társulat Intéző Bi
zottsága által hozott 1/1984. (XI. 13.)
számú határozata hatályát vesztette , mi
nek következtében a fenti határozattal
határozatlan időre felfüggesztett vízmű
érdekeltségi hozzájárulás-hátralékok
nak a megfizetése esedékessé vált .

Ez a változás mintegy 168 szem élyt
érint, az összes hátralék 667108 Ft.

Az önkormányzati képviselő-testület

az 1991. január hó 29-i ülésén úgy foglalt
állást a vízműérdekeltségi hozzájárulási
hátralékokkal kapcsolatosan , hogy az
adócsoport a törvény által biztosított
minden lehetséges eszközzel szorgal
mazza ezen hátralékok befizettetését,
beszedését.

Tájékoztatja a polgármesteri hivatal
a lakosságot arról, hogy a jelenleg hatá
lyos jogszabályok alapján nincs mód
a vízműérdekeltségi hozz ájárulás-hátra
lékok teljes mért ék ű elengedésére, tör
lésére, azt minden hátralékosnak - iliet
ve, ha az eredeti fizetésre kötelezett már
nem él, úgy az örököseinek - meg kell
fizetni.

1991. első félévében minden érintett
névre szóló értesítést fog kapni , amely
tartalmazni fogja a hátralék összegét , az
idáig esedékes késedelmi pótlékot
(amelynek mértéke havi 1%), továbbá
indokolt esetben a fizetési kedvezmény
igénylésének a lehetőségét, illetőleg

nem fizetés esetén az összeg behajtása
iránt alkalmazható szankciókat is.

A befizetéshez a hátralékosok
a 629-346611-0880 számú Idegen Bevé
telek Elszámolási Számla nevű esekket
vehetik igénybe , melyet a városháza 16
os , illetve a kirendeltség 6-os számú iro
dájában szerezhetnek be.

Nem fizetés esetén az Adózás rendjé
ről szóló 1990. évi XCI. törvény alapján
lehetőség van a munkabérből, nyugdíj
ból és egyéb járandóságból való letiltás
ra, ingó foglalásra, és végső esetben
a hátralék jelzálogként való bejegyezte
tésére az ingatlan tulajdoni lapjára.

Fentiekre való tekintettel kéri a pol
gármesteri hivatal az érintetteket , hogy
lehetőségeikhez m érten, min él többen
önkéntesen próbáljanak meg eleget ten
ni ezen fizetési kötelezetts égüknek.
hogy az ismertetett kényszerintézkedé
sekre minél ritkább esetben kerüljön so r.
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I· Keresztapa kerestetik

A városi főorvos javaslata alapján
az Egészségügyi és Szociális Bizott
ság 1991. január25-én azt a határoza
tot hozta, hogy 1991. február 1. nap-

Dr. Veréb Lajos kőrzetébe tartozik:
- Lenin út páratlan oldala a Bocskai útig,
- Bocskai út,
- Tompa M. út,
- Jókai út,
- Petőfi út,
- Botond út,
- Mező Imre-ltp. 31. épület,
- Kossuth út páratlan oldala,
- Fürst Sándor utca.

Kamatterhek
csökkentése

Gyomaendrőd Város Önkormányza
ta tájékoztatja a lakosságot, hogya ka
matmentes, illetve kedvezményes ka
matozású lakáscélú kölcsönökre kive
tett kamatterhek részbeni ellensúlyozá
sára az állami költségvetés támogatást
biztosít. Az odaítélés a helyi önkor
mányzatok feladata.

A támogatáshoz szükséges kéreIme
ket hivatalos keresetkimutatással, vagy
nyugdíjasszelvénnyel, a kölcsöntartozás
összegének és a kölcsönszerződés szá
mának megjelölésével a Polgármesteri
Hivatal Egészségügyi Osztályán lehet
benyújtani 1991. március hó 15. napjá
ig. Felvilágosítást Csorba Csaba osztály
vezető nyújt (telefon: 31-122).

FOGADÓÓRÁK
Gellai József (9. sz. választókerület)

1991. február 27-én,
szerdán 18 órakor az endrődi

kirendeltségen
Balázs Imre (8. sz. választókerület)

1991. február 28-án,
csütörtökön 18 órakor az endrődi

kirendeltségen
Knapcsek Béla (6. sz. választókerület)

1991. március 25-én,
hétfőn 18 órakor az ENCI-ben tart

fogadóórát
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jától az 5. sz. orvosi körzet (a dr.
Frankó Károly körzete volt) betegeit
ideiglenesen három részre osztják.
A körzeti orvosi állást továbbra is

Dr. Lizák Anna kőrzetébetartozik:
- Kossuth L. út páros oldala,
- Bajcsy-Zs. út a Kossuth úttól a Marx

útig,
- Marx út,
- Lévai út,
- Wesselényi út,
- Eötvös út,
- Vorosilov út,
- Vörösmarty út,
- Gyóni G. u.
- Kisfaludy u.,
- Kató József Ú.,
- Damjanich tér,
- Gárdonyi G. u., Marx u. és Vörösmarty u.

közötti szakasza,
- Lehel u., Marx u. és Vörösmarty u. kö

zötti szakasza,
- Mező Imre-ltp. 32-33--34-35. épület.

Az emberek általában életük végéig vi
selik azt a nevet, amit születésükkor kap
tak. Nem így az utcák. Mint már jó né
hányszor tapasztaltuk, a politikai szellők

és viharok gyakran átírják, összecserélik
a névtáblákat.

Ideje rendet tenni.
Az ügyrendi és Jogi Bizottság feladatul

kapta, hogy készítse elő az utcanév-változ
tatásokat. Mi igyekeztünk úgy szűkíteni

a kört, hogy minél kevesebb névtáblát
kelljen majd átírni. Ezen túlmenően há
rom rendező elvet tartottunk szem előtt:

1. Ha lehet, a régi nevét kapja vissza az
utca (pl. Korona, Berényi, Mirhóhát,
Szent Antal, Salétrom, Bankó, Nadrág,
Motrogály, Nagy Lajos király stb.).

2. Az ősi területrésznevek, amelyek
csak Gyomaendrődrejellemzőek, marad
janak fenn utcanévként (pl. Kisréti, Kán
torkerti, Körgát, Ege, Csókási, Révlapos,
Vásártér, Fattyas, Epreskert, Keselyűs,

Kúria stb.)
3. A város kiválóságairól nevezzünk el

utcákat (pl. Kner Imre, Papp Zsigmond,
Hunya István, Dávidházi Bekes Sámuel,
Wodiáner Albert stb.)

A változtatásra szánt nevek a követke
zők (pártok, szervezetek, egyházak javas
latai alapján állítottuk össze a névsort):

Asztalos János, Bacsó Béla, Bajcsy-Zsi
linszky Endre, B. Molnár Imre, Dimitrov,
Engels, Felszabadulás, Fürst Sándor, Há
mán Kató, Karikás Frigyes, Kilián tér,
Kiss Lajos üdülőtelep, Korvin Ottó, Köz-

meghirdetjük és megfelelő jelentkező

esetén a körzet az eredeti felosztásban
működik tovább. Kérjük a lakosság
megértését.

Dr. Darvas Tamás kőrzetébe tartozik:
- Mező Imre-ltp. 1-tőI15-ig,

- Tanyák VII. ker. 85. sz. (Körösi),
- Bajcsy-Zs. út a Marx úttól kifelé,
- Mikszáth u.,
- Budai Nagy Antal u.,
- Lehel u. a Marx K. úttól kifelé,
- Gárdonyi u. páros oldala a Marx úttól ki-

felé.

1991. február 27-én délelőtt

aKatona József Művelődési Központban

Véradó napot
szervez aVöröskereszt

Szeretettel várjuk véradóinkat

társaság, Kürt, Lenin, Martos Flóra,
Marx, Mező Imre-lakótelep, Munkásőr,

November 7.-lakótelep, Polányi Máté,
Rózsa Ferenc, SaUai }mre, Ságvári Endre,
Sebes György, Somogyi Béla, Sziklai Sán
dor, Tanács, Temető, Vorosilov, Vörös
Hadsereg, Koblmann telep.

A Lenin úttal kapcsolatban kétféle ja
vaslat érkezett. Az egyik szerint az Októ
ber 6.-ltp.-nél vágjuk ketté két külön név
vel. A másik szerint a Szabadság tértől

a Hősök teréig továbbra is kösse össze
a két településrész központját Fő út né
ven. Szintén az együvé tartozást erősítené,
ha a Selyem út a Blaha úttól az Ipartelep
útig tartana a Munkásőr út helyett.

Az eddigi felsorolás azonban nem egy
lezárt lista. Az Önök javaslata alapján ez
a kör még szűkithető és bővíthető. Javas
lataikat beszéljék meg képviselőikkel

a következő találkozón, vagy levélben jut
tassák el a következő címre: Polgármesteri
Hivatal Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A borítékra írják rá: Gyomaendrődi Híra-
dó Szerkesztősége. •

Az utcanév-változtatásra csak akkor ke
rül sor, ha az utca lakóinak többsége
egyetért az új elnevezéssel. Várjuk
a "keresztapák" javaslatait, hogy olyan
neveket találhassunk, amit hamar megsze
retnek az ottlakók.

A "keresztelő" időpontjáról - melyre
ezúton meghívunk mindenkit - később tá
jékoztatjuk Önöket.

GellaiJózsef
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I&- Idényzárás it
a vadászoknál

Újsághír (Nimród, 1991. január): »"Világrekord" értékű ered
ményről kaptunk hírt Békésből, a Gyomaendrődi Széchenyi Zsig
mond Vadásztársaságtól. December elején három napon át egy-egy
napos nagyterítékű fácánvadászatot szerveztek osztrák, spanyol,
angol és német vendégeknek. A mindhárom alkalommal hét-hét-hét
puskást jelentő csoport december 6-án 1890 fácánt, december 8-án
1083 fácánt, majd pedig december lO-én 2235 fácánt ejtett el. Erről,

a fácán ban egyébként gazdag vidékről még soha nem kaptunk hírt
egymást követő vadászaton 5200 madár elejtéséről. A területi adott
ságait tekintve a közepesek közé tartozó Széchenyi Zsigmond
Vadásztársaság személyzetének és tagjainak teljesítménye előtt tisz
telettel emelünk kalapot.«

Talán kevesen tudják, hogy a városunkban működő 3 vadásztársa
ság az ország apróvadas társaságai közül a legjobbak közé tartoznak.

A vadászati idény befejeztével a társaságok vezetőit kérdéseimmel
kerestem fel.

1. Évadzáráshoz közeledve, hogyan összegzik az elmúlt vadászati
idény tapasztalatait?

2. Mi foglalkoztatja napjainkban leginkább a vadászokat?
3. Milyen jövőre vonatkozó terveik vannak?
4. Környezetvédelemmel kapcsolatban vannak-e elképzeléseik,

esetleg olyanok, amelyek városunkat is közvetlenül érintenék?
5. Hogyan látják a vadászat jövőjét?

Dr. KoleszárJózsef, a Béke Vadásztársaság elnöke:
- Az elmúlt vadászati idénynél éreztük a konkurencia megjelené

sét. Románia, Bulgária, Cseh- és Szlovák Köztársaság, sőt a Szovjet
unió is megjelent a "vadászpiacon" , aláígérve a mi árainknak, nehe
zítve a vadászatok értékesítését. Stabil, visszajáró bérvadászcsoport
jaink - mivel szakszerü és udvarias kiszolgálást kapnak - már hosszú
évek óta "hűek" hozzánk, most is jöttek, és terveink teljesültek. Tag
ságunk jogos igényeit is sikeTÜlt kielégíteni, sőt anyagilag is támogat
tuk az egyre költségesebbé váló vadászatukat.

- A vadászat jövője foglalkoztat ma minden magyar vadászt. A mi
társaságunk szeretné folytatni azt a 15 évvel ezelőtt megkezdett vad
gazdálkodási munkát, ami megteremtette az anyagi alapot arra, hogy
térségünkben a vadászati lehetőségek nem csökkentek - mint orszá
gosan -, hanem bővültek.

- Folytatjuk a jövőben is ezt a munkát, ha kell alkalmazkodunk
a változó körülményekhez, az új rendeletek követelményeihez.
A közeljövőben jelentős változáso árhatók a vadászat jogi rendjé
ben is. Ezeket figyelemmel kísérjük, megalkotásában tevőlegesen is
részt kívánunk venni. Konkrét változás az, hogyavadászterületünk
bérleti díját az idén már az önkormányzatnak, városunknak fizetjük,
amit szívesen teszünk.

- A vadászat mint tevékenység maga is környezetvédelem. Hogy
városunk határában még szép számmal van őz, fácán, nyúl, vadkacsa,
az nekünk is köszönhető. Ez 61 tagunk, 27 alkalmazottunk, ebből

5 hivatásos vadász, valamint a másik két vadásztársaság munkájának
eredménye.

- Amíg vad lesz, vadász is lesz. Hogy mennyi vad lesz és kik lesznek
a vadászok, az tőlünk, városunk polgáraitól függ. Én bizakodó
vagyok. Hiszem, hogy sok vad lesz és sok hozzáértő becsületes va
dász.

Nyakó Lajos, a Körösmenti Vadásztársaság titkára:
- Az 1945-ben alakult társaságunk 17530 hektár területen 65 sport

vadásszal, 5 hivatásos vadásszal és 8 alkalmazottal tevékenykedik. Az
utóbbiak munkáját agrármérnök képesítésű fővadász irányítja. Az
elmúlt vadászati idény jó évnek mondható. A 2000 darabos élő mezei
nyúlbefogás és lőtt teríték az évtized legeredményesebb éve jelzőt

érdemelte ki. A fácánhasznosítás eredménye: 10000 db, amit 18000
db fácáncsibe kihelyezése tett lehetővé. Az őz éves terítéke: 20-30 db.
A társaság a terítékre hozott vad döntő többségét értékesíti, melynek
értékét évről évre visszaforgatja maradéktalanul a vad, a vadászterü
let fenntartására. Vadgazdálkodásunk színvonalának fenntartása
egyre több munkát és anyagi áldozatot kíván. Évente 1000-1200
mázsa szemes, és jelentős mennyiségű szálas és lédús takarmányt
használunk fel a vadak etetésére, amely az év 12 hónapjából 8 hóna
pon át igen intenzív.
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- A vadászokat aktívan foglalkoztatja a vadászat, a vad jövője.

Különféle alternatívák közül az a felvetés a legbiztatóbb, ha a vad
továbbra is az állam tulajdona marad. A jelenlegi forma az, amiben
leginkább fenntartható a még napjainkban is világhírü vadállomány.

A társaság tagjait közvetlenül foglalkoztatja, hogya közigazgatási
lag Szolnok megyéhez csatolt balai terület megtartható-e továbbra is
vadászterületként, esetleg visszakerül Gyomaendrőd közigazga
tásához?

- A jövőre vonatkozó tervek elsődlegesen arra irányulnak - meg
őrizni az értékes vadállományt. Ezt mi, vadászok nem kis feladatnak
tekintjűk. Érdemesnek tartjuk érte a munkát, a törődést. Jelenleg
a sportvadászoknak 5 nap közösségi munka kötelező. Aki ennek nem
tesz eleget, jelentős számú vadászati napból zárja ki magát. A közös
ségi munka a vad gondozására, őrzésére, etetók építésére irányul
többségében.

Tehát a vadászat korántsem a vad "pusztításából" áll, inkább a vad
és környezete gondozásából, védelméből.

- A környezetvédelem és a vadászat nem'mond ellent egymásnak.
Talán a vadászok féltik leginkább a környezetet a beavatkozástól. Az
év minden szakában őrzik, takarmánnyal, vízzel, ha kell, gyógysze
rekkel gondoskodnak a vadállományról. Felemeljük szavunkat a kör
nyezet károsításaival szemben. Pl.: a környezetet károsí!óan alkalma
zott kemikáliák felhasználói ellen, a kíméletlen tarlótüzek miatt.
Bízunk benne, hogy a mezőgazdasági területek használói a bioterme
lés irányába mozdulnak el.

- A vadászat jövője kétségeket ébreszt a természetjárók és vadá
szatot kedvelők körében. A társaság 17 530 hektár területéből

- vadeltartó képessége - talán a terület YJ-ának van. A többi teriilet
rész kopár, nagy gyakorisággal háborgatott, a vad számára életteret
nem biztosít. A vadászoktól több munkát, nagyobb ráfordításokat
követel, és még jobb együttműködésta terület használóival. Újrasza
bályozott, jó föld- és vadászati törvénnyel szentesíteni a környezet- és
természetvédelmet, ezen belül biztosítani és megőrizni a vadállo
mányt a jövő számára.

Kertes Imre, a Széchenyi Vadásztársaság elnöke:
- Vadásztársaságunk 43 taggal, 4 fő hivatásos vadásszal és 5 fő

alkalmazottal gazdálkodik 10 600 hektár vadászterületen. Gazdálko
dásunkra az apróvadas jellegnek megfelelő vadnevelés, vadvédelem
és élőhely kialakítás a jellemző. Fő vadunk a fácán, 1990-ben 24 OOO
db fácáncsibét neveltünk, és helyeztünk ki területünkre. Ez tette
lehetővé a 13 OOO db-os hasznosítást, ami több, mint 50%-os ered
mény. Tagjaink 2500 db, külföldi vendégeink 10500 db fácánt lőttek.

A fácán neveléséhez 160 hektár vadföld, és a jó kapcsolat a mezőgaz

dasági üzemekkel ad alapot. A fácánon kívül 1990-ben 700 db mezei
nyúl, 30 db őz és 1200 db vadkacsa került terítékre. A vadföld bérleti
díját (500000 Ft), az alkalmazottak bérköltségét, a technikai beren
dezések üzemeltetését, a tagok sport- és szórakozási lehetőségeinek

biztosítását, csak szakmailag jól megalapozott, következetes, hosszú
távú tervek szerint működő vadgazdálkodással tudjuk biztosítani.
Ezért bevételeinket mindig újra befektetjük a vadgazdálkodásba.
A munkák színvonalának javítása érdekében új vadgazdálkodási köz
pont kialakítását kezdtük meg, amit 1991-ben fejezünk be.

- Vadászaink nagy aggódással figyelik a vadászat napjainkban tör
ténő megítélését. A vadászok - ellentétben azzal, ahogyan sokan gon·
dolják - nem a természet pusztítását, hanem ésszerü szabályozás mel
lett, okszerűgazdasági tevékenységet folytatnak, sok embernek mun
kát, megélhetést biztosítanak. Valutabevételhez juttatják a gazdasá
got, exportra termelnek. Ezért várjuk az új vadászati törvényt, hogy
ahhoz alkalmazkodva tudjuk jövőnket formálni.

- Terveink között első helyen olyan környezet- és természetvéde
lemmel kapcsolatos elképzelések szerepelnek, melyben benne foglal
tatik e magasabb szintű vadgazdálkodás is. Ez együttjár a természet
védelmi területek megóvásával, a környezetszennyezés megállításá
val, jelzések, vélemények nyilvánításával, a kemizálással, zöldöveze
tek kialakításával kapcsolatban, és abban aktív részvétellel.

- Fő célunk egy olyan ökológiai egység kialakítása, amely a va
dászturizmuson keresztül kedvet csinál nemcsak a külföldi vadászok
nak, hanem másoknak is a Körösök völgye természeti szépségének
megismerésére. Ennek központja városunk lehetne, aminek gazda
sági eredményeit nemcsak a vadászok, hanem városunk valamennyi
lakója élvezhetné. Mi tehát bizakodunk, hogy mint a legősibb emberi
foglalkozások egyike, a vadászat sokáig fennmaradhat közvetlen kör
nyezetünkben is.

- Köszönöm a válaszaikat. Eredményeikhez gratulálok, további
terveik megvalósításához jó munkát kívánok. Dr. Csoma Antalné
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Beszélgetés Török Sándorral, az ÁFÉSl elnökével

GYOMAENDRÖDI HíRADÓ

,
Atalakulóba

I Mi újság, elnök úr? Hogyan éli meg az ÁFÉSZ

ezeket az országos változásokat?

Mi is átalakulóban vagyunk, akár az or
szág. Negyven év alatt képződött egy
olyan szervezet, mint ez a mostani
ÁFÉSZ. Ez egy mesterséges képződ

mény. Nyilván, ha most megindul egy
természetesebb képződmény, az jobb,
versenyképesebb lesz.

Folyamatosan csökken a forgalom.
A tavalyihoz viszonyítva 3%-kal nőtt

a számok szerint, de valójában ez na
gyon nagy visszaesést jelent - ha az ár
emelkedéseket is figyelembe vesszük.
Az idén januárban- ha a tavalyi januári
forgalomhoz viszonyítunk - vendéglá
tásban 35%-os, akiskereskedelemben
pedig 40%-os a visszaesés.

Sok minden belejátszik ebbe: a válla
latok fizetési helyzete, a konkurencia,
az emberek pénztelensége, az áremel
kedések. Mindennaposak az áremelke
dések. Az idén még minden hétvégénk
átárazással telt el. Volt olyan cikk, ame
lyiknek az ára az idén már kétszer-há
romszor emelkedett, pedig még csak
egy jó hónap telt el az évből.

I A maszek boltok miért olcsóbbak?

Idővel majd kirostálódnak a butikok is.
De ők jóval alacsonyabb költséggel tud
nak gazdálkodni, mint mi.
I Miért?

Azért, mert az ÁFÉSZ egy viszonylag
nagy szervezet. 400 dolgozónk van és
a forgalom állandóan csökken. Ha a ma
gánkereskedelem egyszer lekönyvelt
valamit, az kész van. De nálunk leg
alább négyszer annyi a könyvelés, a sta
tisztika, ilyesmi. Komoly gond az
ÁFÉSZ-dolgozók sorsa is. Ha 1990-ben
az előző évhez viszonyítva 70%-os for
galmat érünk el, sőt, ha 1991-ben a 90-es
évnek a 70%-át, akkor az már a 89-es
évnek nincs a fele sem. - Valójában
ugyanennyi létszámot kellene csökken
teni, azt meg nem lehet. Tavaly 15%-os
volt a csökkentés, főleg a karbantartó
kat küldtük el.
I A gyomai szálloda étterme is veszteséges?

Igen.
I És az ÁFÉSZ-oyomda?

A nyomdára február 20-ig egy intézke
dési tervet készítünk, hogy merre
tovább, mert ott is gondok vannak.
A nyomda nem hozta a várt eredményt.
A könyvterjesztés teljes mértékben ösz
szeomlott, 18 millió forinttal tartoznak
a nyomdának a könyvkiadók. Manap
ság az értékes könyv egyszerüen nem
kell. Mással próbálkozunk majd: nyom
tatvánnyal, naptárral. Sajnálom, tavaly
113 fő dolgozott a nyomdában.
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I Akkor: megmarad az ÁFÉSZ, vagy oem ma·

rad meg?

Az ÁFÉSZ megmarad, az épületeket
nem adjuk el. De ebben a szervezeti for
mában nem tudja követni a gazdasági
változásokat. Ez az ország valamennyi
szövetkezeténél így van. Új üzemelési
formákat kell keresni: kft.-t, vagy betéti
társaságot, vagy bérleti üzemelést - van
választék. A legjobb megoldás kidolgo
zására hoztuk létre az ún. válságbizott
ságot. 14 ember, mindegyik ÁFÉSZ
dolgozó, reméljük, jó javaslataik
lesznek.
I És bogy áll az AFESZ a privatizációval?

A decemberi küldöttgyűlésen sor ke
rült a szétosztható vagyon 50%-ának
nevesítésére, ennek folynak most a gya
korlati munkálatai. Rendkívül nehéz
ebben igazságot tenni. Van 500 dolgozó
és van 5000 tag - ez nem ugyanaz. Tehát
az, aki mondjuk húsz évvel ezelőtt 500
forinttal belépett, annak most durván
6000 forintos üzletrészjegye van. Ezt el
is lehet adni. Amikor megkapja valaki
ezt a jegyet, akkor nem esik adó alá, de
ha eladja, 20% adót kell fizetni. Az el
adásnál az ÁFÉSZ-nak elővételi joga
van. Mielőtt bárkinek eladná a tulajdo
nos, meg kell kérdeznie az ÁFÉSZ-t,
hogy ugyanannyiért, amennyiért el tud
ná adni, nem akarj a-e megvenni?

Ez a részjegy egy oklevél nagyságú
papírlap. Elöl lesz az összeg és az első

tulajdonos neve, hátul pedig a várható
későbbi tulajdonosnak lesz hely.

... Úgyhogy ezután is több ezer tag
lesz a tulajdonos.
I Köszönöm a tájékoztatást.

(A beszélgetés ideje: 1991. február ll.)
Hornokné Németh Eszter

Felhívás
ahelyi pártokhoz

Kormánydöntés értelmében apártok
és társadalmi szervezetek működéséhez

szükséges helyiségeket a polgármesteri
hivatalnak kell biztosítani. Kérjük
a pártokat és a társadalmi szervezete
ket, hogy helyiségigényeiket jelezzék
a hivatal felé. Az így bérbe vett helyisé
gekért bizonyos mértékű díjat kell fizet
ni, valamint a felmerült energiaköltsé
geket is fedezni kell.

Az igénybejelentés határideje:
1991. II. 28.

Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd, Szabadság tér l.

1991. FEBRUÁR

1990 -ben Jenei Bálint már egy íz
ben írt a bioprogramról a Gyo
maendrődi Híradóban. Ez

úton szeretném tájékoztatni városunk lako
sait, hol is tartunk, milyenek a lehetősége

ink. Néhány mondat erejéig magáról az alap
ötletről is szólnék, mert tudom, sokan nem
ismerik ma sem azt.

Németh Gabriella Budapesten élő, Gyo
máról elszármazott író, reklámszakember ,
szellemi szabad foglalkozású - övé az ötlet,
az ő menedzselésével indult be a program.

Lényege: az eddig megvalósított infra
struktúra, kereskedelem, kultúra és sport,
szabadidő eltöltés, idegen- és gyógy-idegen
forgalom összekapcsolása, a mezőgazdaság

szerkezeti változtatása, helyi ipar, élelmi
szer-feldolgozás stb. - a bioprogramunkba
való beillesztése.

Ismert, hogya fejlett nyugati országokban
egyre nagyobb teret hódít és nagy .üzlet a
vegyszermentes élelmiszer-termesztés (zöld
ség, gyümölcs stb.) és feldolgozása.

A magyar mezőgazdaság természetesen
a világ más mezőgazdságáboz hasonlóan sok
növényvédőszert, gyomirtószert, műtrágyát

h~náJ és használt. A környezet, az egész·

Még egyszer a
ségvédelem megkívánná, ha ezek nélkül is
tudnánk akár nagyüzemi módszerrel termel
ni. Szükséges a környezetkímélő eljárások
gyors elterjesztése - bár az igazi gond a kis
termelők, a kiskerttulajdonosok ilyen irányú
meggyőzése, ha kell tanítása, hiszen többsé
gük igazi hozzáértéssel, képzettséggel nem
rendelkezik, ugyanakkor kb. 1,5 millió kis
kerttulajdonos van az országban.

Jó lenne a nyugati termékek minőségével

megegyező,esetleg jobb minőségneka bizto
sításával, a választék bővítéséhezunikum jel
legű, magas minőségü magyaros termékek·
kel, amelyekkel még a piac nem telített
- megjelenni Európában.

így, vegyszer, szermaradék, toxikuselem
mentes termékekkel. Amennyiben néhány
éven belül a Szovjetunió nyugati területein,
főleg Ukrajna mezőgazdaságában jelentős

változások következhetnek be a tulajdonvi
szonyokban, érdekeltségben, termelési és pi
aci feltételrendszerben, akkor a nagymérvű

fejlődésük beláthatatlan következmények
kel járhat a magyar mezőgazdaságra nézve
- erre fel kell készülni. Ha a magánvállalko
zók - (lehet, hogyaföldtulajdonviszonyok
megváltozása itt meghatározó) - a tsz-ek tu
dományosan megalapozott technologizálha
tó biotermesztés terén előrelépnek,a bioter
mékek nagy keresletnek öIVendezhetnek.

Az itt leírtakkal azonos gondolatok jelen
tek meg a "Magyar Mezőgazdaság"1991. ja
nuári számában is.

Természetesen nem csak a növényter
mesztés, az állattenyésztés is lehetőséget ad
a bioprogramba való bekapcsolódásra.
A szép környezet, a holtágak, a termálfürdő

és környéke, a termálvíz adottságai köze
lebbről ismertek. Elképzelhető a most is
használt gyógyvíz palackozott árusítása, bio-
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kozmetikumok gyártása. A halászat bekap
csolásával nagy lehetőség: a busaprogram.
Köztudott a busa vérkoleszterint csökkentő

hatása.
Az első lépés, hogy városunk az idegenfor

galomban előreléphessen, megfelelő szállo
da, étterem és kőrnyezet kialakításával.

A testület legutóbbi ülésén l millió forin
tot szavazott meg erre a célra. Megbízta a Bé
késcsabai Thermálinvest Rt.-t a bioprogram
részletes kidolgozásával - és egy 50--100
ágyas szálloda megtervezésével a strand kö
zelében még ebben az évben. Ha beruházót
találunk (van rá reális esély), ez lehet külföl
di tőke is - már 1992-ben megindulna az épít
kezés.

Itt, a szállóban lehetőséget látunk gyógyí
tásra, fizikoterápiára és természetgyógyá
szati rendelés beindítására is.

Ebben az évben elkezdjük, és folyamato
san szeretnénk a várost átszelő műutak, főbb

utcák rendbehozatalát. Helyenként csúnyák,
elhanyagoltak, sárosak, szemetesek. A bol
tok ízléstelenek, kopottak, környezetük sem
csalogatja a vásárlókat. Tisztaság, fásítás,
a parkok szépítése, a két liget rendezése is
szerepel terveinkben.

biovárosról
Több pénzt kell a város szépítésére fordíta

ni, enélkül az idegenforgalom nem léphet
előbbre.

Tervezzük a Lenin úton három helyen ál
landó veszélyt jelző villanyrendőr beállítá
sát, és kötelezően be szeretnénk vezetni a vá
roshatáron belül az 50 km/óra sebességet.

