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MEGKÉRDEZTÜK
a polgárDIestert

1996. JANUÁR

Úgy tűnik, népszerű lett a zacskós
víz-szolgáltatás, viszont jó magyar szokás
szerint máris probléma merültfel. ..

- Sajnos kaptunk híreket visszaélések
ről is. Már papa, mama, nagymama, min
denki ezt issza... Már most nagy pocséko
lás folyik a vízbő\. Illetéktelenek fo
gyasztják többségében a megcélzott kis
gyermekek és kismamák helyett. Ezen
változtatni kell!

- A gázközmű vagyonfelosztása egy
kevert megoldás szeriJ~t történt. Mit jelent
ez a városunkra nézve?

- A lakosságarányos és a vezeték
hossz szerinti elosztás alapján 65 millió
forint körüli érték illeti meg az önkor

. mányzatot. Így érvényesült a többség aka
rata, ami számunkra elfogadható.

- Mennyiben lehet létjogosult a telepü
lésrészi önkormányzat?

- Ebben igen nagy fantázia van. Ez
egy demokratikus intézményrendszer.
Nem változtat alapvetően a jelenlegi ön
kormányzaton, hiszen egyrészt ugyana
zon emberekből állna, másrészt "külsős"

tagokból is - akármelyik városrészben.
Nagyon sajnálom, hogy az endrődiek ezt
nem támogatják, mert úgy lenne sze
rencsés, ha mindkét városrészben létre
jönne és jól működne.

Elképzelhető, hogy csak a gyomai olda
lon fog ez megvalósulni, de még hátra
van néhány hónapos komoly munka a ki
dolgozásához.

Bonyolítani nem fogja az önkormány
zati munkát. A fejlesztésekre fordítandó
pénzösszegek odaitélésében nagyban se
gíthet.

- Mi a véleménye dr. Bánki, a városi
főorvos lemondásáról?

- Úgy gondolom, nagyon helyesen
tette, hogy lemondott. Végill is ő abban a
sikkasztás i ügyben alapvetően ártatlan.
Más kérdés, hogy nagyobb mélységben
kellett, illett volna a pénzügyi dolgokba is
belelátnia. Mivel az egy bizalmi kérdés,
hogy a gazdasági és az első számú vezető

milyen kapcsolatban áll, de szerepet is
játszhat az, hogy tapasztalat nélkül bele
vlhették egy ilyen helyzetbe. Ideiglenesen
megbízta a testület dr. Gedei Margit sze
mész szakorvost ezen teendők ellátásával,
aki volt már a városban egy ízben főor

vos. Nálánál jobbat pillanatnyilag nem tu
dok elképzelni.

- A teniszpálya odaítéléséről mi a vé
leménye?

- Szerintem igazságos volt. Miután ez
a terület el nem adható, elsősorban a je-

lenleg teniszező fiataloknak kell hogy jó
szolgálatot tegyen és ne üzleti érdekek
nek. Úgy gondolom, hogy ez a döntés
nem Dezső Zoltán ellen szólt, hanem in
kább a teniszező gyerekek mellett.

- Az árvízveszély megszűnt - egyelőre

-, és minden ezzel kapcsolatos teendő

"simán" lezajlott...
- Azt tudnám hozzáfúzni, amit dr.

Goda Péter mondott: ez egy természeti
csoda, hogy nem jött át a víz agátakon,
Gyulánál példáu\. Én nem találom olyan
derűsnek ezt az ügyet, mint a hivatalos
média találta. Nagyon érezhető volt, hogy
rossz híreket nem illik mondani... Ismerve
a szakemberek véleményét, nehéz megál
lapítani, hogy a gátak állapota valóban
milyen is. Majd a következő hetekben ki
derül, mikor esetleg tartósan magas vízál
lás lesz. Ha még ezt is megússzuk, akkor
is elmondhatjuk: nagy szerencsénk volt...
Néhány tucat ember felelőssége az, hogy
éveken át nem tették dolgukat, nem köl
töttek annyit a gátak állagára, rendben tar
tására,amennyit kellett volna az emberek
testi épségének, vagyonának megóvása
érdekében. Lelkiismeret-furdalásuk lehet,
a szakembereknek pedig igazuk!

- Milyen évet vár a polgármester?
- Nyilván mindenki jó esztendőt vár-

na... Tudom, hogy ez az év sem lesz
könnyebb, mint a '95-ös év volt. Azért re_o
ménykedem néhány kellemes meglepetés
ben... Hátha sikerülne végre utakat építe
ni, rossz állapotban lévő épületet felújíta
ni , és maradna pénz arra, hogy tisztessé
gesen és nagyon emlékezetesen tudjuk a
millecentenáriumi jubileumot megünne
pelni.

Ezen kívül, bízom benne - és a lakos
ság is higgyen nekem -, hogy előbb

utóbb lesz jó ivóvizünk, mert az ügy jó
úton halad. A most leesett csapadék jó ha
tása, hogy a talaj vízháztartása feljavul, és
az élővilág, a mezőgazdasági termelés
szerencsésebben alakulhat.

Higgyünk abban, hogy velünk is történ
het valami pozitív... !

* * *

Kié a pályaudvar?
E néhány sor megírására már régen 

évek óta készülődöm, függetlenül a MÁV
Szegedi Igazgatóságára küldött hasonló
tartalmú írásoktól. A Blikk bulvárlap, il
letve a Békés Megyei Hírlap is foglalko
zott a minap a gyomai vasútállomással.
Javasolta: az utasok kezdjék el kitakaríta-

ni és cserébe talán a MÁV ingyen utazást
biztosít e fáradtságért.

Kié ez a pályaudvar? A miénk? A Ma
gyar Államvasutaké? Nyilván az utóbbi
fennhatósága alá tartozik, mégis úgy ér
zem, városunkat is minősíti. Ezúton tiszte
lettel felkérem az állomásfőnök urat, te
gyen valamit' Az sem baj, ha elrestelli
magát, hiszen az első számú felelős mégis
csak Ön. De attól tartok, Önt ez egyálta
lán nem érdekli. Vajon miért? Miért nem
zavarta, hogya várócsarnok mennyezetvi
lágítása legalább öt éve nem volt kitaka
rítva, megjavítva? A többéves légypiszok
tól, elpusztult szúnyogoktól, legyektől és
egyéb rovaroktól már nem is világított a
mennyezeti lámpasor. Miért csak az új
ságcikkek megjelenése után takaríttatta
meg? A magasan lévő ablakok légyürü
léktől, pókhálótól és ráfröccsent mesztől

virítanak évek óta. A falak sötétek és pisz
kosak. A peron falain éktelenkedő ,.fest
mények" változatlanul ott díszelegnek. A
külső homlokzat feletti vízvezető csator
nák elhajlottak, deformálódtak a bennük
lévő 15 éves földtől, falevéltől. Nyaranta
virágzik bennük a gyom Az embermagas
ságban lévő ajtók kitörve és nem kijavít
va, az üvegek maszatosak, gusztustalanul
piszkosak. A fűtő radiátorok feketéllenek,
a kijavított csővezeték 10 éve festéket sem
látott még.

Kérdezem a Tisztelt Állomásfőnök urat,
Önt nem zavarja e látvány?

Mert az utasokat igen. Az utazóközön
ség túlnyomó többsége nem szemetel, nem
tör üveget, nem mászik a mennyezetre,
nem okoz kárt. Csak azért írom ezt is le,
mert hallom a választ: az utazóközönség
teszi mindezt, ami itt látható.

Kedves Főnök Úr! A tisztasághoz, a
rendhez nem elsősorban pénz kell, hanem
elsősorban igény és akarat. Önnek köte
lessége lenne a tisztaságot, rendet, az át
látszó üveget, a csukhat6 ajtót biztosítani,
mintha a pályaudvar az Öné is lenne.
Ugyanis Ön van értünk, utasokért.
Ugyanúgy, mint más, tiszta, rendes, virá
gokkal díszített magyar vasútállomáson,
mert vannak ilyenek is. Tessék körülnézni,
nem szégyen a tanulás!

Mindenesetre ma a város egyik legfor
galmasabb intézménye országos szégyent
hoz a telepiilésre, de gondolom Önre is!

Tisztelettel:

Dr. Frankó Károly
polgármester
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A november 30-i testületi ülés
anyaga volt

CSECSEMŐKORI
HIRTELEN HALÁL

Az utóbbi időben az orvostudomány 1'0
kozol! figyelemmel. a szülők pedig növekvő

aggodalommal fordulnak a rejtélyesnek
tűnő "bölcsőhalál" felé. A jelenség abban
áll, hogy a csecsemőkorban néhány kisbaba
elfelejt lélegezni.
. A váratlan légzésleál1ást - mely főleg az
éjszakai órákban jelentkezik- rendszerint
semmilyen figyelmeztető tünet nem előzi

meg, de bizonyos körülmény elősegíti kiala
kulását. A következőkben felsorolt kockáza
li tényezők ismerete lehetőséget nyújt a me
gelőzésre.

I) Az előírásszerűen végrehajtott szopta
tás és anyatejtáplálás része a bölcsőhalál

megelőzésériek. .
2) A cumizás fenntartja a légzés' normális

ritmusát, ezért lehetőleg cumizás közben
aludjon el a kisbaba.

3) Az éjszakai nyugalom szempontjából
fontos, hogy büfiztetéssel a lenyelt levegő

kiürüljön agyomorból. .
4) Tilos a baba jelenlétében bárkinek do

hányozni! Legyen mindig jól szellőzött és
tiszta levegőjű a helyiség, amelyben a baba
tartózkodi k!

5) Nemzetközi szakirodalmi .adatok alap
ján helytelen különösen a veszélyeztetett

. csecsemők hason fektetése, illetve puha pár
nára fektetés után magára hagyása. Gondos

'kodjunk róla, hogy a baba mindig háton fek-
ve aludjon el! .

6) A lúlöltöztetett, illetve túl meleg 'szo
bában tartott csecsemőknél gyakoribb a lég
zésleállás.

7) Gyógyszerfüggőségben lévő vagy
drogfogyasztó anyák gyermekei, valamint a
'koraszülött kis súlyú újszülöttek, a légző- és
tüdőfejlődési rendellenességben szenvedő

cseCsemőknél nagyobb a kockázati tényező.

8) A hirtelen csecsemőhalál miatt elvesz
tett gyermekek testvérei, illetve ikertestvérei
fokozottan veszélyeztetettek.

9) A csecsemőt soha ne hagyjuk hosszan
magára felügyelet nélkül!!!

Közös jellemzők összefoglalása: a hirte
len csecsemőhalál leggyakrabban féléves
életkor alatt fordul elő; kétszer gyakrabban
fiúknál, mint lányoknál; gyakoribb az őszi

téli hónapokban; hétvégeken inkább meg
történik; szinte mindig alvás közben követ
kezik be; nincs kórelőzmény; ezért hirtelen
és meglepetésszerűen IéI? fel; szervi beteg
séget mint halálokot nem lehet kimutatni.

A hirtelen légzésleállás és a.bölcsőhalál
kialakulása közötti· rövid (4 perc!) időben

történő szakszerű beavatkozás lehetővé teszi
a folyamat megállítását.

Kérem az anyukákat, hogy bővebb felvi
lágosításért és segítségért a gyermekorvo
sokhoz és védőnőkhöz forduljanak.

Dr. HANYECZ VINCÉNÉ
vezető :védőnő

ÁNTSZ Városi Intézete, Szarvas

... ..

A fent említett ülés anyagáb61'
három napirendi pontot csíp-'
tünk ki. Ezekre dr. Valach Béla
magyarázatát kértük.

l. Mit foglal magába a vízkár-elhá
rítási kötelezettség, mi a lényege?

.-:. A belvízi és árvízi vízkárelhárítás
ra is az önkormányzatnak törvény által
megszabott feladata, hogy rendelkezzen
egy vízkár-elhárítási tervvel. Régen ez
a Kövízighez tartozott. Azonban e~t lét
számcsökkentési okok miatt az önkor
mányzat kapta meg, de az erre való
anyagi fedezetet sajnos nem! A tervek
nek tartalmazniuk kell bizonyos emberi
erőket, azoknak mozgósíthatóságát, va
lamint gépi erőket és ezek mozgósítha
tóságát is. A nagyüzemek felborniásá
val ezt egyre nehezebb megoldani.

A második pontban 10 igen, 3 nem, 3
tartózkodással elfogadta a testület 40 db
talajvízfigyeló, illetve talajvízminta-ve
vő kút létesítését.

- Ezt többféleképpen lehet értelmez
ni - folytatja dr. Valach B. - Úgy is,
hogy lakosságellenes szankciótervezet,
de úgy is, hogy ez egy környezetvédel
mi rendelkezés.

A világban mindenhol úgy van, ha
valahová energiát, pénzt nem fektetünk
be, ott akkor visszaáll az eredeti nulla
szintre vagy oda közelítenek az állapo
tok. Amennyiben rendet akarunk terem-

. teni valamilyen szempontok szerint, ak
kor oda pénzt is kell fektetni! Ha azt
akarjuk, hogyaholtágaink életben ma

.radjanak és a vízbázisunk is szennye
zetlen maradjon, akkor ezekre a figye
lőkutakra szükség van. Azért is, mert a
környezetszennyezés bizonyításánál
nem evidens az, hogy láthatóan csurog
be a trágyalé vagy szennyvíz, hanem bi
zonyítani kell azt is, hogy az megjele
nik a talajvízben is. (Lásd a tököli oro
szoktól visszamaradt földfelszín alatti
kerozintengert - szerk.) Csak erre hi
vatkozva lehet bizony visszafogni bizo
nyos környezetszennyezésl ártalmakat.
A helyi és környezetvédelmi hivatal
erőit is segítségül kell hívni a végrehaj
tásban. Egyébként Magyarországon is
kiépülőben van egy figyelő - moilito
ring - rendszer, adatok gyújtésére..

2. A szilárd hulladék gyűjtése a ter
vek szerint pályáztatásra kerul,
mert a költségek, a Gyomaszolg te
vékenységének számláiból, ezek
adataiból a közszolgáltatás '96. évi
mértéke meghaladja a közbeszerzé
si törvényben rögzített összeget (S
millió), az értékhatárt. A nem szi
lárd burkolatú utakra is ki kíván
ják terjeszteni a begyűjtést. Ho·
gyan?

- A földutakon lakóknak ezt úgy
kell megoldani, ahogyan az a Gyoma
szolg Kft. felhívásában szerepel, hiszen
ezt ők fogják végezni, amíg az erre a
feladatra kiírt pályázat elbírálása meg
nem történik. (Lásd a Gyomaszolg Kft.
érte&ítését a 7. oldalon.)

3. A gyepmesterség a hozzá. tartozó
teleppel együtt eddig sok problémát
okozott. Ez a fontos tev~kenység

jobban funkcionál majd a jövőben?

- Ebben ellátatla~ság tulajdonkép-
pen nem volt, mert augusztus 22-e után,
a felmondást követően, a Gyomaszolg
látta el a feladatot. A gond az, hogy
azok, akik megelőzően.kezelték ezt a
telepet, tökéletesen ,,lelakták" azt.
Részben nem tettek eleget sem a jó gaz
da követelményeinek, sem pedig a tisz
tiorvosi előírásoknak. A jelenlegi hely
zet szerint a munkák elvégzésére vonat
kozó határozat az, hogyengedélyképes
állapotba kell hozni a gyepmesteri tele
pet.

BK.

Dr. Valach Béla.
értesíti kedves betegeit, hogy

magán-'fogszakorvosi rendelését
1996. januárjában

Gyomaendrőd, Fő út 106. sz. alatt,

MeGKEZDI.
. Rendelési idő: hétfő 8-12, 15:-19

kedd du. 15-19
szerda 8-12, 15-19
csütörtök -
péntek 15-17

Telefon: 386-647
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Az 1995. év utolsó testületi ülése
december 21-én volt. A képviselő

testület tagjai az ülés megkezdéSe
előtt meglátogatták a városi tűzol

tóságot, ahol Tímár Vince tűzoltó

parancsnok beszámolt az egység
munkakörülményeiről, eddigi ta
pasztalataikról és a jövő terveirŐl.

(Lásd külön írásullkat az 5. olda
lon!)

A napirendi pontok közül:

Dr. Bánki Gyula városi főorvos fel
mentését kérte az egészségügyi gond
nokságon történtek lluatt is, amit a
testület elfogadott.·

A közterületek rendjét módosító
rendelet a különböző díjak ,mértékét
szabályozza. A jövőben a követke
zők változtak például: Közterületben
10 cm-en túl benyúló üzlethomlok
zat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,

ernyőszerkezet: 50 Ftlm2lhó. a) áru
sító és egyéb fülke 150 F/m2Jhó, b)
újság, könyv árusítása 100 Ftlm2lhó.
Üzlet előtti 'árubemutató ' 100

, Ftlm2lhó, önálló hirdető berendezés,
hirdetési felület 200 Ftlm2lhó, építé
si munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag és törmelék tárolása 30
Ft/m2/hó, idényjellegű árusítás 
zöldség, gyümölcs - 30 Ft/m2/nap.

Alkalmi és mozgó árusítás - h'a
lottak napja, karácsony, szilveszter
- 50 Ftlm2/nap, vendéglátó-ipari
előkert 150 Ftlm2/hó...

A vásári és piaci helyhasználati,
mérlegelési díjakat felülvizsgálták,
és a következő változások történ
nek többek között. Helyhasználat:
sertés; juh, kecske 50 Ftlmázsa,
pulyka, liba, kacsa, nyúl, tyúk,
egyéb szárnyas állat 10 Ftldb, sze
mes termény 50 Ftlmázsa, őster

melők 30 Ftlm2 , vállalkozási enge
déllyel rendelkezők, meZőgazdasá

gi klstermelők 60 Ftlm2, büfékocsi
400 Ft/db: A szállító járművek par
kolási díja, ha arról árusítás nem
történik: személygépkocsi, utánfu
tó 60 Ftlgépjármú. Kijelölt helye
ken 30 Ftlgépjármű, Mázsálási dí
jak: O-50 kg-ig 30 Ft/db, 51-300
kg-ig 45 Ft/db, 301-500 kg-ig
150 Ftldb, 500 kg felett 200 Ftldb.
Egyéb mérlegelés 50 Ft.

Az 1996-os k?ltségvetésben az
endrődi és gyomai mázsab.ázak fel
újítására 400 ezer Ft-ot biztosít a
képviselő-testület.

A gépjánnűsúlyadó' (lásd: novem
beri és decemberi Híradó!) elfogadá
sakor (1 tartózkodás, l ellenszavazat,

'15 igen szavazat) módosítást is
megszavazta.\<.: az 1996. évi súlyadó
bevétel 25%-át útjavításra-, fenntar
tásra fordítják (14 igen, l tartózkodás,
2 ellenszavazat).

Az óvodai csopoitok bővítésének
lehetőségeit és feltételeit dr. Csoma
Antalné óvodavezető dolgozza ki 
ennek pénzügyi oldala nélkül!

A .közalkalmazottként dolgozó dr.
, Csizmadia Tamás és Dr. Török Anna

fogorvosok illetményének meghatáro
zása a következő eredményt hozta:
(10 igen" l nem, 4 tartózkodással) a
közalkalmazotti besorolás szerinti il
letmény, plusz változó bér, ami a havi
teljesítmény függvénye - 40%-a az
orvosokat, 20%-a az asszisztenseket
illeti meg, amaradó ,40% működési

kiadásra.
A Városi Gondozási Központ intéz

ményvezetője, Gonda Edit kérelem
mel fordult az önkormányzathoz.
Kéri, hogy az Európai Unió által
meghirdetett PHARE Program inno-

,vációs pályázatát támogassák er
kölcsileg és anyagiakban (30 ezer Ft
értékben). A pályázatot a Szűrés, gon
dozás témakörében nyújtan'á be.

. A testület megvonja a pedagógusok
részére biztosított földek használati
jogát az 1996!97-es gazdasági évtől.

A területek 5500 m2-t ,és 965 ak érte
ket képviselnek.

Az Erzsébet-ligetben található te
niszpálya hasznosítását érintő pályá
zat elbírálása és megítélése megtör
tént. A Gyomaendrődi' Tenisz Club
javára ítélték 5 éves időtartamra. A
klub ügyvezetője Ronyecz Zoltán. (10
igen, 3 nem, 3 tartózkodással - l
nem szavazott.) Dezső Zoltán pályá
zata így ne,? kapta meg a szükséges
támogatást.

A helyi járatú autóbuszra a, menet
jegy és bérlet 1996. évi új díjai: (már
cius 31-ig) egy útra szóló vonaljegy
40 Ft., dolgozói bérlet 850 Ftlhó, ta
nuló-, nyugdíjasbérlet 235 Ftlhó. Az
önkormányzat 185 400 Ftlhó támoga
tásban részesíti a helyi járatot. Az is
kolai járatot az önkormányzat 6030
Ftlnap összeggel dotálja, 1996. április
l-jétől pedig az előző díjak 45 Ft, 970
Ftlhó és 300 Ftlhó összegre emelked
nek. Az önkormányzati támogatások
144 OOO Ftlhó. valamint 4690 Ft/nap
ra módosulnak. A buszvezetők maga
tartását azonban kifogás érte a testület
részéről. Őket beszámoitatásra kérik a
januári testületi ülésen.

Fogászati díjtételek 1996. január l-jétől

Foghúzás 500 Ft
Depurálás, nyálkahártya-kezelés , 300 Ft
Amalgámtömés egyfelszínes ~.800 Ft
Amalgámtömés többfelszínes 1300 Ft
Esztétikus tömés alábéleléssel 1800 Ft
Esztétikus korona : 1OOO Ft
Teljes kivehető fogsor foganként.. : ~ 500 Ft

fémlemez 3000 Ft
Férnkorona : 800 Ft
F ··k' l' l" , ~oggyo er-e tavo ltas , 1000 Ft
Gyökértömés 1500 Ft
Fogröntgenfelvétel : ~.:500 Ft
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Látogatóban a tűzoltóknál

kell. Ám a jövőben fontos feladatot fog
ellátni.

A '96-os célkitűzések egyik legfon-
. tosabb feladata a magasabb szakmai

színvonal elérése rqinden vállalt szin
ten - vagyis a képzés fokozása. Most
már nem lehet elodázni a megfelelő

védőfelszerelések - hővédő kabátok,
lábbelik, légzőkészülékek - beszerzé
sét. Igaz, az utóbbi ára darabonként
200 ezer Ft,. amiből elég lenne öt ké~

szülék...

1994-ben a 81 kivonulással szemben
95-ben 62-t végeztünk, amely csökke
nés örvendetes. Ezenkívül segítséget is
nyújtottunk, például a rendőrségnek. A
tűzeseteken való tanulás, okulás mel
lett a hivatásosak útmutatása Szarvas
ról szintén nagy segítség... Jelenleg 35
önkéntes, 7 főállású tűzoltó teljesít ál
landó szolgálatot. Természetesen né-

Tímár Vince beszámolójátfigyeli a testület egy része

A tűzoltóság vendégei voltak a legu
tóbbi testületi ülés előtt a képviselők.

Meghallhatták Tímár Vince tűzoltópa

rancsriok beszámolóját egyebe' mellett
az alábbiakról.

Az egy évvel ezelőtt kitűzött célok
- telephely, pihenőhelyiség, minimá
lis szociális létesítmények létrejötte 
valóra váltak. Közben megváltoztak az
igények, lehetőségek, ezért az új fela
datok megoldása a cél. A körülmények
pozitívan változtak, ebben továbbra is
bizakodó vagyok.

Az Önkéntes Tűzoltóegylet önálló
jogi személy, de teljesen függ az ön
kormányzattól. Ezért szükségeS, hogy
a kitűzött célokat többszörösen felül
·múló teljesítményt nyújtsunk. Ide tar
tozik egyéb szolgáltatások bevezetése.
Ettől még az egyesület nem lesz ön
fenntartó, de mérsékli a költségeit. En
nél sokkal lényegesebb, hogy bizonyos
szolgáltatást nyújtsunk a városnak.

1995-ben már gondoltunk arra, hogy
részt vegyünk a közfenntartási mun
kákban is vízszállító autóval. Fák, ut
cák locsolása,parkgondozás például.

A Németországból hamarosan érke
ző Magirus-Deutz gépkocsival, egy
hóeke felszerelésével talán hódúrást is
végezhetünk, hiszen sok utcában nem
jár a hóeke...

A 24 órás szolgálat/ügyelet pedig
igen nagy adu a kezünkben, amit sok
oldalúan lehetséges kamatoztatni. Ez
zel kapcsolatban vagyonvédelmi. tűz-

védelmi és riasztási területre gondol

tunk elsősorban.

1996-ban a közel la milliós költség
vetésünket könyvvizsgáló felügyeli.
Balesetbiztosítással is ellátjuk a le
génységet, amelyre komoly összeget
fordítunk.

A nemrégen kapott Mercedes ro
hamkocsi hamarosan szolgálatba áll
vizsgáztatása után. Külföldi segítség
ből a szÍlkfelszerelése is kiegészül.
Ilyen jálmű (roharnmentő) egyébként
szokatlan a hazai szolgálatban, ezért
üzemeltetését, használatát tanulnunk

hány "kívülálló" vállalkozó is segíti a

munkánkat.

. A Békés Megyei Tűzoltószövetség, a:
Szarvasi Önkormányzati Tűzoltópa

rancsnokság és a Gyoma~ndrőd~ Ön
kéntes Tűzoltóegylet májusban tűzol

tóversenyt tervez.

A laktanyánk szentelése május 25-én
lenne. Ezt megelőzően egy tűzvédelmi

szakkiállítást szeretnénk rendezni a
volt endrődi piactéren országos sza

kemberek, ismert személyek meghívá

sával.
BK
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IVÁNYI MÁRIA:

Bolondos vers

-----.,...-------- 2. rész ----....,.-----~---

S valóban, Mária versei igen al
kalmasak a megzenésítésre. :r..'Iagya
.ros, hárigsúlyos verselésben, na
gyobbrészt felező nyolcasokban, tí
zesekben vagy' ezek változataiban.
íródtak. Rendkívül ritmikus, dalba,
énekbe kívánkozó szövegek ezek.
Gyakoriak a tiszta rímek, a belső rí:' .
mek, az alliterációk, s a vers hangu
latához igazodó kemény vagy lágy
mássalhangzók gördülése, hullám
zása gazdagítja zeneiségüket.

Ezért nyerték meg Ránki György
tetszését is szintén pályázatra bekül
dött első díjat nyert versei. Hármat
közülük meg is zenésített Három
dal kicsinyeknek címú gyelmek
szvitjében. Először a rádióban hang
zott el, majd egy nemzetközi gyer
mekdalversenyen lett díjazott, s ezt
követően 1976-ban a Zenemúkiadó
kottában is megjelentette.

A kirándulás a zene világába a rá
dió újabb két zártkörű pályázatával
ért véget,. amelynek anyagából Ka
rai József választott ki két verset
Máriától kórusmúve szövegéül.

Más területeken azonban a mese
divat és a szerkesztók változása az
írónőt egyre inkább háttérbe szorí
totta. Egyre ritkábban kértek tőle

írást a rádióba, de a gyermeklapok
hoz is. A Móránál a Csupa mese an
tolÓgÜl folytatásaként megjelenő

Csupa legújabb mese antológiába
. Hárs László ugyan k6rt tőle mesét, .
de ő idegennek érezte rp.agától a
könyv tervezett koncepcióját, stílu
sát, nem küldött.

Betegsége is hátráltatta a munká
ban. Így kénytelen volt megválni a
?adisák Mihály által szerkesztett
Miska bácsi levelesládája rádiómú-·
sor levelezői feladataitól is, amelyet
tíz éven át látott ellelkiismeretesen,
szerényen, mindig a háttérbe húzód
va.

1977-ben még egy kassai kiadónál
megjelent szlovákul a A Móránál
korábban kiadott Mesélő kert anto
lógia, amelyben az írónó Tip és Top

címú meséje is olvasható, de ezzel.
írói pályafutása - legalábbis a na
gyobb nyilvánosság előtt - befeje
ződött. A gyérülő sikerek nem szeg
ték kedvét, de a betegség, családi
gondok. megtépázták alkotóerejét.
1982-ben hazaköltöztek Endrődre,

majd pár év múlva át Gyomára. Má
ria és férje kicsit idegennek érezték
a nagyvárost. Kenyeret adott, de él
tető, meleg közösséget nem. A rájuk
következő bajokat, tragédiát - le
gidősebb fiuk hirtelen halálát - a
rokonok, barátok, ismerősök támo
gatása, együttérzése nélkül még ne
hezebb lett volna elviselni.

Az itilioniak közül a velük egyí
vásúak azért számontartották a kis
Buckó Marikát vagy Iványinét - ki
hogy ismerte -, ha nem is olvasták
írásait. Büszkék voltak rá, mint. a
szintén Endrődrő1 származó Fenákel
Juditra .és Gergely Ágnesre, de őt

mindig is közelebb érezték maguk
hoz, hiszen egy volt közülük, aki,
mint a mesebeli szegényl~gény, el
ment a városba szerencsét próbálni,
aki harcolt, küzdött, csinált valami
szépet, s aztán visszatért az övéi
közé.

Talán tévedtem, amikor azt állítot
tam, kevesen ismerik Iványi Máriát,
de hogy a fiatalabb nemzedék is ké
pet alkothasson róla, álljon itt egy
verse a több százból, amelyek. iga
zán megérdemelnének végre egy
önálló kötetet, ha akadna az ő mű

vészetére érzékeny, vállalkozó kia
dó és áldozatkész szponzor.

Bula Teréz

Akiket a zsaru sem
tud megállítani·

Közúti balesetek száma okok szerint
. (1994). Megállási kötelezettség elmu
lasztása: rendőr vagy lámpa jelzésére
nem állt meg 302, kijelölt gyalogátke
lőhely előtt nem allt meg 19, sorompó
illetve fénysorompó jelzésére nem állt
meg 19.

Kenderfai Kelemen
cserépfaicserepen
fenekedett fenemód,
s leesett egy behemót
káposztára, kerekre,
kopasz csigagyerekre.
Szólt a csiga: - Egyedem,
ki csücsül afejemen?
- Csak én vagyok, begyedem. 
Nyöszörögte Kelemen. -
No, ha te vagy, az hiba! -
Szólt mérgesen a csiga. -
Egy csöppet sem szeretem.
ha ülnek afejemen!
A szarvam hegyÚe kaplak,
megpörgetlek, megforgatlak,
s úgy feldoblak, meg sem állsz,
míg egy felhőt nem találsz! 
Vírum, várum, máris fogta,
a kék égbe hajította.
Így utazott Kelemen
felhőháton, kereken,
karikázó szeleken, .
ködbevesző hegyeken.
Mi tagadás, szepegett
mikor e~ő csepegett.
Félt, hogy egy kis esőcsöppel

. egyszer ő is földrecsöppen.
Úgy is történt csakugyan;
Kint álltam a kapuban,
s mi koppant a fejemen?
Nem egyéb, mint j(.elemen.
Fülönfogtam, ránevettem,
hogy neJázzon, zsebre tettem.
Most elhoztam, kis barátom.
Jaj! Hová lett? Nem találom
Lyukat talált zsebemen,
s hopp, elillant Kelemen.
Ott ül megint, egyedem,
cserépfai csérepen.

Sz.inte hihetetlenül hangzik, pedig
igaz, 1994-ben 321 esetben azért tör
tént baleset, mert a rendőri irányítás,
lámpajelzés ellenére nem álitak meg.
Különösen az esti, éjszakai és hajnali
órákban jellemző, hogy a lámpajelzése~

ket semmibe veszik. Ugyanebbe a kate
góriál;>_a tartozik a sorompó és a fényso
rompó. Ezeken a pontokon 1994-ben
19 esetben történt azért baleset, mert
nem álltak meg a tilos jelzés ellenére.
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A szúnyogirtás természetvédelmi ha'tásai
Az úgyrievezett szúnyogil1ási tevékenysé

get a csípőszúnyogok (Culicidae) gyérítése
céljából hajtják végre, elsősorban idegenfor
galmi szempontból jelent6s területeken, né
hol egyéb lakott helyek környékén is. A
szúnyogirtásnak Magyarország területén
gyakorlatilag csak kényelmi indokai állnak
fenn (a kellemetlen csípések elkerülése),
mivel a csípőszúnyogok által terjesztett fer
tőző betegségek, mint például a malána, a
sárgaláz, Európa teljes területéről történő

kiszorulásával a humán egészségügyi szem
pontok már nem játszanak szerepet, az állat
egészségügyi szempontok (pl. a mixomató
zis terjesztése) jelentősége pedig igen cse
kély, mivel ilyen célra az alkalmazott tech
nológiák szinte teljesen hatástalanok.

