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Sportcsarnok 1993. április hó
Kispályás Labdarúgó Kupa "Kis János" halálának emlékére

Minden nap 17-18 óráig

A SPORTFARSANG '93-at,
amelyet a kézi- és röplabdások szerveztek,
a MATRÓZ KFT., aKNERNYOMDA

és SZERETÓ BÉLA
támogatta

Köszönjük!

Aprilis 5-9. tavaszi szünet
Naponta 9-13-ig játékos vetélkedő
Aprilis 8-án Belépő 30 Ft

9-13 óráig játékos vetélkedők
13 órakor tombola

15-17 óráig labdajátékok
17-19 óráig kispályás labdarúgás
Aprilis ll-én NBIII röplabda 11 óra

Gyomaendrőd- Nyíregyházi Sportula
április 24-én "Küzd a kakas"
8 óra megyei asztalitenisz-sakkverseny
április 30-án 11 óra NBIII röplabda

Gyomaendrőd- Nyíregyházi Tanárképző
Május 1. Sportnap.

1993. június 6.
Mezőhegyes-Gyomaendrőd

1993. május 30.
Gyula-Gyomaendrőd

1993. május 23.
Gyomaendrőd-Békés Colors

1993. május 16.
Orosháza-Gyomaendrőd

1993. május 9.
Szeghalom-Gyomaendrőd

Kondoros;-Gyomaendrőd

1993. április 25.
Gyomaendrőd-Köröstarcsa

1993. május 2.
Gyomaendrőd-Békés Colors
Gyomaendrőd-Mezőberény

lví-
eg- MAGYAR RÖPLABDASZÖVETSÉG
wl- NB/II női keleti csoport tavaszi forduló
.őr-

aeg I. forduló
od- 1993. II. 27-én: 11 óra Nyíregyházi TK-Richveisz SE
. 18 28-án 10 D. Biogal SE-Debreceni SI

11 MEAFC-Nyíregyházi Sportula
sig- 11 Gyoma TK-Békéscsaba (3:2)
~ és II. forduló
fel- 1993. III. 5-én: 17 Debreceni SI-Nyíregyházi TK.
~fe- 6-án: 12 Richveisz SE-Békéscsaba

ok-
7-én: 10 Ny.házi Sportula-D. Biogal SE

ök, III. forduló

iért
1993. III. 12-én: 17 Ny.házi TK-Ny.házi Sportula

ga- B-án: 11 Gyoma TK-Richveisz SE (1:3)

vős
13 Békéscsaba-Debreceni SI

rét, 14-én: 11 MEAFC-Eger SE

uk, IV. forduló
1993. III. 20-án: 11 Debreceni SI-Richveisz SE

aró 11 Eger SE-D. Biogal SE
lek 13 Nyh. Sportula-Békéscsaba

21-én: 11 MEAFC-Gyoma TK (1:3)
Ital V. forduló

1993. III. 27-én: 11 Gyoma TK-Debreceni SI
'réz 11 Nyíregyházi TK-Eger SE
'ője 11 Richveisz SE-Nyh. Sportula

28-án: 10 D. Biogal SE-MEAFC
VI. forduló
1993. IV. 3-án: 11 Eger SE-Békéscsaba

4-én: 10 Nyh. Sportula-Debreceni SI
11 MEAFC-Ny.házi TK (E) 4 kollé-

giumpályán
12 D. Biogal SE-Gyoma TK

VII. forduló
1993. IV. 17-én: 10 Ny.házi TK-D. Biogal SE

11 Gyoma TK-Nyh. Sportula
~eg- 11 Richveisz SE-Eger SE

13 Békéscsaba-MEAFC
VIII. forduló
1993. IV. 24-én: 11 Eger SE-Debreceni SI

25-én: 11 MEAFC-Richveisz SE
12 D. Biogal SE-Békéscsaba

IX. forduló
1993. IV. 30-án: 17 Debreceni SI-MEAFC

18 Gyoma TK-Ny.házi TK
V. l-jén: 11 Richveisz SE-D. Biogal SE

13 Békéscsaba-Ny.házi TK
2-án: 11 Ny. Sportula-Eger SE

11 Eger SE-Gyoma TK

ola,
ium
~va

'Usa
IYU

olai

A SPORTBÁL TÁMOGATÓI
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak akik támogatták ezt a rendezvényt tombolatárgyakkal.