Mit tehet a lakosság? A tavaszi nagytakarí
tások idején hozza rendbe ki-ki a háza előtt

a környezetét, az árokpartok, a földes utak
elegyengetése, a járdák tisztán tartása, és
sok-sok virág a kertekben, szebb4-e.heti vá
rosunkat.

Számunkra a biováros program hosszú tá
vú - nyilván nem 2-3 évről van szó - teljes
megvalósítása 10--15 évet is igénybe vehet, de
egyszer el kell kezdeni. Meg kell változtatni
az itt élő emberek gondolkodását, kulturális
igényeit.

A környezetét szerető, az idegenek, a ven
dégek, turisták kedvéért is áldozni kívánó la
kosság kell. A szép környezet vonzóvá teheti
mások számára az itt eltöltött időt. Járnak ide
vadászok, horgászni vágyók, pihenni, gyó
gyulni és szórakozni óhajtó embertársaink,
ezek kedvébe is kelljárni. Ajövőben,havala
ki itt tölt nyáron két hetet -legyen az magyar
vagy külföldi, minden igényt kielégítő szol
gáltatásban legyen része. A szolgáltatással
munkahelyeket teremtenek. A munkahelyek
teremtése pedig alapvetően fontos lesz, sok
a lemaradásunk, több évtízedes a fejlett nyu
gathoz képest. Úgy gondolom, nem szégyen
most tőlűk átvenni az igényességet, pontossá
got, a programozott szépségre törekedést,
mert kell, hogy naponta el tudjuk adni ma
gunkat egy fejlődőképes idegenforgalommal.
Itt van a legnagyobb lehetőség a gyarapodás
ra, talán hosszabb távon a városgazdagodásá
ra - nagyobb űtemű fejlődésére is.

c9 Mire ébredünk?
Az egyemeletes lakótelepi házak la

kói az utóbbi időben még annyira sem
tudják előre, hogy mire ébrednek, mint
a többi magyar. Az első, amiről tájéko
zódniuk kell: van villany, nincs villany?

Nagyon kellemetlen, hogy most, a tél
kellős közepén már negyedsz~rmegy el
egész éjszakára az áramuk. S ha áram
nincs, nemcsak fény nincs, de nem mű

ködnek a hőtárolós kályhák, sem a gáz
tüzelés, de még a központi fűtés is ne
hézkes.

Megkérdeztük a TITÁSZ-t: mi ennek
az áramkimaradásnak az oka?

- Az a baj, hogy ezeknek az egyeme
letes házaknak a hálózatrendszere na
gyon régi. Az egész hálózatrendszert ki
kellene cserélni. Mostanában túl sok
hőtárolóskályhát kötöttek be a hálózat
ba, ezt nem bírja a vezeték.

- Kinek a dolga a hálózatrendszert ki
cserélni?

- A TITÁSZ dolga volna, de nincs rá
pénze ...

Most egyébként kijavították a hibát,
talán egy ideig lesz majd folyamatosan
áramunk.

Hornokné Németh Eszter

Kedves gyomaendrődi

gyerekek
és felnőttek!

A Magyaror
szág Felfedezői

Hagyományőr

ző Szövetség he
lyi csoportja em
lékezésre szólít
benneteket már
cius IS-én! Egy

hagyományt szeretnénk feleleveníteni,
melyhez hasonlót az országban másutt
alig jegyeztek föl.

A gyomai öregek közül talán még né
hányan emlékeznek arra, hogy régen,
március IS-én este a házak udvarában
összegyűltek a szomszédok, úgyneve
zett "szabadsági tüzet" gyújtottak, s kö
zösen emlékeztek a dicső napokra Kos
suthot emlegetve, 48-as nótákat éne
keive.

Az idő teltével ez a szokás eltűnt.

Éledjen újjá a szokás a szabadsági tü
zekkel együtt! Szóljanak újra a Kos
suth-nóták! Emlékezzünk dicső eleink
re március IS-én az egész városban
a "szabadsági tüzek" fellobbantásával!

Csolt Népe Hagyományőrző Törzs
Gyomaendrőd

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Gondok

az ENCI··ben (is)

Rövid beszélgetés
dr. Hanyecz Károllyal,
az ENGI igazgatójával

Egyik legnagyobb gondunk, hogy
a kormány nem rendezte le a pénzügyi
elszámolást, nincs pénzügyi garancia az
exportpartnerek között.

A mezőgazdsági termékek eladását is
nehezíti ez a helyzet. Piac van, érdeklő
dés van - mégis áll minden. Az ENCI
vonatkozásában 400 OOO pár cipő eladá
sát letárgyaltuk határidővel, árral, min
dennel, de nem merünk addig szállítani,
míg az akkreditívet meg nem nyitja
a szovjet fél. Ehhez kellenének a tárgya
lások.

Állami garanciát kell adni. Ez abból
áll, bogy ha a szovjetek nem fizetnek,
akkor a kormány fizet. A német és más
kapitalista kormányok természetszerű

leg vállalnak ilyen garanciákat.
Úgyhogy mi, cipészek - Dunaújvá

rosban összeültünk és küldöttséget me
nesztettünk a kormányhoz. Mert nem
csak az ENCI-ről van szó, hanem kb.
600 OOO cipészről az országban. Az ilyen
késedelmet bepótolni nem lehet. Egy
hónapos leállás kb. 20 millió forintos
veszteség.

Mindenfelé jeleztük már ezt a gon
dunkat. A válasz: türelem! De az már
nagyon kevés van. Az ENCI nemrég ki
mondta, hogy ha ez nem rendeződik le,
abban az esetben egységesen eljövünk
munkanélküli segélyre. Csupán azért
fenntartani az üzemet, hogy állásidőt fi
zessünk, nincs értelme. Jön az elnök
munkanélküli segélyre, jön a főkönyve

lő, a műszaki vezető, meg azok a na
gyobb keresetűek és akkor majd meg
látjuk, hogy a kormánynak mennyire
tetszik ez és mennyire nem tetszik. Ezt
fogjuk csinálni, ha rákényszerítenek
bennünket.

A beszélgetést az igazgató úr
és az újság szerkesztői folytatták

Meghívó
Március 18-án délután 15 óra
kor Schmitt Pál a Magyar Olim
piai Bizottság elnöke előadást

tart egy szöuli olimpikon köz
reműködésével. A találkozó
helye a városháza nagyterme.
Minden érdeklődőt szeretettel

vár aSzervező Bizottság
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CrYOllla és Endrőd
:1848-49-ben

Múltban gyökerezőnemzet vagyunk,
melynek történetéből több, mint egy
évezred úszott le az idők végtelen folya
mán azóta, hogy a honfoglaló törzsek
egy nemzetté tömörültek, s betörtek
Európa szívébe. Az idegen népek közé
ékelt magyarság sok harcra kényszerült,
a honvédö háborúkból mindig véresen
és megfogyva állt újra talpra. Gondol
junk csak a Himnuszra: az öröm és fáj
dalom érzései váltakoznak a nemzet ez
redéves múltjára visszatekintőköltő lel
kében. Kölcsey kora jelentős: a XIX.
századdal együtt születnek az új esz
mék, melyek majd 1848-ra nőnek nagy
gyá, s mérettetnek meg a csatamezőn.

Magáról a szabadságharcról sok min
dent tudunk. Kevéssé ismerjük azonban
szűkebb hazánk, Gyoma és Endrőd

részvételét acsatározásokban. Voltak-e
innen is emberek, akik az életüket ál
dozták a hazáért, feleségüket és gyere
keiket hátrahagyva? Nézzük hát, mit ír
Békésvármegye 1848-1849 című mun
kájában Oláh György 1889-ben!

A márciusi események híre futótűz

ként terjedt az országban, forrongani
kezdett Békés vármegye is. Főispánnak
a haladó szellemű báró Wenckheim Bé
lát választották. Megkezdődött a nem
zetőrség megalakítása, valamint a gyűj

tés az önkéntes honvédsereg ellátására.
Gyomán és Endrődön az adományok

gyűjtésével Lakatos Károly foglalko
zott, s elég szép sikerrel: az emberek bő

kezűen adakoztak. Nem kevésbé voltak
lelkesek a nemzetőrség megalakításával
sem: Endrődön Farkas György vezérle
tévellOO-an, Gyomán 717-en esküdtek
a honvédzászló alá.

1848 szeptemberében a vármegye fel
hívást intézett a néphez, mely e szavak
kal kezdődött: "Veszélyben forog szere
tetett magyar hazánk. Mentő karok
után kezd."

Meghallgatásra lelt a szózat, s nem
maradtak el az önkéntesek. Október 26
ig Gyoma 112, Endrőd 88 újoncot állí
tott ki.

Oláh György a gyomai harcosokat
külön említi az angyalkúti csatánál:

"Volt nemzetőreink között egy kis
csapat, mely úgy indult neki az aradi tá
borozásnak, hogy ha kell, kiveri az el
lenséget, s le is telepszik a megtisztított
helyen. ( ... ) Ezek voltak agyomaiak.
A ködmönös, bundás csapat. Fegyve
rük egyszeru csákány volt. Mikor a nyal
ka verespántlikások meglátták őket,

ugyancsak mosolyogtak felettök, hát
még midőn október 21-én sort fogtak ők

is Angyalkút előtt, jól behúzva széles
vállaikat bundáikba. A gyomai csapat
a marosi átjáró védelmére rendelt
nemzetőrökhöz volt beosztva. ( ... )
A dzsidások erős rohamot intéztek a

mieink ellen, de a vitéz debreceni nem
zetőrök megállták helyeiket. ( ... )
... midőn legerősebben folyt a küzde
lem, megmozdult a gyomaiak csoportja
is, s nekitört a dzsidásoknak. Hatalmas
erővel forgatták csákányaikat a ködmö
nösök s megmutatták, milyen alkalmas
fegyver a csákány, csak tudni kell vele
bánni. ( ... ) Két ember vált ki különö
sen a gyomaiak közül, Szűcs János és
Kruchió Ferenc. Nagyerejű volt mind
a kettő, s hatalmas csapásaikkal bámu
latot keltettek, s iszonyú vérontást vit
tek véghez. ( ... ) Szűcs János az angyal
kúti csatából ( ... ) nehéz sebekkel
ugyan, de szerencsésen megmenekült,
Kruchió Ferenc azonban vitézségének
áldozatul esett. Halva maradt a csataté
ren. ( ... ) A gyomaiak közül alig volt
olyan, ki a csatában tevékenyen részt ne
vett, s kisebb-nagyobb sebesülést ne
szenvedett volna."

Múltban gyökerező nemzet vagyunk,
melynek történetéből több, mint egy
évezred úszott le az idők végtelen folya
mán. A folyam azonban magával sodor
mindent, ami nem gyökerezik lelkünk
ben, szívünkben. Magával sodorja még
a csaták hőseit is, ha nem őrizzük őket

emlékezetünkben. Pedig lám, van kikre
emlékeznünk ...

Valuska Lajos

Bella János endrődi születésű festőmű"ész kiáHitása nyílt megjanuár 12-én Salgótarjánban, a megyeikönyv
tárban. A festőmű"észa festményeinek és grafikáinak egy részét szülőfalujának adományozta.

(Cikkünket lásd a Híradó következő számában)

a YOMA Közpon.tl fiúiskola
Március

tizenötödike
Endrődön reggel

9 órakor mise
a hősi halottainkért,

majd 10 órakor ünnepség
lesz a Hősök terén;

*
Gyomán az ünnepség
II órakor kezdődik
a Szabadság téren,

a Városháza
előtt
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8 osztályos gimnázium Gyomaendrődön?

A más rétje zöldebb?

APRÓHIRDETÉS

ANYAKÖNYVI HiREK

3. Sz. Általános Iskola
farsangi ünnepsége (alsó
tagozat)
Endrődi óvodások részé
re bábelőadás az óvónők

bábozásával
Nőnapi virágvásár
- vágott és cserepes
virág
Locsolóbál

Bérletes színházi előadás

Heltai J.: Naftalin
Jegyek válthatók 150 és
130 Ft-os áron.
Középiskolai filharmó
niai előadás

Szakcsi Lakatos Béla
triója

Márc. 2.

Márc.7.
9-16.00

Márc. ll.
900

Márc.4.
19.00

Márc.6.
10.00

Márc.30.
20.00

KULTURÁLIS AJÁNLAT

Katona József Művelődési Központ

Gyomaendrőd

Déryné Művelődési Ház

Halálesetek
Izsó Jánosné sz. Simon Irén (1910),

Szász József (1908), Szűcs Endre
(1898), Timár Sándorné Vad Julianna
(1913), Wolf Lajos (1935).

Lakótelepi lakást vásárolnék. OTP-átvállalással egy, vagy
másfél szobás\. Érdeklődni lehet: Bacsó Zoltán, Gyoma
endrőd. Selyem u. 114.

Születések
Csikós Sándor és Szűcs Marianna leá

nya Renáta, Dinya Béla és Farkas Erika
fia Krisztián, Oláh Sándor és Schwalm
Irén fia Tamás, Porubcsánszki Gergely
és Szabó Anikó lánya Petra, Rácz József
és Rafael Edit lánya Nóra, Rácz László
és Takács Szilvia lánya Szilvia, Szabó
Tibor és Szabó Erzsébet fia Tamás.

Hírek
Az Öregek Napközi Otthoná

nak teherszállító kocsija cseréli
ezután a nagylaposiak gázpa
lackját. A nagylaposiak eddig 50
forintot fizettek egy másik szállí
tónak a viteldíjért, most az oda
vissza szállítás 20 forintba kerül
majd.

Dr. Kovács Béla
igazgató

adó középiskola működik. Az általános is
kolák korábban megfogalmazták, hogy
a legtehetségesebb tanulóik számára vala
milyen plusz kiemeit képzési módot kelle
ne teremteni. Úgy gondoljuk, bogy a ma
gyar iskolarendszerben korábban rendkí
vül hatékonyan működő 8 osztályos gim
názium erre tökéletesen megfelelne. Jelen
rövid ismertet6nkben nem akarok szak
mai részletekbe bocsátkozni. Annyi mégis
megjegyzendő, hogy 10-18 éves korig tö
résmentesen, lineáris anyagelsajátítás so
rán, az életkori sajátosságok messzemenő

figyelembevételével ez a tehetséges tanu
lókból álló osztály sokkal magasabb isme
retszintre hozható, mint a hagyományos
4 éves ciklusban. A lineáris felépítés nyu
godtabb feldolgozási tempót eredményez,
s a felszabadult időt tanulóink hasznos sza
badidős tevékenységre fordíthatják (spor
tolás, olvasás, önálló kutatás). Mindez
elősegítia személyiség sokoldalú kiteljese
dését. A túlterhelés helyett sokirányú si
kerélményt, s ezáltal felszabadultságot
eredményez. Iskolánk tantestülete kinyil
vánította szándékát a program megvalósí
tására. Az idei tanévben - konzultálva az
ország 8 osztályos kísérletében részt vett
intézményekkel- kimunkáljuk a működés
feltételeit, amit az önkormányzat elé fo
gunk terjeszteni. A többi rajtuk múlik.

Másik alternatíva a nyelvi tagozat,
melyre máris adottak a tárgyi-személyi fel
tételek. Ez a megoldás a hagyományos
4 éves, de a 8 éves képzés során is megold
hatónak látszik. Jelenleg angol, francia,
német, orosz nyelvoktatás folyik intézmé
iiyünknél. A mind nagyobb számú ered
ményes alap- és középfokú nyelvvizsgát
tett tanulóink bizonyítják, hogy jó úton já
runk. Nyelvtanáraink valamennyien egye
temi végzettségűek. Pusztán a nyelvi óra
számokat kell emelnünk, hogy kiírhassuk:
nyelvi tagozatos gimnázium. A gimnázi
umban szeptembertől német és francia
nyelvet tanulhatnak a diákok heti 5 óra
számban.

Diák-cserekapcsolatunk van az auszt
riai Kirchdorf gimnáziumával. Évente
2~25 tanulónk, akik a német nyelvből

a legjobbak, fejleszthetik ismereteiket né
met nyelvterületen a 8-10 napos úton.

A cipőipari szakközépiskolai osztály
már második éve az Ipari Iskolánál indul.
Helyette kereskedelmi szakközépiskolát
indítottunk, ahová magyar és matematika
felvételi után kerülhetnek be a jelentke
zők. Jó színvonalú, reményekre jogosító
csoportnak látszik.

Az 1990/91-es tanévvel a gyomaendrődi
Kiss Lajos Gimnáziumban is megtörtént
a "rendszerváltás". Kner Imre nevét vet
tük fel, akinél méltóbb "földit" nemigen
találhattunk.

A gimnáziumok feladata a továbbtanu
lásra való felkészítés. A tanulók jelentős

hányada ezzel az elképzeléssel jelentke
zik. Sajnos, a gyerekanyag olyan iskolák
nál, ahol nincs felvételi, rendkívül hetero
gén. A zseni egy padban ül azzal, akinek
még az általános iskolai anyagból is fel kel
lene zárkózni. Ezért az ilyen vegyes össze
tételű osztályoknál a tanítás nem kellő

képpen hatékony. Az idei tanévtől az osz
tálybontást a hozott eredmény alapján vé
geztük. Eredménye egy olyan osztály,
amelyben a válogatott tanulók nagy inten
zitássai tanulva talán az eddigieknél is
eredményesebben felvételizhetnek.

Az elmúlt években Gyomaendrődről

számos igen jó képességűgyerek ment ál
talános iskoláinkból megyénk erősnek ki
kiáltott gimnáziumaiba. Itt-ott jelentősel
lenagitáció is történt, hiszen mi csak itt
Gyomaendrődönvagyunk és ugye Békés
csaba, vagy Budapest az más ...

Hogy ezek a szépreményű vándordiá
kok miként vették az akadályokat, az kü
lön tanulmányt érdemelne. E helyütt en
gedjenek meg egy rövid statisztikát közzé
tennem a legutóbbi felvételi eredményei
ről:

Kiss Lajos Gimn. és Szakköz. Gyoma
endrőd: 26 fő jelentkezett főiskolára,

egyetemre
23 fő megfelelt (88,4%)
16-ot felvettek 61,5%
Erkel Ferenc Gimn. és Szakköz. Gyula:

54%
Kemény Gábor Szakközépiskola Bé

késcsaba: 53,3%
Rózsa Ferenc Gimn. Békéscsaba:

54,7%
Vajda Péter Gimn. és Szakköz. Szarvas:

51,6%
Péter András Gimn. és Szakköz. Szeg

halom: 44,4%
(Középiskolák felvételi és vizsgaered

ményei a felsőoktatási intézményekben
1990.)

Napjainkban minden termelő üzem, in
tézmény, iskola keresi a helyét, próbálja
formálni arculatát olyan "országos hely
zetben", amikor a feltételrendszert, a
szervezeti keretet nem készen kapja fölül
ről, mint eddig.

Mi az 1992-es tanévtől tervezünk átté
rést. Két alternatívában gondolkodunk.
Egyik a 8 osztályos gimnázium beindítása.
Településünkön már három érettségit is
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Marosi János és Iványi László
plébánosok

Nagyböjt
Karácsony múltával másik nagy ünnepünk közeledik, a húsvét. Ezt

az ünnepünket megelőzi a negyvennapos előkészület, a nagyböjti idő
szak.

Ez a nap hamvazószerdával kezdődik, mely az idén február 13-án
volt.

Nagyböjtben a szenvedő Krisztusnál időzünk, akit nagypénteken
keresztre feszítettek. Nagyböjtben bűnbánatot tartunk, és böjtölünk.
Ez azt jelenti, hogy hamvazószerdán, és nagyböjt péntekjein egészen
húsvétig húsételt nem eszünk. Kivétel a hal. Katolikus helyeken az
emberek ezt nagyon szigorúan betartották, és betartják ma is.

Ezért lenne egy tiszteletteljes kérésem a közétkeztetést el1átó
konyhafönökök felé. A mai élelmiszerárak miatt úgyis indokolt, hogy
a heti étrendben hústalan napot (vagy napokat?) kel1 tartani. Egy kis
kőrültekintéssel bizonyára megoldható lenne, hogya hústalan napok
húsvétig bezárólag péntekre essenek. Akiknek a nagyböjt nem jelent
semmit, azok észre sem veszik, akiknek pedig jelent valamit, azok
felé ez egy nagyfokú figyelmesség, melynek sokan örülnének. Ha
megvalósulhat, a nevükben is előre köszönöm.

A nagyböjtben régen az emberek minden hangos mulatozástól
távol tartották magukat. Előtte azonban volt helye a vidámságnak,
lásd: farsangháromnapok, mely közvetlenül a nagyböjtöt előzte meg.

Durva tájékozatlanságra vall manapság, amikor a nagyböjti időben
az ember az utcán járva látja a harsány plakátokat, melyek farsangi
bálat hirdetnek. Nagybőjtben nincs farsangi bál! Csak előtte. Ha
mégis tartanak nagyböjtben bálat (mai szóval bulit), akkor nem hasz
náljuk a farsangi jelzőt, mert ez nem az!

E régi népszokásokról, hagyományokról bővebben olvashatunk
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd c. könyvében.

íványí László
plébános

együtt van értelme a hitoktatásnak. Ezért kérem a szülő

ket, segítsenek, hogy gyermekeik eljárjanak a diákmi
sékre is.

Ez az év már nagy előrehaladást jelent számunkra. Nai
vitás lenne azt hinni, hogy most már minden rendben.
Mindannyian tanuljuk, szokjuk. Megvallom, kezdetben
még nekem is furcsa volt, hogy megjelenve az iskola folyo
sóján, a gyerekek harsány dicsértessékkel fogadnak, sok
szor még a nem hittanosok is.

Jól tudjuk, hogy hosszú évek, évtizedek kellenek ahhoz,
hogy munkánk gyümölcse érni kezdjen.

Terveinkben szerepel az is, hogy egyházi általános isko
lát szeretnénk indítani, miután a Parlament - reményünk
szerint rövid időn belül- rendezi az egyházakkal az álla
mosított egyházi ingatlanok ügyét. Jövendő iskolánkban
a tudás mellett olyan keresztény értékeken nyugvó neve
lést is szeretnénk nyújtani, ami majd hasznos lesz az eljö
vendő társadalomnak.

Az idén Gyomán is elkezdődött az iskolai hitoktatás, az
igazgatóktól, tanároktól minden segítséget megkapunk.
A szülők hozzáállása és a gyermekek részvétele kisebb szá
zalékban, de ugyanolyan hiányosságokkal és pozitívumok
kai folytatódik az 1. és 2. Sz. Általános Iskolákban is.
. A kezdeti nehézségek ellenére reménykedünk, hogy

egyre szélesebb körökbélhr.elfogadják a szeretet tanítását,
amit a hitoktatáson a gyermekek által a szülők is kapnak.

Munkánk eredményéhez a szülők segítségét kérjük,
ugyanakkor bízunk abban, aki bennünket elindított azzal
a megbízással: "Menjetek tanítsatok meg minden embert
arra a szeretetre, amit tőlem hallottatok, és aki tud hinni,
az eljut az örök életre ... "

Mi nem önmagunkban bízunk, hanem a Teremtőben,

akinek áldása kíséri munkánkat, hogy gyümölcsöző legyen
az emberiség számára.

A hitoktatás helyzete
Rendszerváltásunk első iskolai tanévét nagy várakozás

előzte meg. Új lehetőségek nYIltak a hitoktatás területén.
Igaz, a nyár folyamán heves viták kerekedtek, azonban
tanévkezdetre ezek elcsitultak, így nyugodtan kezdhettük
el a tanévet. Országszerte sok helyen éltek ezzel a lehető

séggel mind a szülők, mind az egyházak, fellendült a fakul
tatív iskolai hitoktatás.

A gyomaendrődi 3. Sz. Általános Iskolában szerzett fél
éves tapasztalatairnat szeretném most röviden közreadni.

Az új tanév előtt az igazgató úrral felmérő lapot küld
tünk a tanulókon keresztül a szülőkhöz, hogy nyilatkozza
nak, akarják-e gyermekeiket a fakultatív iskolai hitokta
tásra járatni.

Az eredmény igen meglepő volt, mert kb. 350 szülő

mondott igent. Ez az iskola tanulólétszámának majd
50%-a. Nem is tudom megmondani, hogy ennyi hittanos
hány évtizede nem volt. Az elmúlt években jó ha 20-30
gyerek járt a templomi katekézisre.

Két civil hitoktatónőt is be kellett a munkába állítani, és
kiképzésükről is gondoskodni kellett.
Zökkenőmentesen indult a hittanos tanév. A munka

azonban nem könnyű: van egy-két gyerek minden csoport
ban, akik már eddig is jártak, és otthonról is hoztak vala
mit; vannak azonban olyanok, és a zöme ilyen, akik a nul
láról indultak. Sokan nincsenek még megkeresztelve sem.
Ezt a tavasz folyamán pótoljuk, és elsőáldozók is lehetnek.

Az iskolában kulturált körülmények között zavartalanul
biztosított minden, ami az oktatáshoz kell: fűtött tante
rem, tábla, térképek, video.

Úgy érzem iskolánkban ma már mindenki természetes
dolognak tartja, hogy van hittan is.

Nem lenne teljes a kép, ha a problémákról nem tennék
említést.

Gond a hittanórák időbeli elhelyezése, mivel a felső r-----------------------
tagozatosok iskolai óraszáma magas. Így a hittanórák O.,
vagy 6., sőt 7. órára kerültek. Ilyenkor már fáradtak, éhe
sek, és ebből kifolyólag gyakran fegyelmezetlenek is a gye
rekek, ami nem csoda. Jól tudom, hogy ezt a problémát itt
helyileg nem lehet megoldani. Így aztán nemritkán előfor
dul, hogy a gyerekek hittanóra helyett a jégre mennek,
vagy egyszerűen haza.

Tapasztalható volt némi lemorzsolódás is, főképp a túl
terheltségre hivatkozva. Úgy tűnik, ez a folyamat megállt.

Másik probléma az a családi háttér, ahonnan komoly
segítség nehezen jön. Nemcsak tanítunk, hanem nevelni is
szeretnénk, a keresztény értékeket elültetni a gyerekek
lelkébe. Sajnos, az ismert okok miatt már a gyerekek szü
lei is kimaradtak ebből, ezért nehéz a segítség a részükről.

Nagyon tisztelem és becsülöm ezeket a szülőket, mert
járatlanságuk ellenére is a maximális jó szándék megvan
bennük, és akarnak valamit. Amiből ők kimaradtak, azt
most szeretnék gyermekeiknek megadni, megadatni
velünk. Nem egy szülő most tanulja a hittant gyermekével,
gyermekétől.

A hittanórákkal párhuzamosan minden vasárnap dél
előtt 10 órakor diákmisét is tartunk. Ezeken a gyerekekhez
szólva, a gyerekek nyelvén fogalmazzuk meg a keresztény
ség üzenetét. Vetítéssel próbálj uk még színesebbé, érde
kesebbé tenni. Hittanórákon megtanuljuk az elméletet,
a gyakorlatnak pedig az egyik kiindulópontja a templom.
A kereszténység nem ideológia, a hitletéteményt őrző egy
ház nem politikai párt. A kereszténység életmód, mely
Krisztus üzenetét, erkölcsi normáit, szeretettanítását
igyekszik megvalósítani a mindennapokban. Csak ezzel
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ESZÉLGESSÜN

~ E " N~
SZÉLGESSU

(Tizenhat évesek vélekedései)

A legszebb (?) kor

A TÁRSADALMI ÁTALAKULÁSRÓL

Van itt nagy kavarodás.
A kapitalizmus minden társadalom

nak az alapja, mert minden emberben
van egy kis önzés.

De azért Marx, Engels, Lenin sem
voltak bolondok, csak nem lehet meg
csinálni addig, amíg az egyik ember
bántja a másikat.

Az se jó, ha minden jelképét szidjuk
a szocializmusnak, mert átesünk a ló
másik oldalára.

Most összevesztünk a szocializmus
sal. Most se piac, se semmi. Az NDK
megszűnt, visszamondták az ENCI
cipőt - 60 OOO-et. Az oroszok kenyeret
se tudnak venni, nemhogy cipőt.

Ilyen szerencsétlen ez az ország. Most
ugyanazt csinálják, mint a Kádár-kor
szakban, csak fordított előjellel. Ugyan
úgy rnajmoljuk nyugatot, mint a nagy
testvért régen. Ez sértő.

Kiss Lajosról lemondtunk, nem jó
név. Kner Imréről is tudtak akkor is, mi
kor Kiss Lajos lett a gimi. Az a baj, hogy
mindig váltogatják.

Ha jön a következő rendszer, akkor
megint kicseréljük az utcaneveket?
A szobordöntögetéssel sem értek egyet.
Ettől nem leszünk nagyobbak.

Biztos, hogy az egyházi iskolák erő

sek lesznek. Amit tanulnak, azt tudni
fogják. De ha egy gyereket nem nevel
nek vallásosságra, nem látom értelmét,
hogy oda beszorítsák.

Az rSKoLÁRÓL

Az oktatásra sokkal többet fektet
nék. 19-en vagyunk egy hálóban. Két
tusoló van. Ha kinyitom az egyiket,
a másikat nem lehet kinyitni, mert nem
kever a víz.

Kitörik az ablaküveg, vegye meg a di
ák. Eltörik egy széknek a lába, vegye
meg a diák. Ez annyira idegesítő.

Most is alig van szenünk . Most hoztak
egy keveset.

Van itt egy helyiség, azt hat éve nem
tudják befejezni. ;,Nincs pénz." Tavaly
kiszakadt egy ajtópánt. "Nincs pénz."

Jó lenne, ha azt mondhatnám a baráti
körömnek, hogy én Gyomára járok, ak
kor ők azt mondanák: - Ez igen!

Lehessen már büszke az ember az is
kolájára is.

Pedig én tudom, hogy ilyen cipőipari

szakközépiskola négy van az országban.
A mezgét jobban ismerik. De akkora
becsülete a giminek is lehetne. Csak
a mezgére több pénz jut. Pedig a juhász
se tudna kimenni a juhokhoz, ha nem
lenne cipője.

Én egyetlen pártnak a programjában
se láttam, hogy ennyit vagy annyit adná
nak az iskoláknak.

A TELEPÜLÉSRŐL

Az utcák nagyon szemetesek. Kuka
egy szál se. A nagy ábécé előtt van két
vasrúd, azon biztos kuka volt régen.