Ugyanakkor a szúnyogirtásnak természet
védelmi és környezetvédelmi szempontból
számos és sokrétűen megmutatkozó káros
hatása jelentkezik~ A legszembetűnoob kár
az egyéb állatcsoportok közvetlen .és töme-

. ges pusztítása. Az alkalmazott szerek jelen
tősebb része· csak 'gázmester irányításával
használható fel, azaz közvetlen potenciális
veszélyt jelentenek a gerin~esekre,' így az
emberre is. Még a legszelektívebb!1ek tartott
baktériumkészítmények is az íieltIábúak
széles spektrurnát pusztítják.

Fontosnak tartom himgsúlyozni azt a ke
véssé ismert tényt, hogyaszúnyogirtás je
lenleg alkalmazott technológiája a csípőszú

nyogo~ viselkeqési jellemzői miatt igen ke-

véssé hatékony, ugyanis a kifejlett csípószú
nyogok nem tömörülnek a szúnyogirtások
alkalmával kezelt keskeny parti sávban, ha
nem jelentősen nagyobb területen szétszó
ródva fordulnak elő, szemben például a ná
dasokban tömegesen pihenő árvaszÚ1lYo
'gokkal (Chironomidae), :m1elyek viszont
semmiféle kellemetlenséget nem okoznak.

A különböző ízeltlábú taxonok eltérő vi
selkedése, illetve az alkalmazott technológia
azt eredményezi, hogya szúnyogirtások ~ö

vetkeztében több nagyságrenddel, azaz
százszor - ezerszer annyi közömbös és
hasznos ízeltlábú - köztiik a szúnyogok
természetes ellenségei - pusztul. el, mint
amennyi csípőszúnyog. Ennek a tömeges
pusztulásnak aztán számos közvetett· hatása
is jelentkezik.

Az egyik közvetett ökológiai hatás a táp
lálékhálózaton keresztül jut érvényre. Az el
pusztított nagy tömegű rovar kiesik mint
táplálék az ilyen rovarok vadászatára épülő

további szárazföldi táplálékláncokból, ami
nek következtében ezek fajainak egyedszá
mai is kényszerűen csökkennek, ami aztán

. még számos további áttételen keresztül
érezteti hasonló hatását.

Ezzel párhuzamosan az elpusztult rovarok
zöme a vízi táplálékláncokban jelenik meg,
ami egyrészt azt jelenti, hogy megnő a szá
razföldről a vízbe kerülő szervesanyag-men
nyiség, ami azt jelenti, hogy ez a hatás az
eutrofizációt felgyorsítja, másrészt az eddigi

állításokkal ellentétben a legutóbbi balatoni
angolnapusztulás vizsgálatának eredményei
az~ mutatják, hogy a szúnyogirtáshoz fel
használt szerek, illetve ezek ugyancsak mér
gező származékai a vízi táplálékláncokban
felhalmozódnak, így a halakon keresztül az
emberre is közvetlen veszélyt jelenthetnek.

Végezetül igen fontosnak tartom vissza
térni arra a problémára, hogy az árvaszú
nyogokat összehasonIíthataÜanul riagyobb
mértékben pusztítja az alkalmazott techno
lógia, mint a csípőszúnyogokat. Ez, azon
túlmenően, hogyazárvaszúnyogok kiemel
kedő fontosságú elemei' mind a vízi, mind
bizonyos szárazföldi - táplálékláncoknak.
azért okoz 'különösen súlyos termész:etvé
delmi, környezetvédelmi problémát, mert az .
árvaszúnyogok azok, amelyek a legnagyobb
mennyiségben vonják ki a foszfort - amely
egyik legfontosabb okozója az eutrofizáció
nak - a vízi anyagforgalomból.

Összefoglalva megállapítható, hogy a
szúnyogirtásnak nev.ezett tevékenység kizá
rólag kényelmi cél9kat szolgál, miközben
igen jelentős természetvédelmi és környe
zetvédelmi problémákban játszik jelentős

szerepet, emellett az emberi egészségre néz
ve is potenciális veszélyforrás. Az igen költ
séges tevékenység összességében több kár
ral jár, mint amennyi a haszna, ezért v~gre

hajtása semmilyen szempontból nem indo
kolható.

Szabadság térig, Bacsó B. U., Álmos u., Mátyás k. u., Szabó D. u., Somogyi
B. u., Berzsenyi U., Árpád u.. Attila u., Fegyvernek U., Bajcsy-Zs. a Kossuth
útig, Petőfi S. u., Fiirst S. u., Botond u., Jókai u., Kossuth U., Tompa M. u.,
Sallai u., Bocskai u., Zrínyi M. U., Ságvári u.. Pásztor J. u., Ady E. u., Zalka
M. u.. Tanács U., B. Molnár u., Balassi u.. Madách U., Fő út, Újkert sortól
végig, Móra F. u., Rácz L II., Koós K. II., KIllich Gy .. Magtárlaposi II., Gut
tenberg II., Bethlen u., Sebes Gy. II., Nyárszegi U., Keresztúri II.

CSÜTÖRTÖK: Hősök útja Templomtól végig. Bajcsy-Zs. II. Kossuth
úttól végig, VI. ker. Tennelési központ. Vízmű sor, Körös sor. Munká~sy U.,

Hársfa II., Móriez Zs., Radnóti u., Székely B. u.. Semmelweis u., Vidovszky
II., Kner I. u., Hunyadi U., Dobó II., Körgát u., Liszt F. U., Batthyány U.,

Béke II., Bessenyei U., Kálvin J. u.. Rákóczi F. U., Arany J. II., Mirhóháti u.,
Kisréti u.. Kiss B: u., Vörömarty u.. Hámán K. u.. Budai N.A. U., Mikszáth
u., Kazinczy U., Wesselényi u., Kató 1. U., Eötvös u., Damjanich tér. Nagy
S. u.. Lévai u., Katona J. u., Gyóni G. u., Gárdonyi G. u., Rózsa F. u..
Széchenyi u.. Lehel u., Kisfaludy .u: Losonczi U., Toldi II., Bánomkerti u.

PÉNTEK: Vásártéri ltp.,lfjúsági ltp., Október 6. ltp., Öregszőlő, Nagy
lapos.

Vállalkozók és közületek részére aszemétszállítás - külön szerződés

alapján - a lakossági szemétszállítással egy napon történik. Szerződéskö

tés érdekében keressék fel a Gyomaszolg Kft. telepéljan~ár folyamán! <

Gyomaendrőd város köztisztaságárólszóló rendelet 4. § (l) bek. alapján
háztartási szemétnek minősül: használat során keletkezett szemét.. rongy,
söpredék, hamu. papír, konyhai hulladék, edény. eszköz. üveg, továbbá ki
sebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék,
melynek mennyisége a 20 litert nem haladja meg. Tilos trágya, állati hulla.
tűz- és robbanásveszélyes, mérgező és fertőző anyagokat a gyűjtőbe elhe
lyezni.

Gyomaendrőd, 1995. december 19.

A szemétszállításról
Értesítjük a tisztelt lakosságo!,' hogy Gyomaendrőd város képviselő-tes

tületének határ.ozata alapján a megszervezetl szemétszállítás igénybevétele.
mindenki részére kötelező, a lakosság részére INGYENES. A szemétszál
lítás feladatköré(lek ellátására azönkonnányzat pályázatot írt ki, addig a
szolgáltatást a Gyomaszolg Kft. végzi. . -

Szil:kll burkolatú utak mentén az eddig szokásos és kialakult formának
megfelelően a szemetet 110 literes /(ukaedényben kell tárolni, a földutak
mentén a lakók által biztosított tároló edényekben; vagy műanyag zsákok
ban kell gyűjteni és iirítési napokon reggel 7 órára az út mellé kirakni.

ÜRÍTÉSI NAPOK

HÉTFŐ: Kilián tér. Micsurin u., Hatház u.. Hídfő u., Népliget, u., Hő
sök tere, Kácsoh P. u.. Alkotmány u.. Rózsahegyi u., Szabadság u., Damja
nich u., Deák. F. u., Apponyi u., Endrődi·u., Zöldfa u., Lábas u., Gorkij u..
Selyem u. a Szabadság útig, Sugár u. a Szabadság útig, Polányi u. a Sza
badság útig, Dózsa Gy. u., Szent A. u.. Zrínyi J. u. a Köziársaság u., Csurgó
u., Décsi u., Temetü' u., Kenderáztat6 u., Orgona u., Akác u., Kisfok u., Eg
ressy B. u., Gábor Á. u., Vasvári P. u.. Szélmalom u., Fazekasi u., Fő út a
Hatház útig.

KEDD: Babits u., Kántorkert, Csillagos u., Kodály Z. u., Baross u.. Ju
hász Gy., Sugár u. Szabadság ú'rtól végig. Zs~ u~, Tulipán u.. Selyem u..
Október 6. ltp-ig, Mirhói u.. Szabó E. u.. Mohácsi u., Bartó~ B., u., József
A. u.. Honvéd u., Tamási Á., Polányi M. u.. Napkeleti, Toronyi u., Martos
F. ll .. Nap u., Bem u.. Dobi u.. Körös u., Bányász u.. Vadász u., Halász ll.,

Táncsics u.. Mikes ll:, Könyves K u.. Kiirt u., Liliom u., Kinizsi P.. Fő út a
Hatház úttól az Enciig.

SZERDA: Fáy ll., Erkel u.. Kölcsey ll .. Hatoskerti u.. Csokonai u.,
Áchim u.. Pósa L u.. Esze u., Kórösi Cs. S. u., Bercsényi u., Hősök útia a Gyomaendród Város Képviseló-testülete Gyomasl'olg Kft.
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1996. január 2-án már múlt időben

beszélhetünk az 1995. év végi árvízve
szélyról. A lapzárta időpontjában ka
pott értesüléseink szerint december 31
én feloldották az árvízvédeimi készült
séget.

A Békés Megyei Hírlap akkori, egyik
értesítése szerim Gyula ',Iáros jegyzője pa
naszolta, hogy "minden erőfeszítésünk el
lenére mindössze 12 embert tudtunk
összeszedni a védelmi reIaJatok ellátásá
ra, pedig a kÖrlöltéseknél azonnal csele
kedni kellene!"

Ezze! szemben sokkal kedvezőbb volt a
helyzet Gyomaendrőd környékén. Nézzük
a Polgári Védelem Körletközponti Pa
rancsnokság Gyomaendrődi körzeti pa
rancsnokának. Varga János pv. százados
nak jelentését az árvízvédekezéssel
kapcsolatos feladatok előkészítéséről és

. végrehajtásáról.
1995. december 27. 8,30. A polgár

,mester úr értekezletet hívott össze, ahol' a
pv. parancsnokság árvízvédeImi terve. il
Ietve Varga János parancsnok tájékoztató
ja alapján meghatározták a feladatokat:

l. a segédgátőri állomány (100 rő)

részére határozatok kiküJdése,

2. személy-, teher- és rakodó, markoló
gépjármúvek berendelő határozatainak ki
küldése, riasztási tervek polltosítása,
egyeztetése.

3. 2x26 fős árvízvédelmi csoportok fel
készítése szükség szerinti alkalmazásra.

Délután 14,00-kor a Hármas-Körösön
Gyomaendrődnél bevezetésre került az L
fokú árvízvédelmi készültség.

December 28. 8,00. Újabb megbeszé
lést tartottak a polgármester úr vezetésé
vel. Megtárgyalták Dévaványa lakosságá
nak (8200 fő) befogadási előkészületeit...

December 29. E napi ülésen számba
vették a kitelepülők ellátásának lehetősé

geit, felkészítették a kitelepítési és elhe
lyezési koordinációs bizottságot (1/12 fő)

és a kitelepítési és elhelyezési rajt (l/l 5
fő) ...

16,00 óra. A vízállás elérte il 7 métert,
- Il. fo)<ú árvízvédelmi készültség!

20,00 óra. A polgármester úr részletes
tájékoztatása az előkészületekről...

December 30. 6,00: A vízállás megha
ladta a 7,5 métert - III. fokú a készült
ség. Megerősített segédgátőri szolgálat a
töltéseken. Egyéb előkészü!etek...

December 31. 10,00. 7,22 m a víz ma;

gassága. folyamatos az apadás. Délután
lefújták az árvízvédelmi készültséget!
(Ezentúl I. fokúvá inérséklődött, és így
ezt a Vízügyi Igazgatóság felügyeli már.)

Varga János felvilágosított, hogy alI.
fokú veszélyhelyzet kihirdetésétői az ön
kormányzatoknak be kell lépni a védeke
zésbe. A hirtelen jött helyzetben a Vízü
gyi Igazgatóság által kért létszámot mégis
biztosították már aznap. estére. (Külső,

belső védtöltésekre, gátórző, figyelő szol
gálatba, ki- és beszállításra, a 24 órás
ügyeleti szolgálatba... )

A' négy, veszélyt hordozó napon 
dec. 29-tő! 31-ig - összesen 181 főt vet
tek igénybe, plusz váltásonként 2 db te
repjáró gépkocsit összesen 2 vezetővel.

Rendelkezésre állt 18 szállító gépjármű

és II rakodó. 'markoló gépjármű. Ezeket a
Gyoinaszolg Kft., Csák-Szögi Kit., Csa
torna és Földmunkagép Gmk és a Ther
mix Építőipari Szövetkezet biztosította.
Intézkedés történt a Nagylaposi homok
bánya megnyitásának előkészületére. A
dévaványaiakaJ befogadók, ellátók listája
lett volna: 2. Sz. Áll. ISkola. 3. Sz. Ált. Is
kola, Kner I. Gimnázium, Bethlen G. Me
zőgazdasági Szakiskola, 617. Sz. Szakis
kola, Katolikus Egyházi Iskola, Reformá
tus imaterem, Sportcsarnok, Körös étte
rem, Hídfő étterem, amelyek azonnaIra
456 iíggyal, 5600 főt tudtak volna ellátni
ideiglenesen, illetve befogadni. A fenn.
maradókat a lakosság lá1!a volna vendé
gül...

Varga János szükségesnek látta, hogy
megemlítsük a védekezésben résztvevők

korrek.'1 és problémamentes munkáját,
amiért dicséretet érdemelnek.

Az önkormányzat vezetőivel éS'munka
társaival, köztük dr. Frankó Károly pol
gármesterrel, Csorba Csaha jegyzővel,

. Megyeri László aljegyzővel, Megyeri Ist
vánnal és Gmin Lászlóval a jó együttmű

ködés mindvégig dicséretes volt.

BK
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..f!emcsZlk ZI 20
éveseké ZI világ..."
Gyomaenclrődön a Nyugdíjasklub ha

gyományos kanksonyi, ünnepi összejö
vetelét december 14-én tartották a Ka
ton~l József Városi Művelődési Köz
pontban.

Elsőnek Tímár Mihály, majd GeJlai
András elnök üdvöz<:ilték a vendégeket
és a klubtagokat. Gellai úr rövid ünnepi
beszédében visszaemlékezést ta110tt a
12 év klubmunkájáról és a mindenna~

pob-ól is szólt.

"Minek örülhetünk? - tette fel a kér
dést GeJlai András, majd a választ fo
galmazta meg. - Annak, hogy 35
olyan ember ül most közöttünk, akik új

PÁLYÁZATOK
GYOMAENDRŐD VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet:
könyvvizsgálói feladat

ellátásara
az 1995. évi XLVIII. törv$ny

120. § (2) bekezdése alapján.
A pályázat irányuljon egyszeri
auditálásra vagy folyamatos

könyvvizsgálatra is;

építésügyi ügyintézői

munkakörbe köztisztviselői állásra.
Feltételek: építőipari felsőfokú

szakirányú végzettség, vagy
beruházásban és felújításban

jártas építőipari technikusi
képesítés.

Benyújtási határidő: 15 nap.
Bővebb felvilágosítás az illetékes

csoportvezetőknél.

Telefon: 66/386-122

tagként léptek be a klubba anélkül,
hogy agitációt végeztünk volna_ Annak
is orülhetünk, hogy a pénzügyi zavara
ink, amelyek az év elején adódtak, vé
gül is megoldódtak. A 300 forintos tag
díj kevésnek bizonyult, de pályázatok-
nak, a tagok és mások támogatásainak
köszönhetőenlegyőztük a gondokat. Ez
évben is a kirándulások új élményekkel
gyarapítottak bennünket.

Még annak is örülhetünk, hogya sza
bad foglalkozásokat sikerült megtal1am.
Túlnyomórészt ezért is alakulhatott ki
egy olyan kultúrgárda, amelyik ma este
műsort adhat.

Azonban a 162 tagot számláló klub
vezetősége a továbbiakban már csak
életkorából adódóan sem tudja vállalni

Együtt
a gyermekekért

.. Én már öregszem.
Lomhán verekszem
Fáradtfejem lehajtanám;
Ragyogj helyettem
Te sok gyermekszem,
És szebben, mint én hajdanán!"

Tóth Álpád: Cyerekszemekkel

Óvodai rendezvényünket nem tudtuk vol
na megrendezni. ha a vállalkozók, ma
gánszemélyek évről évre nem segítenék
rombolatárgyakkal.

Nem kis feladat hárul rájuk, amikor az
óvodák képviselői megkeresik őket, és ne
met nem ismerve segítenek. Sok esetben
nem a mennyiség, hanem a megértés sokkal
fontosabb, kifejezőbb.

Köszönetet mondok a szülők részéről Tí
már Lászlónénak, Tímár Józsefnének, Földi
Lászlónak. legfőbb támogatónknak, a Penta
Ment Kft.-nek, vállalkozóknak, üzleteknek,
rendezvényen részt vevő szülőknek, az óvo
da dolgozóinak.

TÁMOGATÓiNK:"
Tímár Gyuláné, Élelm. vegyesbolt
Farkasinszki Zsuzsanna, Virágbolt

a feladatát. Viszont az újonnan válasz
tottaknak majd mInden támogatást me
gad a leköszönő elnökség."

Ezután köszönetet mondott az eddigi
vezetőségnek, valamint a művelődési

háznak a jó együttműködésért.Végeze
tül megemlítette, hogy a gyomaendrődi

klub a Békés megyei nyugdíjasok ér
dekszövetségén belül elérte azt, hogya
tagjai közül többen, már méltányosabb
nyugdíjat élvezhetnek.

Biró K.

A műsorban fellépők sokat dolgoz
tak azért, hogy jó előadást élvezhessen
a közönség ezen· az f!stén is. A további
akban is erőt, egészséget ~hhoz, hogya
klubélet ezután is tovább folytatód
hassék!

Kord Kft.
Kner Nyomda
Szabó Ktsz
Kalamáris Papírbolt
Sikér Gmk..
Dávid Istvánné, Virágbolt
Balázs Imre, Háztartási Bolt
Earkasné Tandi Ildikó vállalkozó
Kőrös Kft.
Ugor Csaba vállalkozó
Zsort Élelmiszer-áruház
Izsó Béla vállalkozó
Farkas Máté, Gazdabolt
Tímár Ernő, Virágbolt
VilláIJyi Attiláné, Virágbolt
Vaszkó Sándorné, Virágbolt
Rade-Vill Műszaki Bolt
Tímár Vince vállalkozó
Löveiné Gábor Tünde vállalkozó
Ötvös Pékség
Panronet Bt.
Földi László vállalkozó
Bukva Vince vállalkozó

ÁFÉSZ

PARÓCZAI PÉTERNÉ
Napközi Otthonos Óvoda tagóvoda vezetöje

Gyomaendröd, Szabadság u. 6.
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19. 19. 19. W ..es- .€s .es"

Érde...es
kórházban szülni?

3. A "fogyasztÓk" az olvasók, akik
tisztelet akivételnek - igényelték és
élvezték azt· a stílust, ahogyan Homok
Emő a Szó-Beszédben pénzért megfo
galmazta a bennük élő irigységet vagy
utálatot egyszer X, máskor Y-nal szem
ben. ·Hát ez is egy erkölcsi, szellemi
szint!! !

Ilyen a mi városunk (falunk):
- sok füstös kocsma,
- utcákon kitört fák és rengeteg sze-

mét,
- a boltok polcain "szellemi táplá

léknak" a Szó-Beszéd.
Vajon ez megváltoztathatatlan?
Jó érzésii', becsületes emberek!!! Ál

lítsuk meg ezt a folyamatot!
VASZKÓ JÁNOS

Gyomaendröd, 1995. december 12.

Válasz a címre: nem érdemes, csak
szükséges!

Nemrég átéltem, tanúja voltam. egy
eléggé megbotránkoztató esetnek, ami a
gyulai kórházban esett meg felesége.m
meI.

Röviden a lényeg: Boldog várakozás
után elérkezett a szülés ideje. A vajúdó
kismamát annak rendj~ és módja szerit
lekötözték nagy fájdalni.aival a ,Jájda
l~mvizsgálóra". Órákig moccanni sem
bírt. (A víz már ekkor szakadt róla.)
"Megfigyelőben" volt, de a kutya sem
nézett hosszú ideig feléje sem. Ezután
mégiscsak megszületett a gyermek, a
teljesen kimerült anya legnagyobb meg

.könnyebbülésére - egészségesen.
A gond ezután következett. Elképesz

tő nemtörődömség vette körül az újdon
sÜlt anyukákat. Ebben az időpontban

mindegyikük első szülő volt, tehát ke
vés gyakorlattal, ami a szoptatás és fe
jés technikáját illeti.

Szegények szenve<jtek aszüléstól, .
most meg iszonyú testi-lelki kínokat
álltak ki a· szoptatástól és az azt követő

fej ésektől, mert nem tudták, hogyan
kell eá:dményesen véghez vinni, nem
Ismerték a technikát. Azonban egy kór
házi alkalmazott sem vette a fáradságot,
hogy valamilyen hasznos tanáccsal lás
sa el az egyébként boldog anyukákat

(a szerkesztő)

és még az rendetlenséget okozna, az
nem baj, hogy a gyermek gyomorbeteg
lesz és ideges, csak az élet rohanjon.
Felső tagozatú iskolában nem tudom,
hogy van, de talán ott később kell men
ni. Egységesen kellene megállapítani,
hogy mennyit töltsön az iskolában a
gyermek, illetve hány óra legyen egy
nap.

Van még a tanulónak otthon is elfog
laltsága, mert ha nem napközis, akkor a
feladatot megcsinálni, ha ezt össze szá
mítjuk, akkor egy általános iskolás töb
bet teljesít, mint egy dolgozó egy nap,
időben.

Egy pár aggódó szülő nevében név
nélkül írom, mert ilyenkor a gyermek
issza meg a levét. ~

<s.l9.l9.@.es-~.es"

A következő levélhez csak anllyit júz
nék hozzá, hogy közlésével megszegem
ígéretemet, de mivel az e tárgyhoz érke

.zett több levél bizonyára közgondolatot
takar, így e véleménnyel sokak kérése
teljesülhet..., sorry.

Végre valaki
Tisztelt Szerkesztő Úr!

... Szívesen venném az alábbi gondo
lataim megjelentetését. (Esetleg olvasói
vitát is szerkeszthetne.)
. A Híradó '95.. decemberi számában
érdeklődéssel olvastam a v.áros polgár
mesterével való beszélgetést, különös
tekintettel a "mi a véleménye a ·Szó
Beszédről?" kérdésre adott válaszára.
Én az adott válasz minden szavával
egyetértek, végre valaki klmondta és le
írta a tényeket!

De talán azon is el lehetne gondol
kodni, hogy mi tette ilyenné a Szó
Beszédet.

Az én véleményem szerint:
. .

l. A szerkesztője, aki üzleti érdekből

és a "fogyasztói igényt" felmérve éve
ken át vállalta a gátlástalan mellébeszé
lést, hazudozást, emberek mocskolását
és megalázását.

2. A bemoc~koltak és megalázottak,
.mert éveken át lŰrték ezt a stílust, vélet
len sem gondoltak összefogásra, jogsze
rű, határozott fellépésre a szellemi drog
e helyi megnyilvánulása ellen.

IOLVASÓILEVÉL~OLVASÓILEVÉL~

Nemcsak tej...
A Híradó december havi számában

megjelent Iskolatej című tudósításhoz
szeretnék egy pár mondatot leírni.

Nem teljesen a fenti cím alatt megje
lent témához kapcsolódik, de már
sok~zor meg szerettem volna írni, de nem
tudom, hogy kinek, aki intézkedik is.

Az iskolai rendtartás szednt a gyer
mekek reggel 7.30 órakor kötelesek az
iskolában megjelenni, ami azzal jár,
hogy 6 órakor ébresztő, és kezdődik a
készülődés. az iskolába. Reggel nem
marad arra idő, hogy reggelizzen, és
még nem is éhes. Kezdődik a tanítás,
éhes gyomorral figyel a tanuló, és majd .
10.30 órakor hozzájut az evéshez.

-Egészségügyi szempontok alapján éhes
gyomorral, a felfogóképesség is gyen
gül. Az ebéd sem külö~b, mert sok osz
tály van, amely 13.30 órakor ebédel ro
hanással, mert minden csoportnak sietni
kelL Az általános iskolás gyermekek
sorsa a legrosszabb, mivel itt mindenki
a saját tantárgyát tartja a legfontosabb
nak, de erre lehetőség is van, mivel a
tankönyv nagyrészét 5-ös, esetleg a 4
es tanulóra írták meg. Dolgozatra dol
gozatot íratnak, ami nem könnyű fela
dat, mivel figyelni kell az írásra, helye
sírásra, külalakra és az írt témára. So
kan megfogalmazták már, hogy a gye
rekék egy része olvasni, helyesen írni és
számolni nem tanul meg.

Itt a nagy kérdés: riúért? Felelet: mert
nem tud lépésttartani~ osztály anya
gával. Sokszor hivatkoznak a nyugati
országokra, de azt még teljes felelős

séggel nem mondták ki, hogy ott a.
gyermek később megy az iskolába és a
tananyag is könnyebb.

SietüIik, rohanunk ~s sok hasznos do
logra nem figyelünk oda, hogy a jövő

nemzedéket neveljük. Mindenki volt
gyermek és tudjuk, hogy reggel egy 15
perc is milyen jó még tovább ágyban
lenni, és reggelizve, kényelmesen men
ni az iskolába.

Én gondolom, hogy a vezető és sok
tanár gyermekcentrikus, és egy kicsit
elgondolkozik a felvetésen, aki meg
nem, az ~em szereti a gyermekeket és
csak az ő önző világában éL

Az iskolatej kiadása· és annak elfo
gyasztása időt rabol, mivel sietni kell,

_IOLVASÓI LEVÉL~OLVASÓI LEVÉL~
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Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egye'sületének vezetősé

ge értesíti kedves tagjait, hqgy aki az 1996. ~vitagdíjat befizeti,
ajándékban részesül.
Ta~díjat a Hősök úti irodában lehetfizétni.

OLVASÓi LEVÉL
Nejemtől tudom, hogy mennyire ki vol
tak téve mür-már megalázó helyzetük
nek. szenvedéseiknek. Hiába kértek
volna segítséget vagy tanácsot, ilyenkor
mintegy séltődötten elviharoztak in
kább" a szemük elől a fehér köpenyt vi
selő kórházi alkalmazott nővérek, ápo
lónők stb. - tisztelet a kevés kivétel
nek -, semmint segítettek volna. Az
anyukák, feleségemmel együtt rendsze
resen könnyeztek és az ájulás kerülgette
őket a fájdalomtól, mikor eljött a szop
tatás ideje, majd a kötelező fejés. Ez
felháborító, és nem ezt várná az ember
eo kórházi szolgilltatástól, még akkor
sem, ha kevés a pénz, vagy egyéb gon
dokkal küzdenek. Az emberség nem ke
rül pénzbe! A kék-zöld mellűvé vált,
meggyötört asszonyok miért nem kap
nak megfelelő ellátást? Ha nincs megfe
lelő szakképzett, elhivatott, odavaló
személyzet, akkor a régieket bocsássák
el, vagy képezzék ki! A hálapénzt pedig.
ne legyen képük ezek után elfogadni!

. Név és cím a szerkesztőségben

Mire fordítják...
Nem tudni, mennyire politikai; nép

szerűségi, vagy e nehéz időkben igaz
mecénási gesztus volt a dévavá.Q.yai .
képviselóktől az elhatározás, amikor az
1995. évi januári testületi ülésen le
mondtak a tevékenységükért járó tiszte
letdijróJ... ? Tény azonban.. hogya "fejen-

. kénti 200 ezer Ft/év összeget különbö
ző önkormányzati célokra utalták át.
Található ezep támogatási célok között
például egyházakat, óvodákat, iskolá
kat, idősek otthonát, testvértelepülési
kapcsolat kiadásait felkaroló, de gon
doltak a derék képviselők a polgárőrség

tevékenységének, sportköröknek, a Dé
vaványa Felemelkedéséért Alapítvány
nak a finanszírozására is.

A tizenkét dévaványai képviselő el
gondolása nagyon megszívlelendő len
ne más, talán a gyomaendrődi testület
körében is, ha már a köz ügyét vették
vállukra megválasztásukkal... (Esetleg·
még ,l díj 50%-a is sokat segíthetne...)

K. B.

Az ötletet közzé tesszük, amit egy szem
fiiles olvasónk küldött el szerkesztósé
giinkbe. Ezek után csak a testületet! mú
lik, él-e ezen támogatási lehetóséggel?

OLVASÓi LEVÉL

Előbb engedélyt!
Megnövekedett az engedély nélküli

építkezők száma. Ez azt jelenti, hogy
aki valamilyen villlalkozásra gondol
(vagy csak kicsit építkezni akar), az
előbb alakít, építkezik, toldoz-foldoz,
majd miután ezzel készen van, akkor
fordul engedélyért. Valószínűleg olyan
meggondolásból, QOgy akkor már szinte
biztosan úgyis megadják... A dolog
azonban nem ilyen egyszerű. A rendel
kezések szerint viszont inkább saját ma
gának okoz néha (inkább gyakran) sok
problémát az engedély nélküli építkező.

Hiszen, az ekkor már túlbonyolódó el
járás még büntetéssel is jár, ezért nem
gyorsít a folyamaton a hirtelen építke
zési kedv.

Sok konkrét eset tanulságaként kéri a

Anyakönyvi hírek
Újszülött: Toók Péter és Vas.zkó.

Eszter Mária leánya Petra..

Házasságkötés: Nagy Márk és
KindIe Beáta.

Akik eltávoztak közülünk:. Csapó
Gáborné Szűcs Julianna 94, Harmati
István 70, Bere Károly 72, Kőfalvi

János, Bálint Mihály, Varga Mihályné
Braun Piroska 57, Debreczeni István
Albert, Kis Péterné Szűcs Eszter 94
éves korában.

A Mozgáskorlátozottak Békés Me
gyei Egyesületének gyomaendrődi cso
portjának vezetősége meghívja sorstár
sait 1996. III. hó 2-án 18.00 órai kez
dettel a Katona József MűvelődésiHáz-

. ban tartandó nőnapi rendezvényre, mely
vacsorával egybekötve lesz megtartva~

Jelentkezni lehet febmár 20-ig Csóke
János csoportvezetőnél. Kitűnő zenével,
szórakozási lehetőséggel várjuk a so·;'s
társainkat, és egyben kívánunk minden
!agunknak eredményekben gazdag, bé
kés boldog új ével.

A vezetőség

polgármesteri hivatal műszaki csoportja
a bővíteni, átalakítani,építkezni, üzlet
helyiséget nyitni szándékozókat,. hogy
jóval az építés megkezdése előtt jelent
kezzenek elképzelésükkel a műszaki

csoportnál! Így könnyítsenek, gyorsít
sanak sajátproblémájukon azzal, hogy
elkerülik a felesleges és elkerülhető bo
nyodalmakat, bosszúságokat - saját
érdekükben.