- Póló Kft. - Fa és Építőipari Szöv. - Timár Ernő
- CORVO BIANKÓ Schuk BT. - Dávid Mátyás - Rózsa presszó
- Szakálos Ernő - ÁFÉSZ - Levente Györgyné
- Raichle Sport Kft. - Sportcsarnok - CSIPET bolt
- Farkas Károlyné - Ugor Csaba - Szetteli Béla
- Koldus és Királyfi üzlet - Körös Kft. - Bier-non-stop
- Vöröskereszt - Szendrei Dóra - Pájer Sándor
- Lakatos Gyula - ENCI - Kner Nyomda Kft.
- Nyúlcipő - Szerető Béla - 617. Szakmunkásképző és Szakközép-
- Hunya István - Hami Kutya shop iskola

Adám Gyöngyi ügyintéző













































Tisztelt Hajdú Úr!

1993. május ll-én 21 órától 1993. má
jus 12-én 9.28 óráig én voltam a Katona
József MűvelődésiKözpont igazgatója.
(Ez alatt kellett volna bizonyítanom?)

Ugyanis 1993. május 12-én 9.29 óra
kor telefonált Csorba Csaba jegyző,

hogy a szavazás nem voltjogszefŰ,mert
nem volt meg a MINÖSÍTETI TÖBB
SÉG, ezért meg kell ismételni, majd ta
nácsolja, hogy nebogy febnondjak je
lenlegi munkabelyemen.

E nap délutánján kezembe kerül a
polgármester levele: Íme az iromány:

N

1993. MÁJUS

EB

Május 14-én a rendkívüli testületi ülé
sen dr. Kovács Béla és Knapcsek Béla
kivételével jelen vannak a képviselők.

Dr. Frankó Károly polgármester szé
gyenkezve közli, hogy a múltkori ülés
büféjének becsületkasszájából 400 Ft
hiányzik.

Majd néhány bejelentés után kifejti,
hogy Hajdú László személye, magatar
tása alkalmatlan a város első számú mű

velődési intézményének vezetésére.
A szakbizottság se nagyon ajánlotta, te
hát ismételten javasolja az egyetlen pá
lyázat elutasítását. Hozzáfűzi azt is,
hogy mint a Gyomaendrődi Híradó
szerkesztőjeaz utóbbi két hónapban ve
le, a felelős kiadóval nem beszéltem
meg a kiadásra szánt újságcikkeket. Dr.
Farkas Zoltán alpolgármester, a Kultu
rális Bizottság elnöke szerint H. L., aki
bohém természete, dörzsöltsége, va
gánysága révén ALKALMAS e poszt
ra. Nem az, akinek szájában megaiszik
a tej. Közben megjön Pocsaji Zsolt és
szót kér: Öt rosszul megfogalmazott
kérdést intéz hozzám, amelyek közt
ilyen RÁGALMAK is helyet kapnak,
hogy én egy listát lobogtatva a Művelő-

(Folytatás az 5. oldalon)

A Képviselő-testület 1993. május ll-i,
a Katona József MűvelődésiHáz igazga
tói állására kiírt pályázat elbírálása so
rán hozott testületi döntéssel kapcsola
tosan GyomaendrődVáros Jegyzője ki
fogással élt.

Ennek megfelelően a Képviselő-tes

tület tagj ait rendkívüli ülésre hívom ösz
sze 1993. május 14-én du. 13 órára a Vá
rosháza Kistermébe.

Kérem, hogya rendkívüli ülésen a
minősített tőbbségű szavazás szüksé
gessége miatt feltétlen szíveskedj en részt
venni.
Gyomaendrőd, 1993. május 12.

dr. Frankó Károly
polgármester
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szerűség a Katona József Művelődési

Központban váljék konstanssá.
Felvetik azt is, hogyapályázatomban

sok-sok felsorolt program megvalósítá
sára honnan szerzek pénzt, én vázolom,
hogy a Magyar Tekeszövetség vezetőjé

nek jóvoltából a Művelődési Központ
udvarán egy 14 nap alatt felépülő kétsá
vos automata tekepályát létesítenék sö
rözővel, amely 1-2 év alatt meghozná az
árát és utána csak nyereséges lenne.
(Erre senki sem reagál!)

Jenei Bálintnak azt válaszolom, hogy
azért pályázom sok helyre, mert ez
a hobbym, és néhány dologhoz érzek te
hetséget. Majd felfokozott idegállapot
ban, elsősorban a polgármester úr han
gulatkeltő és hitelrontó kiszólásai miatt
VISSZAVONOM a pályázatot, az alábbi kí
sérő szöveggel:

Nekem van önérzetem, önbecsülé
sem, rólam egy újabb testületi ülésen
(mert közben javasolja Szerető Béla,
hogy a szavazást el kell napolni, mivel
nincs jelen dr. Farkas Zoltán a kulturá
lis Bizottság elnöke, aki illetékes a bi
zottsági ülésen, elhangzottak tolmácso
lására) ne csámcsogjanak.