A kulturális lehetőség leszűkül

a hangversenyre, ami háromhavonta
egy félóra. Most a néptáncosoké min
den, meg a társastáncosoké.

Ha van program, akkor nagyon
drága.

Klubokat kellene szervezni, olyat pl.,
ami régi zenére épülne, vagy ahol egy
szerűen csak beszélgetni lehetne. Az
a klub, amelyik nem este 7 és 9 között
van nyitva, hanem egész nap, hogy ha
én ráérek, bármikor bemehessek. És
akkor találkozhatnék, beszélgethetnék
másokkal.

Az én anyukám még általános iskolás
volt, már akkor szedték a pénzt a sport
csarnokra. Most meg mérgező. Hát
minden anyagra rá van írva a használati
utasítás, olvassák el.

Pedig minden gyerek azt szeretné,
hogy ha kitanult, ide jöjjön vissza dol
gozni a szülőfalujába. De annyira kilá
tástalan a helyzet. Lehet, hogy máshol
is, de azt még nem látjuk.

A BECSÜlETRŐl

A becsületességnek itt nincs jövője.

Aki becsületes, az nem él meg ebben
a világban.

Az országunk sem becsületes. Ki
küldtek Irakba nem tudom, hány sze
mélyt orvosnak, de kétszer annyian
mentek harcolni a másik oldalra.

Na most adtunk a jugóknak fegyvert,
vagy nem adtunk? Ha adtunk, akkor azt
mondjuk.

Ez az OTP-visszafizetés becsületes
dolog?

Az én anyám nagyon rendes. Vakon
elhisz nekem mindent. Akármit hazud
hatnék neki, elhinné. De éppen ezért
nem hazudok.

Az én anyám is becsületes. Ónála be
csületesebb ember nincs. Elsírja magát,
ha nincs pénze.

Aki tudja a szakmáját, azt nagyon le
het tisztelni. Engem tanított egy régi ci
pész, az nagyon jó volt. Mutatta az ő ré
gi tankönyvét. Sokkal rövidebb volt,
mint a mienk. Nagyon tetszett.

A becsület a legfontosabb. A gazem
bernél tökmindegy, hogy melyik párt
nak a tagja, úgyis a maga malmára hajt-

1991. FEBRUÁR

ja a vizet. Az is tökmindegy, hogy mit
mondott Hitler meg Sztálin, ha ugyan
azt csinálták.

MIBEN BíZOL?

Nekem az a kapaszkodóm, hogy en
nél rosszabb már nem lehet, ezután csak
a jobb jöhet. Ha a rosszabb jönne, azt
azonnal megváJtoztatnák, magyarul: ki
mennének az utcára az emberek.

, Nagyon fontos nekünk, hogya felnőt

tek milyenek. Főleg a tanárok.
Nekem a nagyapám segít. Ha nem ér

tem a matekot, odamegyek hozzá. Ó se
tudja, de leül velem. Elkezdjük nézni
a könyvet, a végén én jövök rá. Erőt ad
a nagyapám.

Az én kapaszkodóm: a szüleim. De
a végtelenségig ezt se lehet.

Önmagában kell bízni az embernek.
Én egy kicsit bízom magamban, de nem
annyira, mint egy évvel ezelőtt.

Én nem bízom magamban. Ha a ke
zembe adnak egy százast, bogy osszam
be estig, az biztos, hogy egy félóra alatt
elköltöm. Azt is megfogadom, hogy le
ülök tanulni és addig fel nem állok, amíg
mindent meg nem tanuJtam - de ha a té
vében van valami jó, biztos, hogy meg
nézem. Nincs akaraterőm. Nincs életcé
lom. Mindig azt mondom, hogy majd
holnaptól megváltozok. De nem bírok.

Jobb lenne, ha másfajták lehetnénk.
Ha megfelelő társadalmi háttér len

ne, akkor az ember gyerekének sokkal
nagyobb lenne az akaratereje.

MIT SZERETNÉL?

Cél kellene. Biztos jövő. Biztos mun
kahely.

Munkát szeretnék. Ha már itt va
gyok. Azt mondják, a cipész, az egy jó
szakma. De nem tudok elindulni, nincs
600 OOO Ft. Eddig legalább felvették
a kölcsönt, két év alatt visszafizették.
De most mire vegyek fel, a nyolcszoro
sát kell visszafizetni.

Lakást szeretnék.
Lenne egy olyan gyár, amelyik úgy fi

zeti meg a dolgozóit, hogy ne kelljen
máshol is dolgozni. Tiltsák meg a gmk-t,
de fizessenek sokat, de dolgozzanak is,
ne lógjanak.

Én mindig jó leszek agyerekemhez.
Amit megmondok, az úgy lesz. Nem
változtatom naponta a véleményem:
szerdán jó valami, csütörtökön meg már
nemjó.

Annak semmi értelme, hogy minden
ki inaszakadtáig dolgozik, a család meg
szétesik. Nagyobb biztonságot sze
retnék.

Szeretném, ha azt csinálhatnám, amit
szeretek csinálni, mert csak abban tud
öröme lenni az ember gyerekének.

A beszélgetéseket lejegyezte
Hornokné Németh Eszter
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TejdelIlonstráció
és a :folytatás

1991. január 31., reggel 7 óra. A Hő

sök úti ABC-bolt előtt a demonstráció
főbb szereplői: Kiszely Sándor (Győze
lem Tsz), Gubuznai Albert (Alkotmány
Tsz), Kiss József kistermelő és dr. Fran
kó Károly polgármester. Nagyon hideg
van, a polgármester szerint -273 fok
- körülbelül. Várjuk a legfőbb szereplő

ket: a tejet és azokat, akiket a tejtermé
kek ún. felhalmozódása, a tej árának
emelése legalább olyan súlyosan érint,
mint a demonstráció szervezőit: a fo
gyasztókat. Közben rövid tájékoztatót
kapunk a szervezőktől:

- Azt mondja a kormány, hogy tejtúl
termelés van. 30%-os csökkentést kér.
De az az igazság, hogy míg pár évvel
ezelőtt egy ember 200 liter tejet ivott
meg, most csak 150 litert. (A fejlett tő

kés országokban 4-500 liter/fő az átlag.)
A 30%-os csökkentés a termelőknek

nagyon sok, legfeljebb 10--15%-os csök
kentést tudnak elviselni jelentősebb ká
rosodás nélkül.

- Azokkal a kistermelőkkel mi le
gyen, akik tejtermelésre rendezkedtek
be az újrakezdési kölcsönből? - kapcso
lódnak a beszélgetésbe a saját vélemé
nyükkel az ide érkezők. Közben megjön
a tej is, elkezdik osztani. Lassan, kissé
restelkedve közelítenek az emberek,
látszik, hogy még gyakorIatlanok az
ilyesmiben. Főleg nyugdíjasok és diá
kok. Az iskolások csoportosan érkez
nek, értik, miről van szó, a tanáraik el
magyarázták. De azért az egyik mégis
megjegyzi: - Minden nap így kellene ...
Mégis, valahogy az egész inkább elszo
morító. Jönnek az emberek, elveszik
a tejet, megköszönik, de nem moso
lyognak. Feszültek. Szinte örülnek,
hogy mondhatják, amikor kérdezem a
véleményüket az ingyenes tejosztásról:

- Elég szomorú ez. Ezelőtt az volt:
termelj többet. Mostan meg az van; ne
termelj. 5726 Ft-ra tomásztam fel ma
gam a nyugdíjjal, de most is száraz ke
nyérért kocogtam fel, az van leértékel
ve, azt rágom. Mert egy kétkilós kenyér
64 forint, bocsásson meg a világ ...

- Nálam három gyerek van. Csak
a tej meg a kenyér naponta egy százas.
No jó, ma ingyen van a tej, de holnap,
meg holnapután?? Meg a kenyér. Mert
ha nem volna búza, de van! Belepusztu
lunk a saját zsírunkba.

- Ne a kereskedelem vegye le a hasz
not. Jobban kell közelíteni a termelői

árnak a fogyasztói árhoz. Dobjanak ki
az irodából vagy húsz embert.

Átmegyünk Endrődre, ott is osztja
a Lenin Tsz az ingyentejet. Szépen las
san jönnek érte az emberek. Az egyik
bácsi elmondja, hogy bizony, ő is hordta
évekig ingyen a tejet a beszolgálta
tásba ...

A szervezők vittek a gyermekintéz
ményekhez, az öregek otthonába, még
a Szülőotthonba is jutott.

Mi lett az eredmény? - kérdezem feb
ruár első napjaiban Kiszely Sándor fő

szervezőt.

- A kormánya 30%-os csökkentési
utasítást 15%-ra módosította. Tehát:
van 500 OOO tehén, ebből kb. 100 OOO da
rabot kell levágni. Az lesz a megoldás,
hogyatermelők több öreg tehenet vág
nak le és hamarább, mint ahogy tervez
ték. Eredmény még, hogy 1 forinttal ol
csóbb lett a tej. Úgy hallottam, az
ÁFÉSZ-nak nem nagyon tetszett az ak
ciónk. De bölcsen elhallgatja, hogy ő is
megszedi a magáét a tej ről: 2-3 forintot
rak rá. Amikor a termelőket egyszeruen
nem fizetik ki a tej ért, az ÁFÉSZ is

megtehetné, hogy valamelyest levigye
az árat. De mindenki csak rárak: az
ÁFÉSZ, a tejipar, a kormány. Talán
a legfontosabb eredmény, hogy sikerült
az összefogás. Mert azért mégiscsak
a termelő termel, legyen hát beleszólá
sa. Most már azért egyre több helyen
és módon próbálják a termelők kike
rülni ezeket a pénzfaló kanyarokat és
keresik az egyenes utat a fogyasztók
hoz.

Új tej árusító helyek:
1. Lenin Tsz: az ún. Dózsa-székházban
árul tejet (Lenin u. 33.)
Hétköznap reggel 7-9-ig, délután fél
4-6-ig, szombaton reggel 7-9-ig, dél
után nem árusít és vasárnap sem.
E~iter tej ára: 18 Ft.
A tej tiszta, friss, emberi kéz nem érinti.
2. Alkotmány Tsz: A Bajcsy út 107 sz.
alatt a tejcsarnokban árulja a 3,6%-os
tejet.
Minden nap reggel 7-fél 9-ig és este
5-fél 7-ig, szombaton és vasárnap is.
Egy liter tej ára: 19 Ft.
A tejet a kistermelők hozzák be eladás
ra. Tervezik, hogy olcsóbb, 2,8%-os te
jet és egyéb tejterméket is árulnak majd
a tsz húsboltjában.
3. A Győzelem Tsz: a székházában
(Kossuth u. 45.) árulja a tsz által termelt
tejet.
Árusítás: minden nap délután 4 órától,
amíg a tej tart. Szombaton és vasárnap
nincs árusítás. A tejre elő kell fizetni.
Egy liter tej ára: 16 Ft.
4. Endrődi Tejcsarnok:
Kistermelőkáltal termelt tejet árulnak.
Minden nap reggel 7-8 óráig, este fél
6-6-ig.
Egy liter tej ára: 19 Ft.

Hornokné Németh Eszter
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Beszélgetés Auer Györgv rendőrszázadossal

Közbizonytalanságunk
állapota
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- Százados úr, Önt itt szinte senki sem ismeri. Kérem,
mondjon pár szót magáról.

- Feleségem is és én is ecsegfalvi születésűek

vagyunk. Én Szolnokon végeztem a Kilián Katonai
Főiskolán. 1980-ban átkerültem a rendőrség közleke
désbiztonsági csoportj ához Békéscsabára, majd Gyu
lára. A gyomaendrődi őrsparancsnoki állást pályázat
útján nyertem el.

- Engedjen meg egy kevésbé jóindulatú kérdést.
A benzináremelés előtt az ország rendőrsége napokig
készenlétben volt; a tejdemonstráció idején a Parlament
körül majdnem több volt a rendőr, mint a tüntető - ez azt
jelenti, hogy jogállam helyett rendőrállam leszünk?

- Dehogyis! Jogrendszerünk szerint senkit sem sza
bad korlátozni mozgásában - mint ahogy történt ez
a taxisblokád idején, amit akárhogy is nézünk, törvé
nyellenes volt. A rendőrség ennek az esetleges megis
métlését akarta elkerülni. A válaszom másik része:
alkotmányunk szerint a rendőrség feladata a törvények,
a törvényes rend betartása.

- Talán jöjjünk haza. Itt-az őrsön -hány emberdol
gozik?

- Összesen 28 fő. Közlekedésiek, nyomozók, ügyvi
teli dolgozók. Hozzánk tartozik Gyomaendrődönkívül
Ecsegfalva, Dévaványa, Hunya.

- Ogy tűnik, mintha kevés lenne ez a létszám, ha
abűnözések ugrásszerű emelkedésére gondolok. Milyen
arányban sikerül fényt deríteni az elkövetett bűnügyek
re?

- Olyan 4o-S0%-ban. AzJw:szágos átlag 30% körül
mozog.

- Milyen bűnesetek a tipikusak nálunk?
- Kábítószer, valutaüzérkedés, prostitúció nálunk

még nincs, bár nagy a kamionforgalom. Hogy még
sincs, talán annak köszönhető, hogy itt nincsenek nagy
parkolók, nincs éjszakai élet, kevés a szállodai férőhely
és az is távol esik a 47-es úttól. Az előfordulóbűnesete

ket többféleképpen lehet csoportosítani. A vagyon
elleni bűntettek az összes esetek több mint 70%-át
teszik ki. Ha az elkövetők szerint csoportosítunk,
akkor: van "profi" banda. Itt is megjelent az országosan
szervezett bandák egyike, ha úgy tetszik, nevezzük őket

maffiának - az endrődi Takarékszövetkezet kárára
elkövetett betörést egyértelműen egy jól szervezett,
profi banda követte el. A másik csoport az "utazó betö
rőké". Ök sohasem ott törnek be, ahol laknak. A Nyár
fásba például sarkadiak törtek be, de járőreink azonnal
el is fogták a banda két tagját. Ennyit jelent a gyors
lakossági bejelentés. A harmadik csoport a "megélhe
tési bűnözők" csoportja. Ezek számaránya a legna
gyobb, de egyben a legkisebb értékű esetek is.

A magánlakásokba, nyaralókba törnek be, kerékpárt
lopnak stb.

- Én, mi hogyan tudunk védekezni?
- Menjünk sorba: a legtöbb kerékpárt a boltok és

a kocsmák elől lopják el. Lezárt kerékpárt már nem
. olyan könnyű ellopni. Nem akarok nosztalgiázni, de

nem is olyan régen még a forgalmasabb helyeken volt
kerékpárőr. Ma sem ártana! Aztán: nagy szokás mife
lénk a kapukulcsot a kapufélfára akasztani - vagy csak
beriglizni az ajtót. Ezzel tálcán kínáljuk az udvart,
a színt, a kamrát, a padlást a tolvajoknak. A lakásajtó
kon meg olyan zárak vannak, hogy egy hajlított dróttal
is ki lehet nyitni. Egy biztonsági zár pedig olcsó befekte
tés - ha védendőértékeinkrőlvan szó. A pénzintézetek,
boltok, vendéglátóhelyek védelme is megoldható, csak
költségesebb.

- Maradjunk a lakosságnál. Mivel tudnánk segíteni
a rendőröknek?

- A legfontosabb az éberség. Ha valaki észlel valami
gyanúsat, azt azonnal jelentse az ügyeletünkön. És ha
úgy adódik, hogy valaki tanúj a lesz egy bűncselekmény

nek, az vállalja a tanúskodást a bíróságon is! Azonkívül
van egy jó módszer, az önvédelmi csoportok megszer
vezése. Már több helyen látványos eredményeket értek
el. Itt is meg kellene szervezni, de ez csak lakossági kez
deményezéssel mehet végbe. Ígérem, hogy ha az önvé
delmi csoportok megalakulnak, a rendőrség minden
segítséget megad, amire szükségük van. Ha lenne
mondjuk egy száz fős csoportunk, annak híre menne
hamar és a bandák jó része nagy ívben elkerülné Gyo
maendrődöt. Egyelőre azonban csapat nincs - banda
van, és nem is kevés.
Köszönöm a beszélgetést. Braun Mihály

Időszaki választási eredmények:
1991. február 17.
1. számú választókerület

választásra jogosu Itak száma: 1307
szavazott: 339 25,94%
érvényes: 337 25,78%
Dr. Dávid Imre 103 30,56%
Fábián Lajos 7 2,08%
Gácsi Lajos 12 3,56%
Dr. Kulcsár László 194 57,57%
Tótka Sándor 6 1,78%

3. számú választókerület
választásra jogosultak száma: 1311

szavazott: 154 11,75%
érvényes: 153 11,67%
Krucsó Lajos 98 64,05%
Timár Menyhért 55 35,95%
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Danubius radio 'Xl3.5 MHz
Antiooa horizontatis CCIR
azaz nyugati URH sáv (88-108MHzl

DEBRECEN 90 KM
A

E

1430 mm

1260 nvn

272 mm

Oi~ktor

sUQiirzii

8O
mm! (\.------""7~------J)

IJJnvn~
450mm

Ref(ektcr 1740 mm

az URH antinna a Danubius rádionak vizszintisen elhelyezve

NY~<----

SZENTES 53 KM

TVl 10V 20KW
TV2 23V 20kW

TVl 7V 4 KW
TV232H 10KW

Ant!!!l!!!.liillit~

H= hori211ntlilis (vizszintesI
V= wrtikális l függöligisJ

KW = adoteljesitmeny

10;23; 7;32 =csatornaszám

SZEGED 90KM

D
Danubius radio 94,9 MHz

Antinna horizonrolis CCIR sav

Szolgáltatás
Tisztelt gyomaendrődi polgárok!
A mai korban a lakosság többsége jelentős nagyságrendben használ

lakásában műszaki berendezéseket. Víz, gáz, központi fűtés, gépko
csi, motorkerékpár és széles körben villamos készülékeket. Ezeknek
a helytelen működtetése sok bosszúságot, vagy veszélyhelyzetet
okozhat. Ezért úgy gondoltuk, hogy a nem szakember polgárok szá
mára ezután a Híradó egyes számaiban egy-egy témakörben ötlete
ket, tanácsokat adnánk szakemberek segítségéve!. A lakossággal való
kapcsolattartás érdekében - ebben a témakörben, vagy akár más
témakörben is - közli elképzelését a szerkesztőség.

Legyen az első a rádió, televízió témája. A várost járva tapasztal
ható, hogya tv-antennák iránybeállítása döbbenetesen nagy számban
teljesen rossz. Ezért sokan esetleg évek óta szemcsés, szemet rongáló,
fárasztó képet néznek. A helyes iránybeállítást a mellékelt rajz segít
ségévei próbáljuk elősegíteni. Iránytű alkalmazása esetén ez igen
pontosan elvégezhető a rajz alapján. Bizonyos objektumok az adó
irányát kis mértékben befolyásolhatják (víztorony, híd, vasút, magas
építmény.) Az egyes és kettes antennának természetesen azonos
irányban kell állnia és közösítő segítségével Koax kábellel javasoljuk
a készülékhez levezetni. Az egyes antennát érdemes az antennatartó
esőtől 30--50 cm-rel oldalra eltolva felszerelni. Terjedéstechnikai
okok miatt a kettes antenna beállítása nagyobb pontosságot igényel.
A kettes műsor vételénél sokszor előfordul, hogy jóllehet az antenna
a szentesi adóra áll, de a készülék nem a23-as csatornára, hanem vala
mely más távoli 2-es műsorra van beállítva és ezért rossz a 2-es műsor
vétele.

Rádió. A lakások nagy részében ma már van egy, vagy kétkazettás
táskamagnó, hifitorony ,vagy musiccenter,melyek nagy része nyugat
ról került be és nem lett áthangolva az URH-ja, ezért az "süket", így
a készülék legnagyszerübb képességeit, a sztereóvételt nem használ
ják. Nem beszélve a sztereó magnófelvételről. Tehát készüléktulaj
donosok, fiatalok figyelem: meg fog szólaIni a készülék sztereóban
URH-n a CCIR sávban SS-lOS MHz-en sistergésmentesen. Sokan
nem tudják, hogy a Danubius rádió reggel 5 órától hajnal 2 óráig 90
százalékban zenei műsort sugároz a CCIR sávban. Például minden

vasárnap éjfél után egy-egy koncertlemezt sugároznak. Ennek a rádi
ónak két adója van hozzánk elfogadható távolságban: Szeged 90 km
94,9 MHz, Debrecen 90 km 103,5 MHz. A mellékelt rajz szerint elké
szített, felszerelt, helyesen beállított antenna esetében kiváló vétel
biztosítható. Az antennát szalagkábel segítségével kötjük össze
a készülékkel, hifitorony, vagy musiccenter esetében, mert általában
van 300 ohmos antennabemenetük. Az antennát érdemesebb a deb
receni adóra állítani, mert a tapasztalatok szerint annak a vétele sok
kal jobb. Teleszkóp antennával rendelkező rádiók, rádiósmagnók
esetében a szalagkábel egyik ágát rákötjük a teleszkópantennára és az
adó már jelentkezni fog. Ezen utóbbi készülékeknél minőségi vétel
úgy érhető el, hogyakészülékbe beépítendő egy Koax antennaaljzat
és annak két pontját forrasztással becsatlakoztatjuk a nyomtatott
áramkör testpontjára és a teleszkópantenna bekötési pontjára. Ezt
a munkát ajánlatos szakemberrel elvégeztetni! Mikor ez a munka
kész, a tv-antenna illesztő közösítőjét bedugjuk a Koax aljzatba, a fel
szerelt antenna szalagkábeljét pedig megfelelő dugó rászerelésével
csatlakoztatjuk a közösítő VHF jelű oldalába. Ezek után az a dol
gunk, hogyakészüléket bekapcsoljuk és a 103,5 MHz-re állítva élvez
hetjük a Danubius rádió sztereó műsorát. CCIR sávon fogható még
a TV-l hangja, néhány jugó adó, köztük Novi Sad is. Jó rádiózást!

Ha sikerült örömet szerezni, jelezzék vissza a szerkesztőségbe.

Egyben írják meg azt is, mivel kapcsolatban kérnek segítséget legkö
zelebb.

Fekete Elemér, Nagy Péter

A Fa- és Építőipari Szövetkezet képviselőjétől megtudtuk,
hogy megfelelő mennyiségű URH-antenna megrendelé
se esetén a gyártást megkezdi, és igény szerint a helyszíni

felszerelést és bekötést is elvégzi
Megrendelés:

Gyomaendrőd, Kossuth u. 61--63. 6-os iroda
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GYOMAENDRÖD VÁROS TÁVOLSÁGI ÉS HELYI

AUTÓBUSZMENETRENDJE
ENDRÖD, DÉRYNÉ KULTÚRHÁZTÓL INDUL

Berekfürdőre:

16.05
Debrecenbe:

7.05
Dévaványára:

~5.40, 7.05, ~12.00, ~14.15

Egerbe:
M12.00

Gyoma, (Szabadság térre):
~5.20*, ~5.40, ~6.00, EB6.40, ~7.00, 7.05,
~7.30, 07.45, ~8.10, 08.25, 9.01,10.55,
~10.56, ~12.00, 13.10, ~14.15, EB14.25,
~14.45, 14.55, ~15.05, ~15.35, 16.55, 17.47,
18.20, 19.45, 20.35

Hódmezővásárhelyre:

6.23,9.40
Hunyára:

9.50, 13.55, 16.40

Mezőtúrra:

M12.00, 16.05
Miskolcra:

16.05
Orosházára:

6.23
Szarvasra:

~6.07,6.23, 7.11,~8.22,9.40, Ml0.05, x 12.47,
16.02, 18.23

Szeghalomra:
7.01, ~12.00

Szegedre:
6.23,9.40

Szentesre:
9.40

Szolnokra:
M12.00

Tiszafüredre: 16.05

GYOMA, SZABADSÁG TÉRRÖL INDUL

Endrőd, (Déryné Kultúrházhoz):
~5.53, 6.15, ~6.40, 6.55, ~7 .15, ~8.08,08.13,
9.40, 11.48, x 12.33, EB12.38, ~13.20, 13.45,
~14.30, 15.30, 15.48, 16.30, 17.40, 18.07,
19.30,20.20,21.10

Debrecenbe:
7.25

Dévaványára:
~5.50, 7.25, ~12.10, ~17.39, ~19.29

t-lunyára:
9.38, 13.43, 16.28

Körösi Állami Gazdaságba:
~6.25, ~15.50

Köztemetőhöz :
K9.50

Szarvasra:
~5.53, 6.15, 6.58, ~8.08, x 12.33, 15.48, 18.07

Szegedre:
6.15

Szeghalomra:
7.25, ~12.10

Vasútállomásra:
~5.32, ~6.10, ~7.10, ~7.40, 07.55, ~8.20,

08.35,9.20, 11.07, ~11.15, 13.20, EB14.25,
~14.55, EB15.00, 15.10, ~15.50, 17.05, 18.07,
18.30, 19.55, 20.45

GYOMA, VASÚTÁLLOMÁSTÓL INDUL

Endrőd, (Déryné Kultúrházhoz) :
~5.50, ~6.35, 6.55, ~7.30, x8.05, 9.35,11.40,
12.30, 13.40,~14.25,15.25, 15.45, 16.25, 17.35,
18.11,19.25,20.15,21.05

Debrecenbe: 7.16
Dévaványára:

7.16, ~17.35, ~19.25

Hunyára: 9.35, 13.40, 16.25

Gyoma, (Szabadság térre) :
~5.50, ~6.35, 6.55, ~7.30, x8.05, 9.35,11.40,
12.30, 13.40,~14.25,15.25, 15.45, 16.25, 17.35,
19.25, 20.15, 21.04

Szarvasra:
~5.50, 6.55, ~8.05, x 12.30, 15.45, 18.11

Szeghalomra:
7.16

JELMAGYARÁZAT

~ = munkanapokon (hétfőtől-péntekig)

EB = szabad- és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
O = csak szombaton közlekedik
x = munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől-szombatig)

M = csak hétfőn és pénteken közlekedik
K = április első vasárnapjától, csak munkaszüneti napon (vasárnap)
*" = Szombaton is közlekedik
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,

POitlPOOtl
Kner Izidor
aforizmáiból

Okos nőnek nem a tükör, hanem a kör
nyezete szemevillanása a tájékoztatója.

Elveszett becsületükön a legtőbben azt
siratják, hogy olcsón adták.

A nagyság átkát a "nagyocskák" pana
szolják.

Szép asszony szívesebben eltúrné a szí
vén a daganatot, mint az orrán a patta
nást.

Jól szólsz, ha nőről nőnek rosszat
mondsz.

Ha már csürhe közé keveredel, inkább
disznó-, mint embercsürhe legyen.

A kelendő eszme a legjobb eszme.

A legtöbb mama jól tudja, miért kell
a leányára vigyáznia.

Mennyivel biztatóbb volna a feltámadás
reménye, ha már indulna onnét vissza az
eleje.

Férfi a férfit megnézi, nő a nőt végig
nézi.

Lassan járj, tovább érsz - a célodhoz.

A nők holtig hazudhatnak szerelmet.
A férfiak csak - amíg lehet.

Akinek igaza van - engedhet belőle. De
miből engedjen az, akinek egy csepp
igaza sincsen.

Eszméiket rendesen úgy cserélik az em
berek, hogy ki-ki megmarad a magáé
mellett.

Popó mindenhol, ahol újságot
lehet kapni. Ha néha-néha beté
vedünk kisfiammal a postára,
nem győzöm szégyellni magam
(mások helyett) az újságárusok
nál álló, tiszta tekintetű gyerme
kem előtt, aki meglepetten és fél
szegen pislog a szex- és pornóIa
pokkal kitapétázott ablakokra.
Zavarodottságomat és felhábo
rodottságomat sok-sok szülőtár

sam osztja. Vallásos barátom
már csak lemondóan legyint:
- Ezt a kultúrmocskot ki sem le
het kerülni.

Vagy talán mégis? Székes fő

városunkban már hozzáláttak
a rendcsináláshoz: vége a pornó
magazinok nyíltszíni árusításá
nak. Budapesten már csak kü
lön, erre a célra kijelölt, zárt he
lyeken juthatnak "szellemi táplá
lékukhoz" az ilyet igénylők.

A demokrácia, az a kisebbsé
gek jogainak elismerését is jelen-

Szociális ügyekben
akirendeltségen

teljes értékű

ügyfélfogadást
tartunk

kedd-péntek
8-16 óráig

Polgármesteri hivatal

ti, igaz. De ami ezen a téren ná
lunk van, az egy betegesen torzult
lelkű kisebbség terrorja a normá
lis, jóérzésű többség felett. Pró
báljuk meg mi is normális meder
be terelni végre a minket elöntő

szennyáradatot.
Elgondolkodtató, hogy hírlap

árusaink kirakatában miért csak
ez a fajta, az eladható fajtájú fo
lyóirat látható. Az olcsóbb és
normális kulturális lapok - AI
föl4 Tiszatáj, Holmi, Körösi
műhely - csak "vadászat" árán
szerezhetők meg.

Gondolkozott-e azon már va
laki, hogy az iskolától alig
50-100 méterre (a Hősök úti
ABC előtt és a buszmegállóban)
lévő árusok kirakatában gyerme
keink naponta bámulhatják az
erotikus kiadványok címlapján
szereplő "hölgyek" bájait. Ez is
hozzátartozik a város "tisztasá
gához"? Braun Mihály

KöszöntjÜka
,

GYOMA· sza
ENDRÓDI -

BESZÉD-et
Úgy tűnik, az első szám sike

res volt, néhány pontatlansága
ellenére is. Íme, városunk gaz
dagabb lett egy lappal. Meg
győződésünk, ilyen olvasniva
lóra is szükség lehet. Ösztönöz,
előbbre lépésre kényszerit ben
nünket is - így van ez jól!
Reménykedünk abban, hogy
őszinte és tisztességes partner
lesz. Versenyezzünk hát!

Szerkesztőség

Gyomaendrődi Híradó
Gyomaendród Város Onkorrnányzatának lapja.

Kiadja: Gyomaendréd Város Képviseló-testülete. Gyomaendréd, Szabadság tér 1. Telefon: 67/31-320. Szerkeszti a Kulturális Bizottság.
Készült a Gyomai Kner Nyomda Kft.-beo. Felelés vezeto: Szász Imre ügyvezetó igazgató.