Aki ezek után is úgy dönt, hogy előbb

építkezik, majd később szerez engedélyt,
az méltán számíthat büntetésre és bo
nyodalmakra, ám mindezeket saját maga
idézte elő önmagának. nem hibáztathat
senkit, főleg nem a hatóságokat...

(Tulajdonképpen mindenre kell építé-o
si engedély, kivéve belső kerítés létesí
tése, vagy fix alap nélküli ideiglenes,
.elbo.ntható építményre.)

Megfejtések
A decemberi keresztrejtvény és

"Ióugrásban" helyes megfejtései:

...fülünk másokra hallgat.

...részletesen beszélünk róla.

...mint röviden valamiről.·

"Szótlan hal is mondhat
igazat."

A sok helyes megfejtés bekül

dői közül az alábbiaknalc kedve

zett sorsoláskor a szerencse:

Marjai Tibor Szeghalom, Hu
nya Dénesné Hársfa U., Csőre

Tünde Fegyvernek u., Gecsei Ta
más Árpád U., Tóth Gáborné Má

tyás kir. U., Benga Ferenené Nagy

S. U., Borsós Béláné Fegyvernek

U., Magyari Jánosn~ Pásztor J. U.,

Kun Anita Zrínyi U., ifj. Czikkely
István. Deák F.. u., Enyedi László
Vásártéri ltp., Czikkely -Istvánné
Deák F. u.

A kedves megfejtő olvasóink az

értesítést postán kapták meg az
ajándékok átvételér61. .
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.' Rákóczi u. 37.

Tel.: 06-60/384-426

Szo afestés,
ázolási,valamint

fürdőkádakfelúJítását.
vállaljuk 1dxqssógf'!ak

.... '<:: '.~ ..... ,/'(,;;.'......

és közület~kneKls..

BERKI ZOLTÁN

.:. Vállalkozunk magasépítési munkák kivitelezésére.

.:. Oszt~lyozott adalékanyagból bármilyen betonkeveréket
- sz.ükség esetén MELEG vízzel tört~nő betonkeverést is

- előállítunk és az ép~tkez.és helyszínére szállítjuk!

.:. Készletünkön lévő különböző színű bútorlapot méretre
vágunk és élfóliázunk.

.:•. Hideg-meleg vízzel kocsimosást vállalunk.

•:. IKARUS-211-es 37 személyes autóbuszunkat bérbe adjuk.

.:. Hosszabb távú igénybevétel is lehetséges.'

.THERM(:J!!..

É íTŐIPAFU SZÖVETKEZET
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614 • Fax: 66/386-226 .

A Lakásfelszerelési Ajándék Shop
(Gyomae~drőd,Fő út '208.)

nagy választékban kínál í.iveg-,
porcelán-, műanyag árukat.

Ezen kívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.

U.gYanitt válthat 100, 200, 500 Ft értékben
vásárlási utalványokat.

Nyitva:
6-19
óráig.

Legolcsóbhan, legfrissebbet,
legnagyobb választékot .csak

a szakboltban,
a Privát Zöldség-gyümölcs

boltjaiban találhat

a Hősök útján és a
Bajcsy-Zs. út 119. sz. alatt.
A megszokott nagy választékkal

és olcsó árakkaf várjuk vásádóinkatf

Hősök

útja 
48..

KÖZMONDÁSOK AZ ÉTKEZÉSRŐL

A diétába belehalni nem lehet, a falánkságtól viszont szétpnkkadsz. (Orosz)
Aki éhesen fekszik, egészségesen ébred. (Angol)
Könnyű vacsora, hosszú élet. (Német)
Kelj ötkor, ebédelj kilenckor, vacsorázz ötkor, feküdj le kilenckor és megéled a 99

et. (Belga)
Nem azért élünk, 'hogy együnk, hanem azért együnk, hogy éljünk. (Francia)

m~I1l(~®~®o

GS.~~~n1r~~
RÖVID HATÁRIDŐVEl,

HAGYOMÁNYOS ÉS AUTOMATA .
KIVITELBEN.

KÖNYVES LÁSZLÓ
Gy~maendrőd, Kiss Bálint u. 9.

APRÓHIRDETÉS
• Az Október 6. ltp.-en IV. emeleti,

4 szo.bás lakásom eladó, vagy elcserél
hető gyomai kisebb lakásra. Érdeklőd

ni: Jókai 7, Telefon: 386-247.
• Törzskönyvezett fekete és foltos

dog kölykök eladók. Hungária shampí
on győztes apától és tenyészszemlés'
anyától. Budaí u. 30. Pappné Szarka
Emília. Telefon: 386-887. 13-15 óráig.

Felhívjuk az érdeklődő tanulók és szü
leik figyelmét, hogy 1996. január 12-én
9.00 órától nyílt napot tartunk. Ekkor kö
zelebbről megismerkedhetnek az. iskolá
val, a kollégiummal, a tangazdallággál.
Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakk:ö
zép- és Szakmunkásképző Iskola.. .

***::~*

December 20-án a Városi Sportcsar
nokban a Városi Diáksportbizottság a vá
ros 3 középiskolája számára rendezett egy
Karácsonyi kupa clnevezésű versenyt 3
sportágban. Kézilabdában 1., kispályás
labdarúgásoall I .. valamint kosárlabdában
2. helyet értek el a Bethlen G. szakiskola
tanulói és így a kupát is ők nyerték el.

Köszöntő
Az új esztendő alkalmából Gyo

maendrőd niinden polgárának kívá
nunk békés, nagyon boldog új évet.

Az 1996-os évre sok sikert, jó
egészséget, örömet és megértést.

SZÖLLÓSI ISTVÁNNÉ
Békés megye 5. sz. vk.

országgyűlési képviselője

FÖLDESI ZOLTÁN
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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Szmola Béla 67 éves és 4· éve
nyugdíjas, de szívesen be-bejár a
műhelybe leveregetni a rozsdát ka
lapácsairól, üllőiről. Néha még
megrendelésekkel is felkeresik. Pél
dául kandallóhoz fogókészletek,
vagy egyéb dísztárgyak készítéséért.

Ez a műhely az Apponyi utcában
a harmadik genC1rációt szolgálta már
ki. A berendezés jó része száz évet
is megélt, a fújtató legalább száz
negyvent. Sok lovon cserélték itt ki
újra a lekopott patkóját. Ezenkívül a
mezőgazdaságban használatos sok
féle kovácsolt alkatrész ekéhez, bo
ronához, lovas kocsihoz, ekekapá
hoz mind-mind készült itt a hosszú
évek alatt. Aztán azok a dolgok is,
amik egy falu mindennapjaihoz
elengedhetetlenek, mint például ker
ti szerszámok, kapuvasalások és
még sok egyéb.

A múHban még tiltottnak ítélt dol
gokat is végeztek, ha erre nagyon
szükség volt. Tulajdonképpen
felcseri beavatkozásnak lehet -ezt
nevezni, mikor a lovakon eseten
.ként eret vágtak egy különleges kis
szerszámmal. A beavatkozást úgy
nevezték, hogyerelés.

Egy ilyen eset volt egyszer, mikor
a községházán a két, szép tenyész
apaállat túl sokat evett a friss heré- .

ből és nem tudtak megmozdulni
sem a felfúvódott hasuktól. Az ak
kori jegyző kérésére sikerült kihívni
Józsi bácsit - Szmola Béla apját
-, hogy erelje meg a csődöröket. A
két ló már a földön feküdt. Gond
nélkül megtörtént az ereIés, ami
után a lovak szépen lábra álltak.

Azonban a lópatkolás nemcsak a
vas kialakításából, patkóvá varázs
lásából áll, mert azt felszögeini ana
tómiai ismeretek birtokában lehet
csak szépen, szabályosan, hogy a
lónak ne okozzon fájdalmat és sérü-

lést. Ugyanis a ló patája csak egy 8
10 milliméteres falú szaruréteg.
Csak ezt a falat lehet a patkó felerő

sítésére szolgáló szöggel "használ-
o ni". Nagyon könnyű ezt elvéteni,

félrecélozni.
Megtudtam, hogya szerencsepat

kó egyébként csak a hétlyukú és
ballábas patkó lehet. A lovak színe
sem lehet más, mint világos pej, sö
tét pej, vasderes, vagy fekete.

Megtörtént egyszer, mikor egy lo
vat patkolásra hoztak, hogy ez az ál
lat nagyon ellenkezett. Nehéz volt
engedelmességre bírni, de a mellső

két lábát gyorsan sikerült ellátni.
Sokkal több gondot okozott a: ,,1<0
mor~csődör" hátsó patáinak megva
salása. Az orrvasaló pipáva:I sem, de
a fülfogóval sem boldogultak a bősz

paripával. Hogy mégis tűrje a pat
kolást, kaloda híján - nagy ne
hézségek árán 7" a farkához kötöt
ték a .lábát, ami még hat embernek
sem volt könnyű feladat. Végül ele
sett a ló, ekkor sikerült gúzsba kötni
a lábait és ráhelyezni a patkót. Leg
közelebbi patkócsere alkalmával
úgy tűrte a tevékenységet ez a ,,1<0
morcsődör", mint ~gy birka, meg
sein mozdult.

Erre mondta Szmola Béla, hogy
megadta magát, tudta, hogy csak mi
győztünk felette legutóbb is...

SiK;
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Homeopótia az influenza kezelésére
A homeopátia az orvostudomány része: egy eredeti ter-ípiás.

módszér, amelyet I790-ben Christian Samuel Hahnemann, német or
vos fedezett feJ. A homeopátia: hasonszenvi gyógymód, lényege, hogy
minimális adagokban olyan gyógyszereket alkalmaznak, amelyek nagy
adagokban az egészséges ember szervezetében· ~ gyógyítandó beteg
séghez hasonló jelenségeket hoznak létre. Ennek ·megfelelóen a home
opátia két fő elven alapszik: a hasonl6ság elvén: minden anyag, amely
normális dózisokban tüneteket vált ki az egészséges embernél, parányi
adagokban meg tudja gyógyítani azokat a tüneteket; az infinitezimali
tás elvén (infinitezimális = parányi, rendkí'lül kicsi) a homeopátiában
használt gyógyszeranyagok a hahnemanni 100-egységes elv (CH)
alapján történő hígítás változtatásával, az oldat dinanUzálásával, aktív
alapanyagok folytonos dekoncentrációi.

A homeopátia egyébként mindenkinek ajánlott a gyermekkortól a
felnőttkorig, mert nincssemmiJyen m'ellékhatása. Hatásos az immun
rendszer stimulálására (ösztökélésére), de a heveny és krónikus beteg
ségek ke~elésére is. A homeopátia tapasztalati és tudományos ténye
ken alapuló, megbízható terápia. A világ számos országában elismerik.
Magyarországon már a II. világháború előtt alkalmazták és tanították
az orvostudományi egyetemeken. Mára szinte feledésbe merült, de ha
marosan reneszánszát fogjuk tapasztalni. Felfogása szerint minden
egyén egy külön lény, személyiség (test-lélek-szellem egysége), és ai
orvos ennek szellemében foglalkozik betegéveJ. Elősegíti az egészség
ökológiáját, mivel az egyént környezetében, globálisan szemléli, és
mindenki egészségi adottsága tiszteletben tartására, a kölcsÖnös biza
lomra épül. .

Az influenza - az orvostudomány nagymérvű fejlődése ellenére 
napjainkban is komolyan veszélyezteti az ember egészségét szövődmé
nyei révén, akár életét is. Ez a vírusos eredetű fertőző betegség sokáig
valóságos csapásnak számított. 1918- I 9 telén világszerte 20 millióan
haltak meg az influenzajárvány következtében. Napjainkban sze
rencsére már jóval kevesebb áldozatot követel egy-egy járvány, még
sem szabad lebecsülni kihatásai t, szövődményeit, gazdasági következ
ményeit.· Franciaországban az 1988-89-es járvány súlyos, I milliárd
frankos kiadással járt! (22 milliárd forint!)

Szakemberek, orvosok állitják és bizonyítják, hogy az influenza ho
meopátiával nagyon gyorsanmegfékezhető. Ráadásul semmiféle
veszélyt nem jelent a páciens számára. Nincs sem ellenjavallat, sem is
mert mellékhatás! Alapos klinikai vizsgálat után ugyanis a homeopata
orvos arra törekszik, hogy szétválassza a fertőző tényező jellemző tü
neteit a minden egyénre sajátságos tünetektől.

Az eddig ismert készítmények mellett ugyanis ma már Magyar
országon is létezik, gyógyszertárakban is kapható, klinikailag is tesz
telt kitűnő gyógyszer-specialitás: az Oscillococcinum. A készítményt
- amely Franciaországban az influenza megelőzésében és leküzdésé
ben az egyik legáltalánosabban használt gyógyszer - dr. Joseph Roy
fedezte feJ. Az Oscillococcinum I 982-ben került-forgaJomba és ismert
ségére jellemző, hogy csupán Franciaországban évente 5 millióan sze
dik. Jelenleg a gyógyszert a világ 32 országában forgalmazzák, s 1994
ben feltűnt hazánkban is. Kis dobozokban került forgalomba, 3 dózis
298 Ft-ért, vény nélkül kapható. Az Oscillococcinum megelőzés céljá
ból is beszedhető, az előírt adagokban, de a már kialakult influenza le
folyását is könnyebbé teszi és meggyorsítja, kivédve a szövődménye

ket. Csecsemők, kisgyermekek, különböző korú felnőttek, de még ter
hes anyák is szedhetik. (Gyógyszertáraknak a Hungaropharma szállít
ja.)

A francia Boiron gyógyszergyártó cég tevékenysége a homeopátia
minden területét átfogja. A Boiron cég évente mintegy 100 millió ho
meopatikus tubust és dózist, számos piacvezető terméket - köztük az
Oscillococcinumotis - gyárt, de a gyógyszerforgaJmazásra is specia
lizálódott. A Boiron aktív szerepet vállal a homeopátia-fejlesztésben,
szorosan együttműködve az Orvosi Testülettel a kutatás, az oktatás, to
vábbképzés és a szakmai kiadványok területén. A Boiron a széles
nagyközönség partnere is a tájékoztatásban, eleget téve az információs
és kommunikációs igényeknek.

(A képviselet magyarországi címe: 1118 Budapest, Somlói u. 33.
Dr. DomonkJJs János, telefon/fax: 185-3091.)

Az új nemzeti alaptantervről mond véleményt dr. Baranyi
Károly. Részletek a Magyar Fórumban megjelent interjúból.

Dr. Baranyi .Károly:

Nemzetrombolás alapfokon
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium voltfőosztályvezetó

je, dr. Baranyi Károly dolgozta ki a Nemzeti Alaptanterv (NAT)
koncepcióját, még az előző koalíciós kormány időszakában. A témá
ról mintegy 250 ~lőadást tartott, s ezek l 994-ben Kit, miért. hogyan?
címmel kötetben is megjelentek. .

A Hom-Kuncze-kormá..,y azonban új, másféle alaptantervet fo
gadott el. Erről az új Nemzeti Alaptantervről kérdeztük dr. Baranyi
K!Ú"0lyt.

- Mi a véleménye a közelmiiltban könyv alakban is megjelent
Nemzeti Alaptantervról?

- A külleme igen feltűilő - engem leginkább a sárga telefon
könyvre emlékeztet -, a tartalma azonban elrettent. Ha megvalósul,
átalakul a magyarországi iskolaszerkezet.

- Milyen módon?
- Ez a NAT tulajdonképpen a magyar iskolaszerkezet visszafej-

lesztésének burkolt stratégiája. Előír~ai szerint ugyanis hatosztályos
elemiiskoláink lesznek, majd a hetedik osztálytól a tizedikig úgyne
vezett kötépszintú iskola következik, és egy kétosztályos, érettségi
diplomát is adó középiskola. Ilyeill<éppen a társadalom fejJődésének

folyamataival teljesen ellentmondó iskolaszerkezet jön létre. Ezért
elfogadhatatlan. Gyanítom, hogy éppen ez volt a készítők szándéka,
noha lépten-nyomon tagadják. Ez bolsevik magatartás, a "tudjuk,
meIjük; tesszük" pökhendi és kóros önbiza1máról tanúskodik. Kita
lálták a "műveltségi terület" elnevezésű blöfföt. E szerint akarják
felosztani az oktatást. Az elmúlt évtizedekben már voltak efféle pró
bálkozások, zsonglőrködések a tanügyben, de ezek mindig csődöt

mondtak. Amiatt is elmarasztalandó ez a NAT, hogy lényeges kér
déseket nem tárgyal. Nem szól az erkölcsről, a nevelésről. A nemze
ti identitásról' közöl néhány zavaros fogalmat, a hazaszeretetr61 -pe
dig egyetlen szót sem találunk benne. Ebből az alaptantervből hiány
zik az igényesség, Ínindaz, ami az általános műveltség megszerzés&
hez szükséges. Igen silány dokumentum, mely csak a 16 éves korig·
tartó oktatást szabályozza, pedig a közoktatás 18 éves korig tart. .

- Kinek az érdeke egy rossz alaptanterv bevezetése Magyar
országon?

- Ez a NAT nem a szocialisták találmánya. Ez kifejezetten az
SZDSZ "szakmai" szüleménye, valamint az SZDSZ-hez csapódott,
úgynevezettszakembereké. .

- A jelenlegi tanügy mögött milyen politikai-gazdasági érdekek
húzódnak meg?

- Erős pénzügyi érdekek, valamint a Nyugathoz való elvtelen,
átgondolatlan és feltétel nélküli kötődés. Pedig erre egyáltalán nem
volna szükség. Az -elmúlt évtizedekben a magyar oktatás - a Ráko
si- és a Kádár-rendszer ellenére is - a' világ egyik legjobb oktatási
rendszere volt. Még gondolni is rossz arra, hogy a nyáron az érettsé
gi tervezet kapcsán felvetődött a Művelődési és Közoktatási Minisz
tériumban, hogy az érettségi tantárgyak közül ki kellene hagyni a
magyar irodalma~és történelmet.

- A Iwrmány válságos gazdasági helyzetre hivaikozva menti ki
magát az oktatásügy fejlesztése alól, ezzel indolwlja a pedagógusok
elbocsátását is.

- Ez hamis érvelés. A kormány - a programjával ellentétben 
műveltségromboló intézkedéseket hoz. Ez nem magyarázható
egyébbel, mint hogy Magyarországon valóban magyarságellenes po
litizálás folyik. A valós szándék: kiölni a népből a nemzeti tudatot,
és az országot egy nagy közösségbe integrálni. Ez a tendencia a
maastrichti egyezményre emlékeztet: az eurÓpai nagyhatalmak poli
tikusai arról ábrándoztak, hogy egységes Európát kell létrehozni,
ahol majd három, esetleg négy nyelv (az angol, a német, a francia és
a spanyol) lesz a használatos. Nekem nem kell az olyan Európa, ahol
Arany János nyelvén nem szólalhatok meg.
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CA NÉMETEK BETE EPÜLÉSE -
15

1745)
Augusztus l2-l3-án ünnepli a mezőberényi német evangéli

kus gyülekezet a 250 éves fennállását.
A gyomai evangélikus gyülekezet 1834-es megalakulása előtt,

1745-lől folyamatosan ennek a gyülekezetnek volt része. A me
zóberényi német ősök ugyanúgy ami őseink, mint aberényieké.
A gyomai evangélikus egyház jogelődjének tekinthető a beré
nyi, amelyből kivált. 1745-ben Rudolf Walter lelkészt hívják
meg lelkésznek, aki Kistormáson volt lelkész. Az idetelepült lel
kész a szentháromság utáni kilencedik vasárnapon kezdte meg
munkáját. Eddig a szlovák és német gyülekezet közös lelkészt
foglalkoztatott. Közös volt a lelkészül<, de közös volt a temp
lomépület is. 1733-1745 között a lelkészül< Daniel Burian volt.
A német gyülekezet 1745-tól önállóan működő német evangéli
kus gyülekezet. Ma is fennálló templomuk 1789-ben épült fel,
amikor n. József császár (Habsburg) engedélyezte a protestán
sok templomépítését. Templomuk 200 éves fennállását 6 éve
ünnepelték.

Az 1723-1745 közötti időszak anyakönyve latinul van vezet
ve. Milyen nevek találhatók az 1723-1745 közötti időszak

anyakönyvében ?

Megtalálható Valentin Mönsch neve is. Az 1760. évi berényi
összeírás szerint az első berényi német lakos, még 1723-ban jött
Gyuláról Berénybe, ahova több németországi jövevénnyel
együtt abban az évben költözött. Foglalkozá~a szabómester volt.
Az első jelentős szárnú német telepescsoport Harruckem költsé
gén jött le Gyulára. A benépesítők által ideköltöztetett német
parasztok bizonyságlevelekkel ellátva érkeztek, régi urodalmuk
adósságmentes elbocsátólevelét hozták magukkal.

A betelepülők nevei Mönsch, akik később Münich néven sze
repelnek az anyakönyvben.

Az itt lévők nevei: Paul Lanion, Georg Ostertag, Matthias Sti
bán, Jost Winter, Johann Schupkégel, Georg Weidmann, Kon
rad Tiztor, Johann Bure, Johann GeroIt, Georg Wolf, Georg
Hoch, Paul Spiner, Fridrich és Konrad Winter, Johann Schnei
der, Wilhelm Hertzberger, Caspar Wolf, Johann Boetsch, Matt
hias Jiiger, Leonhardt Schöffer, Georg Eisenmenger, Jacob Hec
ker, Michael Róth,. Peter Braun, Baltas Mertz, Michael Rósz,
Georg Hajnal, Nicolai Sachs, Konrad Storgh, Konrad Kem,
Michael Schimert, Jocob és Georg Kopf, Georg Schidt, Krisz
toph Petz, Martin Niedt, Georg Sad, Stephan Nell. 1745-ig ne
vük az anyakönyvben előfordul, minden bizonnyal itt voltak

már. Így a From, Kramer, Jugmann családok nevei is szerepel
nek.

Nagy családok lettek később a Braun családok is, mind itt
voltak már 1745 előtt. Georg Konrád fia, Georg Martin az egyik
nagy család kiindulása, Johann Martin Braun egy másik nagy
család alapítója, Peter Konrád Braun a harmadik nagy család ki
indulását jelentette.

Azt nem lehet tudni, hogy Peter Braun gyermekei-e, vagyis,
hogy milyen rokoni viszonyban álltak egymással. Johann Mar
tint az anyakönyv keresztapaként Hans Marcinak titulálja. Peter
Konrád Braun Vadkerti jelzőt kapott, kiknek elhalálozását az
anyakönyvben meg sem találtam, akinek utódai Gyomán a Bra
un Lipót utódok között élnek.

Johann Hudka szlovákosan hangzik, mint német betelepülő,

német evangélikus presbiter a gyomai egyház megalakulása
után. Hajnal nevű német személy, neve magyarosan hangzik, a
németekkel házasodik és evangélikus. Az első betelepülők a
fent felsorolt nevek viselői voltak. A feleség neve a kezdeti
időszakban, csak a keresztnevet jelezte a könyv, a házasságkö
téstől a férj nevét viseli így azt külön nem is jelezték - felesége
Anna Mária -. Később Rudolf Walter már feltünteti a feleség
apjának teljes nevét, ebből már tudni lehet házasságkötéskor a
feleség családi nevét is.

1745-től Rudolf Walter már német nyelven vezeti az anya
könyveket. Az első anyakönyv lapjára a következő bejegyzést
vezette természetesen németül: "Itt a két, Szarvason és Csabán
működő tiszteletreméltó lelkész 1745. aug. IS-én, Trinitatis utá
ni 9. vasárnapon bemutatott engem a német evangélikus nemze
tiségnek mint rendes lelkészt és prédikátort a szószéken és sze
mélyesen, miután a hatósági és miniszteriális hozzájárulás meg
kaptam, ahogy azt a német nemzetnél Isten segítségével sike
rült, Augusztus 23-án két vezető átkelt a Dunán, hogy elhozzák
holmijairnat. Szeptember ll-én szerencsésen ideérkeztünk. <-

Jah. Rud. Walter 1745-ben
Johann Rudolf Walter Németországban tanult, Frankfurt vidé

kéről származott. Felesége halála után került Mezőberénybe. A
gyülekezet megalakulásának, összekovácsolásának fő részese.
Az ő nevéhez fűződik az önálló német evangélikus egyház létre
hozása..

Dr. Weigert József

Bemutatkozás
Galgóczi Ibolya vagyok, 37 éves.

Egy hivatalban dolgozom Gyulán. Van
egy 19 éves lányom, aki a hangok vilá
gába vetette magát: énekel és néptán
col. Nekem a "csend" jutott. Ezért ott
honunk a "h'angok és a csend birodal
ma".

Egy verses kötet kiadása előtt állok,
melyet a Tevan Kiadó Kft. fog kiadni.

Gyula, 1995. december hó 14.

Tisztelettel:
GALGÓCZI IBOLYA

CSEND ÉS HANGOK
Neked a hangok vára,
nekem a csend erdeje...

Erdőben épült várfalak.
Vihar hajlítja, feszíti ága im,
szétnyílnak, sőt töredeznek.
S ím: Ott áll a büszke vár!

Érintetlen, tiszta hangokfolyama,

bárhol nyíl ajka, magával "
visz egy "töretet",
mert a csend erdejében született.

HA
Vadszőlőinda
terméketlen létbe jutó
kanyarulat,
oda s vissza,
körbe-körbe.
Hajnaltájt alkonyulat
s az alkonyban pirkadat.
Villám-tartotta határ!
Áztatott medrek vámja!

Zsoltárok jaja!

6h el ne hagyj!
Kövér földem. Ha művelő lenne!

Etikája tartaná rendben.
S hajnalban asszony fejne tehenet,

alkonybanférfikéz adna kenyeret.
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Ill~NI)(jllSí~f.I IIÍlll~I'
o Nem hagyott alább városunkban a Matáv sérelmére elköve

tett telefonfülke-rongálások hulláma. A perselyben levő pénz
megszerzésére elkövetett rongálások szinte mindig nappal tör
ténnek. A rendőrség továbbra is kéri a lakosságot, hogy a fontos,
sokszor életmentő telefonfülkékben gyanús tevékenységet foly
tatók jelenlétét azonnal jelentsék a rendőrségen, vagy járőrnél.

• A Bónom-zugban levő hétvégi házát feltörve találta a tulaj
donosa. Ezt jelentette a rendőrségnek. Az eddig történt víkend
házbetörések elkövetőit egyébként zömében lefülelte a rendőr

ség.

o Baleset történt 20-án a délutáni órákban. Egy várakozó sze
mélygépkocsiba hajtott egy másik, közlekedő szgk. a Fő út end
rődi részén. A kár jelentős, mintegy 500 ezer Ft.

o Feltehetőleg rosszullét miatt - talán agyvérzés - a Shell
benzinkútnál a kerékpárút mellett 25-én reggel 7,30-kor megta
lálták holtan D. 1.-t. A vizsgálat folyamatban.

• Több esetben tyúklopásokat jelentettek a cigányváros kör
nyékén. Az elkövetők egyelőre ismeretlenek. (Viszont néhány
családnál az ünnepi vacsora biztosított volt... )

o Vadorzókat csíptek el a Béke vadásztársaság vadőrei. 28-án
tetten érték a területen szorgoskodó orvvadászokat I elejtett nyúl
és 2 fácán társaságában. Az e!követőknél (3 fő) golyós fegyvert
találtak. A házkutatás során lőszer és engedély nélküli gázpisz
toly is előkerült.

o A góréban felakasztotta magát 29-én Cs. J. gyomaendrődi la
kos. A vizsgálat itt is folyik.

o Szilveszterkor rossz évet zárt az az' autós, aki a Kondoros
felé vezető úton a síkos pályán az árokba csúszott. Személyi sé
rülés nem történt.

A tekintélyt vesztett táblák
Közúti balesetek száma elsőbbség meg nem adása miatt:

;i989~~~~~~.~~~~~~~~~~.~~.~~~~~~~~~.~~~.~~~~~~=~~.~~~4915"1
1990 5391 j
1991 : .4882 i
1992 4712 i
1993 3411 i

~ "~2.~~~:::~:::.:::.:.:.:::~~::~..:.::.::::~~~~.~:.::::~::::.::.:.::.:::.:.::2.?!"~
Hihetetlennek hangzik, de még mindig általános divat az elsőbb

ség meg nem adása. Az egyik legdurváblJ szabálysértés, hogy a köz
úti jelzőtábla utasítását nem tartják be. Emiatt 1989-ben 3081 sze·
mélyi sérüléses baleset történt. Igaz, a szám 1994-ben 2412-re csök
kent, de még mindig rendkívül magas. A szakzsargon a forgalomba
való bekapcsolódásról beszél, itt arról van szó, hogy nem néznek kö
rül, amikor kihajtanak a parkírozóhelyről, vagy ráhaladnak egy for
galmas útvonalra, nem érzik a forgalom dinamizmusát, nem néznek
körül. Még taval;, is 356 baleset történt emiatt. Azt mondják, hogya
jobbkéz-szabály a legegyszerubb közlekedési előírás. Vannak olyan
világvárosok, mint például Párizs, aPol alig lehet táblával találkozni,
az utak döntő többségén a jobbkéz~szabály érvényesül. Nálunk ta
valy276 sérüléses baleset történt, mert elmulasztották a jobbkéz
szabály betartását. Örvendetesen növekszik viszont a kijelölt gya
logátkelőhelyek,a .zebrák tekintélye, hiszen míg 1990-ben 923 gya
logost ütöttek el ezeken a pontokon, tavaly 557-et. o

"KISALLATSZEMLE
A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsé

ge Gyomaendrődi 243. Sz. Egyesületének 1995. december 16
17-i kiállításának eredményéből.

A bírálatot az Országos Bírálótestület bírói végezték (Gulyás
József, Horváth György, Iványi János, T. Szabó Albert). Mint
egy 26 galambfajtát bíráltak.

A gyomaendrődiek közül tiszteletdíjas lett:
Dobrák Krisztián, Hener László - magyar óriásgalamb,

Kruchió Gábor - tex án, Kovács I. László, Látkóczki Vince, Sza·
kálos Béla - amerikai óriásposta, Tari Attila - kiállítási posta,
ifj. Gellai Tibor - pávagalamb, birminghami pergő.
. Fajtagyőztes:

Búla Béla, Tímár Vince - amerikai óríásposta galambjaival.
Voilerek - bemutató:
l. Tari János - magyar óriásgalamb, 2. Szabó Benedek 

törpe holland bóbitás baromfi. Igen jó kollekció 3. Dobák Krisz·
tián - mandarin réce.

GYOMAENDRŐDÖNÉSKÖRZETÉBEN

BETÖLTÉSRE VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK
Szakképzettséget nem igénylőmunkalehetőség

Takarítónő(Gyomaendrőd) 3 fó

Középfokú végzettségűek részére

Raktárkezelő (Gyomaendrőd) 1fó

Szarvasmarha gondozó (Gyomaendrőd) 1 fó

Vendéglátóipari eladó (Gyomaendrőd) 2fó

Sp0rlszervező(Gyomaendrőd) 1 fó

Bútorasztalos (Szarvas) '.' 1 fó

Területi képviselő (Szarvas) 2 fó

Felsőfokú végzettségűek részére

Műszaki ügyintéző (Gyomaendrőd) 1 fó

Gazdaságvezető(Gyomaendrőd) 1fó

Érdeklődjön a művelődési központban!

1995. NOVEMBER HAVI ADATOK:

A munkanélküliség megyei rátája: 12,26%
Körzetünk rátája: 16,43%

Ecsegfalva: 25.20%, Gyomaendród: 17,10%, Dévaványa: 14,80%, Hunya: 6,20%
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•e
Nemzeti ünnepünk elé

DR. FRANKÓ KÁROLY

Ha lassan is, de eljön a várva várt tavasz. Nekünk, magya
roknak március a legdicsőbb és legnagyszerűbb tetteink egyi
kének hónapja. 148 éve, világ~aszóló forradalmunkkal és sza
badságharcunkkal örökre beírtuk magllnkat a világ népének
történelem1<önyvébe. .' .'