Hiszen eddig is. egyeseknek (lásd szer
kesztői kinevezés) "persona non grata"
(nemkívánatos személy) voltam. Ezt írd
meg a Szó-Beszédben - szólok oda H.
E.-nek.

Dr. Frankó Károly egyből lecsap ki
töréseimre, és máris bizonygatja, hogy
íme az ő állításai mennyire igazak, Haj
dú László nem tud viselkedni. Pár perc
szünet után visszavonom pályázatom
visszavonását. Szavazás következik.
IGEN (Hangya Lajosné, Gellai József,
Kruchió Lajos, Martinák Csaba, Pocsa
ji Zsolt, Valach Béla, Hunya Lajos).
3 TARTÓZKODIK (dr. Frankó Ká
roly, dr. Kulcsár László, Szerető Béla)
1 NEM (Jenei Bálint). Tehát kinevez
nek 5 évre!

A Városi Könyvtár vezetője, Homok
Lajosné 11 szavazattal újabb ötéves
megbízást kap.

Végül az Apolló mozi vezetője, Csá
nyi Isvánné is megkapja teljes egyetér
téssei a testület bizaimát a következő

ciklusra.

. A polgármester úr elkedélyeskedik:
a mozi vezetőjét Szép Csányinénak ne
vezi, majd előadja, hogy egy Vi
dovszky-festmény hölgyportréja meny
nyire hasonlít rá, és ezért ez a kellemes
jelző, előnévRózsikának dukál.

Az ül~után dr. Frankó Károly is gra
tulál a kineve1lésemhez, és megjegyzi,
hogya "hideg fej" diadalmaskodott!

EDR"E
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(Folytatás a 3. oldalról)
önbizalommal, ambícióval, jó hangulat
ban végezze mindenki saját területén
a napi teendőit. Kritikával, önkritikával
értékelje a végzett munkát. Saját sze
mélyisége legyen nyitott, ne legyen zár
kózott, rideg érzelemmentes diktátor.
Ó gondoskodjon a derűs, optimista lég
kör megteremtéséről.

A jó akarat és megértés kapcsán ész
revételezze, nevén nevezze és korrigálja
a munka során fellelhető hibákat. Ala
kítsa ki elsősorban népművelő munka
társaival mindenki számára, az ideális
hoz közelítő információs rendszert.

Arra azonban vigyázzon, hogy az
egyéni erős érzelmek és motivációk ne
torzítsák el a tényeket, mert reménye
ink, félelmeink könnyen deformálhat
ják az információkat. Aki gyorsan meg
szerzi az információt és feldolgozza, az
lépéselőnyben van másokkal szemben.
Példaadással állandóan aktualizálja az
önképzést, az önnevelést a permanens
elmeedzést. A csüggedőket, pesszimis
tákat személyiségének varázsával igye
kezzen fölrázni, bizakodóvá tenni.
A másságot, az egyénit beosztottjaiban
értékelje, tisztelje, tolerálja. A művelő

dési intézmény presztízsét, tekintélyét
bárhol, bármilyen fórumon etikusan
védje, óvja. A dolgozóinak a törvényes
járandóságokat, azok hatályba lépése
kor azonnal adja meg.

A II. világháborúban Montgomery
tábornok azért halasztott el egy fontos
ütközetet, mert nem beszélte meg sze
mélyesen valamennyi beosztott tisztjé
vel az ütközetre vonatkozó terveket, és
így időt adjon nekik a legénységgel foly
tatott hasonló megbeszélésekre. (Gon
dolataiból idézek: " ... Ha minden be
osztott parancsnok tudja mit kell ten
nie, akkor ésszel harcol majd és meg
erősödik a csapatok összetartása, ...
mÜlden egyes katonának tudnia kell,
hogy az általa megvívandó kisebb ütkö
zet hogyan illeszkedik a teljes képbe ... ,
ekkor az egész hadsereg úgy veszi fel
a harcot, hogy tudja MIT és HOGYAN
kell tenni ... "

Én a marsall példáját szeretném kö
vetni. Az elérhető eredmény céljából
elengedhetetlen az igazgató döntése
előtt a célok és az információk széles kö
rű ismertetése valamennyi munkatárs
sal. Tehát a mindenkivel elvégzett köz
vetlen véleménycsere meghatározza
a munka minőségét.

Bizonyosalapértékek: a szabadság és
a különbözőség hangsúlyozása, a tole
rancia, egymás elfogadása, egymás irán
ti szolidaritás, a másik ember tisztelete,
a munka szeretete, az igényesség, a nyi
tottság és nem utolsósorban a szak-
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