Terjesztik a gyomaendródi postahivatalok és hírlapárusok. Engedélyszám: m/PHFIl08/BE ISSN 0238-8391
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Figyelem!
A telefonfülkék visszahívhatók!

31-850
31-579
31-200
31-279
31-470
31-600
31-050
31-070
31-599
31-490

31-279
31-450
31-870
31-179
31-679
31-168
31-090
31-379

Endrőd

Október 6.-ltp.
OTP

ENCI
Hídfő Étterem
Kiliántér
Nagylapos
Napkeleti bisztró
Öregszőlő

Postahivatal
Selyem út

PostahivataI

A város nyilvános telefonjainak hivószámai:

Gyoma
Bajcsy-Zsilinszky út
Buszpályaudvar
Fürdő

Lenin út-Kulich út sarok
Mező L-ltp. ABC

A mester és tanítványa (Bella János rajza)
(cikk a 7. oldalon)

DIÁKOLDAL! (12. oldal) SHELL-kút városunkban
(3. oldal)

Tisztelt OlvasóI

BARÁT TÜNDE

43 nap után
(1991. február 28.)

Végre.
Végre ismét csönd van
A rakéták némák
A földön gyertyák,
Mellettük árvák zokognak.
Könny gurul a földre,
Vérrel keveredve
Medret váj magának,
folyik a tengerbe.
Piros vér és sötét szenny
Ez úszik most a vizen
Tisztítani nem lehet,
ami itt most megesett.
Mondják: béke, szép a szó
De mit ér, ha csak mulandó.
Fogjuk meg és ne eresszük,
mi a világ ne engedjük,
hogya század őrült mocska,
megfertőzzön minket újra!

IV. oszt. gimn.

A Gyomaendrődi Híradó egy kissé új
arculatú számát tartja kezében. Termé
szetesen a lap fő célja továbbra is a tájé
koztatás arról, mi történik a Városházán,
milyen események zajlanak a városban,
valamint a lakosságot érintő gondok bon
colgatása. Azonban szeretném, ha új ro
vatokkal bővülnének számaink. Néhány
újítást máris észrevehet Ön, Kedves Olva
só! Többet olvashat a sportról, közlünk
rejtvényt, indítjuk a Diákoldalt föként
a középiskolákra támaszkodva, valamint
a kibővített rendőrségi rovatot.

Hogya lap még jobb, még olvasóköze
libb legyen, a Szerkesszen velünk' rovatot
is tervbe vettük. Ehhez azonban az Ön se-

gítségére van szükség! Ragadjon tollat,
Tisztelt Olvasó, s írjon a szerkesztőség cí
mére. írja meg, mi tetszik az újságban és
mi nem. Írja meg, minek örül, vagy mi
bántja. Írja meg, ha valami érdekeset lát,
hall, vagy olyan emberrel találkozik, akit
érdemes bemutatni. írja meg a kérdéseit,
észrevételeit, ötleteit. Ha Ön írói, költői

vénával rendelkezik, ne titkolja! Kulturá
lis rovatunkban helyet adunk a jó írások
nak, verseknek is.

Legyen az Öné is a város lapja! Segítse
írásaival, ötleteivel, tanácsaival a szer
kesztő munkáját! Támogatását előre is
köszönöm:

Valuska Lajos főszerkesztő
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Képviselő-testületihírek

3.§

A képviselőnek a testületi munkában
való részvétel miatt kiesett időre járó jö
vedelmét a képviselő-testület téríti meg.
A kiesett jövedelem megtérítése a mun
káltatóval kötött megállapodás alapján
havonta a munkáltató által a képviselő

testület rendelkezésére bocsátott elszá
molás alapján történik.

4. §
Az alpolgármesterek és képviselők költ
ségátalányának kifizetésére utólag a
tárgybót követően kerül sor. A költség
átalány nem illeti meg a képviselőt ab
ban az esetben, ha képviselői tevékeny
ségének ellátásában tartósan - 30 napot
meghaladóan - akadályoztatva van (pl.
betegség, külföldi kiküldetés stb.).

5. §
1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép

hatályba, azonban a költségtérítést
1991. január l-től visszamenőlegkell
alkalmazni.

2. A képviselők költségeinek és kiesett
jövedelmük elszámolásának és kifi
zetésének szabályszerűségét a Pénz
ügyi Ellenőrző Bizottság rendszere
sen ellenőrzi.

Gyomaendrőd, 1991. február 26.

2. §

1. Az alpolgármesterek és önkormány
zati képviselők a képviselői tevé
kenységükkel kapcsolatban felmerült
költségeik megtérítésére jogosultak.

2. A költségtérítés magában foglalja:
- az alpolgármesterek és képviselők

településen belüli közlekedési
költségeit,

- a napidíjat,
- a saját telefon igénybevételét,
- egyéb dologi, technikai kiadások

költségeit.
3. A költségtérítést a képviselő-testület

átalány formájában állapítja meg. Az
átalány összege:
a) az alpolgármesterek és bizottsági

elnökök részére havi 5000 Ft,
b) a települési képviselő részére havi

3000 Ft.
4. Az önkormányzati képviselőkegyéb,

a képviselői munkával kapcsolatos
igazolt költségei (pl. településen kí
vüli utazás), továbbá a bizottságok
nem képviselő tagjainak költségei
esetenként számolhatók el. A felme
rült költség elszámolását és kifizeté
sét - a költség felmerülésének alapját
képező képviselő-testületi,illetve bi
zottsági határozat, továbbá a költsé
gek bizonylatai alapján - a polgár
mester engedélyezi.

dr. Timár Gyöngyi
jegyző

dr. Frankó Károly
polgármester

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Gyomaend
rőd Város alpolgármestereire, képvise
lőire, a bizottságok nem képviselő tag
jaira és a munkaviszonyban álló képvi
selők munkáltatóira.

GyomaendrődVáros
Képviselő-testületének

RENDELET

1/1991. (lll. 11.) KT számú rendelete
Az alpolgármesterek, képviselők és a bi
zottságok nem képviselő tagjainak költ

ségtérítéséről

gyen-e a Költségvetési Üzem? Seprenyi
Lajos, a Költségvetési Üzem vezetője

hozzászólásában a jelen helyzetet egy
népi mondással summázta, miszerint:
"Gatyaülepbőllehetúj túrószacskót ké
szíteni, de azért az régi lesz".

- A Kossuth Mozi áldatlan állapotá
nak megoldására is döntés született.
E szerint a Déryné MűvelődésiHázban
videomozi fog működni, a mozi helyiség
működtetésére pedig pályázatot ír ki az
önkormányzat.

- Megszületett a szándék, és jelenleg
előkészületben van városunkban a
"Kner-emléknap" méltó évenkénti
megünneplése.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testü

lete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekez
désében kapott felhatalmazás alapján
az alábbiakban szabályozza az alpolgár
mesterek, önkormányzati képviselők és
a bizottságok nem képviselő tagjainak
költségtérítését.

Március 11. Képviselő-testületi ülés:
- Gyomaendrőd 1991. évi költségve

tésének elfogadása a napirendi pont.
- A polgármester bejelentései végén

a napirenddel kapcsolatban a következő

célokat tűzte ki: 1991-ben az összes in
tézmény és a város működőképes le
gyen. Felhívta a figyelmet a tartalék
képzésre. A jegyző 1991-re a túlélést cé
lozta meg. Ezt követően a képviselők

a különböző részterületek pénzügyi fe
dezetének megvitatásához fogtak,
melynek végeredményeként több mó
dosítással, átcsoportosítással elfogadták
Gyomaendrőd 1991-es költségvetését.
A költségvetést nagy terjedelme miatt
nincs módunk leközölni, az érdeklődők

a Polgármesteri Hivatalban megtekint
hetik.

Február folyamán a képviselő-testü

let bizottságai a költségvetés előkészítő

munkálatait végezték. Elemezték az in
tézmények gazdálkodási, működési le
hetőségeit az új gazdasági viszonyok kö
zött. Próbálták megállapítani azt a mini
mális összeget, amely a szintfenntartás
hoz feltétlenül szükséges. A városfej
lesztés legégetőbb problémáira (inf
rastruktúra, parkosítás, felújítás) idején
fordítandó összegek előteremtése, át
csoportosítása több bizottsági ülés té
máját képezte. Alapkérdés volt, hogy
melyik terület élvezzen prioritást, s mi
nek a rovására.

Február 28. Képviselő-testületi ülés:
- Csányi István, a Választási Bizott

ság elnöke ismertette a visszalépett kép
viselők körzetében lezajlott választás
eredményeit. A választás 168893 forint
jába került a városnak.

- Heves vita bontakozott ki a 2. Sz.
Általános Iskolához tartozó gyomai
óvodáknak és a 3. Sz. Általános Iskolá
hoz tartozó endrődi óvodáknak egy
önálló napköziotthonos óvodává való
összevonását előterjesztő napirendi
pont körül. Egyik verzió szerint a város
óvodái a jövőben gazdaságilag, szak
mailag önállóak lennének, s a tagóvo
dák vezetőit egyetlen vezető óvónő és
mellette gazdasági vezető fogná össze.
Ez bizonyos pénzmegtakaritással járna,
melyet az óvodai dolgozók bérrendezé
sére lehetne fordítani. A másik állás
pont ragaszkodott ahhoz, hogy marad
jon minden változatlan, s városunkban
az óvodák továbbra is kettős vezetés
alatt maradjanak. A polgármester bere
kesztette a vitát, a döntést újabb előké

szítés után április végére napolta.
- Második napirendi pontként a

Sportcsarnok ügyét tárgyalták. Dr. Kul
csár László képviselő rámutatott arra,
hogy amíg igazságügyi szakértői vizsgá
lat eredménye nincs birtokunkban, ad
dig a mérgező aminocelllebontására, új
szigetelés beépítésére, egyáltalán sem
miféle beavatkozásra nincs lehetőség,

amennyiben a felelősséget peres úton
szándékozunk bizonyítani. A bíróság
ugyanis más szakértői véleményt nem
fogad el.

- Harmadik napirendi pont a Költ
ségvetési Üzem átalakításának vitája
volt. Három jelenlévő jogász: dr. Timár
Gyöngyi jegyző, dr. Kulcsár László kép
viselő és a meghívott dr. Varga Imre
magas szintű polernizálásából az derült
ki, hogy ezen a területen is még lúányoz
nak a teljesen kimunkált törvények, s az
önkormányzatok e' tárgykörben is ma
gukra hagyattattak. Kft. vagy Rt. le-

2



GYOMAENDRÓDI HíRADÓ 1991. MÁRCIUS

A bizottságok munkájáról

A polgármester az endrődi kirendelt
ségen minden hónap utolsó keddjén
délelőtt 9--11 óráig tart fogadóórát

Gellai József (9. sz. választókerület)
1991. március 26-án, szerdán 18 óra

kor az endrődi kirendeltségen foga
dóórát tart.

GyomaendrődVáros Képviselő

testülete vállalkozók részére kedvező

feltételek mellett bérbe adja
1991. április l-jétől az endrődi részen

működő

Dr. Frankó Károly
polgánnester

Vállalkozásokat segítő
előadás

Gyomaendrődön,

aVárosházán

A Vöröskereszt gyomaendrődi vezető

sége jótékony célú sorsjátékot indít
1991. április 2-től 150000,- Ft ősszeg

nyereménnyel

Fönyeremény:
1 db parabolaantenna

A sorsjegyek ára: 20 Ft/db
Sorsolás: 1991. május 27-én

Sorsjegy kapható:
gyógyszertárakban

és munkahelyi megbízottaknál

Elsősorban az iparosokat, a vállalkozó
kat és a munkanélkülieket várjuk!

Lesz
Shell-kútja
a városnak!

Március 27-én szerdán
15 órakor: Adózás, könyvvezetés
Előadó: Szabóné Juhász Ilona

Adófelügyelőség

16 órakor: Társadalombiztosítás
Előadó: Süli Ferenc, Társadalombiz

tosítási Igazgatóság

1991. július 31. - közeli dátum, így
szinte hihetetlen, de igaz, hogy ezen
a napon megnyIlik Gyomaendrődön

a Shell-kút. Magyarországon első s így
egyedülálló, hogy a város, az önkor
mányzat is részt vesz egy ilyen hordere
jű vállalkozásban, - és persze részesedik
a nyereségből. A közös vállalkozásban
a magánszemélyek mellett - negyedik
tagként a beruházási összeg 25%-ával
veszünk részt. A befektetés remélhető

en biztos, s igen szép hasznot fog hozni:
1994-től az évi részesedés 15%-a illeti
meg a várost tizenöt éven keresztül.
A vállalkozók további tervei közt szere
pel, hogy a jelenlegi terület további ré
szeit is beépíti az éppen aktuális igények
és várható üzleti lehetőségek messze
menő figyelembevételével.

Reméljük, egy szép és hasznos szín
folttalleszünk gazdagabbak a követke
ző években.

FOGADÓÓRA __•

Kossuth mozit
Abérbevétel egyetlen kikötése, hogy

az épületben továbbra is kulturális
tevékenység folytatható

Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni

lehetaPolgármesteri Hivatalban
Jánovszky György osztályvezetőnél

1991. március 26-ig.

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete

adataikon túlmenően tésztasütéssel,
csirkekopasztással, diszn6vágással és
feldolgozással teszik mind változatosab
bá az idősek étkeztetését, élve az így
adódó takarékossági forrásokkal is. EI
kell mondanunk, hogy a gyomaendrődi

időseket gondozó hálózat igen humá
nus, igyekszik méltó életteret adni az
idős embereknek, akik ezt meg is ér
demlik. Tisztelet az Időskorúaknak és
az őket felelősen ellátó, munkájukat
szolgálatnak tekintő Gondozónőknek!

A bizottság nem kis gondja lesz a ka
matadó miatti kérelmek elbírálása,
amelyből mintegy 240-et tartunk
nyilván.
Következő ülésünkön kívánunk ren

delettervezetet alkotni arra, hogy mi
lyen keresetszínvonal mellett tud az ön
kormányzat támogatást adni a rászoru
lóknak.

Több mint 50 lakástámogatási kére
lem futott be, melyet áprilisi bizottsági
ü!éseinken fogunk tárgyalni, és azt kö
vetően a "Gyomaendrődi Hírad6"-ban
közzétenni.
Gyomaendrőd, 1991. március 12.

Hangya Lajosné
Egészségügyi Bizottság elnöke

Bizottsági ülések
II. 26. Városfejlesztő Bizottság ülé

se. Ipari Iskola térburkolatának első

versenytárgyalása
III. 5. Városfejlesztő Bizottság: Fel

újítási tételek áttekintése
III. 5. Ügyrendi Bizottság: Felülvizs

gáita az eddigi testületi munkát
III. 7. Szociális és Egészségügyi Bi

zottság: A gondozási központ szervezeti
és működési szabályzatát tárgyalta meg.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság
február és március hónapban háromszor
ülésezett. A bizottság legfőbb témája az
egészségügyi intézmények költségveté
sének megtárgyalása volt. Az egészség
ügyi alapellátást a Társadalombiztosítás
finanszírozza, éves szinten 30 millió fo
rinttal. Ebből az összegből azonban ál
lóeszközök, nagyobb értékű orvosi mű
szerek vásárlását nem tehetjük meg. Az
egészségügyünk műszerezettsége erő

sen leromlott, ezért a bizottság javasol
ta, hogy az intézményi szűkített költség
vetés terhére, valamint a segélyezési ke
retből lecsípve különítsünk el 950 ezer
forint költséget, hogy megkezdjük
a műszerezettség fejlesztését. Ehhez
csatlakozott az, hogy dr. Lizák Anna fő

orvos pályázatot nyújtott be - a bizott-
ság egyetértésével - az Egészségügyi
Minisztériumhoz az egészségügyi gép
park fejlesztéséhez, melyet ha elnyer
a város, mintegy 40% állami támogatást
kaphat a vásárolni kívánt műszerekhez.

Legfontosabbnak a fogászati székek
cseréjét, egy korszerűbb EKG-beren-
dezés vásárlását, és kislabor f~zerelé-

sének megvásárlását tartjuk.
A bizottság úgy látja, hogy alakosság

érdekében minden évben tenni kell
azért, hogy az orvosi ellátás színvonala
javuljék, és hogy minél több szakfeladat
helyben, jó színvonaion megoldható le
gyen, és ne kelljen a város polgárainak
utazgatnia. Március 7-i bizottsági ülésen
az Öregek Napközi Otthonának szerve-
zeti szabályzatát vizsgáltuk felül. Az in-
tézmények vonatkozásában a szűkített

költségvetést hagyta jóvá a bizottság,
hogy az intézmények is takarékosan
gazdálkodjanak.

Emellett jogosítványokat kívánunk
adni a Gondozási Központnak, hogy •••••
a kötelező étkezési normatíva bevezeté-
se miatt keletkezővárható költségvetési
hiányt saját bevételeiből pótolja, oly
módon, hogy nagyobb összegű fenntar
tási hozzájárulást kérjen a szolgáltatást
igénybe vevő időskorúaktól.

A bizottság tisztelettel szólt az idős

korúak gondozásával foglalkozó gondo
zónők munkájáról, akik kötelező fel-
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Mire elég egy esztendő?
Beszélgetés Deme Zoltán országgyűlési képvi'selővel

- Hogy van, képviselő úr?
- Nagyon jól' Nemcsak azért nem pa-

naszkodom, mert képviselő vagyok.
Amikor nem voltam az, akkor sem pa
naszkodtam.

- Lassan egy év telt el azóta, hogy az
SZDSZ-MDF közös támogatásával be
jutott a Parlamentbe. A kétfő támogató
val milyen most a kapcsolata?

- Nagy köszönettel tartozom ezért
a támogatásért, ma is erőt ad ez a biza
lom. Részben megvan a jó kapcsolatom
az SZDSZ-szel is, annak ellenére, hogy
az MDF-frakcióhoz csatlakoztam. Meg
értem azok panaszát, akik sérelmesnek
tartották döntésemet. Ma is kapok
szemrehányó leveleket SZDSZ-szimpa
tizánsoktól. Országos szinten jó a kap
csolatom az SZDSZ-szel, személy sze
rint Pető Ivánnal, Magyar Bálinttal és
Hack Péterrel. Én úgy láttam, hogy az
MDF a nemzeti-keresztyén alapállásá
val közelebb van hozzám, mint az
SZDSZ, ezért választottam. Több párt
is keresett, hogy csatlakozzam hozzá
juk, de ezt nem tartottam volna eti
kusnak.

- Valóra vált-e ez alatt az egy esztendő

alatt, amit célul tűzött ki maga elé?
- Nagyon nagy célokat tűztem ki ma

gam elé, e rövid idő alatt nem válhattak
igazán valóra elképzeléseim. A legna
gyobbat mégis említem, azt, hogy vá
lasztókörzetemben simán lezajlott
a rendszerváltás. A többi cél megvaló
sulóban van. Az ivóvíz ügyét tartom
a legfontosabbnak. Április végéig döntő

dologról tudok majd beszámolni. Több
féle lehetőség van. Az elképzelésünk
az, hogy a Maros hordalékkúpjától pró
bálunk egészséges ivóvízhez jutni. Ki
kell építeni Orosháza-Gádoros-Nagy
szénás irányából a vízvezetéket. Van
más elképzelés is ezen a téren, de én ezt
tartom leginkább megfelelőnek, mert
a telj es vízkészlet tisztítása óriási össze
geket emésztene fel. Vannak svájci,
amerikai, német érdeklődők, ehhez
azonban kormánytámogatásra lenne
szükség. Sikerül talán megmozgatni
a nehezen mozduló külföldi tőkét, ami
azért is nehéz feladat, mert még nem ké
szült el a törvényi szabályozása a tőke

beáramlásának. Tavaszra rendeződik

a földtörvény, nagyon fontos a koncesz
sziós törvény - tehát szabályozva lesz
a tőke bejövetelének lehetősége.A kö
zelmúltban Olaszországba kellett utaz
nom éppen gazdasági ügyek miatt.

Ugyanakkor fontos törvényalkotói
munkában vagyunk, pl. az igazságtala-
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nul magas nyugdíjak, vagy a kárpótlási
törvény megszületésén munkálkodunk.

- A munkanélküliek száma egyre nő.

Mit szándékozik tenni képviselő úr,
hogyenyhítsen ezen az állapoton?

- A teljes munkaellátottságot nem le
het megvalósítani, de a munkanélküliek
problémáját mindenképpen rendezni
kell. Sajnos számuk egyre több, sőt fo
kozódni fog. E pillanatban a munkanél
küli segély az egyetlen áthidaló meg
oldás.

- Mi a helyzet a pályakezdők munka
nélküliségével?

- Nagyon nehéz kérdés, most külö
nösen azért, mert munkahelyek szűn

nek meg, s a pályakezdőkkel csak sza
porodik a munkanélküliek száma. Az
átmeneti helyzet miatt rendkívül nehéz
új munkahelyek teremtése. A vállalko
zásokban látom az ország jövőjét. Min
den lehetőséget meg fogunk adni az
országgyűlés szintjén a vállalkozá
sokhoz.

Nagy lehetőség lenne az is, ha meg
épülne a Déli autópálya, mely Szarvas
és Gyomaendrőd között húzódna, és
Triesztet kötné össze Ukrajnával.
A kormány Budapest felé szeretné kivi
telezni ezt az utat, ám a Parlamentben
megalakult Tisza menti képviselők cso
portja ezt meggyőződésem szerint nem
fogja támogatni. Ez egy erős, pártokon
fölül álló csoport, jellemző,hogy ezután
más hasonló tájjellegű csoportot már
nem is engedtek alakulni.

- Erről a területről igen nagy az értel
miség elvándorlása, illetve kevesen jön
nek vissza tanulmányaik befejeztével.
Mivel lehetne vonzóvá tenni ezt a terü
letet?

- Úgy gondolom, az iskolák ügyét
kellene maximálisra felfuttatni, más
részt pedig vannak Európa-hírűkutató
központjaink, ezek körét kellene bőví

teni. Az iskoláztatás kérdését kellene
helyre tenni: olyan iskolában tanuljon
a gyerek, amelyet a szülő elképzel,
a szülő választ. Személyes kérésemre
került az Országgyűlés első féléves
programjába az egyházi ingatlanok tu
lajdonviszonyának rendezése. De nem
csak egyházi, hanem magániskolában is
gondolkodhatunk. A továbbtanulás
sem lesz könnyű, drágul az oktatás.

- S minderre az anyagi fedezet?
- Úgy gondolom, anyagi oldalát néz-

ve ennek a kérdésnek, országos elgon
dolásokra kell támaszkodni. Most akár
mennyire is szidják a kormány munká
ját - némileg jogosan - de úgy látom,

megteremtődött a lehetősége annak,
hogy Magyarország pénzügyi helyzete
stabilizálódjon, adósságainkat is ki tud
juk fizetni.

- A kamatadó nagyon sok családot
sodort kétségbeesésbe. Mi erről az Ön
véleménye?

- Számon lehet kérni a képviselőtől,

mire szavazott. Én azért szavaztam meg
nyugodt szíwel ezt az előterjesztést,

mert úgy gondoltam, hogya 3%-os ka
mat irreális. Mégsem szavaztam volna
meg, alapvetően azért, mert nem akar
tam beleavatkozni két ügyfél megálla
podásába. Viszont a kormány fölmuta
tott egy alternatívát azzal, hogy ha vala
ki a tartozása felét kifizeti, a másik fejét
elengedik. Úgy éreztem, ez egy olyan
lehetőség, amelyet érdemes fontolóra
venni. Én jelenleg is - hangsúlyozom
- független képviselő vagyok, sokszor
szavazok SZDSZ-es vagy FIDESZ-es
álláspont mellett frakciómmal szemben
az Emberi jogi, Kisebbségi, Vallásügyi
Bizottságban is. Jogom van arra, hogy
a lelkiismeretem szerint döntsek.

A lakosságnak az önkormányzat is
tud segíteni, mert ilyen célra az állam tá
mogatást biztosított, melyet a lakosság
az önkormányzaton keresztül igé
nyelhet.

- Végül hadd kérdezzem meg, hogy
afogadóórák olyanok-e, amilyennek Ön
szeretné őket?

- A fogadóórák látogatottsága ala
csonyabb, mint vártam. De ez érthető

is, hiszen a helyhatósági választások
után megalakult polgármesteri hivata
loknak kell megoldani sok olyan problé
mát, ami az ő hatáskörükbe tartozik.
A mai képviselőnek regionális és orszá
gos problémákat felölelő törvényalko
tásban kell részt vennie. Az lenne ideá
lis, ha az emberek ilyen gondokkal ke
resnének. Természetesen az sem baj, ha
csak beszélgetni jönnek hozzám a lako
sok. Többet kellene találkoznom a vá
lasztópolgárokkal. Most már kialakult
a fogadóórák rendje. Rendszeresen tar
tok konzultációkat a körzetemben lévő

szakértőkkel,abban a reményben, hogy
megfelelően átgondolt módosító indít
ványok beterjesztésével tudjuk segíteni
a törvényhozást.

- Köszönöm a beszélgetést!

*
Deme Zoltán országgyűlési képviselő

március 22-én fogadóórát tart 15 órától
az endrődi kirendeltségen, valamint áp
rilis l2-én 15 órától 17 óráig Gyomán,
a polgármesteri hivatalban.
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HALDOKLIK AZ ÁFÉSZ-NYOMDA? I
Sokfélét hallani mostanában az

ÁFÉSZ-nyomdáról, drukkerek és el
lendrukkerek egyaránt beszélnek róla.
Hogy mi az igazság, hogy áll valójában
a vállalkozás - csak a hivatalos informá
ció mondhatja meg bizonyosan. Török
Sándort, az ÁFÉSZ elnökét kerestem
fel ezzel a kérdéssel:

- Az első évben, jelentős vesztesége
volt a nyomdának, ez bruttóban úgy
9 millió Ft-ra tehető - ha a fenntartáso
kat, lízinget leszámítjuk, akkor is marad
5-6 millió Ft. Ezt a veszteséget két évre
szeretnénk áttenni, hiszen azt mondják
piaci körökben, hogy ha egy beruházás
a harmadik évben gazdaságos, az már
jó. Bízunk abban, hogy ez a két év
egyensúlyt teremt. Ez egy javaslat. Tu
lajdonképpen két alternatíva vetődhet

föl: 1. megszüntetjük, 2. a teljes átszer
vezéssel- gondolok itt a technikai, tech
nológiai, pénzügyi dolgokkal- megpró
báljuk nyereségessé tenni.

- Mi a lehetősége a nyereséges üzemel
tetésnek? Hiszen úgy túnik, Önök nem
akarnak lemondani a nyomdáról.

- Valóban nem, hiszen 100-120 főt

foglalkoztatunk, ráadásul a szövetke
zetnél is komoly forgalomvisszaesés
van, elképzelhető, hogy megközelíti a
200-at a felesleges munkaerő. Meg
próbáljuk átvészelni ezt a nehéz idősza

kot, míg meg nem indul a gazdaság. Saj
nos, az induló profil - a könyvgyártás
- teljes egészében "leült", de tudjuk,
valamennyi kiadó ilyen gondokkal
küzd. Most - mivel nincs igény a könyv
re - spirálozott termékek gy~ásával

foglalkozunk: füzetek, irodalmI töm
bök, naptárak stb.

- A dolgozók mennyit tudnak a ne
hézségekről?

- Amíg döntés nem születik, nem
akarjuk borzolni a kedélyeket. Én an
nak látom inkább a lehetőségét, hogy
meg kell tartani ezt a vállalkozást, még
ha egyelőre veszteséges, vagy nullszaldó
körül mozog is a bevétel. Egyrészt a dol
gozók, másrészt a "piacközelben-mara
dás" miatt, hiszen modern berendezése
ink vannak.

- Mennyi kintlevősége van ennek
a vállalkozásnak?

- Pillanatnyilag 8-10 millió forint. Ez
részben olyan vállalatoknál, amelyek
tudnak fizetni, de vannak olyanok is,
akik nem fizetőképesek.

- Ezek szerint tehát van és lesz
ÁFÉSZ-nyomda, a dolgozók helye biz
tos. Térjünk át a kereskedelemre! Jó-e
a jelenlegi szövetkezeti forma?

- Nem. Tervezzük, hogy a szövetke
zet a nyugati formákhoz igazodjon,
a szövetkezeti tulajdon megtartásával
- holding-szerűen - kisvállalkozási for
mára szeretnénk áttérni. Az élelmiszer
boltoknállesz egyszerűbb a váltás.

- Lesz-e létszámleépítés?
- Drasztikus nem, inkább természe-

tes leépítést próbálunk alkalmazni, ami
azt jelenti, hogya nyugdíjba menők he
lyére nem veszünk fel újakat.

- Mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik
most fejezik be kereskedelmi tanulmá
nyaikat?

- Ha magánvállalkozók lesznek az
üzletekben, ők fogják eldönteni, kivel
és hány emberrel akarnak dolgozni, így
nyilván lesznek nehézségek az elhelyez
kedésseI.

- Önök vállaltak-e ,,szponzorálást"
8-as, kereskedelmi iskolába menő gye
rekek részére?

- Nem, mert négy év távlatából nem
lehet tudni, hogy ez a fiatal lesz-e az, aki
nekünk kelleni fog. Ez a dolog jogilag
sem, és szakmailag sem teljesen megol
dott.

- Sok sikert a munkához! Köszönöm
a beszélgetést!

E beszélgetés után négy nappal, már
cius 9-én küldöttgyűlést tartott az
ÁFÉSZ. Török Sándor elnök beszámolt
az elmúlt esztendő mérlegéről. Ezek
szerint a szövetkezet 13 millió forintos
nyereséggel zárt. Rendkívül pesszimista
hangon vázolta az idei terveket, s egyér
telműen a kereskedelem struktúravál
toztatása mellett szólt. Kijelentette,
hogy mintegy 60 fős létszámcsökkentés
sei kell számolniuk.

Helyzetüket az is nehezíti, hogy még
nem született meg az új szövetkezeti
törvény.

A PANTA-PRlNT KFT.-ről külön szó
esett. Az elnök bejelentette, hogy már
cius 8-ai hatállyalleváltották a nyomda
szakmai vezetését. Lakatos Gyulát
szakértői és testületi vélemény alapján
mentették föl állásából. A gyűlésen fel
szólalók közül Tanai Ferenc és Pataki
Bálint a nyomda ügyének kivizsgálását,
s a személyi felelősség megállapítását
kérték.