Március 15. ünneplésének különös jelentŐséget ad a mille
centenárluméve. '1100 éve küzd ferininaradasáért ez a ma
roknyi, de igen tehetséges kis nemzet: VilághataJmak gázol
tak át rajtunk,védtük egész Európát, és talpon maradtunk.
Védőbástyavoltunk, átjáróház, akárcsak ma. Eliaposrak, meg
aláztak, de mi mégis élünk: HŐ$,éink, egykori nagysz.efÚ fia
ink emléke nemzedékrőlnemzedékre tovább él.

A magyar nép ma már szabad. Szabadság és függetlenség
van. Sajnos úgy tűnik, nehezen birkózunk meg e lehetőség

gel. Félő, az elszegényedő, rosszkedvű, ezernyi teherrel súj
tott nép kevésbé tud és képes ünnepelni. Nem vagunk iga
zán ünnepi hangulatban. Van oh..unkTá? Igen, van.

Mintha nagy csend venné körbe a millecentenárium évér.
A médiák nem igazán ennek hángulatában üzennek nekünk.
Vajon miért? A belső bajok, a hatalmi harcok, a mindent el
söprő pénzügyi politika feledteti, hogy jó lenne ünnepelni.
Szétvert közművelődés, kultlirpolitika, kényszerből megszűnt
iskolák, felborult egészségügy, munkanélküliség. Ilyen ma ha
zánk, Magyarország.

Ünnepelni pecUg kellene, emlékezni illik, szegényen, rossz
kedvűen is. Akikre emlékezünk, ők figyelmet érdemelnek. Az
emlékezés, a képzelet virágai megilletik őket.

1848 hősei, büszkék vagyunk rátok! Kegyelettel a szívünk
ben, szeretettel emlékezünk az egykori márciusi ifjakra.

A múltunkból, elődeink tetteiből, kitartásukból, hősiessé

gükbői ertő meríthetünk: Szükségünk van rá.
Tisztelt Gyomaendrődiekl Ünnepeljünk és emlékezzün •

együtt! Fiatalok és Idősek, kérem, aki teheti, tisztelegjen je
lenlétével a márciusi ifjak emlékének a város ünnepi megem
lékezésein.

Tisztelettel kérem a pedagógusokat, a diákoknak példát mu
tatva - melyre oly nagy szükség van - jöjjenek együtt, és
adózzanak 1848 emlékének.

Tisztelettel és köszönettel:

11. oldal

4. oldal

Határ GYÖZÖ
ajándéka

Afocibajnol(ság
sorsolása

8. oldal

10. oldal

5. oldal

Álom és valóság
vállalkozásokról

20. oldal

Rendőrségi

körözésel(

Partnerparti ürügyén

A munkaügyi miniszter látogatása
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MEGKÉRDEZTÜK
a polgárIDestert

1996. MÁRCIUS

- Kérem, jellemezze a '96-os év önkor
mányzati költségvetését!

- Ahhoz, hogy az önkormányzat optimá
lisan működtesse a várost, legalább 300 mil
lió forinttal több kellett volna, mint ami ren
delkezésre áll. Ez az összeg az intézménye
ink működőképességének megőrzése mellett
biztosította volna a fejlesztések, felújítások
kiadásait, a kultúrára, sportra adható, min
denki által óhajtott pénzösszeget. Hogy né
hány példát mondjak: utak, járdák, közvilá
gítása, gyomai főtér parkosítása, külterüle
tek rendezése, a városháza, a kirendeltség
épületének felújítása stb. Azonban nem így
alakultak a dolgok. Atörvény által kötelező

en eJlátandó feladatokra is 90 millió hiány
zik. Aváros tervezett bevétele 1996-ban 770
millió forint lesz, a kiadás 860 millió. Ezt a
különbözetet kell most eltüntetni, és ez szin
te megoldhatatlan feladat, hiszen a bevétele
ket még a megemelt új helyi adókkal sem le
het igazán kompenzál ni. (A bevezetett helyi
adók összbevétele kb. 36-38 millió forint.) A
költségvetés hiányának alapvetően két oka
van. Az egyik, a leglényegesebb ok, hogya
központi pénzelosztás évről évre szisztema
tikusan történő csökkentése, a kötelezően

előírt feladatok változatlansága mellett, az
infláció, az energiaár-emelkedés figyelembe
vétele nélkül történik.

A másik ok a város intézményrendszere,
mely ilyen nagyfokú központi erőforrás el
vonását nem tudja túlélni. Vagyis meg kell
változtatni, le kell építeni, mely súlyos áldo
zatokkal jár, többek között emelkedő mun
kanélküliséggel is. Természetesen azért is va
gyunk város, mert van egy jól-rosszul mű
ködő intézményhálózatunk. Több iskolánk
van, orvosunk, óvodánk, van egy bölcsődénk,

tűzoltóságunk, orvosi ügyeleti rendszerünk,
és egy, a tanácsi rendszerben mesterségesen
felduzzasztott öregek napközi otthoni
rendszere. Ez alapvető en nem volna baj. Ha
mindez nem így volna, hatodrendű kistele
pülés lehetnénk a megyén belül. Aszomorú
az, hogy az önkormányzatok többsége, kb.
kétharmada a legkisebb falvaktól mondjuk
Székesfehérvárig, vagy néhány szomszédos
kisvárosig, hasonló gondokkal küszködik.
Természetesen ez bennünket nem vigasztal,
bár nem titkolom, reménykedem, talán va
lakiknek csak feltűnik, hogy nincs minden
rendjén.

Városunkat sújtja a nagyfokú munkanél
küliség, a megyében a második helyen állunk
hosszú idő óta. Aszemélyi jövedelemadóból
is csak nagyon kevés csurdogál vissza, a kia
dá5ainkból pedig közel 100 millió forint va
lamilyen segélyre, jövedelem-pótlá5ra, a csa
ládok megsegítésére fordítódik. Ez óriási
összeg.

A770 millió forint, mely a város pénze eb
ben az évben, közeI80%-a bérjellegű kiadás,
tessék elképzelni, mennyi jut akkor egyébre!
Afizetőképességünk megtartása hallatlan ál
dozatokat követel majd az intézményektől és
az ott dolgozóktól egyaránt. Afizetések mel
lett adható különböző juttatások ez évben el
maradnak (ruhapénz, étkezési hozzájárulás,
költségtérítés). Iskoláink gyakorlatilag csak
az állami normatívát kapják, vagyis a parla
ment által jóváhagyott költségvetésben ne
kik járó finanszírozást. Igen ám, de ez majd
nem semmi, az öt iskolának még kb. 50 mil
liót kellene adnunk a zavartalan működés

biztosításához. De nincs miből. Akormány
zat természetesen az élet más területeire is
kevesebb pénzt adott, vagyis a Bokros-cso
mag mint időzített bomba működik.

- A testület és a polgármesteri hivatal
hogyanó.li meg ezt a pénzügyi problémát?

- A képviselő-testület tagjai a következő

10 hónapban nem vesznek fel tiszteletdíjat.
Ez az összeg a város működés ét fogja segíte
ni. Természetesen a hivatalban sem lesz ru
hapénz, étkezési hozzájárulás és néhány
ügyintézőnek gépkocsiátalány sem. Ajegyző
és a polgármester a fentieken felül nem veszi
fel a költségtérítést, és fizetésemelésről sincs
szó. (A havi jövedelmünk 113-áról van szó.)
Ajelenlegi fizetésem 1994 decembere óta vál
tozatlan, az adható minimum felett min
dössze három százalékkal. Mi ketten a jöve
delmünkből leadott pénzösszeggel a mille
centenárium évében átadandó szobrot, illet
ve az egyházi iskola kápolnájának oltárképét
szeretnénk finanszírozni, mely nagyjából fe
dezi is az erre szánt összeg ez évi kiadá5ait.

- A pénzügyi megszorításoknak milyen
következményei lehetnek a város intéz
ményrendszerében?

- Kétségtelenül reformokat kell végre
hajtanunk, csúnya szóval néhány bevált, de
gazdaságtalan, nagy bérköltséggel járó intéz
ménynél leépíteni, egyszerűsíteni kell. Eze
ket a reformokat majd a pénzügyi bizottság
is javasolni fogja a testületnek a költségve
tés elfogadásakor, mégpedig kőkemény vég
rehajtással! Természetesen nincsen ebben
semmi új, nem kell őket szidni érte. Ez a spa
nyolviasz nem most lett feltalálva, csak való
ban meg kell lépni, mert kényszerhelyzetben
vagyunk. Már az előző testület is végeztetett
a hivatallal és független szakemberekkel ún.
átvilágításokat egyes intézményeknél. Évek
óta mondom - támadtak is érte -, s mond
ja a hivatal is: a város sajátságos kettősége

nem tartható, a költségvetés nem erre bizto
sítja a pénzt. Vagyis ennyi idősek napközije,
két városháza, kultúrház, könyvtár, fut
ballcsapat stb. nem tartható fenn. Ezeket
ésszerűen, gazdaságosan és főleg hatékonyan

kell, kellett volna működtetni. De nem ment.
A régi, de az új testület is leszavazta (min
den esetben ún. Gyoma-Endrőd-ügy lett
belőle). Amíg volt pénz -a tanácsi rendszer
től átvett és konzervált intézményhálózat
működtetése helyett nemegyszer csak érzel
mi okok miatt -, az erre a célra fordított
összegeket fejlesztésekre lehetett volna köl
teni. Sok tízmillióról beszélek most. Meggyő
ződésem, kell a két könyvtár, mint hogy kell
a közösségi ház is. Nem biztos, hogya jelen
legi formában és helyen kell a kirendeltség.
Havi 160 ezer forinttal támogattuk az autó
busz-közlekedést, hogy legyen mivel olcsób
ban közlekedni a két városrész között. A
nagylaposi és öregszőlősi idősek otthonát a
jelenlegi formában nem lehet tovább fenn
tartani. Évente 4 millió forintot költünk rá a
béreken felül. Már rég lehetne ott járda, út
és jó világítás ebből a pénzből. Csak senki
nem merte felvállalni. Négy év alatt ez 16
millió forint volt. Eljutottunk oda, hogy pl.
a futbalIra alig néhány százezer forint jut.
Már egy éve is figyelmeztettem őket, a város
legfeljebb egy csapatot tud pénzelni. Az el
múlt években több mint 20 milliót fordítot
tunk rájuk. Megérte? A bölcsődébe 16 gye
rek jár, évi 8 millióba kerül! Most csak pél
dákat ragadtam ki. Van tehát min változtat
ni. Szomorú és elkeseredett vagyok a várha
tó intézkedések miatt, de kényszerpályán va
gyunk, mint minden település az országban.
Komolyan sérül az önkormányzatiság és a
demokrácia elve a centralizációs törekvések
miatt!

- Mostanában többet támadják a sajtón
keresztül. Mi erről a véleménye?

- Nézze, a sajtó dolga elsősorban a tár
gyilagos hírközlés lenne. Természetesen le
het és kell vitatkozni, velem is, ha nem azo
nosak a vélemények. Elsősorban sértegetnek
néhányan, immár öt éve. Bele lehet ebbe fá
radni. Nem mondom, pont az utóbbi hetek
ben nehezebben is viseltem a támadásokat,
talán sebezhetőbb vagyok. Egyébként nem
haragszom igazán senkire, elsősorban azt né
zem, ki mondta, ki írta és nem azt, hogy mit.
Így könnyebben elviselhető minden. Mint
magánember és polgármester alaposan
becsapottnak érzem magam és messze elha
tárolom magam ettől a pénzügyi diktatúrá
tól. Nézzen széjjel ebben az országban, vagy
itt a városban! Szegénység, munkanélküli
ség, lassan balkáni állapotok, összevont is
kolák stb. Ez az ára, hogy valakik büszkék az
eredményekre a pénzügyi világban. Én a he
lyükben naponta bocsánatot kérnék és meg
köszönném a magyar népnek ezt a példátlan
áldozatot... Jól gondolom?

1!196. február 27.



Cukrdszüzemi segédmunkás (Gyomaendrőd) ' , .. l fő

KÖZÉPFOK(; VÉGZETTSÉGOEK RÉSZÉRE

Gyomaendrődönés körzetében betöltésre váró álláshely{;k

SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLO MUNKALEHET(5SÉG

Cipőfelsőrészkészítő (Gyomaendrőd) 10 fő

Faipari technikus (Gyomaendrőd) l fő

Hentesbolti eladó (Gyomaendrőd) _ l fő

Kőműves (C;yomaendrőd) 10 fő

Festő és mázoló (Gyomaendrőd) 6 fő

Cukrász (Gyomaendrőd) l fő

Területi képviselő (Szarvas) 2 fő

Üzletkötő (Szeghalom) . . '~ ' 3 fő

Érdeklödnl a munkaügyi központban.

1996. MÁRCIUS

Tanműhely-ráépítés
ABékés Megyei Decentralizált Szakképzé

si Alapra adott be egy pályázatot a 617. Sz.
Ipari Szakmunkásképző- é~, Cipőipari Szak
középiskola. Célja a jelenlegi bőripari tan
műhely tetőterének kialakítása vol t. Az Enci
udvarán álló épület beázik, állaga leromlott,
ezért felújítás helyett inkább egy nyeregte
tőt húznak rá. Ezzellehetővé válik a tanmű

hely bővítése is. Egy belső lépcsőház kialakí
tásával megoldható az, hogya felső térben
megközelítően 180 m2 alapterületű helyiség
több teremnek is helyet adjon, például labo
ratáriumnak, egyéb előkészítő-, feJ készítő
helyiségeknek, raktáraknak.

Atap.ffiűhelyben mintegy 80 diák tanul,
őket érinti a változás.

Az átepítésre kiírt pályázatra egyelőre né
gyen jelentkeztek. Tudni kell, hogya köJtsé
gekre bizonyára nem lesz elegendő a pályá
zati összeg, bizony ki kell pótolni, valószínű
leg a szakképzési alapból...

A bontást saját munkaerővel próbálják
megoldani, hasonlóképpen a belső tér felosz
tását is. A felújítandó tanműhelyben cipő

készítő képzés folyik kísérleti tanterv alap
ján. Ez azt jelenti, hogya munkafolyamat
nak teljes technológiáját oktatják a végzett
szakmunkásoknak. Régebben csak a felso,.
rész vagy a talp készítéséhez értett a tanuló.
Ezután önállóan is képes lesz megcsinálni .
egy lábbelit. Lényegében ez az oktatási me
tódus a helybeli kisipar célját szolgálná. Ezen
kísérleti terv alapján ez évben végeznek az
első szakmunkások, létszámuk előrelátható

an 9(!) fő lesz.
,,A szakemberigény megvan a térségben,

de sajnos ezt nem tudjuk kielégíteni ebben
a pillanatban. Pedig ez a környék egyik olyan
szakmája, amiből meg lehetne élni ... Ellen
tétes itt a tendencia, mert az igény az nö
vekszik, de a gyermeklétszám (tanuló
Iétszám) sajnos stagnál vagy csökken" - nyi
latkozta R. Nagy János igazgató.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:

Demeter József és Pónya Zsuzsanna fia
Csaba, Csomós Zoltán és Bálint Ilona leánya
Brigitta

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Cserép Sándor és Hinel Andrea

AKIK ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK:
Hanyecz'Mihály Pál 77, Hanyecz Mihály

né Nándori Teréz 62, Socó Imréné Fekécs
Mária 89, Galambos Sándorné Viczián Ilona
91, Valuska Imre 72, Kovács Lajosné Biró
Zsuzsanna 87, Hunya Ede 76, Székely Lajos
69, Ungi Elekné Nyilas Erzsébet 88, Kiss Ist
ván 63, Timár Vince, Vaszkó Imréné Timár
Etelka 83 éves korában
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AGyomikából Kínába
,,1995 őszén hirdetett a Soong Ching Ling

J\lagyar Gyermekbarátság Alapítvány egy pá
lyázatot, ahová különböző művészeti ágak
ban lehetett jelentkezni. Mi néptánccal pá
\yáztunk" - mondta Wolf Tünde, a Gyomi
ka vezetőj e.

Novemberben 34 gyerektáncossal utaztak
iel Budapestre, ahol 738 versenyző indult.
Ebből a 12 legügYE'~ebbet választották ki. A
pedagógusok számára indított pályázaton is
több százan vettek részt. Gyomaendrődről 2
gyermek, Polányi Zsófia és Timár Tamás
táncosokjutottak tovább, a pedagógusok kö
zül pedig Wolf Tünde. Január folyamán már
egy felkészítő táborba utazhattak, ahol a kí
nai étkezéssel, viselkedési formákkal ismer
kedhettek meg. Sor került a műsorszámok

összepróbálására is.
Anagy útra június 28-án indulnak, az ott

tartózkodás kéthetes időtartamú lesz.
"Sajnos ez pénzbe is 'kerül - kesergett

Tünde -, 135 ezer forintot mindenkinek elő

kell teremteni. Tudni kell, hogy az alapítvány
235 ezer forinttal járul hozzá fejenként..."
Találtak már támogatókat, azonban még híja.
van a pénznek, ezért további jótékonykodók
ra várnak.

Azeneiskolán keresztül teheti meg' bárki
. ezt a gesztust. (A Városi Zene- és Művészeti

Iskola és a Körös Menti Alapítvány Gyomika
néptáccsoportjáról van szó.) Egyébként má
jus ll-én Budapesten, az Újpalotai Közössé
gi Házban egy gálaműsort adnak a Kínába
készülő fiatalok (Zsókavár u. 15. sz.).

Március 3-án már bemutatták programju
kat a Városi Zene és Művészeti Iskola rende
zésében a Táncbahívó c. mulatságon. Amű

sor a Katona József Városi Művelődési Köz
pontban volt.

Fiatalok, figyelem!
1996-ban lesz az Ifjúsági Vöröskereszt 75

éves. Ennek alkalmából a vöröskereszt terü
leti szervezete és a városi drogellenes bizott
ság rajz- és irodalmípályázatóthirdet 10-19
éves fiatalok részére.

Apályázat témíja: Káros szenvedélyek.
Beadási határidő: 1996. április 30.
Az érdeklődők a részleteket iskolájukban

tudhatják meg. Jó munkát kívánunk, és vár
juk pályázataitokat!

3

ALAP
A Híradó árának emelését sajnos nem

halaszthatjuk tovább. Az elmúlt évben a
papír ára drasztikusan a csillagokig szö
kött. Ezt mindannyian tapasztalhattuk
különféle, papírral kapcsolatos termék
árában. (Egy-egy napilap ára is 30 forint
körül mozog... )

Az önkormányzat szeretné megtarta
ni lapját, a Híradót, hiszen a lakosság tá
jékoztatását fontosnak tartja. Mégis a la
kosságot, kedves olvasóinkat, hacsak a
szükséges mértékben is, de kénytelen
bevonni az áremelkedés terheibe. Mint
már többször hangoztattuk, a lap nem·
üzleti szempontoknak igyekszik megfe
lelni - erre található épp elég mennyi
ségű egyéb termék -, hanem a lakossá
got érintő fontosabb közlendők első kéz
ből történő tájékoztatásának.

Reméljük, az áremelést megértéssel
fogadják. Úgy gondoljuk, hogya havon
ta egyszeri 48 Ft még megfizethető, és
cserébe értékes híranyagot találnak 01
dalainkon.

Tisztelettel:
BIRÓ KÁROLY
felelős szerk.

A mestervizsgáról
Az előző számunkban megjelent beszámo

lóban (Ipartestületi taggyűlés) Kovács Atti
la, az Iposz helyi elnöke megemlítette, hogy
mintegy 35 szakmában kötelező lesz a mes
tervizsga. .

Kérdésünkre a békéscsabai kézműveska

mara ügyvezetőj e, Nagy Mihály azt mondta,
hogy a vizsgákat folyamatosan indítják és bo
nyolítják.

Azoknak, akik már vállalkozásban tevé
kenykednek, 5 éven belül le kell tenni a mes
tervizsgát, ha ezzel még nem rendelkeznek,
és szakmájuk mestervizsga-köteles. Mindez
független attól, hogy hány éve végzi azt a
munkát.



A munkaügyi miniszter Gyomaendrődön

~

KIMUNKALT PROGRAMOKAT!
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Szöllősi Istvánné és Földesi Zoltán ország
gyűlési képviselők, valamint Nagy Ágnes. a
Békés Megyei Munkaügyi Központ vezetőjé
nek társaságában városunkba látogatott
dr. Kiss Péter munkaügyi miniszter február
9-én.

Első programjuk a térség polgármestere
ivel és munkaügyi vezetőivel történt találko
zó volt.

Az infrastrukturális feltételek kedvezőbb

átalakításához segítségnyújtást ígért a mi
niszter úr, konkrét projektek (tervek, elkép
zelések) esetén.

Ezentúl szó esett a munkanélküliség, a fe
ketemunka-vállalás helyzetéről, a munka
ügyi központtal való helyi kapcsolatról, az
önkormányzatokat érintő adósságproblé
mákról (ennek rendezésére kormányrende
let-tervezet kerül a parlament elé - tájékoz
tatott dr. Kiss Péter).

Az ezt követő sajtótájékoztatón Szöllősi

Istvánné többek között elmondta, hogya mi
niszter úr utazásának, látogatásának nem tit
kolt célja, hogy közelről ismerkedjen a kör
nyék sajnálatos munkanélküli-helyzetével. A
miniszter úr maguktól a segítséget kérelme
zőktől kért megfelelően kimunkált, szakma
ilag megalapozott elképzeléseket.

Említést tett egyebek mellett arról, hogy
a külföldi tőke a magyar szakképzett mun
kaerőért, ennek az ország kultúráján alapu
ló együttműködési képességei miatt jön ide
(Magyarországra - a szerk.). A helyi javas
latok csak ki munkál tan kerülhetnek a '96-os
privatizációs pluszbevételek felhasználására
vonatkozóan a kormányzati fejlesztési prog
ramokba.

A megalapozott növekedéshez pénzügyi,
gazdasági stabilizációra van szükség, amihez
'96-ban is súlyos intézkedések párosulnak.(!)

Arra a kérdésre, hogy milyen módozatok
találhatók a munkaadók terheinek csökken
tésére, az alkalmaztatás fellendítésére, a le
gális keretek között, a miniszter úr a követ
kezőt válaszolta:

,,A kormányzat folyamatosan kedvezőbbé

teszi a munkaadói feltételeket, hiszen legu
tóbb is csökkentette a tb-járulék mértékét.*

Másik feltétel a gazdaságpolitikai környe
zet. Például az elmúlt évben 10%-kal csök
kentek a reálkeresetek... Ez is munkaadói po
zíciókat javítja, hiszen a munkaerő árát re
latíve csökkenti.

..A globális folyamatok, illetve a pénzügyi
számítások azt mutatják, hogy jelentősen ja
vultak a munkaadói pozíciók. Egyébként úgy
látom, hogy a kormányzat kész a költségek
további csökkentésére. Az egységes munka
erő-piaci alap önkormányzatiságának meg
teremtésével lehetőséget kap a munkaválla-
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ló és a munkaadói világ, hogy hatékony ja
vaslatokat fogalmazzon meg."

Szöllősiné hozzáfűzte, hogy miközben
abszolút javult a munkaadók helyzete, addig
a munkavállalóké lényegesen romlott.

,,Akkor, amikor a kormány a társadalmi
béke megteremtése, stabilizárása érdekében,
valamint azért, mert úgy gondolja, hogy eb
ből egy működő gazdaság lesz, az engedmé
nyeket törvényesen megadja a munkaadók
nak, azon közben fokozott és gyakorlatilag
progresszíve erősödő munkavállalói ellenál
lással kell számolnia.

Mégis az szja 96%-át a bérből élők fizetik
be. Ezért azt gondolom, hogy Magyarorszá
gon egy nagyon is torz irányba tartó vonal
erősödik fel, ezért a kormánynak ezzel a
problémával hamarosan szembesülnie kell"
- fejezte be Szöllősi Istvánné.

* A miniszter úr elfelejtette hozzátenne, hogy
1996 januá;jától a munkáltatót terhelő já
rulék valóban 44%-róI42,5%-ra csökkent, de
ugyanakkor például a költségvetési szervek
nél a munkaadókat terheli január l-jétől a
munkaadóijárulék, ami4,2%. (1995. decem
ber 31-ig a pénzügyminisztén'um fizette ezt,
azonban január l-jétől áthárították a költ
ségvetési szerve1(re, pl. önkormányzat eseté
ben.)

MilIecentenátiumi
rendezvények

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel vár mindenkit

a MÁRCIUS 15-1 ÜNNEPSÉGEKRE!

PROGRAM

GyoMÁN

· Ünnepi nagygyülés a Városi Sportcsarnok-
ban. Időpont: 1996. március 14. (csütör

: tök), du. 16 órakor.

· Ünnepi beszédet mond dr. LatorcaiJános:
· országgyülési képviselő, a KDNP országos'
választmányának elnöke. .

Kb. 17 órakor ünnepélyes zászlófelvonás .
az állami zászlónál.

Kb. 17,15-tol koszorúzás a templomkert-
· ben álló hősi emlékmunél. .

ENDRŐDÖN

•Március 15-én (pénteken)9 órakor ünne-·
· pi mise a római katolikus templomban.

Kb. 9,45-kor zászlófelvonás, ünnepség, .
;koszorúzás.

Emlékezzünk 1848 márciusára együtt
és minél többen!

1996. MÁRCIUS

Millecentenárium
V@@@_

A millecentenáriumi rendezvénysoro
zat márciusi programjai:

Március 1. 18 óra: A 617. Sz. Ip'ari

Szakközép- és Szakmunkásképző Isko
la szalagavató bálja. Helye: Katona József
Városi Művelődési Központ.

Március 2 .. Népi sportjátékok helyi
döntője. Helye: Városi Sportcsarnok

Március 7. 15 óra: A honfoglalás kori
magyarok életmódja, régészeti leletek
alapján címmel előadás a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolában.

Március 12. 10 óra: Gyermekszínház
a közösségi házban

Március 13. Játékos történelmi vetél
kedő a honfoglalás korából a 2. Számú
Általános Iskola valamennyi osztálya
részvételével.

Március 16-17, Békés Megyei Szín
játszó Csoportok találkozója. Helye: Ka
tona JózsefVárosi MűvelődésiKözpont.

Március 16-17. Körös Kupa nemzet
közi kézilabdatorna. Helye: Városi Sport
csarnok.

Március 23. Millecentenáriumi torna
gála országos - középiskolái méghívá
sos tornaverseny. Helye: Városi Sport
csarnok.

Március 23. Területi Társastáncver
seny. Helye: Katona JózsefVárosi Műve
lődési Központ.

Március 29-31. Országos Néptánc- és
Kórusfesztivál, Nemzetközi Néptánc ta
lálkozó. Helye: Katona JózsefVárosi Mű
velődési Központ.

Március 31. Játszóház, nemezkészítés.
Helye: közösségi ház.

SPORTGÁLA
Kérjük a kedves Olvasót, hogy kísérje

figyelemmel a március' 23-án a Városi
Sportcsarnokban rendezendő nagy
sportgála eseményeif

Keresse a plakátokat, nézze.\~~~~Iíl:-~.··
pokat! ..•

CHALLANGE-DAY
A városháza nagytermében a Magyar

Szabadidősport-szövetségregionális ér
tekezietet tart a Challange day megren
dezésével kapcsolatban 1996. március
14-én 11 órakor.
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Afebruárban nálunk járt munkaü
gyi miniszter is hangoztatta,

hogy ezután jobb napok jönnek a vál
lalkozókra, munkaadókra. Kicsit ez
a kijelentés is hozzájárult ahhoz,
hogy sorozatunkat beindítsuk. .
Ajövőben néhány zátonyra futott,

bezárt, csődbe jutott vállalkozó rö
vid eszmefuttatását, véleményét je
gyezzük le. Miként, hogyan jutottak
a törülköző bedobásának nehéz dön
téséhez, milyen okokat, magyaráza~
tokat fűznek elhatározásukhoz...
(Előfordulhat, hogy név nélkül nyi
latkoznak, de talán az is, hogy nevü
ket adják. Kívánságukat természete-

. sen tiszteletben tarjuk.)

Néhány hónapja elkeseredetten
állt le vállalkozásával X. Pedig a

felfejlesztés, az előrelépés gondolata
foglalkoztatta. 16 évig állt a lakosság
rendelkezésére. Az utóbbi években
alkalmazottai is voltak. Mint szolgál
tatást végző, főleg e terüle~ körülmé
nyeiről tud a legtöbbet mondani. Ki
fejtette, hogy ő, de más szolgáltatást
végző is óriási beruházásokat volt
kénytelen véghezvinni. Úgy épület
re, mint gépekre, műszerekre a szá
zezrek pillanatok alatt kirepültek.
Nem kevés egy-egy ilyen műhelyben

az olyan berendezés, amelyik milli
ós nagyságrendű értékkel bír. Ezek
legtöbbje termel, de van olyan, ame
lyik csak bizonyos feladatok elvégzé-.
sére, mint eilenőrzés, bemérés stb.
szükséges, ezért improduktív, de leg
többjükre előírásszerű utasítás van.

Az adókról, terhekről. Tudott do
log, hogy milyen sokféle és men

nyire magas az adók összege. A ka-
lózvállalkozókat, akiknek nincs
adószámuk, nem lehet megadóztat
ni - hallotta -egyszer egy APEH-es

. ellenőrtől. Ahatóság, mintegy ennek
kompenzálására, rászáll azokra, akik
rendelkeznek adószámmal, sőt eset
leg telephellyel. (A hatóság lehet az
APEH, az önkormányzat stb.)

Példának említette, hogy egy mű

helyépületnek óriási adóvonzata le
het, amit az önkormányzat -ki is
használ. Nem beszélve az alkalma
zottak után fizetendő adókról, járu
lékokról, amelyeket egy ilyen kis vá
rosban nem lehet megkeresni a gyér'
forgalom miatt. Atermelőmunka so
rán az áram-, víz-, telefon-, fűtési dí
jak is szintén jelentősek.Szerinte az
egyre nehezedő körülmények ka
tasztrófa felé sodornak minden vál
lalkozót.

Egyéb körülmények. X. esetében
a használatos műszerek éves hi

telesítése, bevizsgálása is tetemes
pénzt emésztett fel. Az anyagellátás
ráadásul nagyon akadozó és bizony
talan az országnak ezen a területén.
A hitelfelvétel gondolatát is el kell
Magyarországon vetni. Egyszerűen
nem szabad erre gondolni sem, mert
az egyenlő a teljes és gyors tönkre
menetellel egy szolgáltató esetében
- vélekedik. Az igaz, hogy lehető

ség van pályázatokat' írni és ilyen
módon némi pénzhez jutni, de ez is
bizonytalan. Hogy miért? Elmondá~

sa szerint a "nagyok" elviszik a javát,
akik tudnak egy-két milliót a felelős

zsebekbe csúsztatni, így a kisebbek
nek már nem jut... Avendégkör 
meglátása szerint - nagyon réteg
ződött az elmúlt időkben. Nem ma
radt számottevő középréte.g sem,
amire számítani lehet. Ez a réteg is
elszegényedőben van. Ha valaki ezek
mellé még a munkaterületét, műhe
lyét is bérli, az végképp bukásra ítélt.
Nem csoda, hogy sokan a fekete- és
az ún. fusimunkát helyezik előnybe,

az említett, fokozottan hátrányos és .
fullasztó kiadások elkerülésére. (A
már említett adószám-nélküliség)
Csak így boldogulhatnak. Olcsóbban
is tudnak szolgáltatni, ezért vendég
elszívó hatásuk is van.

Javaslat. Jó lenne, ha végre már kü
lönbséget tennének, fokozottan

szelektálnának, nem vonnák egy ka
lap alá a vállalkozásokat Tehát a ke
reskedők, szolgáltatók, gyártók és így
tovább ne tartozzanak egyazon járu
lék-, teher- és adózókategóriába...