Végül- némi, esetenként személyes
kedésbe hajló vita után - a küldöttgyű

lés tudomásul vette a beszámolót, és el
fogadta az 1991-re vonatkozó intézke
dési tervet. Elfogadták azt is, hogy ha
a leltározások és felmérések során szük
ségesnek látszik a nyomdaüzem felszá
molása, újra küldöttgyűlést hívnak
össze.

Szétesöben?

Értesítjük aTisztelt Lakosságot,
hogy 1991. március 27-én 17 órakor

DemeZoltán
országgyűlési képviselővel,

valamint a város önkormányzati képviselői

vel találkozhatnak. A találkozón részt vesz
nek a helyi pártok, társadalmi szervezetek,

valamint az egyházak vezetői is.
Helye: Városháza nagyterme,

Szabadság tér 1.
Atalálkozón minden érdeklődőt

szeretettel vár a
Polgármesteri Hivatal

5



1991. MÁRCIUS

Gyógynövényszaküzlet Gyomaendrődön

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Gyomán, a Bocskai utcában, egy ház alag
sorában olyan dolgokat árulnak, amikért ed
dig legalább Békéscsabára kellett beutazni
- ha ott szerencsével járt az ember. Fűben-fá
ban az orvosság - de melyik orvosság melyik
fűben, melyik fában? Talán erre is választ
kaphatunk R. Nagy Tibortól, a Gyógynö
vényszaküzlet vezetőjétől.

- Mi adta az ötletet, hogy ide, Gyomaend
ródre, egy ilyen jellegű üzletet telepítsenek?

- Először csak egy üzletet, egy valamilyen
üzletet akartunk. Jártunk a BNV-n, ott talál
koztunk a Lila Nyulakkal, ami egy betéti tár
saság Szegeden, és tulajdonképpen minden
nel kereskednek. Mi fehérneművel kezdtük,
de nem nagyon ment az üzlet. A barátnőm

- vele vezetem most az üzletet - vegetáriá
nus, ez adta az ötletet, hogy ilyen dolgokkal
foglalkozzunk.

- Milyenek az áraik?
- Változóak. Több helyről szerezzük be az

árut, ezért gyakran ugyanannak a cikknek is
más ára van hétről hétre. Persze a fő beszer
zési forrásunk Budapest.

- Mit lehet kapni?
- Gyógynövényeket, gyógyteákat, gyógy-

készítményeket, gyógykozmetikumokat, és
ezekkel foglalkozó könyveket is szeretnénk
árulni. Nagyon sokan várták már, hogy le
gyen Gyomán gyógynövénykereskedés, így
elég jó a kereslet is, bár nincs kihasználva az
üzlet. Sokan tudnak róla, még nem is nagyon
volt pénzünk reklámra.

- Van-e olyan az üzletben, aki igazán jól is
meri ezeket a szereket, tud tanácsot adni az
ide betéróknek, ha nem tudják, mit vásárol
janak?

- Igen, Gombkötő Bálintné, Mancika né
ni, aki a gyógyszertárban dolgozott, jelenleg
nyugdíjas, ő igazán tud tanácsot adni, segí
teni.

- Vállalkozni fognak-e felvásárlásra?
- Igen, most tárgyalunk a Kerepestarcsai

Szilas Termelőszövetkezettel, hogy biztosít
sa a feltételeket. Ha lehet, akkor tavasszal
már ezt is elindíthatnánk.

- Gondoltak-e arra, hogy saját termelésű
gyógynövényeketáruijanak?

- Talán, ha a földkérdés rendeződik, sike
rül földhöz jutni, s akkor a termelés is meg
oldható lesz.

- Keresnek-e társakat?
- Igen! Itt nagyon jó minőségű földek van-

nak, sok vízparti kistelek, öntözhető terület,
s ezek a növények jórészt kézimunka-igénye
sek. A gyógynövénynek most jó keletje van,
elég biztos pénznek ígérkezik.

- Hogyan kezdett el gyógynövényekkel
foglalkozni?

- Főként a bátyám volt "növénybúvár" ,
jómagam pedig most végzem a virág- és dísz
növénykertész szakmunkásképzőt. Meg az
tán hiszek is a gyógynövények hatásában.

- Sokféle szójakészítmény található az üz
letben. Önök is ezt fogyasZlják?

- Igen, bár még nem tudtam teljesen áttér
ni a tiszta szójás ételekre, változatlanul sze·
retem a húst is. De keverni szoktuk a kettőt,

így készítjük a fasírtot, a töltött káposztát.
- Nem terveznek-e egy saláta-bárt vagy

vegetáriánus konyhát ide az üzlet mellé?
- Úgy hiszem, nem lenne kereslet egy spe

ciálisan vegetáriánus konyhára. Meg aztán
pénz sincs rá. . . Valuska Lajos

Gondoljon ahúsvétra!
Vörös és fehér termelői borok
nagy választékban állandóan
kapható k! EIviteire 2, 31., 5, 81.,

10 l-es kiszerelésben

Gyomaendrőd, Bartók út 9.
(az ENel melletti utca)

Nyitva:

hétfőtől péntekig HH9 óráig
szombaton és vasárnap

7-14 óráig

= APRÓHIRDETÉS =
'tdyomai Refonnátus Egyház Hősök útja 51. sz. alan
2 szoba konyhás lakást házaspárnak kiad takarító i és
udvarosi munkakör ellátásáén.
Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet (Hősök útja
44.) április lO-ig.

Gyomaendrőd központjában lakás kiadó. Érdeklődni

este Vörös Hadsereg út 22., vagy 31-669-es telefonon.

Gyoma központj ában. Kohlmann-telepen első emeleti
lakás 1+2fé1szoba eladó. Érdeklődnieste Vörös Hadse
reg út 22., vagy 31-669-es telefonon.

BonIásból vályog eladól Gyomaendrőd, Fáy út 35.

Köszönjük,
hogy eljött

~lervizüzemünk aváros
~ olgálatában!

Rövid határidővel vállaljuk:

Személy- és kis tehergépkocsikjavítását:
hatóságiCO-mérését

füstölés mérését
műszeres gyújtás és futómű beállítását

műszaki vizsgáztatást
karosszériajavítást

Tehergépkocsikjavítását:
műszeres motorbeállítást

karosszériajavítást
műszaki vizsga felkészítését

dízeladagoló javítást

Továbbá traktorok: motor és egyéb javítását,
gumiköpenyek, tömlők javítását

Helye: Győzelem Mgtsz szervizműhelye

Telefon: 31-868 lKöztemetővel szemben)
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Ezúton Tisztelettel meghívjuk Önt, látogasson el
üzletünkbe. Áruválasztékunkból kedvére válogat

hat, hiszen találhatók itt:

import beszerzésű használt, de extra minőségű fel
nőtt- és gyermekruhák

dezodorok, szappanok és illatszerek
továbbá bizsuk és ruhakiegészítők

Célunk, hogy szerény árainkkal divatosan jól öltö
zött legyen és holnap is nálunk vásároljon

Mottónk: Ma már olcsón vásárolni nem szégyen,
inkább kötelező szükséglet

~ÖUM~
RON VÓS BUTIK
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Bella János kiállítása
1991. MÁRCIUS

Bella János festöművésza salgótarjáni megnyitón

Február 12. és március 31. között Bella Já
nos endrődi születésú festőmuvész képeit és
grafikáit tekintheti meg az érdeklődő a Nóg
rád Megyei Könyvtár (Salgótarján) kiállító
termeiben.

A hír hallatára különös érzés fogja el az
embert: megint kaptunk Palócföldtől vala
mit. Mi, a Honismereti Egyesület gyújtői

régóta figyeljük az endrődiek és a palócok
közötti hasonlóságot: ők is bamvasnak neve
zik a vászonszőttes egy fajtáját; ismerik
a tollyúseprut; tudjuk, hogy a templomban
ők is gyovonnak; gyakran sütnek káposztás
lepényt; a mákostészta náluk is mákoscsík,
a csíkos abroszt viszont ők is síkos abrosznak
titulálják.

A hatvanas években azt mutatta meg ne
künk Palócföld, hogy Paróczai Gergely bá
csinak, a tanítónak a fia milyen tehetséges
költő. A Nógrád megyei múvészek és költők

antológiájában és még számos helyen közöl
ték a nagyon korán meghalt ifj. Paróczai
Gergely verseit. Mi - máig se nagyon is
merjük.

Most pedig Bella János képeinek adnak
helyet Nógrádban. Köszönjük, kedves Bará
taink!

- Miért éppen Salgótarjánban van ez a ki
állítás? - kérdezzük a megnyitó után a mú
vészt.

- Endrődön az általános iskola elvégzése
során akkori rajztanárom, Szabó Emő sze
mélyén jutottam el a festészet kapujához.
Ezután egy hatalmas terület tárult elém
- rengeteg mód, rengeteg út a festészethez.
És most - valahogy visszatértem a kezdethez.
Mint ahogy a kör bezárul - visszatértem ah
hoz az emberhez, akitől elindultam 14 éves
koromban.

- A Maga családja inkább a szegények kö
zé tartozott akkoriban ...

- Istenfélő iparos család nyolcadik gyer
mekeként jöttem napvilágra. Édesapám csiz
madia volt. Olyan testközelben éltünk az ot
tani parasztsággal, hogy nekem naponta volt
alkalmam hallgatni, csodálni őket. Ezek
a parasztemberek engem nemcsak formai
motívumokkal láttak el. Az ő elbeszéléseik
a mai napig elevenen élnek bennem.

- Az itteni emberek mindig tisztelték
a Bella családban azt, hogy nagyon összetar
tanak és ugyanakkor mégis nyitottak min
denféle közösségi kezdeményezésre is.
A szép iránti igény is megtalálható más csa
ládtagokban is.

- Igen. Egy bízonyos fokú múvészi ambí
ció jellemző az egész családra: fúrás-faragás,
rajzolás, festés, versírás, dalolás - ezek min
dig megszépítették hétköznapjainkat. Úgy
gondolom tehát, hogy a vagyonnál sok
kal maradandóbb örökséget kaptunk
édesapánktól-édesanyánktól.

- Hogy alakultak a további évei?
- Az érettségi után az Iparmúvészeti,

majd a szegedi Pedagógiai Főiskola hallgató
ja lettem. Onnan mentem Németországba
1956 decemberében. Stuttgartban, a Képző-

múvészeti Akadémián
nyertem felvételt.
Tanulmányaim köz
ben gyakran végeztem
nyári munkát, míg
nem 1966-ban az Ope
raháznál állást kap
tam. 1974 óta rajzta
nár vagyok Backnang
ban, ahol a feleségem
szülőházában lakunk
az immár felnőtt gye
rekeínkkel. Itt létesí
tettem egy Képzőmú

vészeti Szabad Isko
lát. Németországban
felfigyeltek rám, segí
tettek, ahogy tudtak.
Egészen a mai napig támogatnak engem,
örülnek a sikereirnnek. Erre a kiállításra is
jöttek a táviratok Németországból: ismerő

sök, tanítványok kívánják, hogy jól sikerül
jön ez a kiállítás.

- A megnyitó, az nagyon jól sikerült. Nem
protokolláris volt, hanem meleg hangú, ben
sőséges. Szavakkal alig kifejezhető az a sze
retet, amely Magát itt körülveszi. Barátok,
rokonok jöttek el otthonról, itt van Gyoma
endrőd polgármestere is. De nem féltek a hó
fúvástól a régi osztálytársai sem: Nagy Imre
Ceglédrőljött el, Szonda Sanyi Tokajból, Ki
szely Lukács Székesfehérvárról, Kopcsek
Imre Miskolcról, Nagyné Gellai Ági Pestről,

Panyicza Ica Gödöllőről, Giricz Gabi
Pestről.

- Köszönet érte mindannyiuknak ...
- Gyakran van kiállítása?
- Nem szeretek gyakran kiállítani: kb. 4-5

évenként szoktam.
- Termékeny festő?

- Termékeny oly módon, hogy ha hozzá-
fogok, akkor nagyon sokat festek, de volt rá
eset, évekig nem is fogok ecsetet a kezembe.
Rajzolni viszont minden nap rajzolok. A ke
gyelem állapota az, ami engem munkára ser
kent. Egy megfogalmazhatatlan sugallat vesz
hatalmába, ez segít hozzá egy vershez vagy
egy képhez.

- Komolyak, sőt komorak a képei.
- Engem a komoly tartalmú, mélyen gyö-

kerező emberi sorsok, témák érdekelnek,
csakis ezek kötik le a figyelmem, csakis ilye
nek serkentenek munkára. Hazugnak, félre
vezetőnek tartom a felszínes megoldásokat.
Képeimmel, verseimmel én nem szórakoz
tatni akarok, hanem elgondolkodtatni, taní
tani. Festményeim lakásokba nem is illenek,
csakis kiállításokra, múzeumokba vagy olyan
helyekre, ahol többen megfordulnak. Hi
szem és remélem, hogy szülőközségemnek

ajándékozott két képem és a rajzok jó érte
lemben nyernek tetszést a földiek körében.
Mert aki jól odafigyel, talán megérzi, hogy
a képek hangulatának komolysága mögött az
élettől duzzadó tiszta színekben mennyi vi
dámság, öröm, hit, ígéret lelhető fel.

- Mit jelent a szülőföld az Ön múvésze
tének?

- Endrőd - az én lelki vagyonom. Ha haza
jövök, akkor hosszú időre feltöltődöm, így
tudok tovább dolgozni. Motívumaim is job
bára alföldi motívumok. Amit a gyerekko
romból magammal vittem, azt olyan erősen

tartom a markomban, hogy nem adom ki
soha.

- Gyerekkorát is megörökíti a képeken?
- Igen, igen! Különösen azon a képen,

amit Endrődnek ajándékoztam: ott egy légi
támadásról van szó. Egy idősebb férfi, egy
idősebb nő és két gyerek fölött az ég lángok
ban áll. A háború élménye nagyon meghatá
rozÓ. Én azt hiszem, hogy ezt a képet - a ki
lencéves gyerek félelmét - sehol máshol nem
lehet annyira megérteni, mint a szülőfalum

ban, ahol ezt az érzést én átéltem. Hiszek ab
ban, hogy ezt a képet otthon felfüggesztik és
megnézik.

- Hová tegyük az adományozott képeket
és rajzokat?

- Az a kívánságom, hogy lenne valaha egy
képtár vagy egy múzeum, ahol állandó kiállí
tás lenne, ahová én nagyon gyakran szeret
nék képeket ajándékozni. A művészettel

foglalkozó embernek szüksége van egy szel
lemi otthonra. Ez nem mindig ugyanaz, mint
ahol él az ember. Az én szellemi otthonom az
a hely, ahol én születtem.

- További sikereket és jó egészséget kívá
nunk Önnek, Kedves Bella János.

Hornokné Németh Eszter

BELLA JÁNOS

Vigyázzatok rám
Hazámban német turistaként
töltök két évből két hetet.
Mióta így és meddig még?
Nem számolom az éveket.

Habár a német föld megért,
Kenyeret ad s majd eltemet,
de amíg élek vert aranyként
őrzöm az anyanyelvemet!

Mert örülni és verset írni
és sírni is csak ezen tudok.
Csak anyám nyelvén tudom leírni:
Vigyázzatok rám, csillagok!

1972

7
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NŐNAPAMOZGÁSKORLÁ rOZOTTAKNÁL

Még javában tart a tanév, s éppen folynak
a viták az új nemzeti alaptantervről. A már
iskolába járók jó része alig várja, hogy vége
legyen a tanévnek, vannak azonban olyanok,
akik alig várják, hogy elkezdődjék az új. Ók
az elsősök, és persze a szüleik. Mit várhatnak
az iskolától, egyáltalán hová írassák gyerme
küket, mít kínál az iskola számukra? Erről

kérdeztem a három iskola igazgatóját.
Kovács Gábor,!. Sz. Általános Iskola:
- Három normál osztály indítására van le

hetőségünk. Nem tervezzük új pedagógiai
módszerek bevezetését, ám ez nem jelenti
azt, hogy nem is tanulmányozzuk ezeket. Át
vesszük belőlük a praktikus, jó dolgokat és
alkalmazzuk is azokat. Az alsó tagozatban,
úgy vélem, nem szabad elcsúsztatni a gyere
ket sem a humán, sem a reál tárgyak felé.
Meg kell adni az érdeklődés felkeltésének
a lehetőségét. Az iskola feladata, hogya gye
rek képességeit maximálisan kíbontsa, s fő

ként becsülettel alapozza meg a középiskolai
továbbtanulást. Ezért mi alsóban arra törek
szünk, hogy a képesség szerinti tanulás felté
teleit megteremtsük. A képesség szerinti cso
portbontást ötödik osztálytól tervezzük. Két
éve van negyedik osztályban német nyelvta
oítás, most ősztől emellett szintén a negye
dikben angolt is indítunk.

Stabil nevelőtestületünk van, nem válto
gatják egymást a tanárok egy-egy osztály
ban, s ez is a munka hatékonyságát fokozza.

Békési Mihályné, 2. Sz. Általános Iskola:
- Két elsős osztály indítását mindenkép

pen tervezzük, de többre is van lehetősé-

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületének Gyomaendrődi Csoportja 95
taggal működik. Minden héten kedden klub
estet tartanak a helyi művelődési köz
pontban.

A március 12-i ünnepi estre, a Társadalmi
Egyesülések Szövetsége képviseletében,
mint pártoló tag kaptam meghívást.
•Megható figyelmességgel fogadták érkező

sorstársaikat. A járóképtelen tagokat áldo
zatkész sorstársuk hozta Trabantjával.

Az ünnepi asztalokat 80 fő mosolygó, vi
dám kedvű tag ülte körül. A csoport titkára
Csőke János úr, meleg szavakkal üdvözölte
a kedves megjelenteket, köztük a megyei el
nököt és titkárt. Szép szavakkal méltatta
a hölgyeket, a nőnap alkalmából.

A férfiak udvariasan szolgálták fel a virslit
mustárral, forró citromos teával. A hölgyek
ajándékot kaptak, díszdobozban zsebken
dőt. A vacsora alatt szép, örökzöld dallamo
kat játszott harmonikáján a dalos lelkű Lajos
bácsi.

Vacsora után a titkár úr emlékeztette
a résztvevőket, hogy 19-én este a főorvosnő

lesz a klub előadója. Reméli, hogy olyan so
kan fogják hallgatni, mínt a római katolikus
plébános úr szép beszédét.

Megkérdeztem a titkár úrtól, mivel tudja
ilyen vonzóvá tenni a klub életét?
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günk. A két tervezett osztály közül az egyik
a Zsolnai-féle nyelvi, irodalmi, kommuniká
ciós programot nyújtja, a Lenin úton indul.

A másikat a Vorosilov úton indítjuk, ott
Csapóné Kovács Ildikó és Homokné Kereki
Irén az értékközvetítő és képességfejlesztő

programot kezdi el.
Mindkét"program lényege az, hogy a tanu

lók differenciáltan tanulnak, lehetőség van
az egyéoi bánásmódra és a lemaradókkal va
ló foglalkozásra.

Ezeknek a programoknak a folytatása biz
tosított a felső tagozatban is. Alsóban két
idegen nyelvet kezdünk el tanítani: az angol
tanitására Fashola Adeola könnyiíipari mér
nököt, a franciára pedig Kobo Zita gimnáziu
mi tanárt nyertük meg. Ötödik osztálytól ké
pesség szerinti bontást végzünk, s ezt a ké
sőbbiekben is folytatni akarjuk. Az a célunk,
hogy az alsó tagozattal megalapozzuk a tu
dást, hogy aztán ki-ki tehetsége és érdeklő

dése szerint tudjon továbbtanulni.
Giricz Vendel, 3. Sz. Általános Iskola:
- Endrődön várhatóan 90 elsős lesz a kö

vetkező tanévben, ez ~ osztályt tesz ki.
Terv szerint nem akarunk korrekciós osztályt
indítani. Persze, jó lenne a három iskola
gyenge tanulóiból egy korrekciós osztályt lét
rehozni, de ennek közlekedési és egyéb aka
dályai vannak.

Egész napos oktatás már több mint öt éve
működik az iskolánkban. Az idén beindítjuk
egy osztályban a Zsolnai-programot. Baráth
Éva és Molnámé Majoros Katalin vállalták
ezt. A szülőkkel előzetes elbeszélgetést foly-

Általában az emberek közömbösek, rossz
a hangulatuk. Itt, hála Istennek nem ezt ér
zem. S ekkor örömmel ismertette ez évi ter
veiket, melyben 5 alkalommal egész napos
autóbusz-kirándulás is szerepel. A járművet

ingyen kapják a helyi gazdasági egységektől.
Lesz halászléfőzés, melyhez a halat ajándék
ba kapják a halászati tsz-tól.

A Békés megyei egyesülettől ellátmányt
kapnak, melyből beteg társaikat 200 Ft érté
kű ajándékkal meglátogatják.

Beszélgetésünket elnyomta a szívből jövő

közös nótázás. Feledve bajt, bánatot, vidá
mak voltak és boldogok.

Emberi tartásuk, élni akarásuk, példa ér
tékűl így kellene embert emberhez vezérelni
zaklatott világunkban.

Tanuljuk meg "szeretni" egymást a moz
gáskorlátozottaktól!

Köszönet a meghitt egyűttlétért.
Szabó Incéné

pártoló tag

,,Aki boldog, könnyebben boldo
gít másokat is; mi csurogjon az
olyan forrásból, mely maga is
száraz?

(Bolyai Farkas)

tatunk. Bízom abban, hogy a program felső

ben is folytatódik, lesz ilyen kimenő osztály,
van érdeklődő kolléganő a felsőben.

Négy idegen nyelvet - angolt, németet,
franciát, oroszt - kezdünk szeptembertól ta
nítani, előkészítő jelleggel már első osz
tálytól.

A hagyományos iskolai formák mellett
megjelent egy új iskolatípus a város oktatási
palettáján. Valóban indul-e egyházi elsó osz
tály? Sipos Tas Töhötöm református lelkész
ad felvilágosítást:

- Egyelőre csak fölmérést végzünk az óvo
dában. Ha lesz 20-24 gyerek, akkor indítunk
egy elsős osztályt. Addig nem akarok szemé
lyi és helyi feltételekről beszélni, amíg ez biz
tos nem lesz. Azoknak a szülőknek a jelent
kezését várjuk, akik keresztény hiterkölcsök
alapján akarják a gyermeküket nevelni. Ez
nem református vagy katolikus iskola lenne,
hanem egy keresztény iskola. Nem feltétel
az, hogy a gyermek vagy a szülő meg legyen
keresztelve. Az egyház természetesen jobb
feltételeket tudna biztositani. Nem elképzel
hetetlen, hogy külföldi testvérgyülekezetek-

's föl tudnánk venni a kapcsolatot a nyelv
tanulást könnyítendő. A tanároknakis jobb
fizetést tudnánk biztosítani. Sajnos, nem va
gyok túl bizakodó, az elmúlt évben is igen ke
vés volt a hittanra beiratott gyerekek száma.

Nos, kedves szülők, nehéz a hází feladat.
Kívánom, hogy választásuk sikeres legyen,
ne csalódjanak. Ez azt jelentené, hogy há
rom (vagy négy) erős, jó iskola működik vá
rosunkban. Valuska Lajos

FELHívÁS
Gyomaendrőd Város Polgármesteri

Hivatala és aKatona József
Múvelődési Központ

aKöltészet napja megünneplésére

versmondó
versenyt hirdet

Babits Mihályra emlékezünk
halála 50. évfordulója alkalmából
Aversmondó verseny időpont ja:
1991. április 13. (szombat) 9 óra

Helye: Katona József Művelődési Központ
(Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.)

A versenyen 14-35 életév közötti fiatalok
vehetnek részt.

Anevezés feltételei:
a) Versmondók részére

Egy Babits- vagy egy József Attila-vers
kötelezőként, és egy szabadon választott

vers elmondása bármely költőtől

b) Egyéb kategóriában
Kötelezőként a fent említett szerzők bár

mely művének a hagyományostól eltérő

tolmácsolása és egy szabadon választott
előadói produkció pl.: megzenésítettvers

A versenyen legjobb helyezést elért részt
vevőkjutalomban részesülnek.

Kérem, hogya nevezési lapot, lapokat
aPolgármesteri Hivatalba szíveskedjék

megküldeni.
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Születésnapi gondolatok

Csolt Népe

Figyelem!

1991. március 30-án
20 órai kezdettel a gyomaendrődi

Déryné Művelődési Ház

TAVASZI RANDEVÚ
címmel megrendezi a harmincasok

locsolóbálját.
Belépőjegy: 180 Ft
Éjszakai műsor!

Jegyek rendelhetők

a31-917-es telefonon.

A március szeszélyes hónap: már nem tél,
de még nem tavasz. Márciustól egyre ,öbben
vesznek réSZI a forgalomban, megjelennek az
autójukat télen pihenletők és a motorosok is.
Azt ajánljuk, hogy vizsgálják ár járműveiket,
mielőlI közlekední kezdenének. Legfonto
sabb a fékek és gumik állapotának vizsgálata.
A fékeknél elsősorbana szakadást, folyást és
korróziól vizsgáljuk, de a fékfolyadékot is
legalább kétévenkém ki kell cserélni.

A gumik két nagy lípusa közül a radiál,
ezen belül is az acélradiál gumik a jók.
A durrdefekt elkerülése végell ajánljuk az egy
re népszerűbb "Tubeles" névvel jelölt tömlő

nélküli gumi.
Ne feledje a fényjelző berendezések és

a fényszórók ellenórzésél sem. UlOlsó jó ta
nács: ha valaki hosszabb kihagyás wán áll új
ra forgalomba, az awóján kívül végezze el
a karbamatást vezetői tudásán és gyakorlá
sán. Ezzel is a közlekedés bizlOnságát növeli.
Jó közlekedést! O KBT

Közlekedésbiztonsági Híradó
OKBT -Autó-Motor 1991. március

csöveket egy Trabant személygépkocsival
hozta el úgy, hogy azokat a helyszínen fel
darabolta, majd azt másnap színesfém
ként 2600 Ft-ért értékesítette. Ügyében az
eljárás folyamatban van.

Auer György rendőrsúízados
őrsparancsnok

folytatódik. Az általános iskola tanulói adják
elő a Toldit és a Toldi szerelmét- magyarul.
Tömve a kultúrház - nem csoda, hiszen
- a helyiek elmondása szerint - magyar szó
gyerek szájából színpadon talán 1975 óta
nem hangzott. Minden jelenet kidolgozott,
átgondolt, jutalmazza is a közönség. A ver
bunk dallamát vastapssal kísérik a nézők.

Szívszorítóan szép látni a csillogó szemeket,
az embereket, akik isszák, lélegzik a magyar
sZÓl.

A látvány és a hangulat sokáig kísér. Saját
érzékszeveinkkel tapasztaltuk meg a ma
gyarságot, úgy, ahogy itthon csak nagyon rit
kán látni. Történt mindez Nagyszalontán,
1991. március 2-án, Arany János születésé
nek 174. évfordulóján.

Romos iskola előtt állunk, talán csak a táb
la ép a falon: Itt tanult Arany János. Az em
berek gyanakodva néznek bennünket- isme
retlenek vagyunk -, mígnem meglátják övéi
ket beszélni velünk. Tiszta hangú gyerekkó
rus énekli a Serkenj fel, kegyes nép ... kez
detű dalt. Versek, emlékezések. Az egyetlen
eredeti nevén megmaradt utcán, az Arany
utcán megyünk a szülőházig. Emlékezések,
dalok. Majd három kislány csengő magyar
sággal elszavalja a Családi kört. Különös
hangulata van versnek itt, ahol a költő böl
csője ringott.

Az ünnepség végeztével mi is elhelyezzük
koszorúnkat, melyen csak egyszeru fehér
szalag díszlik. Megállunk egy percre, tisztel
günk a költő szelleme előtt.

Délután az ünnepség színpadi játékkal

1990-ben Gyomaendrődváros területén
24 személyi sérüléssel járó közúti közleke
dési baleset történt. A balesetek közül
kettő halálos kimenetelű, 11 súlyos sé ru
léssel és 11 könnyű sérüléssel végződött.

1991 eddig eltelt időszakában Gyoma
endrődön 2 halálos és 1 könnyü sérüléssel
járó közúti közlekedési baleset történt.
A baleseti okokat vizsgálva meg
állapítható, hogy a legtöbb személyi séro
léssel járó baleset az elsőbbség meg nem
adása, a kanyarodási szabályok be nem
tartása, valamint a sebesség relatív túllé
pése miatt következett be.

Garázdaság miatt folytat eljárást a rend
őrség N. J. hunyai lakos ellen, mert neve
zett személy február 12-én a kora délutáni
órákban megjelent a hunyai Búzavirág
vendéglőben, ahol kb. 10 üveg sör elfo
gyasztása után minden előzetes szóváltás
nélkül szidalmazni kezdte a vendégeket,
valamint dulakodás közben 2 db széket
összetört. N. J.-t a rendőrjárőr előállította

a Gyomaendrődi Rendőrőrsre és ellene
a fe lj elentést megtette .

Február 22-én éjjel 10 óra körüli időben
Gyomaendrőd beltefÜletén a Kossuth
úton a rendőrjárőr igazoltatta G. Zoltán
és N. Jenő gyomaendrődi lakosokat, akik
egy UAZ gépkocsival közlekedtek. Az el
lenőrzés során megállapítást nyert, bogy
G. Zoltán a gépkocsit feltehetőenittas ál
lapotban vezeti, valamint a gépkocsin szál
lított több mint 30 db Iambériát a Mezőtúri

Á. G. Fatelepéről tulajdonították el.
Ügyükben az eljárásfolyamatban van.
Március l-jén a rendőrőrsön T. Sándor

gyomaendrődi lakos bejelentette, hogy
a Fűzfás-zugban lévő hétvégi házától eltu
lajdonítottak 5 db 6 m hosszú alumínium
öntözőcsövet. A bevezetett rendőri intéz
kedés során megállapítást nyert, hogy az
őntözőcsövekeltulajdonításával alaposan
gyanúsítható T. László gyomaendrődi la
kos. T. László elmondta, hogy az öntöző-

Színes filmek előhívása és kidolgozása
2 nap alatt!