Sok szolgáltató, iparos hiányzik
ebben a városban. A miértre máris
itt a válasz, az előbb elmondottak
ban. De említette még azt, hogy az
üzemanyagárakkal mindenkit agyon
lehet vágni, kezdve a mezőgazdasá

gi vállalkozótól ai órásokig, stb.
Mindezeket a gondokat egybefog

va gyakran kilátástalanná válnak a
gazdaságtalanná kényszerített vállal
kozások...

BIRÓ KÁROLY

.Az áldozat majdnem
mindig vétlen

Közúti balesetek száma előzés szabá

lyainak meg nem tartása miatt: 1989

ben 1265 db, 1990-ben 1589 db, 1991

ben 1270 db, 1992-ben 1267 db, 1993

ban 1065 db, 1994-ben 1156 db.

Sok kísérletet végeztek már annak be

bizonyítására, hogy kis hazánkban, ahol

nincsenek nagy távolságok - a szabá

lyok megszegésével -, alig lehet időt

nyerni. Egy Budápest és Siófok között

megrendezett versenyen, aki 124 sza

bálysértést követett, el, 7 perccel érte el

-hamarábba célt, mint aki minden előí

rást betartott. S itt nem percekről van

szó, a tét rendkívül nagy: az emberi élet.

Az előzési szabályok megsértésénél csak

nem általánosnak mondható, hogy ?z

esetek döntő többségében az húzza a rö

videbbet, aki vétlen. Érthető, hiszen a

szembejövő jármű váratlanul "tör ki", és

rohan a szabályosan haladónak. Alegjel

lemzőbb a szembejövő járműforgalom

zavarása, de gyakori, hogy nem tartják

meg az oldaltávolságot, zavarják a me

gelőzött járművet a folyamatos haladas

ban és a biztonságos közlekedésben, de

az sem ritka, hogy a balra kanyarodó jár

művet balrólelőzik.
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(A spartacusisporté etil.)
Kosárlabdáz{z)unk!
Ha elmúlik egy esztendő, szinte tör

vényszerű annak összegzése. Számot vet·
ilyenkor mindenki, legyen az ország,legyen
az cég, vagy akár egy kosárcsapat!

A GYSTK kosárlabda-szakosztályának a
'95-ös év fennállása óta a legsikeresebbnek
mondható. A kemény, kitartó munka meg
hozta gyümölcsét,·sikerült a megyében lévő

"patinás" kosárcsapatoknak megmutatni,
hogy a jövőben a gyomaendrődi kosárlabdát
nem szabad "félvállról" venni, s hogy nem
csak játszani, de "küzdeni" is kell a mérkő

zéseken ellenük! Csak emlékeztetésképpen
néhány eredmény: Orosháza ellen 10 pontos
győzelem (Orosházán közel 15 éve kosárlab
dáznak) Szarvas ellen 1 pontos vereség, ami
szinte egy győzelemmel is felér (Szarvas pár
éve még NB II-es szinten játszott, úgyszin
tén a mostani játékosáll omány, Békés csapa
tában pedig aktív NB II-es játékosok játsza
nak). Mindezt két év alatt sikerült kivívni, és
valóban a nulláról kellett indulni, egy-két
csapattag kivételével senkinek sem volt elő

képzettsége, de akarata annál nagyobb. Ah
hoz, hogy az akarathoz tudás is párosuljon,
nagy szerepe volt és van Giriczné Darázsi An
nának, aki szakmai tudásával, szabadidejé
nek feláldozásával vezette, irányította a csa
pat munkáját.

1995-ben először kosárlabda-edzőtábor

volt városunkban. Pomáz csapata töltött itt
egy hetet, miközben összemérte erejét a ven
dég és a helyi együttes. Eredmény 10 pontos
győzelem a Pomáz javára (Pomáz Pest me
gyei csapat és NB II-es szinten játszik).

Időközben a csapat négy tagját tanulmá
nyaik elszólították városunkból, de a kosár
labdát nem adták fel. Iskolájuk csapatának
oszlopos tagjai, hírét vive a gyomaendrődi

kosárlabdának. Hiányuk azonban az őszi

idényben megérződött a csapaton, a fiatalabb
játékosoknak kellett átvenniük szerepüket.

A "siakmai" év mellé természetesen "gaz
dasági" év is párosult. A pénz, mint ahogy az
élet más terü!etén, úgy itt is kevés, de megp
róbáljuk beosztani, ami a rendelkezésünkre
áll. Igaz, hogy nem jut rendes mezre, új lab
dára pénz, de a lényeg, hogy a csapat műkö
dik, még ha szerény körülmények között is...!

1995-ben a Kner Imre Gimnázium segít
ségével kialakult egy utánpótlásbázis, ez pe
dig nagyon fontos egy csapat építésében.
Ezúton is köszönet a gimnáziumnak, hogy
partnerek e nemes cél érdekében.

Természetesen, mint. máshol, nálunk is
vannak gondok. A legnagyobb az, hogy nincs
megfelelő edzőterem. Avárosi sportcsarnok
ba más egyéb "rendezvény" miatt nem jut be

a csapat. 'Így szükségmegoldásként - mivel
a csapat nagy részét gimnazisták alkotják
a gimnázium terme marad, mely öt méter
rel rövidebb és négy méterrel keskenyebb,
mint egy normál pálya. '95-ben az őszi hazai
bajnoki fordulót teremhiány miatt le kellett
mondani. Játék nélküli vereség! Azt hiszem,
ehhez nem keH különösebb kommentár! A
célokról is essen néhány szó! Először is, úgy
a megyében, mint a városban tovább kell
erősíteni a csapat pozícióit. Az utánpótlás ne
velése, támogatása, minél több fiatal megis
mertetése a sportág szépségeivel kiemelke
dő szerephez kelJ hogy jusson. Nem elhanya
golandó cél más szakosztályokkal a szoro-

. sabb kapcsolatfelvétel sem, hisz a "közös"
munka a GYSTK-án belül megkezdett me
gújulási folyamat kiteljesedését; stabilabb er
kölcsi, szakmai és anyagi elismerésétjel?nt
heti.

Mivel is fejezhetném be ezt a rövid összeg

zést? Talán egy jól ismert szlogennel: "I love

this game", azaz "szeretem ezt a játékot"

mondják az amerikaiak. Miért ne mondhat

nánk mi is egyre többen!?
KOVÁCS ATTfLA

Sakk
Asakkszakosztály Gyomaendrődön 1994

ben alakult. Vezetője Tóth Péter.

Az utóbbi héten fejeződöttbe a Dévaványa
Sportkörrel való tárgyalás, mely szerint
1996-tó\ a szomszédos település is támogat
ni fogja a sakkszakosztály működését. Asza
kosztályunk ezentúl D-Gy SK (Dévaványa
Gyomaendrőd Sakk Kör) néven vesz részt éi
versenyeken. Az együttműködés nemcsak
anyagiakban fog változást okoznChanem a
sportolók létszámában, összetételében, illet
ve eredményben is. Erről azonban még na
gyon korai nyilatkozni, hiszen a következő

bajnoki szezon még elég messze van. Előre

csak annyit, hogy terveink igen magasra tö
rőek. Amennyiben minden tárgyalás és iga
zolás befejeződik, részleteket is közzé
teszünk.

A jelenlegi helyzet szerint 26 fővel dolgo
zik a csapat, melyből 5 ifista. Aktívan 16 fő

vesz részt versenyeken.

Az elmúlt másfél évben az alábbi versenye
ken vettünk részt: 1994 októberében belevá
gott egy szinte teljesen amatőr csapat a Bé
kés megye csapatbajnokságába. Mivel egy tel
jesen ]lj dologról volt szó, eléggé nehezen
akart beindulni a "gépezet". Nehezen lehe
tett összeszedni 12 embert (ami szükséges
egy mérkőzésen), az edzésekre kevesen jár
tak. Abajnokságot végigjátszottuk, s nem ke-

seredtünk el,· hogy 10 csapatból - bár csak
egy ponttal lemaradva - utolsók lettünk.

Színt vitt a szakosztály életébe ai 1995.
márciusában rendezett Békés megye egyéni
bajnoksága, hiszen csapatunk éltáblása (Fe
kete Albert) megnyerte a versenyt.

1995 májusában a nyílt országos magyar
bajnokságra utazhatott a szakosztály 3 tag
ja. 162 versenyző közül Fekete Albert érte el
a legjobb eredményt: 9-ből 4,5 ponttal 75-SO.
lett.

1995 szeptemberében megrendeztük az I.
Herter József-sakkemlékversenyt, amelyre
56-an (l) jöttek el megyénkbőI, s azonkívül
jó érzés volt, hogy mindenki meg volt elé
gedve a lebonyolítással.

1995 októberében ismét megkezdődOtta
csapatbajnokság. Egy részben új csapat
összeállításával 7-S. helyre küzdöttük fel ma
gunkat, amelyerősödést, fejlődést mutat.

Az elkövetkezendő időszak: 1996. márci
us 23-án Dévaványán az újo,nnan megalakult
siakosztály 3 fős csapatbajnokságot rendez,
Békés megyei csapatok részvételével.

2-3 egyéni versenyre szeretnénk ebben az
esztendőben is eljutni, illetve a csapatbajnok
ságban, mint fent is említettem, egy látvá
nyos előrelépést szeretnénk véghezvinni.

Költségvetésünk az elmúlt évben kb.
. SO OOO Ft volt, amihez társult a kb. 24 OOO
Ft-os tagdíj, illetve kb. 10 OOO Ft-os szpon
zori támogatás.

Fentieket összefoglalva: a csapatnak a mű
ködése (anyagilag, sportolók létszámában)
teljés egészében biztosítva van, a csapaton
belül az összetartás - illetve a Spartacus TK
vezetőjével a kapcsolatunk - -kitűnőnek

mondható.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik

hozzájárulnak kulturált versenyeztetésünk
höz.

TÓTH PÉTER
szakosztályvezetö

; ;

ARVIZI
; "

HELYREALLITAS
Összesítették az 1995-ös évi rend

kívüli védekezések tényleges igaz
gatósági intézményi kiadásait.

1995. december 27-től 1996. ja
nuár 20-ig a Kövízig összesen
309819 E Ft-ot használt fel védeke
zésre, melyből 289 079 E Ft árvíz
védekezés, 20 740 E Ft pedig belvíz
védekezés volt.
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Miért van, hogy bár már S éve szaba

don ünnepelhetjük március IS-ét, még
is enapból hiányzik valami. Valami, amit
nehéz szavakba önteni.

1988-ban még félelem volt a levegő

ben. A tömeg felelősségének tudatával
várakozva állt a Nemzeti Múzeum udva
rán, a vidékiek a tv-n keresztül ugyanezt
a félelmet érezték. Aki azon a napon fel
vonult.. érezhette, hogy nincs még vesz
ve ez az ország, a hazafiság, a közösség
összetartja. Anemzet négy évtized után
visszakapta legmagyarabb ünnepét. Vég
re-valahára eltűnt az a nehezen kibírha
tó, természetellenes állapot és kettősség

aközött, amit magünk tudtunk, láttunk
és gondoltunk, s aközött, amit belénk

- Fölérendeltségi viszonyban nem lehet
nevelni, mint ahogyan az is probléma, ha a
tanuló nem azt mondja amit tud, hanem azt,
amit elyárnak tőle.

-A szÓ bizalmat ébreszt, de le is sújthat.
Nem közömbös a gyermekek fejlődésében,

hogy pici korától szülők, nevelők által mi
lyen hatások érik. Fontos a tartalmi s egyben
az érzelmi közlendőség. Lehet nemes és
igazságtalan valaki, ami meghatározhatja
emberek sorsát pozitív és negatív irányban
egyaránt. Legyünk maximálisan őszinték, de
nyíltak csak annyira, amennyire szükséges.

- Negatív megnyilvánulások hatására lel
ki ártalom érhet valakit, s depresszió alakul
hat ki. Embereket akár öngyilkosságba is so
dorhat.

- Személyes beszélgetésnél fontos a jó
partneri kapcsolat, függetlenül, milyen fo
kon áll az illető a társadalmi ranglétrán. Le
kell ereszkedni a partner szintjére. Művel
tebb ember ne nyomJa el a kevésbé művelt
mondanivalóját, ne mutassa, éreztesse fölé
nyét, engedje a másikat megnyilatkozni. Ér
tékes gondolatok veszhetnek kárba.

- Bánjunk szűken az idegen szavakkal,
főleg, ha azt még rosszul is használjuk! Ma
radjon az inkább a tudományos szakterüle
teken s kevéssé a köznyelvben! Aki sok ide
gen szót használ, az nem műveltebb, csak
annak látszatát kelti. Szép és kifejezésekben
olyan gazdag a magyar nyelv! Ne szegényít
sük, tegyük még gazdagabbá!

- Vezetékn~vén szóIítva férfit udvariat
lanság, nőt durvaság. Ügyeljünk a szép, illő
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sulykoltak felülről, vagy amivel saját bel
ső cenzorunk 'ij~sztgetett bennünket.

A rendszerváltáskor azt hittük, eljött
az az időszak, amikor jelentőségetkap
minden ember. Azt hittük, hogy amilye
nek mi vagyunk, olyan lesz az ország is.

Az 1970-es és a '80-as években az újí
tást akaró fiatalokat március l4-én este
begyűjtötte a rendőrség. Azok a gondo
latok, amelyekért ők gyanúsak voltak,
ma bármelyik napilapban megjelenhet
nek. Az akkori lázadók egy része most a
hatalom különböző szintjén helyezke-

, dik el, s e megváltozott helyzetből nem
tud mit kezdeni a március IS-ével.

Ugyanis ez az ünnep hordoz magában
egy összeegyeztethetetlen kettősséget.

1848. március IS-ét huszonéves fiatalok

formára, sértés nélküli megnyilatkozásra!
Erre vannak helyes és helytélen példák bő

ven. Gondoljunk az orvos-beteg, főnök-be

osztott, tanár-diák, férj-feleség, nő~ér-beteg,
anya-gyermek, vevőeladó, ilyen-olyan
viszony számtalan esetére, tapasztalataira. A
sok rossz példa zavarja a fiatalok személyi-

Afebruári számban; a 14. oldalon je- i
. lent, meg HanyeczMargit írásának'
: 1. része. Sajnos néhany szó elírást szen- '
[vedett, amiért elnézést kérünk.,. . ~

A cikk L réSzében néhány mondat he- :
•lyesen ígY.5Z6l: "

-Nehéz tantárgy lehetmajdkedlJelt... ;
-AzÉn és Té kapcsolat gyengiiL '
'- Rosszitányt vett a fiatalok beszéds~

il1usa•..
.'rombolják a te/dntélyt.
- ... rideg : tessék kémF'
- Meg kell teremteni a közny.elvi nor-~ j

'mát.
- Ne használjunkragadványnevekei!

(Ezért a jö~öbencsák G~PPEL ÍRT
~ kéziratot fogadunk el, az etfrásokki
, küszöbölése miatt. ,A nyomda örd'öge
, enélkülis könyörtelen dolgokra képes...
'Reméljük, 5értooéStnem okozunk.)
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indították, akik a fennálló rendszer el

len foglaltak állást, ez a nap azóta is a

mindenkori hatalom bírálásának jelké

pe is. Egyúttal az aktuális ve~etés min

denkor kisajátította és önmaga érdeke

inekmegfelelőenalakította a megemlé

kezést. Ez az ellentmondás nehezíti meg

a mai értelmezést is. Ebben van tehát a

kettősség.

Hosszú éveken keresztül a szabadság

jelképe volt ez a nap. Ma a megújulás,

jobbítani akarás szimbóluma. Csaku

gyan: miért ne akarhatnánk ma is úgy

ünnepelni, ahogyan ezt természetesnek

tartjuk? Kell, hogy ebben a nyers piaci

korszakban ne veszítsük el a magyarság

értékeit. Kell, hogy a jövőben is legna

gyobb érték legyen a szülőföld, a család,

a tudás, a becsületesség, a nyíltság.

cs. NAGYNÉ RJCSEY EDIT,

Kner I. gimnázium

ségfejlődését. -Legyünk igényesek! Aki ezt fe
ladja, nyelvi szegénységben szenved.

-A szó gyógyít, de le is sújthat. Megfele
lő beszéddel mélyítjük, szépítjük, tartalma
sabbá tesszük kapcsolatainkat, és ez nagyban
növeli lelki egészségünket. Baráti viszony
ban szellemileg megtermékenyítik egymást
az emberek.

- Vannak szósaláták, szózsonglőrök és
van sok műszó semmiért.

- Rádió, tv, óh! - szép és igen rossz pél
dákkal. Atv-ben beszélő egy modell, nem lé
nyegtelen tehát, mit lát, hall a néző, mivel
azonosul és miket ültet át saját nyelvébe, mo
dorába. Tulajdonítsunk nagy jelentőséget a
szép, tartalmas beszédnek, érzelmekkel töl
tött megnyilvánulásnak, mert fontos szere
pe van a lelki egészség kialakításában és meg
tartásáb.m.

Dr. Lőrincz Lajos szavait idézve: "Hatalma
van a szónak."
Dr. Grétsy László tanácsára így beszéljünk:

L Világosan, érthetően.

2. Jól tagoltan, normálisan (ne hadarjunk,
suttogjunk, ordítsunk).

3. Ne nyakatekerten, hivataloskodóan.
4. Közérthetően, ne nagyon idegen szavak

kal, tudálékosan. Ez felvett póz.
. 5. Hangsúly, hangszín kerüljön jó helyre.

6. Személyhez szólóan.
7. Bátorítóan, ne lekezelően.

8. Udvarias, partneri hangon (gondoljunk
az alá-fölérendelt viszonyra).

9. Az életkori sajátosságokat,' egyéni adott
ságokat vegyük figyelembe.

10. A partner szintjéhez alkalmazkodva.
Ne akarjunk műveltebbnek látszani, ha .
avalóságban azok is vagyunk.

HANYECZ MARGIT
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gÁBELTÉVÉ PARTNERPARTIÜRÜGYÉN
Lakossági tájékoztatót tartott a Tele

Coop Kft. nevű szolnoki vállalkozás feb
ruár 22-én a 617. Sz. Szakmunkáskép- .
ző Iskolában. Mint ismert, a városban
minél előbb szeretnék megkezdeni a ká
beltévé szerelését. Ennek gyorsítása ér
dekében a műszaki rendszer tervezése
már folyamatban van.

Az eddigi jelentkezők mellé még vár
ják legalább 100 fő feliratkozását. A
rendszeres légkábeles és csillagpontos
Jekötésű lesz, tehát egyetlen "vevő" sem
függne a másiktól. Társasház esetében
is függetlenek a lakók egym.ás rendsze
rétől (nemfizetés esetén... ) Összesen 26
műsoros csatorna állna rendelkezésre,
Ezeket négy csoportba osztották.

Aki az 1. sz. csomagot kívánja, az a je
lenlegi áron 356 Ft-ot fizet havonta és
ezért élvezheti az MTV l-2, RTL l, SAT
l, PRO 7, DSF, Super-RTL, TNT, VIVA,
Duna Tv, a kialakuló helyi stúdió műso

rát és 3 URH rádióadót.

2. RTL 2., Eurosport, 3 SAT, RAl UNa,
Viva II, ATV, Szív Tv - 715 Ft/hó.

3. Galavision, Super Chanel, Tv-3 
890 Ftlhó.

A csomagokat egymásra épülve lehet
csak megrendelni. Asorrend: l.; l. és 2.;
l., 2. és 3.; l., 2., 3. és 4. Kihagyni cso
magokat viszont nem lehet. Egyébként
a 4.-ben található a népszerű HBa. En
nek ára - jelenleg - 2090 Ft! hó (va
gyis a 3. csomag plusz 9 dollár).

A gyomaendrődi főszervező továbbra
is Vaszkó László (Tanács u. 34.). Jelen
leg a szerződés 20 ezer Ft-ba kerül há
zakllakásonként, plusz a belső szerelési
munkák. (A március l. utáni ár már 25
ezer Ft.)

Aki megrendel i a Tele-Coop szolgálta
tását, az megkíméli magát a néhány év
múlva bekövetkező televíziós sugárzási
rendszer megváltozása miatti bonyodal
maktói - hangzott el a tájékoztatón.

Február 22.
BK

Nyílt nap
Március 9-én tanítási bemutatóval •

egybekötött nyílt napot tart a Kner '
Imre Gimnázium a 6 osztályosok szá- .

. mára 9 órától. . .

A Hőtechnikai és Gépipari Kft. ún.
partnerpartira invitálta hazai és külföl
di kereskedelmi és kooperációs társait
1996. február 2-ára. A Katona JózsefMű
velődési Központban tartott fogadáson
először Gellai Attila ügyvezető igazgató
üdvözölte a vendégeket. Elmondta, hogy
"az erősödő konkurenciaharc folytárÍ
újabb és újabb dolgokkal, megoldások
kal kell a piacra lépnünk! hogy a koráb
biakban is stabil üzletvitelünket megő
rizzüka további évekre is."

Tájékoztatásában elhangzott, hogy fél
milliárdos nagyságrendű a részvételük
a hazai gyártásban. A '95. évi eredmé
nyükből a marketing és reklámtevékeny
ségre 17%-ot, fejlesztésre 13%-ot, beru
házásra 30%-ot fordítottak.

Gazdálkodásuk sikereként a cég stabi
lan áll az értékesítési piacon és eredmé
nyes évet zárt a vevőik megelégedésére.
Sajnos megfigyelhetőa gyengülő vásár
lóerő.

Úgy látják, hogya marketing- és rek
lámtevékenységet erősíteni kell. Az új
célok megvalósítására Sebesi Károly ke
rült az értékesítési vezetés élére. Igye
keznek megtartani hírnevüket és helyü
ket a piacon, ezért folyamatosan új fej
lesztésű árukkal rukkolnak elő. Jelenleg
mintegy 60-féle változatban kazánt,
kályhát gyártanak. A szolgáltatásaikat

JUDÓSHÍREK
ELEK-KUPA MEGYEI VERSENY

Eleken 1996. február ID-én tartott

rendezvényen az alábbi gyomaendrődi

versenyzők 'érte!5 el eredményeket

(résztvevőcsapatok: Békés, Békéscsaba, .

Elek, Gyomaendrőd):

Csapatelső lett Elek, második Gyoma

endrőd, harmadik Békés, Békéscsaba.

Egyéni verseny első helyezettjei: Papp

Lajos, Kun József, Szarka Sándor, Ko
vács Balázs, Vetró Péter, Dancs Tamás,
Schwalm Gergő, Oláh János.

Második helyezett: Stranszki Mihály,

Farkas Gábor.

Harmadik helyezett: Szurovecz Tibor,
Endrődi Dániel, Homok Csaba, Pájer
Sándor, Látkótzki Zsolt, Hutvagner At
tila, Séllei Ferenc, Gáspár Tamás.

A legtechnikásabb versenyző titulust

Vetró Péter kapta.

egyéni kívánságok figyelembevételével
teljesítik.

Hangsúlyozták, hogy a jó partneri
kapcsolatok eredményezhetik a további
fejlődés sikerét.

Bencsik László főmérnök elmondta,
hogy a Hőtechnikai és Gépipari Kft.
Kereskedelmi tanácsot hozott létre
olyan szándékkal - idén első alkalom
mal -, hogy méltó elismerésben tudják
részesíteni azokat a kereskedelmi part
nereket, akik az elmúlt évi tevékenysé
gükkel kivívták a cég elismerését.

Első ízben a következők vették át és
büszkélkedhetnek az oklevénel:

City-Gáz Kft., Tiszafüred,

Döbrei Kft., Tiszaföldvár,

Gázmodul Kft., Székesfehérvár,

Gravitáció Trade, Szombathely,

Hydra ,,3" Bt., Székesfehérvár,

Mol-Chem Kft., Budapest,

Szatmári Gázkészülék Nagyker,
Jászberény,

Titán Rt., Pécs,

Buda-Mont Kft., Cs"ehország,

Plynokom, Szlovákia, . .

,Poltherm Kft., Lengyelország,

Mastercalor Kft., Románia

BK

Bordásfal
Még decemberben érkezett egy

értesítés a 617. Sz. Ipari Szakmun
kásképző és CipőipariSzakközépis-

. kolához, amelyben közölték, hogy
a Nemzeti Sportalapítványra be
nyújtott pályázatukra 80 ezer Ft-os
támogatást nyertek sporteszközök
vásárlására. (6 bordásfalra és né
hány szőnyegre futja.)

Az iskola udvarán készülő kézi
labdapályára az utolsó réteg salak
vagy bitumenborítás hiányzik már
csak. A befejez~st támogató pályá
zati összeget sajnos nem kapják
meg - elutasították.

A pályázati segítséget pedig az
egyházi iskolával közösen várták a
mihamarabbi használatbavétel re
ményében. Így más megoldás után
kell nézni ...
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NÉHÁNY SZÓ A LAKOSSÁGI
INGYENES SZEMÉTSZÁLLíTÁSRÓL

Városunkban a szemét szállítását vég
ző Cyomaszolg Kft. kéri alakosságot,
hogy szabaduljon meg a háztartási hul
ladékoktól, szeméttől. Gyűjtőedények

be, földes utcákban zsákokba, vagy egyéb
edényekbe helyezve tegyék ki azt gyűj

tési napokon (lásd az ürítési napok rend
jét a januári és februári Híradóban),
hogy azt elszállíthassák. Ne várjuk a
lomtalanításra, mert mindenkinek jobb
afolyamatos megoldás - vallják a Gyo
maszolg Kft.-nél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
ÜZEMELlETÉSÉRŐL

1982-ben az akkori tanács..átadta a la
kások üzemeltetését a volt költségveté
si üzemének. A tevékenység a lakások
karbantartását, felújítását, folyamatos
üzemeltetését foglalja magában. Ahol
volt/van lépcsőházi gondnok, annak bé
rét és a közös költségeket 1996. január
l-jéig a lakbérek fedezték. Egyébként az
utolsó lakbérrendezés 1994. július l-jé
vel történt meg. Alakbéremelést a tulaj
donos, az önkormányzat, a képviselő

testület hagyja jóvá.
1996-ban, a mostani üzemeltető, a

Gyomaszol~ Kft. szeretné megkezdeni
az időszerűvé vált felújításokat, ami 15
évenként esedékes.

Ezekre a fedezetet a lakbérekből befo
lyó összeg nyújtaná, akkor, ha minden
ki lelkiismeretesen fizetné...

Fábián Lajos elmondta, hogya lakbér
fizetési fegyelem az utóbbi három évben
sokat romlott. Ennek eredménye, hogy
1995. január l-jétől l millió 100 ezer Ft
lakbérhátralék torlódott össze..

További gondokkal is küzdenek. Ide
sorolható az Október 6.-lakótelep mű

szaki állaga. Itt 26 önkormányzati szol
gálati, szociális lakás található. Az épü
letekben az átadástól fogva jelentkeznek
különböző problémák, például a kémé
nyek használhatatlansága, a tetőszigete

lés hiányosságai, valamint a csapadék-

Tüzelöolaj-támogatás
Gyomaendrőd Város Polgármes

teri Hivatala értesíti alakosságot,
hogy az 1996-os évre a háztartási
tüzelőolaj-vásárlásiés fűtésátalakí

tási-támogatásra a kéreimeket

GYOMAENDRŐDIHíRADÓ

víz-elvezető rendszer, illetve a közmű

vek' hibás kivitelezése. Ezek a javítási
. munkák évente komoly költségeket

emésztenek fel az ottani lakások lakha
tóságának biztosítása érdekében.
Amennyiben ezeket a lakásokat, a kör
nyezetet az ott lakók jobban magukénak
éreznék, többet lehetne fordítani a szű

kös anyagiakból a lakások korszerűsíté

sére...
A Gyomaszolg Kft. jelenleg összesen

69 önkormányzati, szolgálati, illetve szo
ciális lakás üzemeltetését végzi. Ezekből
az utóbbi két év alatt mintegy 40 lakás
került értékesítésre.

A TEMETŐKRŐl

Közérdekű bejelentés az, hogya Gyo
maszolg Kft. által működtetett temet
kezési részleg irodája átköltözik a kft. te
lephelyére, az Ipartelep u. 2. sz.. alá má
jus l-jétől. Ateljes körű szolgáltatást a
lakosság májustól tehát már az új helyen
tudja megrendelni. A költözködésnek
több oka van: a Fő úti ingatlanra a jövő

ben az önkormányzat tart igényt, azu
tán a költségek csökkentése is indokol
ja ezt.

A teljes körű szofgáltatásba tartozik
például a helyi és vidéki halottszállítás,
kellékek árusítása, időpontok egyezteté
se az egyházakkal stb. Májustól újdon
ságként a sírkőkészítő részlegük is be
indul.

A temetőben tevékenykedő sírkeret
készítőket területfelhasználás címén ez
után egy összeg terheli, amivel a teme
tő karbantartásához járulnak hozzá. Ez
nyújt fedezetet a temetői utak javításá
ra, bővítésére ...

Az endrődi köztemető ravatalozójának
felújítására is szükség van, hiszen húsz
éve épült már, és eddig keveset költöt
tek rá.

Atájékoztatást a Kft. vezetői -Nagy
Pál és Fábián Lajos - adták.

-8-

1996. március 22. napjáig lehet be
nyújtani, a hivatal szociális és
egészségügyi csoportjánál, valamint
akirendeltségen.

Kérjük a benyújtási határidő pon-
tos betartását! -

Szoc. aop.
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EGY KÉZBEN?
FOCIPÁLYÁK ÉS A SPORTCSARNOK

A kulturális és a pénzügyi bizott
ságok javaslata szerint felvetődöttaz
az ötlet, hogy a Városi Sportcsarnok
feladatai közé tartozzon a sportpá
lyák üzemeltetése.

Megkértük az érintetteket, hogy
véleményezzék ezt a javaslatot.

Babosné, a sportcsarnok igazgató
ja:

"Ez állandó konfliktushelyzetet te
remtene, mert a sportcsarnoK üze
meltetné és a sportegyesületek hasz
nálnák... Sok vita előtt állunk még
ebben az ügyben. Egyelőre a sporte
gyesületek költségvetésében teljes
egészében nem jelentek meg a pá
lyák karbantartásának díjai, tehát
nem is lehet pontosan tudni, mibe
kerülnek. Szerintem rengeteg támo
gatást kaptak, de sok mindent saját
maguk csináltak meg. Ahhoz, hogy
az önkormányzat üzemeltesse, meg
felelő költségvetés is kellene szemé
lyi, gépi feltételekkel. Asportcsarnok
önállósága is szóba jöhet."

Polányi Zoltán, a Barátság SE
részéről:

"Ebben az esetben a támogatás tu
lajdonképpen még kevesebb lesz. A
pénit, amit eddig kaptunk, tudtuk,
hogy mire használtuk. Nem beszél
ve arról, hogy nagyon sok volt a tár- <.

sadalmi jellegű fenntartási munka,
. amit ki sem lehet pénzben fejezni.

Szinte lehetetlenné tennének ben
nünket ezzel a répéssél az eddigi
megszorítások mellf .."

Vass Ignác, a GYFe oldaláról: .
"Ha elkerül a klub kezeléséből a

pálya, akkor bizonyos fokig ez a mE.g
oldás könnyítene az anyagi helyze
tén. Olyan helyzetbe kerülhetnénk,
hogy állandóan követelhetnénk azt,
hogy apálya állapota mérkőzés ren
dezésére alkalmas legyen... Üzemel
tetése sQk társadalmi munkával, öne
rőből ment kb. SO%-ban. Szerintem
nehéz lenne összehangol~iaz igé
nyeket, a lehetőségeket, az elváráso
kat."

1996. február 15.
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A nyáron előreláthatólag ismét lesz
edzőtábor az úszni vágyó gyerekeknek,
tervezi Wolt Tünde. Jelentkezhetnek az
óvódáskorú és az általános iskola alsó ta·
gozatba járó gyerekek. Az időpont még
nem lefektetett.

Február 12-én, az évi közgyűlésen megtörtént a GYFC ti~ztújítása. Kialakult
az új vezetőség összetétele. Az elnök Szabados Ferenc lett. További elnökségi
tagok: Kulik István, Nagy Antal, Timár András, Vass Ignác, Bene Imre, Vatai
Gyula, és Fekete Lászl6.

"Ha egy nagyobb létszámú vezetés próbálja a klubot iráf!yítani, akkor várha
tóan nagyobb, szélesebb kapcsolatokkal is rendelkezhet. Ennek sok jó, főleg

anyagi célzatú haszna lehet" - mondta Vass Ignác.
A GYFC-ből 3 játékos távozott a tél folyamán.'Timár Albin a Barátság SE-be,

Udvari Sándor a Békéscsabai Jaminához, Földesi Ambrus a Kistarcsába.
Korábban náluk játszott játékosok szer.etnének visszajönni... 99%-uk ingyen

kerülne a klubhoz. Jelenleg 18-19 fős keret áll a rendelkezésükre, még egy ka
pust szeretnének igazolni.

A MEGYEli. OSZTÁLY TAVASZI SZEZONJÁNAK SORSOLÁSA 1995-1996

A városi
sportcsamokban

történik
• Március 14-én 18 órától a már ha

gyományos 24 órás focimérkőzés veszi
kezdetét. Az ellenfelek természetesen a
Kner Imre Gimnázium és Bethlen Gá·
bor MezőgazdaSági Szakközépiskola csa
patai lesznek.

• Hármas-Körös Kupa nemzetközi
férfi kézilabdaverseny március 16-17-én.

FORDUlÓ DÁTUM 1996. NAP IDŐPONT MÉRKŐZŐ CSAPATOK EREDMÉNY

16. március 16. szombat 15.00 Szeghalom-Gyomaendrőd Barátság

március 16. szombat 15.00 Gyoma FC-Medgyesegyháza

17. március 23. szombat 15.00 Gyomaendrőd Barátság-Gyoma FC

18. március 30. szombat 16.00 Gyoma FC-Nagyszénás

március 31. vasárnap 16.00 OMTK-Gyomaendrőd Barátság

19. április 6. szombat 16.30 Gyomaendrőd Barátság-Bcs. MÁV

április 7. vasárnap 16.30 Bcs. Jamina-Gyoma FC

20. április 13. szombat 16.30 Gyoma FC-Doboz

, április 14. vasárnap 16.30 ' Elek-Gyomaendrőd Barátság

21. április 20. szombat 17.00 Gyomaendrőd Barátság-Csabacsűd

április 20. szombat 17.00 Mezőkovácsháza-Gyoma FC

22. április 27. szombat 17.00 Gyoma FC-Kamut

április '27. szombat 17.00 Battonya-Gyomaendrőd Barátság

23. május 4. szombat 17.00 Gyomaendrőd Barátság-Mezőhegyes

május 4. szombat 17.00 Szeghalom-Gyoma FC

24. május 11. szombat 17.00 Gyoma FC-Békés

május 12. vasárnap ,17.00 Medgyesegyháza-GyomaendrődBarátság

25. május 18. szombat 17.00 Gyoma FC-OMTI(

május 19. vasárnap 17.00 Békés-Gyomaendrőd Barátság

26. május 25. szombat 17.00 Gyomaendrőd Barátság-Nagyszénás

május 26. vasárnap 17.00 Bcs. MÁV-Gyoma FC

27. június 2. vasárnap 17.00 Bcs. Jamina-Gyomaendrőd Barátság

június 2. vasárnap 17.00 Elek-Gyoma FC

28.. június 9. vasárnap, 17.00 Gyomaendrőd Barátság-Doboz

június 9. vasárnap 17.00 Csabacsűd-Gyoma fC

29. június 16. vasárnap 17.00 Gyoma FC-Battonya

június 16. vasárnap 17.00 Mezőkovácsháza-Gyomaendrőd Barátság

30. június 23. vasárnap 17.00 Gyomaendrőd Barátság-Kamut

június 23. vasárnap 17.00 Mezőhegyes-Gyoma FC
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AMATŐR KISPÁLVÁ
LABDARÚGÓTORNA

1996.

10. FORDULÓ:

Március 11., hétfő

17.00 óra MÖB-Belvárosi Pingvinek
18.00 óra Reál Margit-Dévaványa
19.00 óra Cuti Bt.-Fatefep
20.00 óra Loserock-Rapid

Március 12., kedd:

17.00 óra Hegiker-Fészek

Március 13., szerda:

17.00 óra Lambéria-Alkotmány

11. FORDULÓ:

Március 18., hétfő

17.00 óra Belvárosi Pingvinek-Cuti Bt.
18.00 óra CVitamin-Béke Vt.
19.00 óra' Fatelep-Reál Margit
20.00 óra Rapid-MÖB

Március 19., kedd:.

17.00 óra Alkotmány-Hegiker

Március 20., szerda:

17.00 óra Fészek-Koserock
18.00 óra Cuti Bt.-C Vitamin

Március 21., csütörtök:

17.00 óra Béke Vt.-Fatelep

lZ. FORDUI.,Ó:

Március 25., hétfő:

17.00 óra Lambéria-Dévaványa
18.00 óra Béke Vt.-Belvárosi Pingvinek
19.00 óra Reál Margit-C Vitamin
20.00 óra MÖB-Fészek

Március 26., kedd:

17.00 óra Hegiker-Lambéria

Március 27., szerda:

17.00 óra Koseroek-Alkotmány
1~.00 óra Fatelep-Dévaványa

Március 29., péntek:

18.00 óra Cuti Bt.-Rapid

13. FORDULÓ:

Március 30., szombat:

9.00 óra CVitamin-Fatelep
10.00 óra Belvárosi Pingvinek-Reál Margit
11.00 óra Alkotmány-MÖB
12.00 óra Rapid-Béke Vt.
13.00 óra Fészek-Cuti Bt.
14.00 óra Lambéria-Koseroek
15.00 óra Hegiker-Dévaványa

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Határ Győző

ajándéka
Agyomai születésű író és felesége,

Prágai Piroska a nagyhírű budapes
ti Kossuth Klubnak volt a vendége
január 19-én. Az irodalmi rendez
vény aHatárokonjárok örökké c. so
rozat keretében került megrendezés
re. Ahallgatók között szép számmal
voltak irodalomtörténészek, kortárs
magyar írók, költők. Határ Győző

meghívottjaként aszülőhelyet

dr. Frankó Károly polgármester kép
viselte.

Az író úr igen értékes dokumentu
mot ajándékozott a gyomai könyv
tárnak: két olyan lapot, amelyet az
író 1950-ben a szegedi börtönben írt
tele ceruzával a világ legapróbb be
tűivel. Nyilván, nagy kincs volt a bör
tönben a papír. (A kéziratokat a bu
dapesti Irodalmi Múzeum is kérte.)
A két lapon minden centimétert ki
használva sok-sok vers van, prózá
ban megírt gondolatok, üzeneteka
hozzátartozóknak, barátoknak, leg
felül pedig: "Cenzor Urat tisztelettel
kérem e tisztára irodalmi értékű

anyag hazaengedésére. Magánleve
lekről is lemondok." "Cenzor Urat
tisztelettel kérem a rab versei ... szí
ves átengedésére.'~ És mindkét lapon
a börtön pecsétje: Országos Bünte
tőintézet Szeged - Ellenőrizve.

A dokumentumokat - számos
más Határ Győző-ajándékkal együtt
- az idei ünnepi könyvhétre kiállít
juk a gyomai könyvtárban.

Kérem, tekintsék meg a kiállított
anyagot.

HORNaK WOSNÉ
intézményvezetó

Segély és adó
Akorábbi hetekben meglepetés

ként hatott a bevonuló fiatalok kö
rében az a rendelkezés, miszerint
az önkormányzat szociális ügyek
kel foglalkozó e::soportjánál a nekik
járó 8700 Ft-os bevonulósegélyből

40%-os jövedelemadó-előleget

vontak le.

II

Prágai Piroska és Határ Győző

A kézirat egy rész/ete

Ez a rendelet a Bokros-csomag.
részeként ez év január l-jétől mű

ködik, azonban magasabb fóru
mon rájöttek, hogy hibás lépés
volt.

Ezért valamennyien visszakap
ják pénzüket legkésőbb a jövő évi
adóbevallást követően, ha ezt ak
kor visszaigényelik - tudtuk meg
a szociális csoportnál.
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Kedves Szülők!

Közeledik az iskolások első osztályba való beiratásának ideje.

A Katolikus Általános Iskola
szeretettel várja szeptembertól az új elsősöket.

Beíratás nálunk is akkor lesz, amikor a város másik két
általános iskolájában.
Beíratás ídőpolltja iskolánkban: március 18-1.9-20-án (h,ét
fő-kedd-szerda) 8-17 óráig, a helyszínen, Selyem út 10912.

. sz. alatt (Telefon: 386-174).

Mütrágyaeladás
Nagylaposon,

A VASÚTÁLLOMÁS MELLETT
Telefon: 06~601384-357

- ammonnitrát 34%
- szuperfoszfát 18%
- kálisó 60%
- komplex mütrágyák

AJÁNLATUNK:
- Dekalb
- Martonvásári..
kukorica-vetőmagok

TERMELŐCENTRIKUS

TERMELTETÉSI SZERZŐDÉSEK
- öszi búzára
- kukorkára
- napraforgóra

BÉKÉSCSABAI AGROKER RT.
Telefon: 661443-143

BEÍRAT ÁS

TESTÜLETI ÜLÉS
A március 5-i testületi ülésen a költségvetési vita so

rán a legtöbb bizottsági elnök és képviselő lehetőséget

.kapott a tervezet véleményezésére. (A mintegy négy órás
vitából, a hozzászólásokból a következő számunkban köz
lünk egy csokorra valót.)

Végül a testület egy módosításokkal kiegészített 1996
os költségvetést fogadott el.

Megemlítjük viszont azt, amit Vass Ignác, a Liget für
dő igazgatója mondott.

Reméli, és bízik abban, hogya tr'agikus anyagi lehető

ségek ellenére is kinyithat tavasszal a fürdő.

BK

A polgármestei hivatal felhívja
a lakosság figyelmét,

hogy aki még nem tett eleget adóbevallás adá
si kötelezettségének - építmény-, telek- illetve
magánszemélyek kommunális adója -, az mu
lasztását március 29-ig feltétlenül pótolja. A
szükséges nyomtatványok az adócsoportnál át
vehetők.

Pápainé, az adócsoport vezetője elnézést kér
a lakosságtól a magánszemélyek kommunális
adója és az építmény és telekadó bevallás körü
li kellemetlenségek miatt.

Az adatok statisztikai adatok, különféle igazo
lások kiadása, adatbázis felállítása miatt szuksé
gesek. Más egyéQ hátsó cél, gondolat nincs az
ügy mögött,·mondta. A műszaki csoport archívu
ma nem tartalmaz minden szükséges adatot, fő

leg a régebbi házak esetében.

tYI URPHY BÖLCSESSÉGE I
• Ha biztos vagy midenben, hülye vagy. Ha kételkedsz, okos.
• Nincs két egyforma ember, s ennek mindkettőörül.
• Ha úgy érzed, nélkülözhetetlen vagy, közel állsz az ideg

összeomláshoz.

Tel.: 06-60/384426

A P RÓ H IR D ET ÉS
• Gyomaendrődön a Peresi-holtág
endrődi szakaszán 3 szintes víz
parti nyaraló eladó, illetve szarvasi
vagy békéscsabai lakásra cserél
hető. Érdeklődni: 66/311-872, este
311-127.

• Ady E. u. 26. sz. alatti gázkonvek
toros ház eladó. Érdeklődni ahely
színen szombaton és vasárnap.

• Gyomaendrődön, a Szondi u. 3. sz.
alatti ház sürgősen eladó. Érdek
lődni: 06-42/372-887.

m~I1IT[;®~®a
g~~~~Űtp~~ .

.•.....•............•...

RÖVID HATÁRIDŐVEL,

HAGYOMÁNYOS ÉS AUTOMATA
KIVITELBEN.. .

KÖNYVES LÁSZLÓ
Gyomaendrőd, Kiss Bálint u. 9.
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Hősök "Útja 46. sz.

. ~~OtJNENJ
ÉpiT6IPARI ÉS SZOL O.ÁL TA TO

BETÉTI T.ÁRSAS.Á(;
.5500 GYOMAENDRŐD,Tompa M. u. 22.

Telefon/fax: (66) 386-186

- út, leállósáv, víz, szennyvízbekötés tervezése,
kivitelezése

- építőmesteri munkák elvégzése
- homok, homokos kavics, kőzúzalékszállítása
- földmunka végzés autogréderrel, úthengerrel
- kis felületek aszfaltozása

Üzletünkben
egyre bővülő választékkal

várjuk kedves vásárlóinkat.

Fotócikkek, albumok,
videokazetták, órák

(ébresztő-, fali-, kar-), táskák,
tárcák, manikűrkészletek....

Lézerképek.

Régi áron
arany ékszerek, kabalák,

ajándéktárgyak.

Festmények
Részlenrásá.rlás!

6 hónap ka:r:n.atinent:es hit:el!

BIZOMÁNY

ANTikVITÁS ".

Arany készpénzes
felvásárlása.

Bőrdíszműés farmerek
árusítása.

Használt bútorok,
ülőgarnitúrák,

régiségek adásvétele.

Cím: Szaruas,
Szabadság 54-56.

Telefon: 66/31 1-872

.

;'~i--~Í~~~~~

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Nagy Péter
vagyonvédelmi vállalkozó

A TURULCIPŐBOLT

új helyre költözött,
a Fő út 208. sz. alá (gyógyszertár mellé).

~~N MEG~ERU,TE ÉRT~KEIT,
~ EN SEGITEK RA UIGYAlNI!

Avásár ideje alatt számos élelmiszer és vegyi áru
10-30% árengedménnyel kapható

a Gyomaendrőd és Vidéke Áfész élelmiszerboltjaiban
éa diszkontáruházaiban,

valamint a háztartási boltjában.

Ízelítő a kínálatból:
Héra főzőmargarin 500 g 99 Ft
Floriol étolaj 1 l 189 Ft
Étkezési zsír 500 g 69 Ft
Sertésmájkrém 65 g 27 Ft
Afrikána csokoládék 100 g 69 Ft
Tchibo mokka kávé 250 g 339 Ft
Karaván őrölt kávé 250 g 309 Ft
Boni sze!etek 20 g 16 Ft
Törley pezsgó1< 0,75 241 Ft
Biopon automata 2,4 kg .629 Ft
Libero misex pelenkák 315 Ft
Papír zsebkendő 100-as 82 Ft

~ Miért ne fizetne kevesebbet?~
~ Látogasson el hozzánk,~

megéri,. l

ha az ÁFÉSZ üzleteiben vásárol!

Megújult
árukészlettel,

mérsékelt árakkal
várja kedves

vásár16it.
Egyes termékek

50%-os
árengedménnyel

kaphatók!

I j

Tavaszi Országos AFESZ·vásár
1996. március 4-14. között.

1996. MÁRCIUS

Gyomaendrőd, Erkel u. 3. sz.• Telefon: 386-910
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sportruházattal, női, férfi rövid ujjú pólók,
kereknyakú, gombos hosszú ujjú fe/sők

nagy választéka.
VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓiMAT.

Értesítjük-~edv_es vásárlóinkat, -
hogy

ÉLELMISZERÜZLETÜNK
átköltöziK április 1jétől 

lakásunkba,
az endrődi gázcsereteleppel

szembe.
Továbbra is várjuk kedvesvásárJóinkat

a megszokott váJasztékkaJ.
OÓGI JÁNOSNÉ

W~~~~~'~rmllli-~~~Bl!llI!~~

1- Téli vásár a fehérneriiűboltbanlI Fehérneműk, harisnyanadrágok,
~ zoknik nagy választékban kaphatók.
~ TOVÁBB BŐVÜLT
~
~
~
~
~-

ki!
~
F"

~
-~
~

~ Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. 45.
~ Mezőtúr, Dózsa Gy. 7. • Körösladány, Petőfi tér 6.

ík-li'&~~",,~'S.~~~am!a($·~l!mIi~~~~if1\l!8i~~

. -
~ -.,.- -- - - . ~:"".-:: ---- - _.:::.:.:~-==- - - ~ - -- -- -=- 7""_-=.::.... _- -

BÚTORVÁSÁR
a Dávid bútorboltban! 20-50%

árengedmény, amíg a készlet tart!
Gyomaendrőd,Blaha u. 1.,386-262..~ ~ .~

Üzlet.helyiségek kiadók
Endrődön, a Blaha u. 1. szám alatt .

24 m2-estől 200 m 2 -ig.
Érdeklődni a helyszínen vagy

a 66/386-262 telefonon.

- -
- -_""": - • --:_-':...-=:: : --:;=-= -.-:=-~~- - :--=-:,-;-::: --- - --; -..=- -- ---

r---------------------,
THERMf:J!! .

ÉpíTŐiPARI SZÖVETKEZET
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 3.
Telefon: 66/386-614 • Fax: 66/386-226

.:. Fenyőgerenda, palló, deszka és tetőléc kapható.

.:. Tetőszerkezet faanyagára megrendelést felveszünk.

.:. Készletünkön lévő (fehér, fenyq, világos és sötéttölgy)
-Iaminátos bútorlap eladó, igény szerint méretre vágjuk,
élfóliázzuk.

.:. Vállalkozunk magasépítési munkák teljes
kivitelezésére, épületfelújításra, -karbantartásra.

.:. Osztályozott adalékanyagból bármilyen betonkeveréket
előállítunk, meleg vízzel való keverésre, illetve

L _v~~z~~~~~a..:::a:2.I~~ő~2;, __ ..;, _ ...;. __ J

A Lakásfelszerelési Ajándék &'hop
(Gyomaendrőd, fő út 208.)

nagy vá~asztékbankínál üveg-,
porcelán-, műanyag árukat.

Ezen kívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.
Ugyanitt válthat 100, 200, 500 Ft érté~ben

vásárlási utalványokat.

Hősök

útja 48.

Nyitva:
6-19 óráig.

NIl lPllJl,llJl)jJllfl
Legolcsóbban, legfrissebbet, legnagyobb

választékot csak a szakboltban,
a Privát Zöldség-gyümölcs

boltjaiban találhat
a Hősök útján 48. sz. és a
Bajcsy-Zs. út 119. sz. alatt.
A megszokott nagy választékkal

és olcsó árakkal várjuk vásárlóinkat!

DR.. DOBOS ERZSÉBET
fogszakorvos

februárban megkezdte rendelését
a Petőfi u. 31. sz. alatt.

Hétfő, szerda, csütörtök: 9-ll. 15-18 óráig,
péntek: 15-18 óráig.

A STOP-BUTIKSORON..
az ILLATSZERUZLET

megújított külsővel és kibővített

áruválasztékkal- ajándék tárgyakkal,
Chicco-babafelszerelésekkel

várja kedves régi és új vásárlóit!
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r rn~liJ~liJ~
TERMEL 0- SZOLGALTATO

ÉS KERESKEDELMI
VÁLLALKOZÁS megnyitotta

a Fő út 187. sz. alatt

üvegezö, I(épkeretezö műhelyét.

~~ Kedvező árakkal a lakosság ~~

~ szolgálatáb;Jn. ~

.A Szarvasi út mellett, telephely
nek alkalmas 4800 m2 földterület

a malommal szemben eladó.

66/386-926

Szabad telekrész telephelynek,
üzlethelyiségeknek és egy

70 m2-es hütökamra bérbe adó.

Érdeklődnia Gabonakisáruházban.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Sza6adság tér 6. sz. afatti P)l(j(:JvFErJ<J{jÍZ

tová66ra is várja ~dves vásár[óitl
Jfá[un/túj tavaszi ~[feksiójáva[6ővítlieti

ruliatárát.

1lÚSfJiti fJú4f1lfl,ijtlfl, 10'1 41'~tlfJezményt

1I.]Újtufl,(4priCu 1-6-ig.
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Szakszerű ápolás,
gondozás térítés
mentesen

@.0.00000000000000000000000
• o
: Konyhakerti .magvak, :
i virágmagvak 36 Ft/tasak ártól. ~o ". . 0
• VETŐMAGKUKORICA NAGY VÁLASZTÉKBAN. o@ 0
o Stira, Kiskun hibridek. O
o 0

- Oo Várjuk vásárlóinkat a Gazdakisáruházban. 0
• O
@.0_0000000000000000000000@

az

~ "
O~' Érdeklődni lehet:

, BALOGNÉ
. Gyomaendrőd, Mátyás kir. u. Z/a.

10-13 óráig' Telefon: 386-859
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SIMA ARVER.ES - százan vissza/éptek

Gyomaendrődöna 80. számú árve
résen 1996. február 19-20-án a meg- .
hirdetésre került 2741 ak - szántó
és legelő - a teleki területen, 14
hrsz.-on foglalt magába. Atábla ak
értékek nagyon gyengék voltak.

Avárakozással ellentétben, 400
500 ember jelentkezése helyett való
jában csak 360 fő gyűltössze az ese
ményre. Abejelentkezési érték meg
haladta az 52 millió forintot kárpót
lási jegyekben. Az érdemi árverés
megkezdése előtt mintegy 100-an
visszaléptek.

Az árverés során várható volt, hogy
az ilyenkor szokásos egyezség nem
jön létre, mert ezt 19-én 16 óra kö
rül megkísérelték az érintettek.

20-án végül 25 millió Ft lett a le- .
tett összeg. Ilyen körülmények kö
zött 12-13 ezer forintot tett ki a
gyenge földek l ak-ra eső értéke.

Szórványosan fordult elő 30.00 Ft
alatti vétel, hasonlóan kevés volt a 8
9 ezer Ft-os is, inkább dominált az
5-6 ezer Ft-os. Az egyezség hiányá
nak - dr. Hegedűs véleménye sze
rint - az volt az oka, hogy szemben
az előző árveréssel, mikor sokkal
kedvezőbb arányok jutottak érvény
re, (közel fele-fele arányú fizetőesz

köz felhasználást értek el, négysze
res területmennyiség volt, 200-an je
lentkeztek az érdekeltek), most ezek
az arányok rosszabbak voltak. Aje
gyek 4%-át tudták a jogosultak egy
táblára elkölteni alicitáláson.

Igazából,nem okozott problémát a
helyi-vidéki megoszlás, de felvető

dött...
Alebonyolításhoz azonban hiány

zott egy olyan segítő csapat, mint az
októberi árverésen volt, ami nagyban
hoúájÚult az akkori egyezkedés le
hetőségéhez. Kisebb feszültséget
okozott, hogy Gyomaendrődön nincs
hagyománya a felmenő licitnek.
Össze~ezve elmondható, hogy simán
folyt le az árverés.

Köszönet jár azért a lehetőségért

- fejezte be értékelését dr. Hegedűs
Pál-, hogyalebonyolításnak a Ka
tona József Művelődési Központ biz
tosított helyet.

BiK
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Fogadónap

AZ ENDRŐDIHÁZTARTÁSI BOLT HIRDETÉSE
EXP 045 lófogú vetőmagkukorica.

I hektár vetőmagszükséglete2700 Ft.
Takarmányvetőborsó 4500 Ft/q.

Jó minőségű étolaj, I literes 160 Ft,
lédig 150 Ft litere, viszonteladóknak is.

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Kapható és megrendelhető:

Gyomaendrőd. Endrődi út I. Telefon: 386-637

.. Témakereső

Knapcsek Béla, a VI. vál. ker. képviselője fogadónapot tart
március 22-én a Vízművek Rt. irodájában (Fő út 83. sz.), már·
cius 25-én a 617. sz. ipari iskolában (Selyem út 124. sz.) 17
órától. Minden választóját tisztelettel várja.

A Katona JóZsef Városi Múvelódésl Központ munkatársai

Bizonyára van sok olyan kedves olvasó, akinek feltűnt a Hír·
A Katona JózsefVárosi Művelődési Központ szervezésében adó fejlécének színváltozása.

ez évben is megrendezésre kerül a VÁROSI VERS- ÉS PRÓ- Ennek oka az, hogya közelmúltban elfogadott és bevezetett
ZAMONDÓ VERSENY. . kék szín szemet szúrt a Városunk c. havilap szerkesztőinek

A rendezvény időpontja: 1996. április ll-én 15 órától (re- Kifogásolták, hogy hasonló a két lap fejlécének színe és az
gisztráció: 14-15 óra között) zavarja a vásárlókat, nemritkán össze is tévesztik... Emellett

A rendezvény helye: Katona József Városi Művelődési Köz- a Városunk ingyenes, a Híradó pedig sajnos nem, így előtor·

pont. dulhat, hogy valaki fizet a Városunkért és a Híradóért nem.
Előírás: A honfoglalásról vagy a millenniumról, vagy hon- Egyébként is - mondják - ham<;lrabb volt kék a Városunk

foglalás, illetve millenniumkori művek tolmácsolása magyar Ezen "nyomós okok" miatt az ügy felvetődött a testület előtt

szerzőtő!.Aműveket emlékezetből kell előadni. AZ előadások is, de a lap fejlécének színére vonatkozóan nem hangzott el
időtartama maximum 5 perc. javaslat. Úgy is mondhatnók, hogy érdektelennek tűnt a tes-

Anevezés feltételei: Anevezés csak akkor érvényes, ha a ne- tület előtt a felvetett probléma... (Mintha nem nyomasztanák
vezési lap mellett a kiválasztott vers vagy próza szövegét l pél- a várost súlyosabb gondok!?)
dányban legépelve elküldik a zsűri számára a művelődési köz- Mindezek után a Híradó színe a februári számtól megint vál.
pontba. Nevezési lap az iskolákban és a művelődési központ- tozott. azért, hogy az esetlegesen felmerülő, majdhogynem
ban igényelhető. színjogi vitát a továbbiakban elkerüljük, ezzel viszont újabb

Nevezési határidő: 1996. március 18-ig beérkezően. témát adunk a Szóbeszédnek...

Kategóriák: . Ha valakinek ezek után is sérti a valamilyen alapon megfor·
1.a. gyermek (l0-14 év között) -vers mált "színérdekeit", kérjük, emeljen szót, vagy javasoljoI'l,
1.b. gyermek-próza hiszen itt a lehetőség, és választhatunk, "valljunk színt"!

2.a. ifjúsági (l5-18 év között) -vers Az persze nem zavar senkit sem, hogy a sajtópiacon egymás·
2.b. ifjúsági-próza ba érnek a hasonló színek, amivel a lapok aJejléceiket, léniá·

3.a. felnőtt (l8 év fölött nyugdíjas is) -vers jukat díszítik.
Az ég szerelmére! Egy lap feladata a közlés, a tájékoztatás,3.b. felnőtt-próza

. a beszámolás stb. érdeke és felfogása szerint, fejlécszíntől füg·
Kérjük a nevezési határidőt betartani! Jó felkészülést kívá-

nunk: geUenül! (Egyébként a fejlécek és a lapok hasonlóságáról a szí·
neken és címen kívül lehet-e beszélni?) A híradó szerkesztő·

sége úgy gondolja, hogy alap akár havonta változó színben is
pompázhatna, de a lényeg - tárgyilagos legyen.

Apirosat a szerkesztő elveti, hiszen az több okból sem meg·
felelő. Egyik ok a múltbéli jelentése, de úgy gondolom ezen
már túl vagyunk, csak a lelki színvakok keverik a dolgokat...

Ezek után érthetően kevés használható szín marad.
Amennyiben a Híradó a gazdasági nehézségek ellenére még·
is fennmarad, akkor a szerkesztőség által megszavazott szín
fog domináini a jövőben.

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

A KATONA JÓZSEF VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
. PROGRAMAJÁNLATA

(március 15.-április 15.)

Március 16-17: Megyei Színjátszó Találkózó
Március 18. 10 óra: Gyermekszínházi előadás "Pinokkió" cím

me!.
Március 23.: D-C-B osztályos társastáncverseny az egész

ország területéről benevezett párokka!.
Március 29-30.: Szakmunkásképző és szakközépiskolák nép

tánccsoportjainak bemutatója. Vendégként
külföldi együttesek is közreműködnek.

Április 1-12: Diószeginé Bíró Ilona kiállítása
Április 5. délelőtt: Húsvéti játszóház
Április 6.: A 6-os lottó sorsolása, műsorral egybekötve.
Április 11., 15 óra: városi vers- és prózamondó vérseny

További áprilisi műsorelőzeles:

Április 19-21.: Kisvasútmodell-kiállítás
Április 22.:'A Föld napja rendezvényei
Április 26., 14 óra: Éneklő-zenélő Ifjúság címmel kórusok és

hangszeres szólisták körzeti találkozója.
Április 30.: Pol-beat-koncert

Fáklyás felvonulás
Utcabál .



FELFÜGGESZTETT TISZTELETDíJ!

Testületi' ülés február 29-én

1996. MÁRCIUS

Napirend előtt jelentette be a polg~r

mester úr, hogy Papp Lajos és Már
ton János átadta az aláírásokat, amiket
az egészséges ivóvíz-szolgáltatás sürge
tésére gyűjtöttek. Ezt a polgármester a
következő szavakkal vette át.

,,A képviselő-testület és a polgármes
teri hivatal köszönettel vette az aláírá
sokat minden gyomaendrődi állampol
gár nevében. Az aláírásokkal alapvetően
segítik az egészséges ivóvízért folytatott
harcunkat. Kérjük a lakosságot, ha szük
séges lesz, támogassák és segítsék - ha
kell, demonstrációval is - az ivóvíz
ügyét."
Hozzáfűzte még azt is, hogy valószí

nűleg április folyamán konkrét válasz ér
kezik az ivóvízügyünk további sorsáról.

Egyebek mellett a napirenden volt
még:

AZ önkormányzat szűkös péníügyi
helyzetének javítására a testület

megvitatta azt a rendeletet, amely a pol
gármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képvi
selők tiszteletdíjáról szól. Eszerint az
1996. márciUs 1. és '96. december 31.
közötti időszakra felfüggesztik a költség
térítéseket és a tiszteletdíjakat. A név
szerinti szavazáson ezzel egyetértett: Bá
tori Gyula, Balázs Imre, dr. Kovács Béla,

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Várfi András, Katona Lajos, R. Nagy Já
nos, Hangya Lajosné, Knapcsek Béla, dr.
Frankó Károly, dr. Valach Béla, dr.
Szendrei Éva, Garai János, Nagy Pál, Ko
vács Kálmán, Tótka Sándor,' Dávid Ist
ván. Tartózkodott: Czibulka György, el
lene szavazott: Hanyecz Margit (mert
nem ért egyet az önkormányzat pénzü
gyi politikájával- mondta a képviselő

nő).

Elfogadták a rendelettervezetet a sze
mélyes gondoskodást nyújtó szoci

ális ellátásokról. (Nyersanyagköltségek
és térítési díjak.) Például: 60 éven felüli
étkeztetés intézményi díja naponta 104
Ft. Aházi segítségnyújtás intézményi té
rítési óradíja 103 Ft. Az Idősek Otthoná
ban 60 éven felül 547Ft/nap, 16 410
FUhó/fő. Időskorúak Gondozóházában
60 éven felül napi 539 Ft/fő.

Elfogadták az 1., 2. Sz. Napközi Ott
honos Óvoda vezetőinek beszámo

lóját az 1991. augusztus -1996. febru
árig terjedő időszakra. A képviselők ne
vében dicséretét és köszönetétfejezte ki
a polgármester úr az óvodák vezetőinek,

óvónőinek, személyzetének fontos, lel-
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kiismeretesen végzett munkájukért az
egyre nehezebb, pénzügyileg szegény
körülmények között is.

Agyepmesteri telep - a Gyomaszolg
Kft. hatáskörébe tartozó szolgáltatás

- köteles átvenni az állati hullákat a la
kosságtól díjmentesen. (Sertés max. 2
db, baromfi max. 15 db,juh-kecske-ku
tya max. 3 db.) A tevékenység működé

sét a II. félévben meg kell vizsgálni.

A
temetői szolgáltatások új tarifáját 3
tartózkodással, 2 ellenszavazattal el

fogadták. Árpéldák: egyszemélyes felnőtt

normál sírhely 3000 Ft, sírásás 2500 Ft,
hantolás 1000 Ft. Egyszemélyes mélyí
tett normál sírhely 4000 Ft, sírásás 3500
Ft, hantolás 1500 Ft. Fedlapleemelés,

. -elhelyezés 1500 Ft, urnalap-elhelyezés
1000 Ft, sírnyitás normál sírnál, sírásás
5000 Ft, hantolás 2000 Ft. (Hanyecz
Margit hozzászólásában név szerinti sza
vazást javasolt, azonban ez elmaradt.)