Afilmek leadhatók: Szabadság tér, Trafik
Bak János magánkereskedó

Nyíltlevélminden
gyomaendrődipolgáthoz

A következő írás magánlevél. Szerzője
kérésére teszem ezt a megjegyzést, mivel
- mint elmondta - pártjával nem egyez
tette véleményét. Így mint egyszeru gyo
maendrődi polgár közli nézeteit.

(A szerkesztő)

A jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben
a munkaadók és munkavállalók közötti súr
lódások fokozódása várható. Mindannyian
emlékszünk még a pártállami üzemi három
szögre: igazgató, párttitkár, szakszervezeti
bizalmi.

Ez a csodálatos háromszög mindent képvi
selt a munkásosztály nevében, csupán a dol
gozó réteg érdekeiről feledkezett meg.
A dolgozók pénzéből kiépített üdülő létesít
ményekben beutalót az egyszerű dolgozó
legfeljebb szezonon kívül kapott. Elnézést
kérek attól a háromszögtől, ahol ezt véletle
nül eltévesztették. A régi szakszervezet a ve
zetőréteget szolgálta ki, az egyszerű dolgo
z6khoz annyi köze volt, hogy központilag le
vanatta szakszervezeti díjukat fizetésükből.

Ezért, és sok egyébért a régi szakszervezet
ból a legjobb minél hamarabb kilépni.

Tudomásul kell venni, hogya dolgozók
a jelen helyzetben is teljesen védtelenek és
kiszolgáltatottak a munkáltatónak. Senki
emberfia nem fogja tudni megvédeni a dol
gozók érdekeit mindaddig, mig önmaguk
alulról építkezve létre nem hozzák az új sza
bad szakszervezet sejtjeit minden munkahe
lyen. Az újonnan alakult kis szakszervezeti
csoportok hivatalos bejegyeztetése után,
csatlakozhatnak a már megalakult szabad
szakszervezetekhez. A szabad és független
szakszervezetek megerősödése egyszer
smind az önmagát átmentő régi szakszerve
zeti bürokrácia gyengülését is jelenti. Tová
bbá azon a munkahelyen, ahol erős, függet
len szakszervezet működik, mód van a hozzá
nem értö, korrupt, basáskodó válla~veze

tők, vagy kisebb vezetők megszorongatá
sára.

Az önmagukat átmentett vezetőket vala
miféle módszeres tisztogatással eltávolítani
nem lehet, de fokozatosan ki is szoríthatják
őket a helyükről. Ez a lassúbb és fáradságo
sabb megoldás egyszersmind azt is lehetővé

teszi, hogy különbség tétessék vezetésre al
kalmas, jó szakemberek és a mindenkori po
litikai lojalitásuk alapján kiválasztódott, de
tökéletesen alkalmatlan káderek között.
A szabad szakszervezetek megerősödése

a kormány központosító törekvéseivel, hibás
döntéseivel szemben is ellenerőt teremthet.

Sajnos a dolgozókban - különösen vidé
ken - még mindig működnek a félelem refle
xei. Nagyon kérem, gyógyuljanak már fel és
nagyon akarjanak győzni, mert ha nagyon
akarják, ez sikerüJni is fog.

Sok sikert kívánva
tisztelelIel Fekete Elemér

9
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• • • Olvasóink írták... • • •
Mire változzék . •. ?

Mint az várható volt, városunkat is elérte
az utcanév-változtatások kora. Ténylegesen
akad néhány utcanév, melyet meg kell ·vál·
toztatni. A deklarált rendező elvekkel egyet
is értenék, de azok a "Keresztapa kerestetik"
című cikkben közölt lista összeállításában
sem mindig érvényesülnek. Pl. a 3. pont a vá
ros kiválóságait említi, mint lehetséges név
adókat. Ezen az alapon aztán Hunya István
ról is utcát akar elnevezni, ugyanakkor a Po
lányi Máté utcát megszüntetné. Nem szeren
csés az sem, hogy az Áchim utcát nem említi
a megszüntetendők között, de Bajcsy-Zsi
linszky Endre nevét nem tartja megőrzésre

méltónak. Hajdani tragikus kapcsolatuk ezt
nem indokolja. Jó lenne már, ha ezt a "vagy
fekete, vagy fehér" gondolkodást levetkőz

nénk. Mindkettőmegérdemelné továbbra is,
hogy utcát nevezzenek el róluk.

Ugyancsak furcsállom, hogy a javaslatte
vőknek mi kifogásuk lehet a Kürt, a Temető,
a Kohlmann-telep, a Köztársaság elnevezés
ellen. A Temető utca és a Kohlmann-telep
a népi névadás tipikus példája. Vagyemlít
hetném a Vásártér elnevezést. Sok gyomai
ma is itt lakik, s nem a Mező Imre-lakótele
pen. A köztudatban rögzült név hivatalossá
tételére itt az alkalom.

Semmi esetre sem lenne egészséges a Le
nin út kettévágása. Teljes hosszában kapjon
nevet! A cikkben javasolt Fő út helyett in
kább a Szent István, vagy István király útja
nevet ajánlom. Ez ugyanazt jelenti reformá-

Tisztelt Bizottság!

Az utcák elnevezésére szeretnék javasla
tot tenni, de kérem, személyemet ne hozzák
nyilvánosságra.

Javaslataim lényege a következő:

1. A Korvin Ottó utca nevét változtasság
Zseberi útra. Indokom: ez az út a 46-osról le
ágazva, Nagylapos déli szegélyén halad
a Zseber-zug felé. A Zseber a Simai-zug és
a Bogárzó között, a Simai-Körös által hatá
rolt félsziget.

2. Nagylapos középső útját, a Mező Imre
utcát javaslom:

a) Kubikusok útjának,
b) Mester utcának nevezzék el.
Az elsö változat mellett az szól, hogy nagy

lapos kialakulása, létrejötte, kiépülése az
1925-30-as években cselédek és kubikusok
nevéhez fűződik. Jelkép is lehetne, hiszen az
itt lakók óriási többsége évtizedeken át kubí
kusként tolta a talyigáját hazánk útjain. End
rőd híres volt kubikusairól. Nagy számuk,
nyomoruk, emberségük, sajátos magyar lé
tük, két évszázadon átnyúló sorsuk, vérben
és verejtékben fogant, mának is szóló üzene
tük alapján kérem, ne szégyelljük ezt a ne
vet, ez nemcsak egy volt a foglalkozások kö
zött.

A második változat mellett az szól, hogy itt
a középső utcán több elismert mesterember
lakott már 1925-ban, s a régi mesterek közül
néhányan még ma is itt laknak. Mi régen
- cselédek, kubikusok, napszámosok, zsellé
rek - egy kicsit irigykedve viszonylagos jobb
módjukra, hívtuk a középső utcát Mester ut
cának.

Javaslataimat szíveskedjenek megfon-

tolni. Név és cím a szerkesztőségben
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tusnak és katolikusnak, gyomainak és endrő

dinek egyaránt.
Cs. Szabó István a Híradó hasábjain már

régen javasolta, hogy Bethlen Gáborról is
nevezzenek el utcát, hiszen az ösi Bethlen
birtok egészen a mai Felszabadulás utca kör
nyékéig terjedt (lásd Gyomai tanulmányok
1977.22.1.). így épp ez az utca vehetné fel az
erdélyi fejedelem nevét.

A mai Somogyi Béla utca és a Körös-part
között volt valamikor Gyomán a Vásártér.
így azt lehetne Régi Vásártér utcának nevez
ni. A Gyomai tanulmányok térképmellékle
te szerint a régi névadások során elvesztek
értékes - a lakosság foglalkozására, a telepü
lés kezdetleges iparára utaló elnevezések.
Hajdan egy foglalkozás képviselői egy-egy
utcát ültek meg. Ez a szokás egész Európá
ban dívott. Gyomán volt Edényes utca - ma
Szabó Dezső, Halász utca - ma Pósa Lajos,
Salétrom utca - ma Bercsényi. A mai név
adókkal semmiféle politikai kifogásunk nem
lehet. Mégis azt mondom, hogy múltat idéző,
archaikus voltuk miatt szép lenne a régi n~ve
ket visszaállítani.

Valljuk meg, hogy az előző korszak név
adása nem volt mindig körültekintő. Példa
ként említem a Vidovszky Béla utcát. Vi
dovszky Béla ellen nem merül fel kifogás, de
helyesebb lett volna, ha a most Hantoskerti
út nevet viselő utca kapja ezt a nevet, hiszen
a környék által ma Gyebnár-ház néven ismert
Pósa utca-Hantoskerti út sarki telkén lévő

épület Vidovszky Béla szülőháza.

Március 26-án kedden, 14 órai kezdet
tel a Városháza nagy tanácskozóter
mében Szaniszló László, a Munkaügyi

Osztály vezetője tájékoztatást tart

Témák:

Munkanélküliek számának
alakulása

1991. évi IV. törvény ismertetése
Munkáltatókra vonatkozó

törvények részletes ismertetése
A Munkaügyi Tanács működése

Kérdések, javaslatok
Munkaügyi feszültségek
enyhítésének lehetöségei

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Tisztelt Bizottság!

A Gyomaendrőd, Temető utca lakói nem
kívánjuk utcánk nevének megváltoztatását.

Vagyunk egy páran 60--70 évesek, akik ide
születtünk és itt is élünk azóta is, és tudomá
sunk szerint az utcánkat réges-régen így ne
vezik.

A Bankó név, melyre változtatni akarják,
utcánknak pusztán a gúnyneve volt, mivel
több jómódú család lakta, és a köznyelvben
nem Bankónak, hanem Bangónak ejtették.

Fentiek miatt kérjük az utcanév változatla
nul hagyását.

26 aláírás és személyi szám

Ez már ugyan nem tartozik szorosan a té
mához, de - mivel legjobb tudomásom sze
rint a megye 15 éves közművelődési tervében
szerepelt egy művésztelep vagy alkotóház
létrehozása Gyomán - ezt a házat a város idő

vel e célra megvásárolhatná. Múltja alapján
igazán kitűnő lenne e célra.

Kérem, fontolják meg javaslataimat '
"debreceni"

Tisztelt Szerkesztőség!
A Híradóban közzétett felhívásra "Kereszt

apa kerestetik" - a következő javaslatokkal él
nénk:

f. Lenin út: A javasolt új utcanév: "Fő úr'
elég fantáziaszegényes elnevezés. A közzétett
hármas szempont egyikének sem felel meg. Ja
vaslatunk az, hogy államalapító Szent István
királyunkróllegyen elnevezve.

A hármas szempontnak 2 pontban részben
megfelel. Valamikor volt utcaneve, itt Endrő
dön, bár nem ez. A másik: igaz, hogy nem he
lyi kiválóság volt, mégis annyi köze van hoz·
zánk (és Magyarországon minden települé
sen), hogy nélküle talán nem is lennénk itt! Vé
leményünk szerint Gyoma és Endrőd szem
pol!iijinak is egyaránt megfelelne, ui. Gyomán
már régen megtiszrelték Mátyás királyt egy ut
cával - és gondolom, hogy minden magyar
tiszteli István királyt legalább annyira, mint
Mátyást.

És hogy szenmek hívjuk? Az utolsó negyven
év kivételével évszázadok óta így hívták, ezzel
is nagyságát elismerve - ez a kérdés messze fe
lül áll a felekezeti szempontok fölött . .. (Buda
pesten merik Szent István kÖTÚtnak nevezni
a Róla elnevezett utcát.)

II. Temetőutca: Ezt talán nem kellene bán
tani, hisz régen is így hívták (I930-ban pl.
anyakönyvünk is tanúsítja). A Bankó elneve
zés csúfnév volt, mivel itt laktak a falu tehetős

polgárai.
m. Hidfő utca: Bár ez nem szerepel a vál

IOztatandók listáján, mégis hagyományőrző

szempontbólérdemes lenne a Szentjános nevet
visszaadni. A vendéglő előtt volt a Nepomuki
Szent János szobor, melyet az endrődiekhosz
szú ideig gondoztak és karban tartottak. (Jelen
leg ez a szobor a Szarvasvégi Temetőravatalo·
zójánál van eléggé eldugva.) Jó lenne, ha leg
alább a neve kerülne vissza. (Sok európai
nagyvárosban ma is ott áll a szobra a várost át
szelő folyók partjain, ill. a hidak mellett.)

IV. Jó lenne, ha Schiefner Ede hajdani end
rődi plébános ismét kaphatna utcát. A múlt
század végén 37 évi endrődiplébánossága ide
jén sokat tett, adott a köznek. Ogyszintén Cser
nus Mihály plébános 1922-45 között szintén
nagyon sokat tett a köznek, bár kemény és szi
gorú természete miatt többen bírálják.

Iványi László

Keresse fe/ űz/etemet!
Friss tőkehúsok,

házi jellegű húskészítmények!
Húsvéti áruk!

Gazdag fűszerválaszték!

"ARANYBÁRD" húsüzlet
Szakálos Gyuláné

Gyomaendrőd, Kossuth u. 22.
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Gyerekcipőbena diáksport?
1991. MÁRCIUS

Asportkör kilátás(talanság)ai

Diáksport-bizottságunk 1991. február B
án megtartotta ez évi első ülését. A bizottság
körzeti, nagykörzeti szintű feladatokat is el
lát. Ide tartoznak Gyomaendrőd hat, Déva
ványa - Ecsegfalva - és Hunya iskolái, illetve
diáksportkörei, diáksport egyesületei (DSK,
DSE), valamint nagykörzeti szinten Szarvas,
Öcsöd, Békésszentandrás DSK-i. A diák
olimpia versenyrendszere úgy épül fel, hogy
az iskolák DSK-i megrendezik iskolán belül
akorcsoportos versenyeket, asztalitenisz,
sakk, torna, tehetséggondozó-, röplabda,
labdarúgás, kézilabda, atlétika (3-4-5 pró
ba, súly, távol, diszkosz, gerely, magasugrás,
10000,40000, 1500m,4x l00mváltó,4 x 800
mváltó,4 x 1500mváltófutás)sportáganként,
azután városi, majd körzeti, nagykörzeti,
megyei, területi, országos szinten rendezünk
ugyanazon sportágakból versenyeket, ahova
már csak a legjobbak jutnak el. Tudnunk
kell, hogy minél szélesebb alapokra helyez
zük a diáksport versenyrendszerét, annál
többet profitál belőle a versenysport és nem
utolsó szempontként maguk a gyerekek,
akik megtanulják az egészséges versenyszel
lem mellett a mozgás örömét.

Sajnos a gazdasági helyzet nem kedvez
sem a diák-, verseny-, sem a
szabadidösportnak, de azt hiszem, nem si
ránkoznunk kell, hanem tennünk l Pénz nél
kül is sokat lehet tenni, csak kevesen va
gyunk, akik akarják is. Ma egyre többet csak
beszélünk és keveset cselekszünk, az anyagi
akra való hivatkozással. Legalább a tálcán kí-

A sport, a sportolás mindennapi életűnk

része kellene, hogy legyen. Azonban ebben
a változó, pénzszűkös világban a sport hely
zete is egyre nehezebb. A Gyomaendrődi

Spartacus is nehézségekkel küzd. , nem
sportolni vágyó emberekben van hiány. Je
lenleg 7 szakosztályunk működik rendszere
sen, kb. 300 fővel. A négy nagy szakosztály
nak komoly eredményei is vannak: Labdarú
góink a megyei első osztályban elsők, az ifik
elsők, a serdülők pedig ötödikek lettek.
A férfi kézilabdacsapat szintén a megyei első

osztályban szerepel, korosztályonként az
ötödik, harmadik, illetve második helyet ér
ték el.

Röplabdásaink stabil tagjai az NB II-nek:
a felnőttek ötödikek, az ifik hatodikok
lettek.

Sokan járnak a testépítő klubunkba is
(5(}-{j0 fő), s ez a szakosztály is dicsekedhet
országos helyezésekkel.
Működik még ezen kívül sakk- és atlétika

szakosztály, valamint foglalkozunk tömeg
sporttal.

1990-ben a sportkör költségvetése
2697 OOO Ft volt. Az idei költségvetést csak
fél évre tervezték, ez kb. másfél millió forint
lenne. Jelentős lenne, ha a polgármesteri hi
vatalból az 1,2-1,5 millió forintot megkap
nánk, továbbá az egyéb forrásokból ezt ki
tudnánk egészíteni, s kijönne az évi 2,7-3
millió forintos költségvetés. Ha azonban az
ígért pénzeket nem kapjuk meg, nem biztos,

nált lehetöségeket használjuk ki, nem csak
a magunk, hanem gyermekeink egészsége ér
dekében.

Két körzeti szintű versenyt rendeztünk
idáig általános iskolai szinten asztalitenisz és
torna sportágban. Sajnos a gyomaendrődi 1.
sz. és 2. sz. iskolák nem jelentek meg. Pedig
a 2. sz. iskola tanulói nem is olyan régen tor
nából eljutottak a területi döntőre is. Most
kisdobos szinten a 3. sz. iskola, úttörő szinten
a dévaványai iskola csapata nyert.

A dévaványai iskola kézilabda és labdarú
gás sportágban is erős. Középiskolai szinten
sem jobb a helyzet. Keveset versenyeztetik
a gyerekeket. Sokszor a házibajnokságot
sem rendezik meg. Bízom benne, hogy ettől

az évtől több versenyen vesznek részt.
Március 12-én négy város tornáját rendez

zük meg asztalitenisz és sakk sportágban.
E rangos versenynek a Mezőgazdasági Szak
közép- és Szakmunkásképző Iskola ad ott
hont.

Március 18-án 15 órakor Schmidt Pállal,
a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével és
egy szöuli olimpikonnal találkozhattak
a sportolók és a sportot kedvelők a Tanácste
remben.

Április közepén sporttal és sportismerettel
egybekötött városismereti versenyt rende
zünk. Nagyon örülnénk, ha minél több csa
lád részt venne a versenyben.

Május 17-18-án a mezőgazdsági szakkö
zépiskola nemzetközi versenyt rendez.

Szabadidős programok közül kieme!ném

hogyasportkör augusztustól fönn tudja tar
tani magát.

Pedig sportolóink komoly célokat tűztek

ki maguk elé: a labdarúgók és a kézilabdások
egy osztállyai följebb akarnak kerülni, a test
építők egy erős csapat kialakításával az or
szágos bajnokságon részt venni. A többi
szakosztályban elsősorban a fiatalok jó-jobb
sportolási lehetőségének biztosítása a cél.

Várhatóan márciustól Turisztikai és Ifjú
sági szakosztályt szervezünk a volt KISZ-tá
bor helyén, ezt az intézményt szeretnénk if
júsági, turisztikai és sportcélokra működ

tetni.
Rendbe szeretnénk hozni az endrődi pá

lyát, hogy az endrődi rész fiataljai is kulturált
és közeli sportolási lehetőséghez jussanak.

Elmondhatjuk, hogy Gyomaendrődön

még mindig szeretik a sportot. Kérjük a vá
ros vezetését és polgárait, hogy kellően tá
magassák asportkört!

Homok Péter

CSALÁDI ESEMÉNYEc=J

Születés:
Szabó Sándor Imre és Drahó Piroska fia
Ákos

Halálesetek:
Balogh Gyuláné Faragó Mária, Czakó Mi
hály, Czeglédi Antal, Harmati Zoltán, Hege
dűs Lajos, Kovács Mihályné Dinya Eszter,
Szakálos Gyula

az Olimpiai Ötpróba akciót, ami hat alka
lommai lesz megrendezve, ebben az évben új
jutalmazási rendszerben. .

Júniusban iskolák közötti kézilabda tornát
szervezünk. Ebben a félévben kellene meg
rendezni egy nagyobb szabású sportnapot, az
első sportegyesület megalakulásának 90. év
fordulója alkalmából. A nyári időszakban

nem volna rossz újra megrendezni a "Gyo
maendrődi Nyár '91" üdülői sportnapokat.
A sport napközis tábort június-július hónap
ra terveznénk és nem a sportcsarnokra épít
ve. A sportcsarnok mellett szeretnénk egy
sportparkot kialakítani. Gyomaendrődrőlel
származott neves sportolók ültetnének fákat,
így is megörökíthetnénk városunk szülöttei
nek eredményeit és jelezve az utókornak,
hogy tudással és akarattal sokra viheti az
ember.

Reméljük, hogy a tervek nem maradnak
tervek! Jelenleg még a képviselő-testület

nem döntött az ez évi költségvetésről, de
a tervezetben diák- és szabadidősportra nincs
elkülönítve pénzeszköz.

Mi minden kiírt pályázatra pályázni fo
gunk. Jelenleg a Magyar AtlétikaiSzövetség
hez nyújtottunk be pályázatot. Ha a "Futás
sal az egészségért" címü pályázaton nyerünk,
akkor nagyszabású futóakciókat rendezünk.
Pl.: fejezd be a napot futással, vagy töltsd
a Vl1<ended futással stb. Az elképzelések
megvalósítását legalább minimális összeggel
támogathatná az önkormányzat.

Babos Lászlóné

GYUFAJÁTÉKOK

X~
\/111 =\11

Egyetlen gyufa áthelyezésével helyes lesz az
egyenlet. Melyik az az egy szál, és hová
rakod? .

'--"'-';====-r=~

Két szál gyufát kell új helyre tenned ahhoz,
hogy az öt négyzetbőlmáris négy legyen. Ho
gyan fest ez a négy?

ITIITIJ
Játsszuk azt, hogy a hat kirakott kis szobács
kában hat manó lakik. Ki tudsz-e rakni szá
mukra egy másik alakzatot úgy, hogy minden
manónak egyforma nagyságú és formájú szo
bácska jusson, ráadásul egy gyufaszál meg
maradjon fölöslegnek?

Öt négyzetbőlhárom szál elvéteiével három
négyzet lesz. Hogyan?

11
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li. Ne felejtsük el, hogy csak vendé
gek vagyunk és egy vendégnek illik il
ledelmesen viselkedni. Ez talán túl
kemény volt, de valahogy így. Nem is
szaporítom a sorokat eme beköszön
tőben, s (végre!) befejezem. Csak
még annyit:

Köszönet NEKI, és mindenki más
nak, benne Gyomaendrődnek!

Sziasztok, csókolom,
Csá, Helló, Hi Megyeri László

(a becenevem Doki
az elkövetkezőkben)

Kedves Olvasók!

Ha megfejtették a képrejtvényeket
és a gyufa-feladványokat is, nyílt le
velezőlapon küldjék el a szerkesztő

ség címére. A helyes megfejtők kö
zött könyvvásárlási utalványt sorso-

-JIqlk ki.

PAPP LILLA

Mi bajom van?

Mi bajom van? - kérdezgetem magamtól.
Reggel fázom, este melegem van!
Leejtem a villát, elzavarom a macskát.
Elszakad a papír, a tollam nem ír.
De végül este eloltom a lámpát.
Belesüppedek apárnába,
az éjszaka ámyába.
Reggel viszont kezdődik újra:
A villa, a macska, a papír, a ceruza.
- Holafésúm? Hol a sapkám?
- Az ollómat ide tel/em. tudtam!
Hú, már mindjárt fél nyolc van!
Rohanok a sulíba, beülök apadba.

És figyelek is, de ki tudja, hova . .. ?
5. osztályos

KÉPREJTVÉNY

Felkértek bennünket ...
... na nem táncolni, csak újságot

írni egy-két oldal erejéig. A ceremó
nia ünnepélyes és magasztos volt (a
maga nemében), ami egyébként
a földrajzteremben zajlott le. A "ga
vallér" szerepét nem más, mint a Fő

szerkesztő Or játszotta. Nem sült be
le, sőt annyira jól sikerült, hogy mi
naivak bedőltünk... Szóval március
első délutánján megjelent (a további
akban csak rejtett alany, -OK), és
diszkréten megkérdezte: Nem akar
nánk-e, szeretnénk-e a "Híradóban"
egy diákoldalt? Mert ha igen, szíve
sen helyet ad ilyesminek, sőt támogat
ja azt. "Persze, jó lenne, de . .. "- volt
a válasz, és abban a pillanatban bele
egyeztünk. Nagy megtiszteltetés ez
(azt hiszem, minden régimódiság
nélkül mondhatjuk) és ezúton lS na
gyon köszönjük eme lehetőséget. Le
hetőséget, hisz először esik meg,
hogy egy önálló városi lapban, ha
csak egy-két oldalon is, de helyet kap
a diákság itt, Gyomaendrődön. A di
ákság, a tinik, a kamaszok stb. prob
lémáik, érzéseik, vágyaik hasonlók,
függetlenül attól, hogy valaki szak
munkástanuló vagy a "MEZGÉ"-be
jár. Remélem, sokat nem tévedtem.
Szóval (ha már hagynak szóhoz jut
ni) szeretnénk jól csinálni afeladatot.
Bemutatni önmagunkat és diáktársa
inkat verseken, prózákon, cikkeken
keresztül. Természetesen mindent
úgy, ahogy ezt a cenzúra megkövete-

A nagy hajsza

BARÁT TÜNDE

Szerelem?!

Közeledsz
Szemedből tűz szikrázik
Hozzám érsz
A szikra átugrik rám is
Megfogsz
Szívem szíveden pihen
Csókolsz
Lelked itt él már bennem
Elmész
Csak emléked marad
Távolodsz
A lelked is elhagy.

Nagy Attila IV. o.
Picur

mezőgazdasági szakközépiskola

... Mikor eldördült a lövés, futni kez
dett.

Inaszakadtából rohant. A szél, az eső

arcába vágott. Ruhája csuromvizesen ta
padt vékony testére, cipőjéből sárlé
folyt. És ott belül! Valami szaggatott,
fájt! Emlékek szakadtak fej testéből

- már nem először rohan így -, már több
lövés dördült.

Aztán meghallotta a lépteket. Kerge
tik! Istenem, ne! Ez nem lehet! Utolérik!
Kétségbeesetten szaladt, rohant, arcán
könnyek folytak. Már nem látott, de tud
ta, hogy nézik. Sokan! ÉS SEMMIT
SEM TESZNEK! Csak állnak és gúnyo
san figyelik.

Rohant. Szemei előtt elsötétült a világ.
Aztán nekiszaladt valaminek. Elesett.

Ez a vég!
Feje fölött hidegen és semmitmondóan

megszólalt egy hang:
- 2-es pálya, start - cél győzelem:

Charles Ray!

Találkozás a földönkívülivel

I

A

l

I

Gyomaendrődi Híradó
Gyomaendrőd Önkorrnányzatának lapja

Felelős szerkesztő: Valuska Lajos. Kiadja: GyomaendrődVáros Képviselő-testülete.Gyomaendrőd,Szabadság tér l.
Telefon: 67/31-320. Készült a Gyomai Kner Nyomda Kft.-ben. Felelős vezető: Szász Imre ügyvezető igazgató.
Terjesztika gyomaendrődipostahivatalok és hírlapárusok. Engedélyszám: IIJ/PHFIlOS/BE ISSN 023S-S391

l

Egészen addig, amíg a közelembe nem
ért, azt hittem, hogy egy gyerek jön velem
szembe. Talán már csak két-három méter
lehetett köztünk, amikor észrevettem,
hogy kivel akadtam össze: a zöld színben
foszforeszkál6, 120-130 centimétermagas
E. T. két hatalmas, mandula alakú, sötét
szeme a mellkasomnak szegeződött. Fel
voltam készülve egy esetleges Találkozás
ra, ám amí akkor történt, az még Engem is
meglepett. A földönkívüli tudomást sem
véve r6lam, egy pisszenés nélkül elhaladt
mellettem! Mi ez?! Talán vak, vagyalvajá
r6, hogy nem vett észre Engem, a földi
EMBERT?! Elhatároztam, ha ilyen nagy
képű ez akis zöld, én sem leszek vele előzé

keny. Továbbmentemhátaz úton, de ami
kormármásodszorramondtaahátammö
gött recsegő hangon, hogy "Hé, ember!",
nagy kegyesen visszafordultam. No lám,
mégsem bírta ki: kapcsolatot akar teremte
ni, Velem, az EMBERREL!

- 6, Te, a Föld szülötte, a Galaktikus
Teremtő legsikeresebb teremtménye,
megengeded-e, hogy az én szerény szemé
lyem egy kérdést intézzen hozzád?

- Csak nyugodtan - mondtam fak6
hangon, de a bensőmben elégedett meleg
ség áradt szét, hiszen az E. T. elismerte,
hogy magasabbrendűvagyok nála.

- 6, tudom, hogy te, földi ember, nem
szivesen alacsonyodsz le az én szintemre,
de talán megmondod nekem, hogya Fé
szekben mennyibe kerül egy Coca-Cola.
Tudod, két galaxison kellett átutaznom,
hogy igazi földi Coca-Colát igyak.

Megmondtam neki.
- Olyan sokba?! - szívta a fogát az E.

T. - Lehet, hogy ez alkalommal kimarad
az életemből. Köszönöm, viszlát úgy két
ezer év múlva! - búcsúzott s továbbtotyo
gott a. Kossuth út betonjárdáján ...

Balogh, ll. oszt. gimn.

~i

A A
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12



1/

GYOMAENDRODI
~ ~

HIRADOl-
GYOM_AENDRŐDV_ÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

x. ÉVFOLYAM 4. SZÁM • 1991. ÁPRILIS • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 9,60 FT

" ... a cél, hogy a tábor ezután is ifjúsági
és gyermekcélokat szolgáljon ..."

(9. oldal)

."Miért kellett
ilyen drasztikusnak tűnő

lépést tennie?"
A polgármester a közkifolyók

megszüntetéséről

(6. oldal)

RENDELETEK
1. A költségvetésről

2. A kamatokról

3. A helyi közlekedésről

(2-5. oldal)

DIÁKOLDAL (16. oldal)

Véba Tímea: IKAROSZ

SIKERES

DIÁKOK

SIKERES

VERSENYEK
(7. oldal)

Amit
a személyi igazolványról

tudni kell
(7. oldal)



1991. ÁPRILIS GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

Képriselő-testületihírek Tájékoztató

Szervizüzemünk
~ a lakosság szolgálatában

Vállaljuk: Személy- és kistehergépkocsik,
LADA, DAClA, MOSZKVICS, WARTBURG,

TRABANT, SKODA, P. FIAT, BARKAS
zárttechnológiás műszaki vizsgáztatását
hatósági CO-mérését I füstőlés mérését
műszeres gyújtását és futómű beállítását

karosszériajavítást.
Tehergépkocsik javítását! műszeres
motorbeállítástI karosszériajavítást

műszaki vizsgára felkészítést
dízeladagoló javítást.

Traktorok motor és egyéb javítását.
Gumiköpenyek, tömlők TIP-TOP
technológiával történő javítását.

Végezzük arendszámok önkéntes cseréjét,
felszerelését.

Győzelem Mgtsz Szervizműhely

Gyomaendrőd, Tel.:63/31-868

A gyomaendrődi

"VÁNVA"
Irodai és Ügyviteli Szolgáltató Betéti
Társaság az alábbi szolgáltatásokkal

áll a megrendelők rendelkezésére:
könyvelés, naplófőkönyv vezetése

mérleg- és eredménykimutatás
adóbevallás készítése I bérelszámolás

és társadalombiztosítás ügyintézés
pénzügyi ügyintézés

jövedelmezőségi-gazdaságossági

szakvélemények készítése I egyedi
hitel- és támogatási pályázatok

elkészítése I vállalkozási
kapcsolatteremtésnél német nyelvü

közvetítés
Érdeklődni:

Dr. Varjú Ernő közös képviselő

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 60.
Telefon: 67/31-746

Csorba Csaba

Deme Zoltán országgyűlési képviselő

fogadóóráján problémaként vetődött fel,
hogy Gyomaendrődön bezárásra kerül
aszülőotthon.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogya Tár
sadalombiztosítási Igazgatóság 1991-ben
a szülőotthon működéséhez szükséges fel
tételeket biztosítja.

A szülőotthon működtetéséről, így fenn
tartásáról is a képviselő-testület csak akkor
dönt, amennyiben a Társadalombiztosítá
si Igazgatóság nem vállalja az intézmény
működtetéséhez szükséges fedezet bizto
sítását

7. §
Az 1. sz. melléklet szerint.

Gyomaendrőd, 1991. március 20.
Dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Timár Gyöngyijegyző

zÁR6 RENDELKEZÉSEK

8. §
E rendelet kihirdetése napján lép ha

tályba, rendelkezéseit 1991. január 1.
napjától kell alkalmazni.

9. §
Az 1991. évi költségvetés végrehajtá

sárói 1992. április 30-ig kell beszámolni
a képviselő-testület előtt.

nek méltó bemutatása, egyáltalán elhe
lyezése megoldatlan. Az alapítványhoz
magánszemélyek és intézmények is
csatlakozhatnak . Részletes ismertetésre
később térünk ki.

Az oktatási intézmények étkeztetési
térítéséről, annak városunkban való
egységesítéséről zajlott vita a további
akban. Miután a rezsiköltség az energia
és egyéb árak nagymérvű emelkedése
következtében rendkívüli módon emel
kedett, azt niáraz intézmények teljes
mértékben nem tudják magukra vállal
ni. Ezért az önkormányzat úgy döntött,
hogy az étkeztetést igénybe vevő tanu
lóktól naponta 3 Ft hozzájárulási díj
szedhető.

Kiírták a pályázatot a két vezető6vó
női állásra. A testület figyelembe vette
az óvodai dolgozók szándékát, mely
idegenkedett az egységes, önálló városi
óvodarendszer kialakításától.

Április 4.
A képviselő-testület és az önkor

mányzati apparátus (volt tanácsi appa
rátus) közös megbeszélése. Tárgy: az
apparátus átszervezése. A jegyző ismer
tette elképzelését a jövő szervezeti ke
reteit illetően. Az apparátusi dolgozók
és a képviselők elmondták elképzelései
ket, véleményüket. Több ponton vita
bontakozott ki. Nyilvánvalóvá vált,
hogy az apparátus átszervezése nem
egymenetes küzdelem lesz.

6. §
Gyomaendrőd város önkormányzat

igazgatási tevékenység kiadásai.
Az 5. sz. melléklet szerinti bon

tásban.

4. §
Felújítási irányzatok intézményen

ként és feladatonként.
A 3e. melléklet szerint.

1.§
Bevételek bevételi forrásként.
A 2. sz. melléklet szerinti forrásne

menként.

3.§
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

feladatok.
A 3d. melléklet szerint.

RENDELETEK
GyomaendrődVáros Képviselő-testülete az 1991. évi költségvetésről
Gyomaendrőd Város Képviselő-tes- 5. §

tü!ete az 1990. évi CIV. törvény 36. §(4) A fejlesztési kiadások feladatonként.
bekezdésében kapott felhatalmazás A 4. sz. melléklet szerint.
alapján az 1991. évi költségvetéséről

a következő rendeletet alkotja meg.

2. §
Működési, fenntartási előirányzatok

önálló költségvetési szervenként.
Összességében a 3. sz. melléklet sze

rint.
Részleteiben a 3a, 3b, 3c, 3f. mellék

let szerint.

Március 27.
Deme Zoltán országgyűlésiképviselő

városunk vendége volt. A városházán,
ahol az érdeklődők, a pártok képviselői

és az önkormányzati képviselők is meg
jelentek, Deme úr kifejtette vélemé
nyét napjaink politikai helyzetéről,

a parlamenti munkáról. A parlament és
egyes képviselők megítélésében a jelen
lévők különböző állásponton voltak.
Ezúton is kérjük az érdeklődő lakossá
got, hogy nagyobb számban tisztelje
meg az ilyen rendezvényeket, illetve az
önkormányzati üléseket, hogy informá
ciói "első kézből" származzanak.

Március 28. Képviselő-testületi ülés

A bejelentések során elhangzott,
hogy jelenleg 943 munkanélküli van
Gyomaendrődtérségében, ami 7,8%-os
munkanélküliséget jelent.

A Pénzügyi osztály vezetője ismertet
te a pénzügyi ellenőrzés tapasztalatait.

Az Ügyrendi Bizottság előterjeszté

sében az utcanevek megváltoztatását
tárgyalta meg a testület. Célul tűzték ki
a lehetőség szerinti minél kevesebb vál
toztatást. Az új nevekről az érintett la
kosok véleményét is kikérik.

Alapítványt hoztak létre, melynek
célja Gyomaendrődönegy képtár meg
teremtése a Karsai-féle házban. Gazdag
anyag van ugyanis birtokunkban (pl.
Corini-, Vidovszky-képek stb.), mely-
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GYOMAENDRÓDI HíRADÓ 1991. ÁPRILIS

Mérleg
1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

2. sz. melléklet
Gyomaendrőd önkormányzatának bevételi forrásai

ezer Ft-ban

1991. évi terv

I. Bevételek

II. Kiadások
1. Működési, fenntartási kiadások
2. Fejlesztési kiadások

Kiadások összesen:

m. Tartalék

380147

316793
54238

371031

9116

1. Állami hozzájárulás
2. Személyi jövedelemadó
3. Egészségügyi társadalombiztosítási finanszírozás

1-3. Összesen:

4. Lakossági adók
5. Intézményüzemeltetési és egyéb bevétel
6. Érdekeltségi bevétel
7. MegtéfÜlések
4-7. Saját bevételek összesen:

228731
79877
30755

339363

5000
27240
6100
1000

39340

II-III. Kiadások mindösszesen: 380147
Pénzmaradvány
Mindösszesen:

1444
380147

Működési, fenntartási előirányzat

3. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat

Támogatással Saját bevételJei
lefedezett

Összes
kiadási

előirányzat

Ebből bér

28109
83428
3739

17226

386

132888.

58571
161755

8936
78129

8000
1402

316793

4156
14093
1600
7391

27240

54415
147662

7336
70738
8000
1402

289553

Szoc. eü. int. (TB. által fino eü. int. együtt)
Oktatási intézmények
l5özművelődési intézmény
Onkormányzat
Felújítás
Mutatószámos fejlesztés

Összesen:

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
-;:------"--'-'--------------"---'-'-----------------=-.:...:..::._---.......:....:=-=---

4. sz. melléklet
Fejlesztési kiadások 1991-ben ezer Ft-ban

Feladatmegnevezés kiadás

5. sz. melléklet
Gyomaendrőd város önkormányzat igazgatási tevékenysé-

gének kiadásai ezer Ft-ban

305

134

212
358

300

50
430
972
350
235

859

3J7
150
44
60
50

100
50

138

200
90
10

6871
1243

208
38

8930

6592

3832
2750

10

2037

JO
4

50
451

1116
35

1666

20739

összeg

Összes kiadás szolgáltatás

BérjeUegű kiadások összesen

Munkáltatói járulék 1,5%

BérjeUegű kiadások
Reprezentáció
Segély
Jubileumi jutalom
Étkezési hozzájárulás
Képviselók költségtéritése
Egyéb kiadás

AnyagjeUegű kiadások
Belföldi utazási költség útiátalány
Könyvek, folyóiratok, irodaszerek
Telefondíj
Postaköltség
Egyéb költség

AnyagjeUegű kiadás

Megnevezés

Általános forgalmi ad6

Anyagköltség - felhasznált energia
fogy6eszköz
egyéb anyag

Költségvetési befizetés

Béralap összesen:

Készletbeszerzés

Mindösszesen

Szolgáltatások
Gáz
Villamos energia
Vízdíj
Egyesület támogatása
Endródi katolikus templom felújításához hozzájárulás
Aerocaritás támogatása
Oktatás költsége
Egyéb költségek

Költségvetési befizetések
- TB-járulék 43%
- Kötvénykamat
- Biztosítás

Teljes munkaidóben foglalkoztatottak alapbére
- 1991. évi bérfejJesztés 20%
Részmunkaidóben foglalkoztatottak alapbére
- 1991. évi bérfejlesztés 20%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
- Tiszteletdíj
Jutalom 4% + 13. havi

200

870

175

8500
60

2000

1328
427
74
66

240
20

1000
272
500
800

54238

14150
5000

951

86 EFt
45 E Ft

1015 E Ft
182 E Ft

Összesen:

5.
6.
7.

8.

1. Hitelvisszafizetés 11 055
2. Hitelkamat 4300
3. Telekvásárlás 350
4. Lenin úti gázvezeték-építés 900

Egyéb költség 100
Lakásmobilitás 500
Általános rendezési terv felülvizsgálata 400
Közvilágítás korszerűsítése

- tervkészítés 70 E Ft
- kivitelezés 800 E Ft
Veszélyt jelző villogó lámpa
berendezés 3 db
Kolmann-telep közvilágítás~ítése

Idegenforgalom fejlesztése (tervkészítés)
Urnafalépítés a köztemet6kben
Dolgozók lakásépítési támogatása
Számítástechnikai korszerűsítés

Lakáshoz jutás támogatása
- lakáshitelkamat emelése miatt

17002 fő x 200 Ft 3400
- Első lakáshoz jutás támogatása

17002 fő x 300 Ft 5100
15. Szabadság téri Rendelő szennyvíz bekötése
16. Közműépítés támogatása
17. Céltámogatáshoz kapcsolódó beruházások

- ipari iskola befejezése
- vízhálózat rekonstrukció
- egészségügy gép-műszer beszerzés

18. Áthúzódó feladatok
- Soczó-zugi útépítés
- Zártkertek villamosítása

a) Kecsegés
b) Peres-Pap-zug
c) Simai-zug
d) Kis-zug

- Táncsics utcai útépítés
- Tornacsarnok vilJanyszerelés
- Kemping építés
- Szociális követelményeknek meg nem felelő

telepek felszámolása

9.
10.
11.
12.
13.
14.

3



1991. ÁPRILIS GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

GyomaendrődVáros Képriselő-testületének

3/1991.(IV. 01.) KT. sz. rendelete
a kedvezményes kamatozású állami kölcsönök kamatainak változása
miatti többlet 1500,- Ft-ok megfizetéséhez nyújtandó támogatások
megítélésérőlés támogatási mértékéről.

GyomaendrődVáros Ónkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1. § 5.
bekezdésében kapott felhatalmazás alapj án a kedvezményes kamato
zású állami kölcsönök kamatainak változása miatti többlet 1500,- Ft
megfIzetéséhez nyújtandó támogatások megállapítására és a támoga
tás mértékére a következő rendeletet alkotja.

A rendelet személyi, tárgyi hatálya: Azok a személyek akik gyoma
endrődi állandó lakosok és az érintett ingatlan Gyomaendrőd terüle
tén van.

1.§
A támogatást azok a gyomaendrődi állandó lakosok kérhetik, akik

nek a többlet 1500,- F-ot, gyomaendrődi ingatlanra terhelt kölcsön
kamatváltozása miatt kell fizetni.

1. A támogatási kérelmet a kérelmező jövedelmi, vagyoni és szociális
helyzete alapján kell elbírálni, az alábbiakra figyelemmel.

2. Azok részére akiknek a családban az egy főre jutó nettó jövedelem
5200,- Ft, vagy ez alatt van és 1500,- Ft többlet fIzetésére kötele
zettek, maximum 1200,- Ft támogatás állapítható meg havonta.

3. Azok részére, akiknek a családban az egy főre jutó nettó jövede
lem 520D-ó200,- Ft között van, és 1500,- Ft többlet befizetésére
kötelezettek, maximum 700,- Ft összegű támogatás állapítható
meg havonta.

4. Azok részére, akiknek az egy főre jutó nettó jövedelem a család
ban 6200,- Ft-ot meghaladja és 1500,- Ft többletköltség megfizeté
sére kötelezettek, nem jogosultak támogatásra.

5. Azok részére, akiknek az egy főre jutó jövedelme a családban az
5200,- Ft-ot nem haladja meg, és 3000,- Ft többletköltség frzeté
sére kötelezettek, 1800,- Ft összegű támogatás állapítható meg ha
vonta.

6. Azok részére, akiknek a családban az egy főre jutó jövedelme
520D-ó200,- Ft között van, és 3000,- Ft többletköltség megfrzeté
sére kötelezettek, maximum 1500,- Ft támogatás állapítható meg
havonta.

7. A 6200-7200,- Ft közötti egy főre jutó, nettó jövedelemmel ren
delkezők, és 3000,- Ft többletköltség fizetésére kötelezettek,
maximum 500,- Ft összegű támogatás állapítható meg havonta,
míg azok részére, akiknek a jövedelme a 7200,- Ft-ot meghaladja,
nem állapítható meg támogatás.

8. Az 5200,- Ft alatti egy főre jutó nettó jövedelemmel rendelkezők
és 4500 ,- Ft, vagy annál magasabb összegű többletköltség megfIze
tésére kötelezettek részére maximum 3000,- Ft összegű támogatás
ál,lapítható meg havonta.

9. Az 520D-ó200,- Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelemmel ren
delkezők, és 4500,- Ft vagy ennél magasabb összegű többletkölt
ség megfizetésére kötelezettek részére maximum 2200,- Ft támo
gatás állapítható meg havonta.

10. A 6200-7200,- Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelemmel ren
delkezők, és 4500,- Ft vagy ennél magasabb összegű többletkölt
ség megfrzetésére kötelezettek részére 1000,- Ft támogatás állapít
ható meg havonta, míg a 7200,- Ft feletti nettó jövedelemmel ren
delkezők részére támogatás nem állapítható meg.

3. §
Az egy főre jutó nettó jövedelem számításáná! figyelembe kell

venni a rendszeresen folyósított kiegészítő jövedelmeket is, így pl.
családi pótlék, árvajáradék, tartásdíj, házastársi pótlék stb.

_ 4. §

A kérelmek elbírálása során a kérelmező szociális helyzete alapján,
kivételes esetben akár 30%-kal is el lehet térni a kategóriáktól.

5. §
1. A támogatás megállapítását a Képviselő-testület a Szociális és

Egészségügyi Bizottságra ruházza át.
2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata ellen a Képviselő

testülethez lehet jogorVoslati kérelemmel élni.
3. A megállapított támogatást a Polgármesteri Hivatal havonta köte

les a kölcsönt folyósító pénzintézethez átutalni, a kölcsön számla
számának megjelölésével.
Ez a rendelet 1991. április 1. napján lép hatályba és 1991. december

31. napján hatályát veszti.
A támogatást 1991. április 1. napjától kell megállapítani.

A támogatás elbírálásának határideje: 1991. április 30.

Gyomaendrőd, 1991. március 28.

Dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Timár Gyöngyi jegyző

,
Ujra versmondóverseny

Egy év kimaradása után újra megrendezték
városunkban a hagyományos versmondó
versenyt.

A találkozóra Babits Mihály halálának 50.
évfordulója és a költészet napja jegyében áp
rilis B-án 9 órától került sor a Katona József
Művelődési Központban. Emelte és még ün
nepélyesebbé tette a hangulatot, hogy min
dez a Corini-teremben folyt le.

Már a jelentkezők magas száma is várako
zással töltött el bennünket. Pl. a 617. Sz. Ipa
ri Szakközép- és Szakmunkásképzőből 8 fő

jelentkezett. Külön meg kell említenünk Dé
vaványát. Onnan együtt jött tanár és diák.

A jelentkezők és a megjelentek száma kö
zötti eltérés kicsi - a természetesnek megfe
lelő. Huszonhét versmondóból 14 középis
kolás 7 felnőtt és hat felső tagozatos volt. Ez
utóbbiak külön csoportot alkottak.

Az úgynevezett egyéb kategóriában há
rom szám vett részt. A VW-duó, a Hanyecz
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Tünde - Véha Tímea páros - a Kner Gimná
zium tanuJói és Schwalm Gyula főiskolai

hallgató. A fellépésük és a helyezésük sor
rendje is ez.

Bemutatót tartott a korábbi versenyek im
már profivá vált résztvevője a "Zabhegye
zők", akik a Bethlen Gábor Szakközép- és
Szakmunkásképző tanáraiból és diákjaiból
álltak össze.

Ugyancsak versenyen kívül tisztelte meg
a rendezvényt Kiszely Zoltán - aki erre
a napra kivetkőzött az "angyalbőrből" - pél
dát és élményt adva a jelentkezőknek. A ren
dezvény erejét bizonyítja a színvonalon kivül
az is, hogy pl. Murányiné Bula Teréz és lánya
esetében gyermek és szu!ő együtt volt jelen
versenyzőként.

A kétfordulós verseny majdnem négy órát
vett igénybe.

Jellemző a színvonalra, hogy már szünet
ben kapott olyan javaslatot a zsűri, hogy vá-

lasszák szét a dolgozó és a középiskolás réte
get is. Sajnos az eredeti kiírás ezt már nem
tette lehetövé. Lelkiismeretünk szerint igye
keztünk a legigazságosabb sorrendet felállí
tani. Az általános iskolások közül az I. he
lyen végzett Pallaghy Anna - az 1. Sz. Általá
nos Iskola tanuJója. II. Csillag József a Vá
nyai Ambrus Általános Iskola tanuJója. III.
Hainfart Lilla a 2. Sz. Általános Iskolából.

A dolgozó és ás középiskolás kategóriában
megosztott I. helyen végzett: Megyeri László
- Kner Imre Gimnáziumból. Molnár Albert
- a Bethlen Gábor Szakközépiskola tanára
II. helyen végzett. Foglár Mihály - agrármér
nök a Győzelem Mgtsz-ből III. helyezett
- Oláh Gizella - a 2. Sz. Általános Iskola ta
nára.
A rendezők nevében valamennyi résztvevő

nek köszönjük és reméljük, hogy jövőre újra
találkozhatunk velük.

Kovács Károly
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GyomaendrődVáros Képviselő-testületének

411991. (Hl. 29.) KT. számú rendelete
amenetrend szerinti autóbusz-közlekedés legmagasabb díjai.ról

Gyomaendrőd Város Képviselő-tes

tülete az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § 1. be
kezdésében kapott felhatalmazás alap
ján - a pénzügyminiszterrel egyetértés
ben - a következőket rendeli.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Gyoma
endrőd közigazgatási területén menet
rend szerinti helyi járatú autóbusszal
személyszállítást végző szolgáltató szer
vezetre és magánszemélyre.

A személyszállítás díja

2. §

1. A menetrend szerinti helyi autóbusz
szal végzett személyszállításért járó
menetdíjat az utast megilletőkedvez
mények [a közforgalmú személyszál
lítási kedvezményről szóló 13/1991.
(I. 18.) Korm. rendelet] figyelembe
vételével az 1. számú melléklet sze
rint kell megállapítani.

2. A menetdíjból kedvezmény csak egy
címen jár.

3. Az utas díjmentesen legfeljebb 2 db
4OxSOx80 cm méretet meg em hala
dó, egy személy által szállítható kézi
poggyászt, egy ródlit, egy pár sílécet,
egy köteg facsemetét és egy gyermek
kocsit vihet magával az autóbuszba.

4. Az autóbusz utasterében szállított
élő állatokért a járműre érvényes vo
naljegy árával azonos díjat kell fizet
ni. A vakvezető és rendőrségi kutya
szállítása díjtalan.

S. A kézipoggyász és élő állat szállításá
nak egyéb feltételeit külön jogsza
bály, valamint a szolgáltató által ki
adott utazási feltételek tartalmazzák.

A menetdíj megfizetése

3. §

1. A menetdíjat az utazás megkezdése
előtt, de legkésőbb az autóbuszon
kell megfizetni. A menetjegy - bérlet
jegy - (a továbbiakban: jegy) a me
netdíj megfizetését bizonyítja.

2. A helyi utazásra váltott jegy a szol
gáltató által a helyi menetrendben
meg nem hirdetett távolsági autó
buszjáratára nem érvényes.

A jegy érvényessége

4. §

1. A jegyen a szolgáltató köteles feltün
tetni az érvényességet meghatározó
adatokat, az érvényesség időtarta

mát.
2. A bérletjegyek a naptári hónap első

napjától az adott időszakot követő

hónap S-én 24 óráig érvényesek.
3. A szolgáltató az utas kérésére a havi

bérletjegy visszaváltására vonatkozó
kérését köteles elfogadni. Ezért
a jegy árának SO%-át számíthatja fel.
A bérletjegy kiállításának, visszavál
tásának, kicserélésének szabályait és
díjait a szolgáltató által kiadott utazá
si feltételek tartalmazzák.

Pótdíjak

S.§
1. 100,- Ft pótdíjat fizet, aki
a) az utazási feltételek megsértésével

olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be
az autóbuszba, amely kézipoggyász
ként nem szállítható,

b) a járművet poggyászával, ruházatá
val vagy más módon beszen~yezi.

2. 300,- Ft pótdíjat fizet, aki
a) tovább utazik annál a távolságnál,

amire a jegye érvényes, jegy nélkül,
vagy érvénytelen jeggyel kísérli meg
az utazást, illetve valamilyen kedvez
ményt jogtalanul vesz igénybe

b) kutyát külön érvényes vonaljegy nél
kül szállít.

3. Aki fizetési kötelezettségének 30 na
pon belül nem tesz eleget, a menetdí
jon (pótdíjon) felül további 600,- Ft
os késedelmi díjat is köteles fizetni.

Vegyes rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 1991. április l-jén lép
hatályba.

Gyomaendrőd,1991. március 2S.

(Dr. Frankó Károly) polgármester
(Dr. Timár Gyöngyi) jegyző

1.számú
melléklet

a4/1991. (III. 29.)

KTszámú
rendeletéhez

A menetrendszerinti
helyi autóbusszal végzett
személyszállításért járó

menetdíj

egy útra szóló vonaljegy
(menetjegy)

14,- Ft
dolgozói bérletjegy

320,- Ft
tanuló;

és nyugdíjas bérletjegy
80,- Ft

FOGADÓÓRA
Deme Zoltán országgyűlési képviselő

május 1Q-én

15-17 óra között

az endrődi kirendeltségen.

APRÓHIRDETÉS

Másfél szobás összkomfortos házrész Buda
pesten, a XIX. kerületben eladó. Érdeklőd
ni: Dr. Kulcsár László, Gyomaendrőd, Ügy
védi mk.

3 szobás lakás eladó. Hőtárolós kályhák és
garázs van.
Mező Imre ltp. 8. 1/4.

Mező Imre ltp. 311c első emeleti 3 szobás te
leConos lakás, és a Pocosban belterületi kert
eladó.
Érdeklődni: a helyszínen, vagy a 31-125-ös
telefonon.
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.Miért csökkentjük aközki/olyókat?
Négy héttel ezelőtt az utcai közkifo

lyók közelében írásos tájékoztatókat
helyeztünk el a lakosság tájékoztatása
céljából. Sajnos valamilyen oknál fogva
ez nem minden megszüntetésre kijelölt
kútnál lett kifüggesztve - ami még kelle
metlenebb, úgy tűnik a lakosság jelen
tős része ezt el sem olvasta - vagy pedig
nem vette a fáradságot és nem reagált az
·ott leírtakra. Most amikor a tervezett 91
kutat időlegesen lezárta a vízmű - bi
zony többen is felháborodtak - ki jogo
san, ki nem. Miért kellett ilyen draszti
kusnak tűnő lépést tenni? - Az ok saj
nos nagyon egyszerű - a megemelkedett
vízdíjak miatt ebben az évben 4 millió
forint lesz a közkifolyók fogyasztási ára

az önkormányzat költségvetésében!
Közel kétszer annyi mint az előző év
ben. így természetes, hogyameglévő
utcai kutak közel felére csökkentését
tervezte be - a városfejlesztési bizottság
- egyeztetve a víz- és csatornamű veze
tésével. Elképzeléseik szerint ahol ez in
dokolt - idős, kispénzű beteg emberek
nél, méltányolva helyzetüket, segítséget
adunk és a házba történő bevezetés le
hetőségeit is mérlegeljük. Tudomásul
kell venni, hogy alakosság jelentős

többsége a vízért súlyos összeget fizet.
Akik a közkifolyókról hordják a vizet
- természetesen nem fizetnek a vízfo
gyasztásokért - ezek helyett a város fizet
ebben az évben közel 4 millió forintot.

Sajnos nagyon sokan azok közül akiknél
egyébként a víz be van vezetve - a saját
pénztárcájukon spórolva - a közkifo
lyókról hordják a vizet jószágitatások
ra, kerti locsolásokra, egyéb célra,
- egyszóval a város számlájára· fogyasz
tanak! Nem hinném, hogy ilyen nagyvo
nalúak lehetünk, ezért ha kb. felére
csökkentjük az utcai kutak számát, csak
fele mennyiségű vízfogyasztás, vízdíj
terhel majd. Kényszerhelyzet, kényszer
vízintézkedés, kérjük a megértést! Ter
mészetesen indokolt esetekben ha ezt
bejelentik - körültekintőek leszünk és
néhány esetben visszállítjuk, üzemelhe
tővé tesszük újból a kutakat.

Polgármester

ÉrdeklődniaPolgármesteri Hivatalban

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: 31-122

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének

Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

2óvódavezetői állásra
Apályázat benyújtásának határideje:

1991. június 10.

Az alkalmazás feltételei :
felsőfokú óvónőképző, 5év szakmai gyakorlat

Fogadóóra
Dr. Kulcsár László ügyvéd, ön
kormányzati képviselő minden
pénteken délután 3 órától 5 óráig
fogadóórát tart az ügyvédi mun-

kaközösségi irodájában
(Gyomaendrőd

Lenin út 187. sz. alatt)
Telefon: 31-404

~::::
ESKÜVŐ/RUHA KÖLCSÖNZÖ

DÉVAVÁNYA

Árpád út 27. "" Telelon: 123

í-G~ERMEKNAP
A MOZIBAN

Program
1991. május 26-án délután
2órától. Tűznyelő, bűvész, ze
nés játék agyerekekkel. Rajz
verseny, minden résztvevő

ajándékot kap.
4 órától mesemozi.

A 2. Sz. Általános Iskola

eladásra kínál

kb. 2000 db

új békéscsabai
·hófogó

tetőcserepet

28 forintos darabonkénti

áron, valamint kúpcserepet

55 forintos áron

Érdeklődni lehet:

a 31-311-es telefonszámon,

vagy személyesen

az iskola gondnokságán:

Hősök útja 45.

PÁLYÁZAT
A Kegyeleti Szolgáltató Kft.

Szekszárd

munkatársakat keres aGyomaendrődön
létesítendő kirendeltségére az alábbi

munkakörökben:
1fő üzletvezető

Feltételek:
jó szervező- és vezetőkészség

min. B. kat. jogosítvány, saját gépkocsi

temetés szolgáltatási dolgozók
Feladatok: (sírásás, halottszállítás,

temetés, stb)
Feltételek:

min. B. kat. jogosítvány
egészségügyi és munkaköri alkalmasság

A saját gépkocsi előny

Ajelentkezéseket írásban (életkor, iskolai
végzettség, eddigi munkahely, munkakör
megjelölésével) aGyomaendrőd Város

Polgármesteri Hivatala Igazgatási
Osztályának lehet megküldeni ahirdetés

megjelenését követő 15 napon belül
Ajelentkezők kiválasztása írásos kiértesítés

után, személyes meghallgatás alapján
történik

6



··

GYOMAENDRÓDI HíRADÓ

CSAK EGV
KÉRÉS _

Csak egy kérés és nem több. Fel
kérem városunk rendet, tísztasá
got és a szépet szerető lakosait,
tegyék rendbe a környezetüket.
Fogjanak gereblyét, kapát, sep
rűt és rendezzenek egy igazi ta
vaszi nagytakaritást a házuk,

portájuk előtt.

Fáradozásukat előre is
köszönöm.

Polgármester

Faragó Edina: Tanulmány>

1991. ÁPRILIS

...-.~ ....•._ ., - :· .· ~· .
l
1

!
:
f
i
i
!··i·····
!····:
:·····

1.. :
l •
~ _ ~._ _ ··.• ··..· ·· _ 0·

fél &-12
fél &-12
fél &-12
fél &-12
fél &-12

Amit aszemélyi igazolványról
tudni kell

Az érvényességi idő meghosszabbításáért be kell nyújtani:
- 2 db fénykép
- l db adatlap
- 30 Ft illetékbélyeg
Ha az érvényességi idő még nem járt le, de kérik a cserét, vagy ha

a személyi igazolvány rongált, de az adatok olvashatóak:
- 2 db fénykép
- 1 db adatlap
- 80 Ft illetékbélyeg
Ha a személyi igazolvány elveszett, vagy annyira rongált, hogy ada-

tai olvashatatlanok:
- 2 fénykép
- 1 db adatlap
- 30 Ft illetékbélyeg
- születési anyakönyvi kivonat
- házassági anyakönyvi kivonat
Ez esetben 1 hónapig érvényes ideiglenes személyi igazolványt

adunk ki. Ha ez lejárt, az álland~emélyi igazolvány kiváltásához
szükséges:

- 1 db adatlap
- 80 Ft illetékbélyeg
- születési anyakönyvi kivonat
- házassági anyakönyvi kivonat
Házasságkötés, illetve válás folytán bekövetkezett névvállozás

miatt a személyi igazolványt ki kell cserélni. Be kell nyújtani:
- 1 db adatlapot
- 2 db fényképet
- 30 Ft illetékbélyeget
A régi személyi igazolványt, az illetékes Polgármesteri Hivatalnál

már bejegyeztetett változással.