L·apunkban visszatérünk majd az
1996/9Tes oktatási évben Índítandó

általános iskola I. évfolyamain alkalma
zandó pedagógiai módszerekről szóló tá
jékoztatóra.

Jelentős eseményre készül a gyomaendrődi 2. Számú Nap
közi Otthonos Óvoda nevel6testülete. Ez év májusában Békés
megye első, a gyomai kisdedóvó megalapításának 155. évfor
dulója megünneplésére kerül sor, amelyet 1841-ben Wodiá
ner Sámuel helybéli földbirtokos kezdeményezésére alapítot-
tak meg. .

Ajubileumi ünnepség keretén belül emléktábla felavatásá
ra kerül sor a Jókai úti óvoda falán.
Tervezett programok: • Gyermekműsor

• Ünnepi megemlékezés
• Emléktábla-avatás
• Szakmai előadások

• Óvodalálogatások
• Találkozó a múlt és a jelen óvónőinek

Az elképzelések között szerepel óvodatörténeti kiállítás meg
nyitása, ainely tükrözi az óvodák múltját és jelenét.

Ehhez kérjük a iakossdg segítségét is. Aki birtokában van
bármilyen óvodához fűződő emléknek, régi iratnak, fotó
nak, óvodai berendezési tárgynak, játéknak, gyenneki mun
kának, szíveskedjen azt a kiállítás idejére az óvoda rendel- .
kezésére bocsátani. Cím: Kossuth úti óvoda vezetője.

Gyomaendrőd, 1996. február 29.
Dr. CSOMA ANTALNÉ

óvoda vezeló .

Az 1996/97-es tanévben iskolaköteles L osztályos gyer
mekek beíratása

MÁRCIUS 18-19-20-ÁN LESZ,

Az önkormányzat két általános iskolájában alkalma
zott oktatási módszerek és programok első évfolyamon:

2. Sz. Általános Iskola (Hősök útja 45.):
• Hagyományos (szótag-oló) olvasástanít~s

• Tolnainé-féle módszer
• Nyelvi, irodalmi kommunikációs (Zsolnai) módszer
• Értékközvetítő program (Zsolnai)
A programok akkor indulnak, ha megfelelő létszámú

igény mutatkozik a szülők részéről. Ha egy programra
nagyobb igény mutatkozik, az igazgató az osztálylét~

szám-fölöttieket megbeszélés alapján másik csoportba
irányítja.

Rózsehegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon:
Népliget út 2.

• Romankovics-féle (szótagoló olvasás)
• Nyelvi, irodalmi kommunikációs (Zsolnai-) módszer.
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Teaházba. A n~véhez illően lehet teázni, és jelen esetbe:1
március 23-án 16 órától ír zenét hallgatni. Vendégünk:
Johnny Thompson

Nemrégiben Szarvason a művelődési központ pinceklub
jában tartott előadást. A hallgatóságot magával ragadta
az ír zene és az előadó személyisége. A kulturált szóra
kozás aprócska lehetőségét szeretnénk kínálni a lakos
ságnak. Várjuk mindazokat, akik szombaton délután szí
vesen eltöltenének néhány órát családias baráti körben.

Március 23-án 19 órától Tavasz '96 - vacsorával egybekö
tött mulatság

Március 27-én 9-l7-ig Cipő- és ruhavásár

Március 30-án lS:tól Nyugdíjas-klub - batyus bál.

A rendezvényekkelkapcsolatban a Közösségi Házban lehet
érdeklődniszemélyesen napközben vagy telefonon (Blaha L.
út 21., telefon: 386-917).

.... , ,
KOZOSSEGI HAZ (Blaha út 21.) - március havi programok, rendezvények
Március l-jén 9-l7-ig Újruha-vásár

Március 2-án 9.-II-ig Computeres szemvizsgálat

Március 2-án IS-tól Magányosok klubja nőnapi

ünnepsége

Március 6-án S-l7-ig Cipővásár

Március S-án 9-l4-ig Új ruha-vásár

Március 9-én IS-tól Gazdakör-vacsora

Március l2-én S-l 6-ig Használtruha-vásár

Március l3-án l7.30-tól Cukorbetegek klubja

Március l4-én l3-tól KDNP-ülés. Vendég: Latorczai János

Március l6-án IS-tól Nyugdíjas-klub nőnapi vacsorája

Március 22-én lO-től 100 Folk Celsius-koncert.
Belépő: 200 Ft

Március 23-án l6-tól Teaház.
Vendég: Johnny Thompson ír zenész. Belépő: 100 Ft

Ha szereti a teát és a kellemes zenét, szeretettel várjuk a

PóHALOM EMLÉKE ÉS AZ ELPUsníTOTT KERESZT

Védjük nemzeti értékeinket!
1945 után, aki a hatalomna~ swlgált, nem szolgálhatott a

hitnek. Aki a hitét nem tagadta, a hatalom félreállította. Az
emberek általában amihez ragaszkodtak, azt tartották fontos
nak. Amihez nem ragaszkodtak, azt megvetették.

A munkahelyeken működő pártszervezetek függetlenített.
titkárai az emberek ideológiai nevelésére és szocialista-kom
munista elvek szerinti átnevelésére voltak hivatva. Apárt min
denbe beleszólt. Az értelmiséget közvetlenül az állásukkal, il
letve annak elvesztésével kényszerítették, hogy hitüket ne gya
korolják. Az emberek gyermekeiket ne neveljék hitben; mert
gyermekeik nem tanulhattak tovább, kevesebb bért kap, nem
kap munkát; nem kap jutalmat, nem nevezik ki vezetőnek, ha
a szocialista követelményeknek nem tesz eleget. Ezekkel szo
rították rá az embereket, amit a párton keresztül hajtottak
végre. Ezért sokan kerültek válaszút elé és sokan hagyták el
hitüket, szegődtek a hatalom szolgálatába, amelynek az ered
ménye nem is maradt el. .'\zok a vezetők, akik a fenti feltéte
lek szerint a hatalmat választották, párttagok lettek, jutalmu
kat elnyerték. A rendszerváltás idején, ezek adják az újgazdag
elit egy részét. Így roppantották meg az egyházak gerincét. Az
emberek eltávolodtak a hittől. Van, aki csak névleg tartozik
valamely valláshoz, de van, aki már nem is tartja magát egyik
hithez tartozónak sem. Kevesen élnek vallás szerint. Így Gyo
mán a protestáns vallások legyengültek. Egyedül a katolikus
vallás az, ahol fiatal utánpótlás van, keresztelés és hitoktatás.
Egy régi értékes műkincsünk a Póhalmon felállított keresit
volt. Ahol a domb áll, az a terület a PÓhalom, az a terület, ahol
egykor mocsár volt, lapályos sáros terület ina, az kapta a PÓ
sár nevet. Gyermekkorom emlékei között ott vannak a kolom
poló gulyák, ménesek, a játszó délibábok és a csípős szúnyo
gok. Póhalom része a kastély, a kereszt, az iskola, a nagy mag
tár és a házak, a távol~bbi tanyák voltak. A kereszt tulajdono
sai azok, akik állították, azok rendelkezhetnek vele. A keresz
tet Póhalom egykori földesurai állították. Gróf Bethlen Ödön
né Telek, báró Huszár Lászlóné Póhalom tulajdon~sai. A két
asszony testvér volt. Telken is volt nagy magtár és kastély is,

de annak már csak a helyét találjuk meg, az állami gazdaság
lebontotta. Kereszt csak Póhalmon volt, egy szépen kimun
kált Krisztussal fakereszt állott a domb tövében. Régi kereszt
volt ez, de nem tartozott az a múlt században épült iskolához.

Akeresztet 1935-ig a szépen rendezett, parkosított és beke
rített domb alján találjuk. Tu]ák, cédrusok, orgonák, virágok
ékesítették a dombot, amely kerítéssel volt bekerítve és kapu
val ellátva, amelyen át a hintó feljárt a kastélyhoz. Aztán jöt
tek az endrődi gazdák, akik bérbe, aztán tulajdonba vették a
földeket. A magtárt, a kastélyt is használták, de a báróné ne
kik adta a cselédlakásokat is. De azt kérte tőlük, hogy abból
építsenek egy kápolnát ott Póha.lmon. A cselédlakásokból ta
nyák épültek, de kápolna nem. Elhanyagolt lett a domb, és a
kerítést is feltüzelték, a park elvadult, és nyíratlan sövényei
túlnőttek. Abáróné sírt, amikor a kápolna nem épült meg, hi
ába adta oda a sok anyagot.

1944-ben az oroszok elől a báró család nyugatra menekült.
A kereszt itt maradt. A táj művészi értékét jelentette, szép és
értékes volt a kereszt. Ma már az egyszerű "pléh" Krisztusok
is műkincsek lettek. A dombon 1960-tól a Győzelem tsz iro
dája is a kastélyban van. De a kereszt környékét egyik elnök
idején sem tartották rendben. 1995-ben pedig a fakeresztről

levették a Krisztust és elvitték a temetőbe. Az egyik Bethlen
utód Balán vett földet. Mi, akik Póhalmon éltünk, nagyon fáj
laljuk azt, hogy ezt a keresztet megsemmisítették. Sajnáljuk,
és sokan siratják, hogy a keresztet, amely egyetlen volt e tá
jon szabályosan tönkretették, amely műértékkel bírt. Ilyen ke
resztet itt már senki sem fog állítani. Milyen címen formáltak
jogot a keresztre. Az Póhalom kapta az ő uraitól, akik Gyomán
soha nem állítottak volna keresztet. Az elmúlt 50 év mentali
tását tapasztaltuk meg, ahol van, onnan kell venni. Miért nem
adakoztak egy' új keresztre? Arra fel tudnék nézni, de arra, aki
pusztít, arra nem. A keresztet barbár e,rnberek elpusztították,
egy idegen, beton keresztre tették. Afakereszt volt a természe~

tes. Adakozásból kellett volna vásárolni a keresztre egy testet.
Mindenesetre mi, akik Póhalmon, éltünk nagyon fájlaljuk,
hogy keresztünket elpusztították. Ezt az sem mentheti, hogy
a táj elnéptelenedett.

Dr. We/gert József
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AJÁNLATOK
GABONATERMELŐKNEK,FÖlDTULAJDONOSOKNAK

1996. ÉVI TERMELÉSŰ ŐSZI BÚZA FELVÁSÁRLÁSÁRA ÉS TERMELTETÉSÉRE
ajánlja a további szerződéskötések során:

BÚZAFELVÁSÁRLÁS:
Magyar szabvány tisztaság esetén, BELTARTALMI MINŐSÍTÉS NÉLKÜL
Kistermelőknekés földtulajdon alapján búzához jutóknak 16 OOO Ft/t alapár + 1920 Ft/t komp. felár
NEM ÁFÁS ELSZÁMOLÁSNÁL: 17 920 Ft/t
ÁFÁS ELSZÁMOLÁSNÁL: 16 OOO Ft/t + áFa
29-30%-05 SIKÉRTARTALOM FELETTI MINŐSÉG ESETÉN felvásárlási felár, melynek megállapítása a
júliusi és augusztusi tőzsdei ár figyelembevételével történik.

BÚZA TERMELTETÉS
Meghatározott hektár felett 10 OOO Ft/hektár termelési hitelt adunk.

További ajánlatok

ÉTKEZÉSI HIBRID NAPRAFORGÓ TERMELTETÉS
Meghatározott hektár felett, szükség szerint termelési hitelt adunk. Kiváló termőképességű, 1. osztályú,
amerikai importból származó vetőmagot biztosítunk a megállapodott hitelkeretből.

FÖLDHASZONBÉRLET
Továbbra is folyamatosan haszonbérleti szerződéseket ajánlunk:
BÉRLETI DÍJ: 30 KG BÚZA ARANYKORONÁNKÉNT (átváltható árpára, kukoricára, pénzre)
KÜLÖNLEGES PLUSSZ ]UTTATÁSAINK:
a.) Szerződött évek alapján plusz 1 kg búza/aranykorona

(Például: 5 éves szerződés esetén 30+5=35 kg/aranykorona
10 éves szerződés esetén 30+10=40 kg/aranykorona)
(maximum 10 kg/aranykorona)

b.) Előlegfizetési lehetőség (következő évi járandóságból előre a szerződött évektől függően.)

TERMÉSZETESEN A MÁR VELÜNK SZERZŐDÉSBENÁLLÓKAT IS VÁR]UK AZ ÉRVÉNYES
SZERZŐDÉSEIKKEL UGYANEZEN BÉRLETI DÍ]AKNAK MEGFELELŐMEGÚ]ÍTÁSÁRA.

MEZŐGAZDASÁGISZOLGÁLTATÁSOK
A TERMELTETÉSI SZERZŐDÉSTVELÜNK KÖTŐKNEK igény szerint minden mezőgazdaságigépi
munkát talaj-előkészítéstőlaratással bezárólag megállapo~ás alapján elvégezzük.
BÚZAFELVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉST VELÜNK KÖTŐKNEK igény szerint aratást, szállítást, szárítást,
rostálás t megállapodás alapján elvégezzük.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően minden TISZTELT RÉGI ÉS LEENDŐ MEGRENDELŐNKNEK a
mezőgazdasági, gépi szolgáltatásokat a kft. a CSÚCSTECHNIKÁT KÉPVISELŐ]OHN-DEERE gépsoraival,
szakmai igényességgel, jó minőségben elvégzi.

ÉRDEKLŐDNI: STABÁK AGRO LINE KFT.
MOLNÁR ISTVÁN igazgatónál, telefon: 60/351-875

Személyesen: Szarvas, Szabadság u. 2. (ÖKI), telefon/fax: 66/312-322/44-es mellék
Szarvas, Szabadság u. 36. (Lengyel-palota), 66/311-340
Szarvas, Halászlaki major (Kft. telephelye), 66/312-974
Mobil telefon: 60/384-713, 60/384-721, 60/384-723 .

. CtaBák__
.~AGRO liNE KFT

,....S.Z.A. H·V·A· slllllr
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Ill~NI)fillSí~f.I IIÍlll~I{
AVásártéri-ltp. 34. sz. házáról ellopták a parabolaantennát

február 16-ra virradóra, a vevőfejjel együtt.
Baleset történt a Gyoma és Endrőd közötti útszakaszon az

egyik útkereszteződés ben. 17-én 17, lD-kor a kerékpárúton ha
ladó kerékpárosnak nem adott elsőbbséget egy személygép
kocsi. Az ütközés következtében a kerékpáros könnyebb sérü
léseket szenvedett.

Orvhorgászt kaptak el a Békés megyei rendőrkapitányság

beosztottai ellenőrzésük során. Az illető gereblyézéssel pró
bált zsákmányra szert tenni az S-kanyarnál.

19-én nem egy, hanem két körözött személyt sikerült elfog
niuk az őrs rendőreinek. Az egyiket a Budapest II. ker. kapi
tánysága, a másikat a büntetés-végrehajtási intézet körözte.

ASzarvasi úton lévő pulykatelepről több zsák tápot tulajdo
nítottak el. Az ügy tisztázása folyamatban van.

A Fő út 16. sz. alatti ABC-áruházba törtek be. Az irodahe
lyiséget szemelték ki, valószínűleg pénz után kutatva. Az el
követő ellen, aki több hasonló bűncselekménnyel gyanúsítha
tó, előzetes letartóztatása mellett folyik az eljárás.

Perjésen 100 liter gázolajat és egy villanymotort tulajdoní
tottak el ismeretlen tettesek.

21-én éjszaka a Körös étterem pizzatériájának tetejéről rá
dióantennát loptak el. A kár 4000 Ft.

A Thermix Építőipari Szövetkezet telepéről dissou és oxi·
génpalackot, valamint elektromos trafót és kábeleket zsákmá·
nyoltak 20-án éjszaka. 60 ezer Ft kárt okoztak az ismeretlen
elkövetők.

27-én reggel bejelentették, hogya Volán-telep egyik helyi·
ségéből egy Siesta gázkályhát gázpalackkal együtt eltulajdo·
nítottak ismeretlen tettesek.

A KÉK DOBOZ
A gyomaendrődi rendőrőrsön márciustól folyamatos

szolgálatba állított őrsautomatikai rendszer lényege, hogy
a berendezéshez csatlakoztatott távbeszélővonalakat és a
kaputelefont egy hordozható rádiókészülékrőllehet mű

ködtetni.
Az ügyeletes így nem kényszerül az épületben tartóz

kodni, hanem szabadon teljesíthet járőri szolgálatot a
készülékkel. Az esetleges hívásokat pedig éppen olyan mó
don veheti, mintha a központban tartózkodna. Az őrs ka
putelefonján jelentkező személy a hívó-nyomógombot
csak csengetésre használja, a beszélgetés alatt nem kell
nyomva tartania. Az egyszeri hívás, beszélgetés ideje 3
perc. Aberendezés nagyban segítheti az őrs munkáját úgy
is, hogy alkalmanként több rendőr lehet járőrszolgálat
ban a város utcáin.

Nyomozást folytatnak két ismeretlen elkövető ellen, akik február 9-én 23,45 és
00,15 közötti időben bementek Szabó Tibor gyomaendrődi lakos lakásába. Onnan
ruhaneműket kíséreltek meg eltulajdonítani, de az otthon tartózkodó sértett meg
zavarta őket. Menekülés közben - a rajzon látható két személy - a sértettet bán
talmazta.

1. sz. elkövető személyleírása:
Kb. 160-165 cm magas, sötétbarna vagy fekete hajú. Széles vállú, sportos testal

katú, gömbölyű arcú, feltehetőleg cigány személy. Életkqra 22-23 év.
2. sz. elkövető személyleírása:
Kb. 175-180 cm magas, szőke, szőkésbarna hajú, vékony testalkatú, hosszúkás

arcú. Életkora 20-25 év közötti.
Aki a rajzon látható személyeket felismeri, az jelezze a gyomaendrődi rendőrőr

sön személyesen, vagy a 66/386-633-as telefonon.

ABékés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn·

ügyi Osztálya nyomozást folytat ismeretlen tet·
tes ellen, aki 1996. január l-jén eltulajdonítot·
ta a Gyomaendrőd, VII. kerület 27. szám alól a
Relax Kft. tulajdonát képező John Deere 4755·
ös típusú, 001903 alvázszámú, és 111820 mo·
torszámú traktort, a ráakasztott, kék színű, Rá·
bawerk 4 fejes ekével.

Kérjük azok jelentkezését személyesen vagy
távbeszélőn (06-66/444-833) a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányságon vagy bármelyik rendő·

ri szervnél, akik a bűncselekmény elkövetőir61

vagy az eltulajdonított tárgyak feltalálási helyé·
ről információval rendelkeznek.

Aképen látható személy kb. 30-35 év körü·
li. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a
nyomravezetőnek 75 OOO Ft díjat tűzött ki, aki·
nek aszemélyét a rendőrség bizalmasan kezeli.

GYOMAENDRŐDI HfRADÓ • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja • Felelős szerkesztő: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Képviselő-testülete • Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. • Telefon: 66/386-122/123

Felelős kiadó: dr. Frankó Károly polgármester • Készült: A&M Stúdió, Békéscsaba • Nyomás: Paulik és Társai Bt., Békéscsaba
Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők. • Engedélyszám: IIIIPHF/108/BE ISSN 0238-8391



GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
xv. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1996. ÁPRILIS MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 48 Ft

A tartalomból:
A cukorbetegség ll. oldal
A dohányzás ellen ll. oldal
Seprűs foci 15. oldal
AKörös-vidék lehetöségei 2. oldal
Közkifolyókról 6. oldal
Interjú Latorcaival 9. oldal
Asportcsarnok felhívása 15. oldal
Testületi ülés 3. oldal

SZAMBA,
amiért Koltai

Gyomaendrődre jön
10. oldal

llemes h'úsvéti
ü""epeket
kívá" a s~el·kes~tősé~·!

GAZDAGODIK
ATŰZOLTÓSÁG 8. oldal

24 órás foci
4. oldal

,
Apri/i5i

bolondságok
20. oldal

HA HIDEG A TÉL,
FOGY A FA

- megélhetési(?) lopás
5. oldal

"Artatlan rémálmok
- beszélgetés

Kiszely Zoltánnal
19. oldal
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ME KÉRDEZTÜK
a polg.árlDestert

1996. ÁPRILIS

- Az ivóviz ügyét miért kellett zárt ülésen tárgyalni a leg
utóbbi testületi ülésen?

- Elsősorban azért, mert az ivóvízügy kicsit bonyolultabb
és néhány olyan elemet is tartalmaz, amit a címzett támoga
tás benyújtása előtt nem szeretnénk a sajtó felé megszellőz

tetni. Másodsorban: abban kellett dönteni, hogy a jelenlegi
pénzügyi helyzetünkben a címzett támogatáshoz valóban, re
álisan a város mennyi pénzt tud felajánlani. Adott esetben
ugyanis saját forrással is hozzá kell járulni. Májusban már pon
tosan meg tudjuk mondani ennek alakulását. Mikor, mennyi
ért, mennyi támogatással...?

- Mi a véleménye a közelmúltban lezajlott tomagáláról?
- Nagyon sikeres, szép rendezvény volt. Bizonyította azt,

hogy Halász István tanár úr elképzelése megvalósítható meg
felelő pénzügyi támogatás mellett. Ezért én még egyszer meg
köszönöm a szponzoroknak azt, hogy lehetővé tették a torna
gála megrendezését. Nagyon sokan gratuláltak azért, hogya
mai világban Gyomaendrőd ilyen nagyszerű sporteseményt
rendez. Köztük voltak nagy hírű sportvezetők, nemzetközi
sportbírók, akik valószínűleg ismerik az ország helyzetét.

- Félelem ütötte fel a fejét azért, hogy esetleg bezárják a
bölcsődét. Jogos az érzés?

- Nem véletlenül volt hosszabb vita a költségvetés elfoga
dásakor a bölcsőde helyzetéről. Néhány számadattal szeret
ném alátámasztani véleményem. Amíg ma egy középiskolás
diák egy évben 6000 Ft-ba kerül, egy általános iskolás 23.000
Ft-ba, addig jelenleg a bölcsődében egy gyerek az önkormány
zat 400.000 Ft-jába. (30 gyerek van beíratva a bölcsődébe.) A
televízióban is bejelentették, a bölcsődei ellátás nem tartozik
a k.ötelező feladatok közé. Ha nem sikerül a bölcsődét vállal
kozásba adni, akkor fennáll a veszélye annak, hogy júliustól

vagy januártól nincs tovább bölcsőde. (Ez 8 millióba kerül az
önkormányzatnak évente. Vállalkozásba adása pedig azt jelen
tené, hogy 3,5-4 milliót adna hozzá a város, a többit a vállal
kozónak kell kigazdálkodnia. Ekkor lenne továbbra is esélye
annak, hogy a gyerekek bölcsőd ébe tudnának járni. Bár akkor
is szükséges lesz óvodásokat helyezni az épületbe.) Még elle
het azt is képzelni, hogy adunk minden rászorult családnak
segítségként 5000-5000 forintot...
-A testületbőltöbben nem akarják tudomásul venni vagy

elfogadni; hogy a felajánlott - a polgármester által fel nem
vett - tiszteletdijat cimzetten az egyházi iskola oltárképére
forditsák. Mi erről a véleménye?

- Önként mondtam le a költségtérítésemről. Ez több száz
ezer forint évente. Ha én ennyivel hozzájárulok az összkölt
ségvetéshez, akkor úgy gondolom, hogy nem etikátlan azt
mondanom, hogy szeretném, hogy ez a pénz az oltárképre
menjen. Annak idején javasoltam a testületi tagoknak, hogy
meg lehet címkézni a tiszteletdíjakat, hogy mire fordítsuk.
Most mégis mindenki hallgatott. Én boldogan címeztem vol
na az oltárképre ... Ha mi, a jegyző úrral nem ajánljuk fel azt
a közel l millió forintot, akkor természetesen most ennyivel
kevesebb lenne a költségvetésben. EI kell mondanom: nem
dicsőségre törekszem, csak szerettem volna megnevezni, mire
szánom a pénzt. Dávid képviselő úr hozzászólásában jelezte,
hogy ez egy marhaság! Ugyanakkor a képre lesz írva, hogy ado
mányozta a képviselő-testület, holott tudom, hogy akt. egy
részének eszébe sem jutott ez a dolog, sokan ellene is voltak...
Fontos, hogy elkészüljön a kép és híven szolgálja az iskolát.
Legfeljebb azt írják majd rá, hogy adományozta a város lakos
sága és a polgármester. Ez is egy lehetőség.

BiK

Anyakönyvi hírek
Az elhalálozattak:
Timafalvi Vendel 75, Pap József 80,

Vajda Miklós 60, Bercsényi János, Varga
Antalné Sztancsik Eszter 76 éves korá
ban.

LOMTALANíTÁS
A GYOMASZOLG KFT. felhívja a

lakosság figyelmét, hogy 1996. ta
vaszán is várható a lomtalanítás!

Az akció április 23-án lesz, itt az
alkalom, szabaduljon meg régi ka·
catjaitól. Kérik a lakosságot, hogy
a keletkezett háztartási hulladékot
helyezze ki mindenki az utcára 23
án reggel 7-től 16 óráig (esős idő

esetén kérik a szilárd burkolatú utak
mellé elhelyezni!).

Gyomaszolg Kft.

A Körös-vidék
lehetoségei

A Körös-vidék területfejlesztési Iehetásé
gei círrmel lapzárta után - április 1-2-án
- kétnapos konferencia volt Gyomaendrő
dön a Katona József Művelődési Központban.
Ennek célja az Alföld-programon belül a Kö
rös térségének területfejlesztése érdekében
végrehajtott tervezési feladatok bemutatása,
összegzése, megvitatása. A rendezvényen
hangsúlyos szerepet kapott a Környezetvé
delmi és Területfejlesztési Minisztérium ál
tal finanszírozott és a Váti Rt. által koordi
nált regionális fejlesztési terv és az flamand
kormány által finanszírozott ETA-program
koncepciójának a bemutatása is

A konferenciára sok neves szakember ér
kezett. ur. Frankó Károly polgármester
köszöntője után rövid előadások, szakbeszá
molók hangoztak el különböző témakörök
ben, mint pl. ETA-project bemutatása, az új
területfejlesztési törvény következményei, a
környezetvédelem, a mezőgazdaság, a Körö
sök és a holtágak helyzete, stb.

Millecentenárium
1996

Amillecentenáriumi rendezvénysorozat
áprilisi programja Gyomaendrődön:

Április ll.
Városi Vers- és Prózamondó Verseny. He
lye: Katona József Városi Művelődési

Központ.

Április 26.
Körzeti Éneklő- Zenélő Ifjúsági Találko
zó. Helye: Katona JózsefVárosi Művelő

dési Központ.

Április 28.
Aholland Shirchadasj Gospel Kórus mű
sora. Helye: Református templom.

Április 30.
Pol-beat koncert, fáklyás felvonulás, ut
cabál.

Május 7.
Békés megye első kisdedóvójának ala
pítása 155 éves évforfulója, emléktábla
avatás.
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KíNÁLUNK RENDKíVÜLI KEDVEZMÉNNYEL!

atal házasok támogatási rendszere és a szociális segélyek, mert
szerinte ezek jó rendszerek voltak.

MegvizsgáIják, mennyire lehet tartani a művelődési házak
lakosság arányában történő támogatását.

Elfogadásra kerültek még:
A testület elrendeli, hogy az oktatási intézmények vezetői

új adható F kategóriás átsorolást a kormányrendelet értelmé
ben csak a fenntartá egyetértésével adhat. 1997. 1. l-jétől

nyugdíjazás, munkaviszony megszűnéséből vagy előre nem
látható okokból adható F kategória bérkülönbözetét zárolja
az oktatási intézményekből.

A bölcsőde helyzetét tárgyalja meg a szociális bizottság úgy,
hogy ezen legyen jelen a pénzügyi bizottság elnöke is!

A vadásztársaságok részére a fizetendő haszonbér összege
változik. A Körös menti VT ezentúl (1996. évre) 40 Ftlha, a
Széchenyi VT 33 Ftlha, a Beke VT 36 Ftlha fizet. Vizsgálja meg
a mezg. ip. ker. és szolg. bizottság, a pénzügyi bizottság a
Bajcsy-Zs. u. 66. sz. alatti kollégiumi épület értékesíthetősé

gét, bocsássa nyilvános meghirdetés útján árverésre. A Bó
nom-zugi Béke faházat üzemeltetésre a Kner I. Gimnázium
nak adják át, tekintettel a közbiztonsági és rendészeti okta
tásra.

Egy tartózkodással, egy ellenszavazattal fogadták el, hogya
református egyház a Rákóczi u. 19. sz. alatti ingatlanát elcse
réli a Fő úti 167. sz. alattiért.

A szemétszál!ítás és szeméttelep kezelésére kiírt pályázatot
a Gyomaszolg Kft. nyerte el 1996. április l-jétől. .

Március 26-án a képviselő-testület egy ellenszavazattal el
fogadta a város 1996-os költségvetését. .

Sajnos nyilvánvaló; hogy a központi költségvetésből jutta
tott pénzeszközök és a helyben kepződő bevételek (pl. adók,
stb.) nem elegendőka meglévő intézményhálózat zavartalan
működéséhez.Aműködési forráshiány kezelése érdekében tá
mogatási igényt kell benyújtani a Pénzügyminisztériumhoz
27,8 millió forintos támogatási pályázatra. Ezen kívül folytat
ni kell a város intézményhálózatának racionalizálását (gazda
ságosabbá válását, ésszerűsítését). Ennek érdekében a polgár
mesteri hivatal elkészítette önmaga és az intézményhálózat
racionalizálásának ütemtervét. Eszerint márciustól kezdve
minden hónapban más-más intézmény kerül vizsgálat alá.

Sor kerül például a bölcsőde ügyére, hogy megmaradjon-e
az önkormányzat feladatkörében még jobban csökkentett
pénzügyi lehetőségekkel, vagy vállalkozásba kerüljön. Ugyan
így a polgármesteri hivatal működési feltételeinek és szerke
zetének áttekintéséről is szó lesz vagy az oktatás problémái
ról. AVárosi Egészségügyi Intézmény, a fürdő, a piac, a teme
tő fenntartása, a művelődési házak, még a Híradó működését

is megvizsgálják. .. Különböző javaslatokatvettek figyelembe
néhány esetben a határidőre vonatkozóan. A város bevételei
nek fő összegét 814.665.000 Ft-ban jelöli meg a költségvetés,
a kiadások előirányzatát pedig 779.049.000 Ft-ban.

A polgármester elmondta, hogy a központi támogatás tavaly
6,5 milliárdot, az idén csak 2 milliárdot szán a nehéz sorú ön
kormányzatok segítésére. Csak Békés megyében legalább 50
település igényeine támogatást, erre sem elég ez a 2 milliárd
Ft. Az ilyen pénzügyi politikával, ha_szétverik azt a rendszert,
amivel a kötelező feladatokon túl az önkormányzat valamit
nyújthat a lakosságnak, akkor nem ér az önkormányzatiság
semmit.

Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke szerint ha ezt az
évet meg is ússzuk, a jövőt nem, ha radikálisan nem nyúlnak
a költségvetésben a megfelelő megoldásokhoz. Hangyáné a
szociális bizottság elnöke sajnálná, ha végleg megszűnne a fi-

.... nemzetközi sportnap szervezésének megbeszélése zajlott
márcil's 14-én a városháza nagytermében. Körzetünk mintegy
negyven sportvezetője, -szervezője jött el az eseményre.

Május 22-én Budapesten lesz a második felkészítő, egyeztető

gyűlés. A Kihívás napja 1996. május 31-én 00 órakor indul és
majdnem 24 órát tart.