Az ÚTLEVÉL igénylése esetén szükséges
- 1 db útlevélkérő lap
- 2 db fénykép
- 1000 Ft illetékbélyeg
18. életévét még be nem töltött személy igénylése esetén mindkét

szülő jelenjen meg a rendőrhatóság előtt.

Akinek útlevelében benne van a viJágablak, az érvényesítéshez
- 1 db útlevélkérő lapot
- 1000,- Ft illetékbélyeget

és útlevelet kell benyújtania.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő

kedd
szerda
csütörtök
péntek

Gyomaendródi Rendórórs
Igazgatásrendészeti Csoport

Gyomaendrődi

diáksikerek
Két kislány ül velem szemben. Mindketten hetedikesek, a 2. Sz.

Általános Iskola tanulói. Március 23-án, Békéscsabán részt vettek
a megyei rajzversenyen, ahol szép eredményt értek el. De beszélje
nek erről inkább ők maguk:

Forgó Edina:
- Én inkább a Szilviáét mondom: második lett, mege!őztüka tago-

zatos iskolás gyerekeket.
Nagy Szilvia:
- Edina érte el az első helyezést.
- Miért pont rajzversenyen indultatok?
N. Sz.: Egyrészt erre nem kellett különösebben tanulni. Másrészt

tanárunk, Honti Jutka néni nógatott bennünket, hogy mindenképpen
induljunk el.

- Milyen volt a verseny hangulata?
F. E.: Rendkívül barátságos, ha valakinek hiányzott valami esz

köze, bátran kölcsönkérhette bárkitől.

Naspolyát kellett rajzolnunk. Egy tanulmányrajzot és egy asszociá
ciós rajzscrozatot készítettünk.

N. Sz.: Nekem nem volt ilyen jó a hangulatom. Én nem szeretek
versenyezni, feszült, ideges vagyok előtte is és közben is. A végén már
el sem akartam menni Békéscsabára.

- Milyenek az iskolai rajzórák?
N. Sz.: Teljesen mások, sokkal kötöttebbek. Én főleg a műszaki

rajzot nem szeretem.
- Milyen tárgyakat szerettek még?
F. E.: A matematikát és a nyelvtant.
- Hogy fogadták az osztályban a sikereket?
N. Sz.: Volt, akinek tetszett a rajzunk, de voltak olyanok is, akik

nem tartották nagy dolognak ezt az egészet.
- Milyen céljaitok vannak?
F. E.: Gimnáziumba szeretnék menni, utána valamilyen egye

temre, valamilyen tervező szeretnék lenni.
N. Sz.: Én is szeretnék továbbra is a rajzzal foglalkozni, de valószí

nűleg maradok itthon gimiben, mert - ismerem magam - a kollégium
ban elkutyulnék.

Gratulálunk a két kislánynak a szép sikerhez és természetesen
Honti Judit tanárnőnek is tanítványaihoz.

. ..és még egy szép diáksiker:
Április 21-én Békéscsabán rendezték meg a megyei Mozart-zongo

raverseny!. A versenyen a gyomaendrődi Hunya Krisztina korcso
portjában a harmadik helyezést érte el. Neki is, és tanárának, Nagy
Editnek is gratulálunk a szép sikerhez. Valuska
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FIGVELEIVI !
Gallyazzunk!

Miért nincs
bizományi áruháza

városunknak?
Rongyosbutikok, bálabutikok nyílnak lép

ten-nyomon. Sokan járnak ezekbe vásárolni,
hiszen a bálás árun nem is látszik, hogy olyan
használt lenne, ráadásul jóval kevesebbe ke
rül, mintha áruházban vásárolná az ember.
A minap benn jártam a Pájer és Szabó-féle
boltban, s ott szegezték nekem a kérdést: Mi
ért nincs bizományi áruház a városban?

Mint Szabó Lajosnétól megtudtam, nap
mint nap mennek be hozzá olyanok, akik
a saját használt ruhájukat adnák el, csakhogy
ne kelljen a szemétbe dobni, eiégetni, vagy
fillérekért eladni a MÉH-be, hiszen vannak
olyan ruhák is, melyeket csupán kinőttek,

vagy - urambocsá - kihíztak volt tulajdono
saik. Legközelebb meg csak Szarvason, majd
Békéscsabán van bizományi. Oda meg aztán
végképp nem éri meg elvinni a holmit, hisz az
útiköltség sokba kerül. Ha lenne helyben ...

De nincs. Nos, kedves Vállalkozó, íme egy
újabb ötlet, hová fektesse a pénzét!

Városunkban a közelmúltban a TI
TÁSZ gyomaendrődi kirendeltsége ál
tal végrehajtott gallyazás igen nagy el
lenérzést keltett. Az áramellátás bizton
sága, a vagyon- és életbiztonság veszé
lyeztetettségének megszüntetése miatt
gallyazási munkákat kell végeznünk
a város kiterjedt területén, főbb útjain,
közterületein. A magánterületen lévő

bekötő villamosvezetéket veszélyeztető
fák esetén felhívjuk a tulajdonosok fj

gyeimét a gallyazás elvégzésére. Van
nak olyan útjaink (Hősök, Áchim), ahol
a több éve nem kezelt fák csak jelentős

beavatkozással biztosíthatnák a zavar
talan áramellátást. Ez nem csak szak
mai, hanem városképi, esztétikai gon
dot is jelent. Sajnos az ilyen mérvú be
avatkozásért épp a lakosság ellenérzése
miatt nem akadt egyszemélyű felelős-

ségvállaló. Többszöri egyeztetés után
a képviselő-testületet tájékoztattam és
kértem fel arra, hogyaVárosvédő

Egyesület, Városépítő Bizottság, TI
TÁSZ, Műszaki Osztály, Városfejlesz
tési Iroda, kertész szakember közösen
kialakított javaslatát hagyja jóvá, illetve
döntsön a fák kérdésében.

Tisztelettel felkérem városunk lakóit,
hogya gallyazási munkákat ingatlanu
kon végezzék el, a közterületi gallyazási
munkákat megértéssel vegyék tudomá
sul. Tisztában vagyok azzal, hogy most
nem népszerű, de szükséges beavatko
zást végre kell hajtanunk, de a további
kialakulásával esztétikailag megfelelő

vé és az áramellátás szempontjából biz
tonságosakká válnak városunk fái.

Tamási Józsefné
irodavezető

REJTVÉNY
A múlt havi számunkban megjelent rejtvényekre helyes

megfejtés nem érkezett.
Ahelyes megoldás akövetkező:

Képrejtvény: árpadara, kazánház

1-' 1::1
2. [J-Cr

Ehavi képrejtvényünk:

=vXL
\I ,,.,

Gyufajátékok:

FELHívÁs
MOZGÁSSÉRÜlTEKNEK!

A Mozgássérültek Állami Szociális Intézete az
1991-92-es tanévben ismét szeretne nőiruha

készítő szakmunkásképzést indítani, az 51. Sz.
Mező Imre Ruhaipari Szakmunkásképző Inté
zetben (Bp., Marcibányi tér 3.) Kérjük, ameny
nyiben tudomásuk van olyan mozgássérült fi
atalokról, akik mozgásállapotuk, kézügyessé
gük, illetve értelmi képességeik alapján bei1
leszthetők lehetnek a képzésbe, vegyék fel
a kapcsolatot az alábbi címmel:

Mozgássérültek Állami Intézete Vizsgáló Cso
portja, 1022 Budapest 11., Marcibányi tér 3.
Telefonszámok: 1-154-044

1-154-756/29 mellék Sápszky
Vilmos csoportvezető

J. /.Sl~
\/\/-

ASZTAL.
S

Az Intézet ezzel a képzéssel (15-18 fő számára)
azokon kíván segíteni, akik az integrált okta
tásba bekerülni nem tudnak. 4.

Dr. Rácz László
megyei főorvos

A megfejtéseket május 1D-ig nyílt levelezőlapon küldjék
be a szerkesztőségbe. A helyes megfejtést beküldők kö

zött könywásárlási utalványt sorsolunk ki
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Mi lesz a volt úttörőtábor sorsa?
Az elmúlt hetekben pletykákat, találgatá

sokat lehetett hallani a sportpálya mögötti tá
borral kapcsolatban. Van, aki azt mondja,
elkótyavetyélik a tábort, mások vagyonát
mentésről beszélnek, még mások tudni vélik,
hogy a sportkör veszi kezelésbe. Mi hát az
igazság?

Mivel a legtöbb hír a tábor és asportkör
kapcsolatáról szólt, Janovszky Györgyöt kér
deztem először:

- A tábor jelen pillanatban a GYEFISZ
használatában van. A GYEFISZ, mint tu
risztikai szakosztály, önállóan kíván működ

ni a sportkörön belül. A sportkör erre termé
szetesen nem mond nemet, hiszen egy sport
ágrói van szó. Tiszteletben tartjuk természe
tesen azt, hogy ők továbbra is tanulóknak,
fiataloknak adjanak táborozási lehetőséget,

s természetesen a befolyó összeggel is ők gaz
dálkodnának továbbra is.

Az önkormányzat támogathatná ezzel a
sportkört, hogy a tábor kezelői jogát neki ad
ja, hiszen az egyéb támogatás mértéke kicsi.

A tábor használata mellett biztosítanánk
a sportpályák ingyenes használatát. Ha nem
mi kapnánk a tábort, úgy kénytelenek len
nénk pályabérleti díjat kémi, hiszen a fenn
tartás nekünk is pénzbe kerul.

- A tábor eddig önfenntartó volt. Ezután
is így lesz? Mert ha igen, a Sportkörnek ez
nem jelent pluszbevételt, a befolyt összeget
ezután is a bővítésre, fenntartásra kellene
fordítani.

- így van, ez így is maradna. Azonban ne
künk is a vállalkozások irányába kell elmoz
dulnunk, s - bár erről nem akarok előre bő

vebben beszélni - tervezzük, hogy esetleg
a táborlakók étkezését is "házon belül" olda
nánk meg. Nekünk ez itt jelentene hasznot.

Mi az ajánlatainkat kapcsoltan tennénk,
de ha valaki a pluszszolgáltatásainkat nem
akarja igénybe venni, természetesen nem
erőltetnénk.

Kérdésemmel jelkerestem Timár Gyöngyi
jegyzőt is:

- A tábor jogilag hivatalos helyzete jelen
pillanatban a Földhivatal szerint: a magyar
állam tulajdonában van, és a KISZ a kezelő

je, ugyanis a tulajdonJapon nem futott végig
a néwáltoztatás. Természetesen ezt jogilag
le kell rendezni, a tulajdonlapon ezeket a vál
tozásokat át kell vezetni. A mostani kezelő

je, a valós kezelője a GYEFISZ. A kezelői

jog kerult át hozzájuk, mint jogutódhoz.
A tények ezt mutatják.

Az elképzelésekről is hallottunk. A Gyo
maendrődi Sportcsanoknál egy Ifjúsági és
Turisztikai Szakosztályt hoznánk létre, en
nek keretében működne a tábor, ők intéznék
a tábor összes ügyét. Erre ők valamilyen tá
mogatást - legjobb tudomásom szerint 
megpályáztak.

Ok szóban elkötelezték magukat amellett,
hogy ifjúsági és gyermekcélokat fog szolgálni
a tábor. Az általuk adottinformációk alapján
azt tudom mondani, hogya már megszerve-

zett táborokat, amelyek elsősorban iskolák
céljait szolgálják, lebonyolítják és ilyenek
nek a továbbiakban is helyt adnak.

- Eladható lesz-e a tábor?
- A helyi önkormányzatokról és az önkor-

mányzatok vagyonáról szóló törvénytervezet
- még sajnos csak tervezet szinten van - a he
lyi önkormányzatok területén álló állami in
gatlanok tulajdonjogát úgy fogja várhatóan
rendezni, hogy azok az önkormányzat tulaj
donába kerülnek. így a tábor az önkormány
zat tulajdonába fog kerülni, s ezután a keze
lői jogot is rendezni kell vagy úgy, hogy az
eddigi gyakorlatot jóváhagyja, vagy úgy,
hogy azt másképp alakítja ki.

Tehát mindenképpen az önkormányzati
képviselő-testület elé fog kerülni a tábor
ügye, de meg kell várni a tulajdonviszonyt
rendező törvényt. Az biztos, hogy a tábor az
önkormányzaté lesz, a kezelői jogot akkor
kell eldönteni. A kezelő lehet a sportkör, le
het különböző egyesület, külön vállalkozást
hozhat erre, iskolának adhatja, irányíthatja
közvetlenül, mint önálló, vagy részben ön
álló intézményt - több alternatíva kínálko
zik. De a cél, hogy a tábor ezután is ifjúsági és
gyerekcélokat szolgáljon.
, A tábor sorsa tehát még korántsem dőlt el.

Ugy gondolom, akkor lesz érdemes újra be
szélni róla, ha megszületik az a bizonyos ön
kormányzati törvény. Addig is megnyugod
hatunk: mindenki célja, hogy a tábor a fiata
loké maradjon. V. L.

Lesz-e aKnerben privatizáció?
Beszélgetés Szász Imrével

A Békés Megye Hírlap április 3-i szá
mában olvashattunk egy cikket, misze
rint a Békéscsabai Kner Nyomda április
l-től részvénytársaságként működik.

IMennyiben érinti ez a gyomaen ődi üzem

tevékenységét?

- nyen formában a mi átalakulásunk
már január l-én megtörtént, csak mi
nem részvénytársasággá, hanem kft.-vé
alakultunk. Ez lényegesen nagyobb füg
getlenséget jelent, hiszen a munkaválla
lástól kezdve a számlázásig mindent
önállóan intézünk.

ITavaly el akartak válni a békéscsabai

nyomdától ...

- Ez már többször szóba került, hi
szen eléggé erőltetetten lett egyesítve
annak idején a két üzem. De ez a mosta
ni kft.-vé alakulás sem jelent szétválást,
hiszen a tulajdonos és az alapító a Bé
késcsabai Kner Nyomda.

IA békéscsabai vállalatnál részjegyeket le

het majd vásárolni. Ónökre érvényes-e ez?

- Nem, miránk nem érvényes. Majd
ha a mi privatizációnk is napirendre ke
rül- amit ugyanaz a francia bank végez,
mint a békéscsabai üzemnél-, akkor le
het erről beszélni.

IMikorra várható a gyomai nyomdaüzem

privatizációja?

- Nehéz megmondani, jó, ha ebben
az évben valami elkezdődik. Szerintem
az idén ez nem fog végbemenni, legfel
jebb valamiféle puhatolózó tárgyalások
indulhatnak meg. De az is lehet, hogy
hirtelen változás jön, és már az idén le
zajlik a folyamat.

IAz Önök ro profIlja maradt a könyvnyom

tatás?

- Igen.

I
Nem is akarnak ezen változtatni, hiszen

a könyvkiadás, könyvnyomtatás manapság

nem tartozik a kimondottan jó üzletek

közé?

- Túl sok változtatást nem tudunk
véghezvinni, de nem azért, mert nem
akarjuk. Minden berendezésünk a
könyvnyomtatáshoz van beállítva. Amit
ezen belül lehet, megtesszük. Próbáljuk
szélesíteni profilunkat, csinálunk olyan
dolgokat is, amiket eddig nem csinál
tunk. Például színes nyomású könyve
ket, bár ehhez sincs meg a megfelelő

technikai feltétel, de ezt szaktudással,
hozzáértéssel próbáljuk pótolni. Ügyvi
teli nyomtatványokat készítünk, lakos
ságiszolgáltatást végzünk, de a fő profil
egyértelműen a könyvnyomtatás ma
radt.

IAz ÁFÉSZ-nyomdajelenthet-e konkuren

ciát?

- Csak olyan értelemben, hogy né
hány jó szakembert elvitt tőlünk az el
múlt időszakban. Ezeket az embereket
sajnáljuk, néhányat visszavennénk kö
zülük, de a többségük heiyét betöl
töttük.

És mi is a létszámcsökkentés felé haj
lunk.

IMilyen eredménnyel zárták az elmúlt esz

tendőt?

- 14877 OOO Ft nyereséggel.
I Mire számítanak ez év végére?

- Ehhez jósnak kellene lenni. Az első

félévünk nem lesz rossz. Elég munkánk
van, így már csak dolgozni kell.

IAkkor ezek szerint létszámcsökkentéssel

nem is számolnak?

- Drasztikus létszámcsökkentéssel
nem, de azokon a helyeken, ahol egyér
telműen létszámfelesleg van, ott néhány
főtől meg kell válnunk.

I Régebben három müszakban dolgoztak ...

- Kezd most már újra beindulni,
élénkült valamennyire a forgalom. Az
első két hónap nem volt túl erős, de
márciustól már kezd fölfutni a termelés.

I Köszönöm a beszélgetést!

V. L.
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Az Agrárszöve1:ség felhívása
Gyomaendrőd mezőgazdaságból élő polgárai részére

A különböző érdekvédelmi szerveze
tek kormánnyal folytatott tárgyalásai
eddig nem sok eredményre vezettek.
Ha aZ Antall-kormány nem változtat
a mezőgazdasági politikáján, akkor
1991-ben a mezőgazdasági nagyüzemek
90%-a tönkremegy, és több mint fél mil
lió ember válhat munkanélkülivé. Ezt
követően nem lesz gond az élelmiszer
export, mert még a belföldi fogyasztást
sem tudja biztosítani a magyar mező

gazdaság.
Fújja a sajtó a kormány véleményét,

hogy nem lehet eladni a Szovjetunióba,
mert nem tud fizetni. Értelmes ember
ezt nem tudja elfogadni, mert az az or
szág, ahol több millióan éheznek, biz
tos, hogy az élelmiszert akarja először

megvásárolni lakosai számára. Ha
a 2-2,5 millió tonna kőolajért élelmi
szert ajánlanánk fel, a hazai élelmiszer
felesleg tízszeresét is el lehetne adni
a Szovjetunióba. Sajnálatos, hogy a je
lenlegi kormányban és parlamentben
nincs öt ember, aki értene a mezőgazda

sághoz, de még az FM-ben is csak keve
sen láttak élő tehenet.

Az uralkodó kormányt adó pártok
nak nem jutott eszébe, hogyameglévő
adottságokat, a nagyüzemi termelési
alapot kell még jobban kihasználni, így
meg lehetett volna duplázni a mezőgaz

dasági exportot dollárba számítva. Ez
zel szemben elérkeztünk ahhoz a hely
zethez, hogy a mezőgazdaságot romba
döntik, szétzüllesztik. Ma már a mező

gazdaság dolgozóinak kezéből kicsú
szott a saját személyes sorsuk alakítása.
A baloldali beállítottságú vezetők bíz
nak valamiféle fordulatban (csodára
várnak), az agrárértelmiség pedig be
bújt a "krumpliverembe", merjük re
mélni, hogy minél előbb kijön onnan.
Az Agrárszövetség, mint párt felvállalja
a jelenlegi mezőgazdaságban élő és eh
hez a tevékenységhez kapcsolódó em
berek politikai érdekvédelmét.

Programunk a következő:

- A rendszerváltás szerves fejlődés

jegyében történjen meg, a politika ne
uralkodjon el a szaktudás felett.

- A tulajdonviszonyok mielőbbi átfo
gó rendezése.

- A sorsfordító lehetőségek elmu
lasztásáért az uralkodó pártokat a hata
lomban való részesedésük arányában
minden pártot felelősségterhe!.

- A tulajdonviszonyok rendezetlen
sége miatt a gazdasági rendszerváltás
még el sem kezdődött. A kormánynak
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nincs hiteles, a társadalom által elfoga
dott gazdasági elképzelése.

- Képviseli és követeli, hogya földtu
lajdonulás kérdései egy nemzeti kon
szenzussal elfogadott általános tulajdo
ni viszonyú rendezés keretében azonnal
kerüljenek napirendre. E rendezés leg
fontosabb alapelvei: mezőgazdasági ter
melés folyamatosságának biztosítása,
egy korszerű mezőgazdaság kialakulá
sának követelményei, beleértve az
Európába illeszkedő intézményrend
szert is.

A munkájukkal jelenleg is a földhöz
kötődő emberek földtulajdonhoz jutta
tása, érdekeinek az elsődleges figyelem
bevétele. A múlt sérelmeinek erkölcsi
és az ország teherbíró képességéhez iga
zított anyagi orvoslása legyen. A tulaj
donrendezéssei párhuzamosan kerüljön
sor új földtörvény , a szövetkezeti tör
vény, a halászati, vadászati, erdő- és
számviteli törvény, valamint az agrár
rendtartás megalkotására.

Az Agrárszövetség arra törekszik,
hogy ezen alapkérdések rendezése után
olyan agrárpolitika valósuljon meg,
amely középpontjába az embert állítja.
A mezőgazdaságban dolgozó emberek
nek függetlenül a munkavégzés szerve
zeti kereteitől, munkájuk alapján min
dig biztos megélhetést kell találniuk. Az
Agrárszövetség olyan társadalmat akar,
amelyben csökkenthető a családi és fog
lalkozási hátrányokból adódó esély
egyenlőtlenség. Elfogadjuk, hogy az
ember élelmiszerrel és energiával való
ellátása elsődleges fontosságú, azonban
a természet ökológiai egyensúlyának
megőrzését rögtön a második helyre,
a termelési folyamatok gazdaságossági
szempontjai elé helyezzük. Mindezen
célok elérése érdekében az Agrárszö
vetség pragmatikus programpárttá ala
kult és konstruktív ellenzési szerepet
vállal, egyben készül a következő képvi
selői és önkormányzati választásra, és
helyet követel súlyának megfelelően

a hatalombó!. Az Agrárszövetség arra
törekszik, hogy e tárgyban, és minde
nekelőtt a mezőgazdaságban érintettek,
a falu és a vidék érdekeinek adjon
hangot.

1991. március 20.

Tisztelettel értesítjük az érdeklődő

ket, hogy a gyomai és endrődi részen
a tagcsoportok megalakultak, amennyi
ben szimpatizál a programunkkal, vagy

patronálja is, kérjük, hogy a gyomai ré
szen Fülöp Zoltán, a Győzelem Tsz fő

mérnökénél, az endrődi részen pedig
Turcsányi Miklós, a Béke Tsz villany
szerelőjénél szíveskedjen jelezni szán
dékát.

Agrárszövetség helyi szervezete

ANYAKÖNYVI HíREK _

Örvendetes, hogy sok kisgyermek szüle
tett városunkban: Fülöp Máténak és Megyeri
Angéla GabrielIának Cintia, Sipos Józsefnek
és Csavajda Teréziának Ágnes Mária, Uhrin
Lászlónak és Püski Évának Éva nevú kislá
nya, Csőke János Józsefnek és Homok Ilo
nának Zsolt, Lukács Bélának és Csúvár And
re~ak Béla, Sárvári Zoltánnak és Adamik
Judítnak Zoltán Tamás nevú kisfia született.

Sok örömet és jó egészséget kívánunk
a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.

Sajnos, halálesetekről is be kell számol
nunk. Hozzátartozóik és ismerőseik gyászol
ják Dancsó Árpádné Igrécz Máriát (1903), és
Hanyecz Donát (1947).

A gyászolók megnyugvását segítse e vers:

PILINSZKI JÁNOS

Te győzz le
Te győzz le engem, éjszaka!
Sötétben úszó és laza
hullámaidra lépek.
Tűnődve benned görgetik
fakó szívüknek terheit
a hallgatag szegények.

A foszladozó világ felett
te változó és mégis egy,
szelíd, örök vigasz vagy;
elomlik minden kívüled,
mit lágy erőszakod kivet,
elomlik és kihamvad.

De élsz te, s égve hirdetik
hatalmad csiJlagképeid,
ez őszi, néma ábrák:
akár az első angyalok,
belőled jöttem és vagyok,
ragadj magadba, járj át!

Feledd a hűtlenségemet,

legyőzhetetlen kényszerek
vezetnek vissza hozzád;
folyam légy, s rajta én a hab,
fogadd be tékozló fiad,
komor, sötét menyország.



GYOMAENDRÓDI HíRADÓ 1991. ÁPRILIS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RENDŐRSÉGI OLDAL

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hírek KRESZ-TOTÓ

Fékezd magad!!

Örizetbevétel mellett indított eljárást a rendör
ség H. Lajos gyomaendrödi lakos ellen, mert 1991.
március 19-én 16 óra körüli idöben a tulajdonát ké
pezö Dacia személygépkocsival- feltehetöen szán
dékosan - elütötte B. László kerékpárost.

1991. március 27-én az éjjeli órákban a rendör
járőr Gyomaendröd külterületén a 46. sz. főútvo

naIon igazoltatta a személygépkocsival közlekedö
L. Ferenc ceglédi lakost, aki a gépkocsijában nagy
mennyiségú autóalkatrészt és háztartási tisztítósze
reket szállított. A személygépkocsi vezetöje az áruk
eredetéröl hitelt érdemlöen nem tudott nyilatkozni,
ezért öt a járör elöállította.

Ügyében örizetbevétele mellett az eljárás folya
matban van.

A rendőrség kiderítette, hogy a kocsiban talált
tárgyakat a Békéscsaba-Gyoma közt lévö "VAN
LESZ" boltbóllopták el, értéke kb. 200 ezer Ft.

1991. április l-én 14.30 órakor Gyomaendröd
belterületén a Lenin u. 134. sz. közelében R. Sán
dor gyomaendrődi lakos a tulajdonát képező Tra
bant személygépkocsival nem az út és látási visze
nyoknak megfelelöen közlekedett, valamint- felte
hetőleg ittassága miatt- az út menti árokba hajtott.

Ügyében az eljárás vezetöi engedélyének bevo
nása mellett folyamatban van.

1991. március 21-röl 22-re virradóan ismeretlen
tettes ablakbetörés módszerével betört a Dévavá-

Itt a tavasz, gyönyörű az idő, és sok
a frisss jogosítványnyal rendelkező kis
motoros fiatal. Hol egyedül, magányo
san, hol csoportban tűnnek fel a város
utcáin.

Kedves Fiatalok! A száguld~csodá

latos érzés, magával ragad. Aki egyszer
megérzi a rohanás örömét, sosem felejti
el. Azonban ne feledjétek, hogy a két
kerék nem túl biztonságos, különösen,
ha gyorsan pörög. Ráadásul útjaink sem

nya, Lenin út - Deák út sarkán lévő ABC-áruház
ba, onnan kb. 10000 Ft értékben szeszes italt, do
hányárut és élelmiszert tulajdonított el.

A bevezetett rendöri intézkedések során megál
lapítást nyert, hogy a búncselekmény elkövetésével
alaposan gyanúsítható B. János füzesgyarmati és
Cs. L. János dévaványai lakosok.

Ügyúkben az eljárás őrizetbevétejük mellett, fo
lyamatban van.

Auer György rendör százados

1991. április 5-én 6 óra 40 perc körüli időben

Gyomaendröd és Dévaványa között G. Mihály dé
vaványai lakos a tulajdonát képezö KI 11-50 frsz.-ú
POLSKI FIAT típ. személygépkocsival egy balra
ívelő útkanyarulatban az úttestről az árokba haj
tott, majd villanyoszlopnak ütközött.

A baleset következtében a személygépkocsi ve
zetöje súlyos sérülést szenvedett, valamint kb.
150000,- Ft anyagi kár keletkezett.

A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamat
ban van.

1991. április 6-ára virradóan ismeretlen tettes.
vagy tettesek betörtek a Gyomaendrödi Polgármes
teri Hivatalba és az irodákban kutatást végzett.

A betörés körülményeinek tisztázása folyamat
ban van.

olyan jók, s egy-egy előre nem látott
lyuk vagy kődarab végzetes következ
ményekkel járhat. Ezért hát - saját ma
gad és mindannyiunk érdekében - "fé
kezzétek" magatokat! Mielőtt körbe
csavamátok a gázt, gondoljatok a hol
napra! Legyen a kezetek mindig a fé
ken, hogy időben meg tudjátok állítani
járműveteket!

Nyugodt és biztonságos közlekedést
kívánunk!

'!=."II.'I1'"

1. O O A rendör jelzése a 2.sz. jármű részére a
forgalomirányít6 fényjelzö készülék ,.teli
zöld" jelzésével egyenértékű.

2. O O Ködfénysz6r6t csak bekapcsolt tompítoll
fénysz6r6val együtt szabad használni.

3. O O Az ábrán láthat6 gépkocsi szabályosan
várakozik.

Tisztelt Olvasó!

A KRESZ-TOTÓ megfejtését legké
sőbb május 5-ig küldje be a szerkesztő

ségbe. A helyes megfejtők között
könyvvásárlási utalványt sorsolunk ki.

VÁROSI GYERMEKNAP

A Déryné Művelődési Ház városi gyermeknapot szervez
május 18-án a régi endrődi piactéren neves művészek közre
működésével.

Reggel 9 órától műsorszámok, vetélkedők követik egy
mást.

A rendezvényt lapzártáig a következő gyomaendrődi válla
latok, intézmények, magánszemélyek támogatták.

ENel, Győzelem Tsz, Pájer Sándor, Hőtechnikai Vállalat,
PRAKTIK Kisszövetkezet, ÁFÉSZ, Fa- és Építőipari Szövetke
zet, MÁG Fatelep, Kner Kft., Béke Tsz, Körösi Állami Gazda
ság, Szabó Ipari Szövetkezet, Idősek Klubja, Körösi Sütő- és
Édesipari Vállalat, DY-WA Kft.

Megyénkben az egyik leggyakoribb baleseti ok a sebesség helytelen
megválasztása, a gyorshajtás.

A tavasz közeledtével egyre több gyorshajtással kell számolnunk.

Jó lenne, ha e kép figyelmeztetne,
s ez a jóslat tévesnek bizonyulna!
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