A magyar szabadidősport képviselői elmondták, hogy az idén 6.
alkalommal megrendezendő nemzetközi vetélkedő 30 országot
mozgat meg a világban. Azonban Magyarország települései nem
részesei a világmegmozdulásnak, csak országon belüli lesz a
challange-day. Eddig 512 település nevezett be a részvételbe, szemben
a tavalyi 692-vel. Anevezéseket a polgármesteri hivatalok hitelesítik.
Díjazása is van a verse'nyeknek. Túl a győztesi kupákon és okleveleken,
értékesebb felajánlott ajándékokat is kisorsolnak a mezőny első

felében végző csapatok között.
Anevezéseket április IS-ig kell beküldeni a Magyar Szabadidősport

szövetséghez. A cél az, hogy természetessé váljon országunkban ez
a mozgalom. Jókedvű, vidám közösségi hangulat alakuljon ki
mindenhol.

Ajánlatunkból: Régi ár

Liszt ~

Coca-Cola t I ~
Pepsi-Cola t I ~-:Hf."

Vanílfás cukor, sütőpor ...J.)-ff
Burgonyakrokett 93--ff

. Alsa gyümölcskocsonya .u---n
. MIIford tea J..Y;601:f'

fagylaltpor 91--ff
Nla~leveskockák ~

Mars szelet J5-ff
Bébiétel ..t-:16-ff

Royal kávé 0,5 ~
Texor keményítő ..J-2.&ff

Shauma sampon ..J.8G-f'f

úJ ár

47 ft
68 ft+ü.
68 ft+ü.

8ft·

82 Ft·
62 Ft

tt5 ft
50 ft

·23 ft
2t Ft

t52 ft
470 ft

tOS ft.
t58 ft
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Az idén harmadik alkalommal került megrendezésre
a nagy erőpróba. A Kner L Gimnázium ellenfele ezúttal
a 617. Sz. Ipari Szakközépiskola csapata volt.

Március 14-én 18 órakor dr. Frankó Károly polgár
mester kezdőrúgásával indult a nonstop mérkőzés.A
617-es ragadta magához a kezdeményezést, Pintér Krisz
tián góljával megszerezték a vezetést. 60 perc múlva
azonban a gimi vezetett 6-4-re. Atanárok összecsapásá-

ban elsöprő az ipari-fölény. Négyórás küzdelem után si
került a knereseknek ismét fordítani Kepka Roland gól
jával (29-28). A gimnázium ezután már nem erigedte ki
a kezéből a vezetést, s rutinos játékkal megszerezték a
3. "huszonnégyes" győzelmüket.

Március 15-én 18 óra után néhány perccel átvehette a
győztes a polgármestertől a vándorserleget. (212:101 a
gimnázium javára.) Minden tiszteletet megérdemel.

azonban az ipari legénysége, hiszen végigküzdötték a 24
órát, és ez nem kis teljesítmény. Néhány érdekesség: kb
300l folyadék fogyott el a meccs alatt. Összesen 313 gól
született. A legtöbb gólt Katona Csaba (37-gimi), Toldi
Balázs (32-gimi), Bere József (20-617-es), Hanyecz Ist
ván (12-617-es) rúgta. A legjobb játékos Homok G.-gimi.

Az esemény támogatói: Aranysas gyógyszertár, Dezső
Zoltán, Dinya Imre, Dr. Frankó Károly, Bethlen büfé,
Color Shop, Gyefa Kft., Kner Nyomda Rt., Hőtechnikai
Kft., Katona György, Farkas Andrásné, Kert-Kivi Kft.,
Németh Dezső, Nagy Pál, Putnoki Sándor, Raichle Kft.,
Sikér Gmk, Szabados Ferenc, Thermix, Timár Vince, Új
laki Szabolcs, X-ray, Watt Gmk, Zöld cukrászda Zsort
Áruház, Árpádúti italnagyker., Sportcsarnok. '
Játékvezetők: Farkas András, Kalina Ferenc, Cs. Nagy

Lajos, Lakatos Tibor, Búza Sándor, Domján István, Szán
tai Endre, Feuerverker Béla, Toldi Lajos.

JÁTÉKOSOK

617.
Bene J., Búza S., Garai J., Hajdú L., Lukács S., Mészá

ros G., R Nagy J., Véha Z., Hanyecz L, Szabó Z., Pintér
K., Timár Cs., Szilágyi L., Szántai Zs., Kovács T., Tamás
V., Oravecz Z., Galgóczi T., Tárnok J., Soczó T., Pap R.,
Kovács J., Makarov Z., Hegedűs R, Busai T.~ Nagy E.,
Bogya Zs., Bereczki P., Bogár Cs., Omiliák Cs., Gubuz
nai Z., Szabó L., Timár A., Dávid E., Harnos J., Klein L,
Balogh A., Tóth N., Parubcsánszki L., Szatmári Z., Bár
dosi J., Gombár P., Pintér G., Hebocsáni A., Horváth Gy.,
Fehér T., Szabó T., Pintér L., Gyuricza Zs., Valuska L.,
Szabó P., Németh Zs., Horváth Gy.

Gimnázium
Vatai T., Homok L, Toldi B., Miskolci A., Kéri Sz., Ko

kauszki P., Imre S., Török R:, Darvasi F., Fülöp T., Kí
gyósi ~., Tóth L, Benedek B., Katona Cs., Kis A., Kugye
lá B., Okrös L., Borbély N., Hegyesi L, Zsigmond L, Kó
nya R, Mészáros T., Kató A., Szabó Sz., Bemát V., Palov
P., Kepka R, Szarka T., Török G., Szatmári L., Kulcsár
L., Rudner R, Gubucz B., Csikós Z., Sárkány A., Gottf-·
rid S., Lehoczki Á., Pelyva Z.

Tanárok: dr. Kovács Béla, Ladányi Gábor, Molnár Al-
bert, Dajkó Zoltán, Czmarkó Béla, Lakatos Tibor. .



Ha hideg atél, fogy afa

KATONA JÓZSEF VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLATA
(ÁPRILIS lS-MÁJUS 15.)
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Atörvény nem ismerete nem mentesít
annak szankciói alól, a büntetéstől. Ezt
vallják a közterület-felügyelők. Ajól ismert
szürke egyenruhában, esetleg önvédelmi
fegyverrel felszerelve teljesítik a szolgála
tukat. Gyomaendrődön az egyik ilyen fel
ügyelő Braun Cyörgy. Feladata a köztisz
taság, levegőtisztaság, környezetvédelmi
és egyéb rendeletek, előírások betartásá
nak eJlenőrzése. Aszabálysértőkkel szem
beni eljárás szóban, írásban, azután sza
bálysértési feljelentés, helyszíni bírság,
rendőrségi feljelentés stb.

- Mik a legjellegzetesebb szabálysér
tések?

- A megélhetési lopások. Az őszi

időszakban a vetési - mint például a pap
rika-, paradicsom-, kukoricaeltulajdonítá
sok, télen pedig a" tüzelőre irányuló falo
pások. Most már nem is az ártérre szorít
koznak. Ahol megfelelő fát találnak, azt
vágják és viszik.

- Az elkövetésnek mely módozatai is
mertek?

- Az etnikum pl. a fiatalkorúakat kül
di ki, tekintve, hogy még azok büntethe
tet!enek. Kimennek kerékpárral, fűrésszel
felszerelve hárman. Általában kutyát sem
felejtenek el magukkal vinni, mert ezzel
közben felhajtanak az ártéren nyulat vagy
fácánt, és ezeket ügyesen lecsúzlizzák. Ki-

Április 15. (14 óra) AKazinczy szép magyar beszéd
verseny városi döntője.

Április 17. (15 óra) Rideg S. - Tímár P.: Indul a
bakterház címmel színházi bemutató a Komé
diás kör előadásában. Belépő: 150 Ft.

Aprilis 18. (18 óra) AII-es Sz. Nyugdíjasklub fog
lalkozásán divatbemutató.

Április 19-21. Működő kisvasútmodellek kiállí- "
tása! Akiállítás nyitva: pénteken 16-20 óráig,
szombat-vasárnap 9-18 óráig. Belépő: diák
70 Ft, csop. diák 40 Ft, felnőtt 100 Ft. .

Április 22. AFöld napja - ifjúsági rendezvény. A
programok közt szerepel kiállítás, kirándulás,
faültetés, játékos verseny, transzparensek elhe
lyezése avárosban.

Április 26. (14 óra) Éneklő-zenélő ifjúság - kör
zeti kórustalálkozó és egyéni hangszeresszólis
ták fellépése.

Április 28. (19 óra) Ismét városunk vendége ahol
land Shirehadasj Gospel Kórus! Új műsorukat a
gyomar reformtus templomban adják elő. Je
gyek elővételben a műv. központban, ill. majd a
helyszínen kaphatók. Belépő: felnőtt 290 Ft,
diák-nyugdíjas 190 Ft.

Április 29. (l9 óra) ATánc világnapja alkalmából
műsoros est. Belépő: 250 Ft.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

termelik a fát, úgy, hogy kb. 80 cm maga
san vágják ki. Sajnos nem tesznek kivételt
az árterületen sem az élő és száraz fa kö
zött. Aszáraz fával nem gyengítik az árté
ri védelmet, de az élők kivágásával igen.
Hiszen ezek"feladata nemcsak az esztéti
kai összkép megtartása, hanem a védőtöl

tés védelme árvíz esetén. .
- Tehát a száraz fát és gallyat büntet

lenül vihetik?
- Nem. Azt egyetlen hatóság sem vál

lalja fel, hogy erre engedélyt adjon, mert
ezekre is szükség van a természetvédelem
szempontjából.

- Hogy néz ki az ártéri és egyéb erdők

jelenlegi képe?
- Ha a Csókási-zugtól a Fűzfás-zugig

bejárjuk a területet, akkor nagyon siral
masnak találjuk az erdő állapotát. Vannak
részek, ahonnan már nem lehet többet el
hordani. Egy meghatározott átmérőig ér
dekli őket a fa. Az 50 cm átmérőjű jege- "
nye-nyárfa már megússza, ezt inkább le
nyakazzák. De a fiatalabb nyárfasorok ál
dozatul estek. Jelentős mennyiségek tűn

tek már el, van, ahol egyharmad része az
erdőnek.

"- Mit tes;; a vízügy, vagy az önkor
mányzat a fatolvajok ellen?
~Az önkormányzatnak ehhez nem sok

köze van, bár ennek t~vékenységi terüle-

Április 30. (20 óra) Pol-beat koncert a műv. köz
pont udvarán, innen indul a fáklyás felvonulás
a Kossuth úton végig aPiactérig, majd kb. 21.30
órától utcabáj hajnalig! Azenét a Tree-Show
együttes szolgáltatja. (Belépő nincs!)

Május 7. ABékés megyében elsőként Gyomán ala
pított kisdedóvó 155. évfordulója ~lkalmából tar~.

tott jubileumi rendezvények: gyermekműsor,
ünnepi megemlékezés, emléktábla-avatás, szak
mai előadások." óvodalátogatás. Kiállítás agyer
mekek munkáibó!. "

Május 15. VIII. egészségvédelmi nap.

TOVÁBBI PROGRAMELŐZETES:

Május 18.: Társastánccsoportok évadzáró műsora.

Május'20.: Író-olvasó találkozó Gergely Ágnesse!.
Közreműködik: Polányi Éva előadóművész.

"Május 26.: Gyermeknapi rendezvény.
Május 30.: Városi diákgála.
Június 5-9.: Egzotikus állatok és növények kiál

lítása! Óriáskígyók. aligátorok, vadállatok: róka,
farkas, medve, majom, tigris, nyestkutya...,
5000-féle kagyló- és ásványgyűjtemény, trópu
sipillangó-gyűjtemény, több száz cserepes nö
vény... Minden érdeklődőt, gyűjtőt, állat- és nö
vénybarátot várunk!
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tén találhatók ezek az esetek, de az erdő

állami tulajdon a vízügy kezelésében. Fel
ügyeleti szerve a Körös-Maros Nemzeti
Park. Tul sokat nem tudnak tenni hatósá
gi jogkör híján. Ha a rendőrség tetten ér
valakit, akkor eljárnak, ha én érem tetkn,
akkor én szoktam elszámoltatni őket.

Amennyiben 5000 Ft alatti a felbecsült kár,
akkor szabálysértésként kezelik az ügyet.

- Hány elkövetőt kaptak el, vagy mi
lyen gyakori a tettenérés?

- Ha a szárazfalopást nézzük, akkor pl.
ma öt eJkövetőt csíptem el. Ezek első eset
ben írásbeli figyelmeztetést kapnak. Követ
kezőleg szabálysértési eljárást kezdemé
nyezek. Sajnos nem sok visszatartó ereje
van. Keményebb büntető feltételek mellett
talán nagyobb lenne ez az erő. Említettem,
hogy zöme fiatalkorú elkövető, ezért nem
tudunk büntetni. Ha pl. a szülőt is felelős

ségre lehetne vonni, az segíthetne.
- A lakosság mennyire együttműködő?
- AJkaimanként segítenek a kézrekerí-

tésben is, de lakossági bejelentés is nagyon
sok érkezik, ami az elkövető gyors lefüle
lését eredményezi. Sok esetben velem van
egy kölcsön rendőri adó-vevő. Az általam
elkezdett intézkedést ilyenkor a helyszín
re érkezett rendőr fejezi be. Ilye!! eset volt
pl. az ősz folyamán, amikor orvvadászokat
értem tetten.

.:...... Túlerő miatt hiúsult már meg intéz
kedés? - kérdeztem végül a tagbaszakadt
felügyelőt.

-Általában szót lehet velük érteni ... 
mosolygott Braun György.

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁPRILIS HAVI
PROGRAMJAI, RENDEZVÉNYEl

Április 5-én 9-17-ig cipővásár.

ÁprilislO-én l7JO-tól cukorbetegek klubja.

Április 16-17-18-án 9-17-ig bútorvásár.

"Április Ú-én 9-14-ig ruhavásár.

Április 20-án ID-től játszóház (nemezelés,
lisztgyurmázás, origami). Belépő: 50 Ft; 6
éves kortól várjuk a résztvevőket.

Április 20-án 17 órától teaház. Városi zene
-vendég: Valuska Lala és barátai. Belépő:
100 Ft.

Április 27-én 17 órától a nyugdíjasklub ba
tyus bálja.

Április hónapban a bútorvásár napjainak ki
vételével megtekinthető az épülő jurtasá
tor, napközben 8-16 óráig.

Május l-jén majális Öreg-szőlőben.

A májusi teaház vendége Dinnyés József. A
programokkal, rendezvényekkel kapcsolat
ban a Közössegi Házban (Blaha út 21.) le
het érdeklődni. Telefon: 386-917.



KÖZKIFOLYÓKÉRDÉS

A tánc világnapja
A táncról mint művészetről, bizonyos fokú sportról emlékezünk meg április

29-én 19 órától a művelődési központban.
A műsorban közreműködik: Kruchió IIona- jazzbalett

Pólus Krisztián- elektric boogi
A gyomai majorette-csoport
A RumbaTSK
A Körös menti Néptáncegyüttes

Belépő: 250 Ft. Minden érdeklődőt várunk!

A közelmúltban egy névtelen levél érkezett a polgármesteri hivatalnak címezve.
Az írója szeretné, ha visszaállítanák a törpekutakat. Azzal fenyeget, hogya rádió
hoz fordul orvoslatért, ha nem tesznek eleget a kérésüknek.

A hivatal műszaki osztályáról a következő választ küldik az érintett lakóknak:
1991-től a polgármesteri hivatal a vízmű közreműködésével látott hozlá a közkifo
lyók folyamatos csökkentéséhez, mert nagy volt a számuk és a nagy fogyasztás sú-
lyos terhet jelentett az önkormányzatnak. .

Attól az évtől kezdve az önkormányzat vállalta, hogy az egyéni vízbekötést meg
valósítani kívánóknak anyagi támogatást nyújt a benyújtott kérelmek alapján.

Ezt a támogatást szerencsére jelentős számban vették igénybe lakosaink. Évente
több alkalommal a sajtóban közölték a megszüntetendő kutak listáját, amit a beér
kezett lakossági észrevételek alapján folyamatosan átdolgoztak.

1995-ben ismertették az utolsó ilyen listát, vagyis azt, hogy hol maradnak meg
közkifolyók. 1995. februárjában született a városfenntartó és -fejlesztő bizottság ha
tározata, amelynek értelmében vízbekötési támogatásra új igénybejelentést a hiva
tal a továbbiakban nem tud fogadni. Azóta a vízbekötésekkel és a közkifolyókkal
kapcsolatban beadvány, észrevétel a hivatalhoz nem érkezett.

Aki ezek után mégis érintettnek érzi magát, jelentkezzen a műszaki csoportnál!
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MIÉRT A CSEND?
Szerkesztőségünket kérdezték arról,

hogy az egészségügyi-gondnokságon ta
valy ősszel történt sikkasztási ügyben
történt-e már változás, esetleg ítélethir
detés.

Olyan pletykák keltek szárnyra, hogy
azért hallgat a helyi sajtó is az ügyről,

mert erre "felülről" utasítást adtak. So
kakban olyan kérdés is megfogalmazó
dott, ami közszájon forog, hogy esetleg
magasabb beosztású személy(ek) is érin
tettek lennének...

Dr. Bánki Gyula volt főorvos szerint
az ügy elég bonyolult, de a véleménye
szerint nem valószínűaz, hogy ilyen szö
vevénye van a dolognak.

Dr.·GedeiMargit szemész főorvos úgy
véli, hogy nem képzelhetőel az ügy ilyen
fordulata. . -

Asikkasztási ügy egyébként még nem
került a bíróság elé, egyelőre a rendőr

ség szakértői dolgoznak rajta.
Dr. Frankó: Senki semmilyen "felső"

utasítást nem adott - sem korábban és
most sem. Ez nem proletárdiktatúra!
Ezideig még a polgármestert vagy a jegy
ző urat senki meg nem hallgatta. így a
rendőrségi szakértők érdeklődését sem
élveztük. Az ügy fejleményeiről annyit
tudok, mint bármely gyomaendrődi pol
gár. Azaz semmit!

JÖN! JÖN! JÖN!
A Shirchadasj

(holland) gospelkórus
újra Gyomaendrődön!

Gospel - nincs igazán magyar megfele
lője a szónak, talán kortárs keresztyén köny
nyűzenének lehet fordítani.

Két irányzata van:
1. A néger, amelyben az ősi, a feketék spi

rituális jegyei találhatók meg.
2. A fehér gospel, amelyben a fehérek

összes zenei stílusa (a country, a heavy me
tal, a rock stb.) fellelhető.

A Shirchadasj gospelkórus már 15. alka
lommal jár Magyarországon. Ismert balla
dák, himnuszok, új, modem énekek alkotják
előadásukat fény- és hangeffektusokkal tar
kítva.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
kicsinek bizonyult a műv. központ színház
terme - idén a református templomban ke
rül megrendezésre a koncert.
Bővebb felvilágosítás a művelődési köz

pontban! Kossuth u. 9. sz. Telefon;386-777.
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IVálaszlevét!
a Póhalom emléke és

az elpusztított kereszt
című írásra

E pár sort nem Dr. Weigert úrnak szá
nom, hiszen ő képtelen ezt felfogni. In
kább az olvasónak, vagy még inkább az
egykori Póhalmon élőknek, akik még
megvannak.

Mi azt, hogy a keresztet PóhaJmon le-
. bontottuk, nem a saját fejünk után tet

tük. A mi alatt a gyomai Lk. egyház
község vezetőit értem. Én akkor az r.k.
egyházközség világi elnöke voltam, és
többen a PÓhalmon élt katolikus embe
rek közül felkerestek, akiknek sokkal
több közük volt a kereszthez, mint dr.
Weigert úrnak, hogy mentsük meg a ke
resztet, és állítsuk fel itt valahol, ahol
szem előtt lesz, mielőtt azt avatatlan
egyének valóban barbár módon szétve
rik és saját zsebükre értékesítik, mint
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ahogy ezt sok helyen meg is tették isko
lai harangokkal és feszületekkel.

Majd másfél év fontolgatás után
megszületett a döntés és a keresztet a
feszülettel együtt leszereltük, hangsú
lyozom, leszereltük, és nem barbár mód
ra szétvertük, mint ahogy azt dr. Wei
gert úr írásában állítja. Úgy a fakeresz
tet, mint a feszületet rendbe hozva, és
azt szerintem, de mások vélemépye sze
rint is, megfelelő helyre felállítottuk.

Mert hol is hirdethetné méltóbban Is
ten dicsőségét,mint azokon a helyeken,
ahol az egykori póhalmiak nyugszanak,
alusszák örök álmukat, akiknek a feszü
let egykoron állítva lett.

A fakeresztet a lezárt r.k.-temetőbe,a
feszületet a köztemetőbe, egy nagyon
szép kőkeresztre állítottuk fel, itt én úgy
gondolom, mindannyiunkat szolgál,
nem úgy mint az dnéptelenedett PÓhal
mon, elhanyagolt környezetben, kitéve
a végleges pusztulásnak.

Itt, akiben még él a hit, és elmegy előt

te, keresztet vethet magára, vagy mege
meIheti kalapját, még dr. Weigert úr is.

• Timár Mihály
r.k. egyházközs. fh. elnöke
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Millecentenáriumi tomagála
Anagyszabású tornagálára 1996. március 23-án Bé

késcsabáról, Nagykőrösről, Kecskemétről, Kiskunhalas
ról, Kunhegyesről, Makóról, Szegedről és Budapestről

érkeztek résztv'évők. Aválogatott férfi tornászcsapatból
bemutatókat tartott Detr6 Zoltán, Eekécs Kristóf, Kere- .
kes Zsombor és Rácz Attila, akik az UTE és FTC sporto
lói. Arendezvény díszvendége Köteles Erzsébet olimpi
ai bajnok volt. (1956. Melbourne)

Atornagála gondolatának szülőatyja és a legfőbb szer
vezője Halász István testnevelő tanár volt. Aversenyt meg
előző hetekben, hónapokban kemény munkával próbál
ta összehozni ezt a versenyt. Ezen törekvése maradék
talan sikert hozott. Dicséretet érdemel erŐÍeszítése, pél
daértékű az, amivel városunk hírnevét, ezzel saját sze
mélyének megbecsülését is öregbítette-. Arendezvény se
gítőiről, a versenybíróságról (Varga Lajos elnök, Cs. Nagy
Lajos, Pe'lesz Béla, Bartolák József, Lakatos Tibor), a bí
rókról (Borsos Jenő nemzetközi bíró, a Budapesti Tor
naszövetség elnöke, egyetemi tanár, Reviczky János nem~
zetközi bíró, Molnár Imre nemzetközi bíró, Montreál
olimpikonja, Szakály Ernő nemzetközi bíró, Unyatyinsz
ki Mihály) is csak dicsérő szavakat mondhatunk el,
amiért vállalták a részvételt.

Jánosné Köteles Erzsébet, így beszélt a rendezvényről.

- Nagy örömmel fogadtam Halász István meghívását.
Az, hogya millecentenáriumi ünnepségekkel a gála össze
lett kapcsolva, számomra roppant szimpatikus. Még most
is nagyon lelkes támogatója vagyok a tornasportnak. Ma,
itt ezzel is népszerűsít jük a tornát és ennek szépségeit.

Azt vallom, ha nem is marad meg valaki a versenysze
rű tornázásnál, akkor is ez óriási alapot ad más sportá
gak űzéséhez. Ha az egészségünk megőrzéséért gyakor
latokat végzünk, már az is nagy dolog. Ennek a gálának
ez lehetne az egyik üzenete.

- Ma hogyan tölti napjait?
- Testnevelő tanár voltam, de már jó ideje nyugdíjban

vagyo~. Edző is voltam, de tulajdonképpen tanfolyamok

vezetését éreztem leginkább feladatomnak, a népegészség
ügy érdekében, hogy az úszás, a torna, egyáltalán a mozgás .
előnyeit megértessem, megszerettessem az emberekkel.

Mint versenybíró a mai napig is működöm és ezt nagyon
szer'etem. Tanítványaim voltak: Apropp Csilla, Taróczi
Balázs, Hunyadi Emese, Bencsin Ágnes, a Ladányi test
vérek, Horváth Zoltán műkorcsolyázó, Vasadi Zsuzsa...
Mindig törekedtem arra, hogy mindenki saját szintjéhez
képest sportágában a legjobbat hozza ki magából. Mun
kásságomban komolyan vettem, hogy a népet, a nemze
tet nevelni kell. Remélem, ez valamennyire sikerült.

- Ha újra kezdhetné"akkor is ezt az utat választa
ná?

- Nem vagyok bennebiztos, hogy tornász lettem vol
na. Véletlenül lettem az. Egy villamos elütött 10 éves ko
romban. Csontom nem tört, de a bőröm teljesen tönk
rement a térdemen és a könyökömön. Valininé, az ak
kori válogatott edzője volt az iskolai testnevelő tanárom
is. Ő külön is foglalkozott velem, hogy rendbejöjjek a
baleset után. Később bevitt a Nemzeti Tornaegyletbe, így

lettem tornász. Egyébként azt hiszem, atléta lettem vol
na. Kitartottam a torna mellett, mert rájöttem, hogy
nagy fegyelmezettségre és pontosságra nevel.
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Ajándékba -
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tűzoltóautó
Egy tűzoltóautót kapott Gyomaend

rőd városa Németországból '96. márc.
22-én. Ez folytatása annak a gesztusnak,
aminek első ajándéka a roham-mentőa

utó volt az elmúlt év őszén.

Úgy az akkori, mint a mostani ajándé
kozás fő mozgatója Katona Sándor. Az
Ő gondolata, ötlete realizálódott immár
másodjára. A kis küldöttség élén Müsen
és környékének tűzoltóparancsnokaés
Siegen tartományi székhely tűzoltópa

rancsnoka és Katona Sándor nyújtotta
át a tűzoltóautót. A delegációban itt volt
Thomas Jung, Armin Setzer, Henry
Schneider, Horst Dieter Schmidt, Mar-

Az autót a város önkéntes tűzoltói vet
ték pártfogásukba.

Nyilatkozat
Miután ünnepélyesen átadták Gyoma

endrőd városának az impozáns Magirus
Deutz piros tűzoltóautót, egy rovid be
szélgetésre kértem meg Katona Sán
dort. Az interjút azzal kezdte, hogy fel
tétlenül nyilatkozni szeretne. Ragaszko
dott ahhoz, hogy szavain ne változtas
sunk, valamint az általa elmondottak
meg is jelenjenek.

"Sajnálatos oka van nyilatkozatomnak
'- kezdte. - Rossz tapasztala.tot szerez-

tem a yáros másik, Szó-Beszéd című lap
jával, annak szerkesztőjével,Homok Er~

nővel. Legutóbb egy velem készített in
terjút közölt a Szó-Beszéd. Akkor emlé
kezetem szerint az újságíró nem mutat
kozott be nekem. Utólag tudtam meg,
hogy Homok Ernőnek hívják. EI kívá
nom mondani róla, hogy megítélésem
szerint ő magát szakmailag a csúcson
érzi, ugyanakkor én az ellenkezőjét ál
lapítottam meg. A munkáját nem elég,
hogy felületesen végzi, hanem kiroha
násszerű a módszere... Szerintem a mé
diának nem lehet az fontos feladata,
hogy egy embercsoportot, egy vezető

.szférát állandóan csak toroljon, lehúz
zon, hanem, ha hasznos ötletei vannak,
ezekkel inkább segítse, támogassa őket.

Ilyenképpen legyen közéleti ember. Én
ajövőben minden erőmmel és lehetősé

geimmel harcolni fogok az ellen, hogya
környezetemben Homok Ernőcféle új
ságíró cikket ne jelentethessen meg, fő

ként nem a kézirat bemutatása nélkül.
Jogot formálok arra, hogy személyem
me! kapcsolatos bárminemű hírt Hor
nok Ernő csak írásos beleegyezésemmel
közölhet.

Nehéz gazdasági helyzetünkben na
gyon sok buktató van. Hibát csak az tud
elkövetni, aki ténykedik és harcol azért,
hogy valamit elérjünk. Gyomaendrőd
nek semmiféle olyan hátramozgató, visz
szahúzó erőre, mint Homok Ernő mun
kássága nincs szüksége. Nem kívánok rá

tin Lau Hilchenbach, Peter Schneider,
valamennyien önkéntes, valamint hiva
tásos tűzoltók.

Mint elmondták, több mint 2500 órát
dolgoztak a járművön a kreutztali Blefa
cégnél, mire az elnyerte a mostani for
máját és működési képességét.

Ezt megelőzően 1974-től 1995-ig
Wilnsdorfban szolgált az autó. 2 sZÍvaty
tyúval van felszerelve. Mindegyik 800
lIóra teljesítményű és 8 bar nyomással
működik. Az egyik kiemelhető a kocsÍ
ból és mozgathatóan telepíthető.A ko
csihoz nem tartozik közvetlenül víztar
tály. Tartozik azonban 20 db 20 méteres
és 10 db 15 méteres fecskendő. A vizet
vagy tűzcsapokból, vagy tartályból kell
biztosítani az oltáshoz.
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·Március 15.
AVárosi Sportcsamokban rendezett ünnepi nagygyűlésenLatorcai János ország
gyűlési képviselő, a KDNP országos választmányának elnöke mondott beszédet
14-én. Másnap az endrődi városrészben ünnepi műsort adott a Rózsahegyi Kál
mán Ált. Isk. tanulóifjúsága, majd zászlófelvonással, koszorúzással. ért véget a
megemlékezés.

jelentettek, -a pártban ezek ütköztek.
Amennyiben nem tudták egyérteJműen

ezeket az ütközéseket elhárítani, akkor
egyesek kiszakadtak a pártokból. Ez a fo
lyamat még most sem ment végbe, nem
fejeződöttbe.

Példának hozta fel Németországot,
ahol a háború után 36 kis párt léte
zett, ebből hozták létre a eSU-t és a
eDU-t..

(Az idő rövidsége miatt sajnos nem
teljesedett ki a képviselő úr válasza.)

atorcal JánossalRövid interjú
.A március 15-i ünnepséget megelő

zően alkalmunk volt néhány szót válta
ni a képviselő urral. Vélemenyét kér
deztem, hogy a magyarországi pártok
miért nem hangolják össze jobban a
munkájukat az ország sorsának mielőb

bi jobbítására, az életszínvonal emelé
sére~ Mindenki számára szembetűnő

ugyanis az önös pártérdekek és a kül
földi érdekeltségű diktátumok merev és
következetes kiszolgálása, ami nem
szolgálja a lakosság életkörülményei
nek érezhető javulását. Vagyis pártos
dit játszani ráérnek az eredmények fel
mutatása után is ...

Latorczai úr az alábbiakat·válaszolta:
- Megítélésem szerint ebben a követ

kező dolog játszik szerepet. 1990-et me
gelőző 40 évben egy párt volt, tehát a tár
sadalom egy jelentős része nem játszott
a politikai színpadon, ki volt szorítva on
nan. Amikor a rendszerváltás időszaká

ra ké.szültek, akkor elsősorban gyűjtő

pártok, vagy forradalmi mozgalmak, sok
érdeket összefogó színezetek, konglo
merátumok álltak össze, amelyek aztán
a párttá való alakulásuk során valami
lyen érdekek mentén próbáltak polari
zálódni. Ezek az érdekek érdeksúlyokat

nyomást gyakorolni, hogy pályájáról tér
jen le, de az eddigi viselkedése azt tanú- .
sítja, hogy jobb, ha abbahagyja, addig,
amíg nem késő!" - fejezte be nyilatko
zatát K. S.

Ezek után magáról és az adomány jár
művek Gyomaendrődrevaló kerüléséről

beszélt. ...
Katona Sándor Endrődön született.

Jelenleg Németországban dolgozik vál
lalati kiküldetési keretek között. Ezt
azért tartja fontosnak hangsúlyozni,
mert nem illik rá a "disszidens" megje
lölés, ez ellen tiltakozik. Jelenlegi .
munkahelye egy lemezfeldolgozó
üzemben, a Frankfurt és Köln között ta
lálható Siegen város szomszédjában 
Kreutztalban van. Tehát Magyaror,szág
ról kiküldetésben, és ezt sokan félreér
tik és félremagyarázzák. Hiszen nem él
ott, mindig is f\1agyarországra tartozó
nak érzi magát. Szerelésvezető és 24 em
ber munkáját és sorsát irányítja boldo
gulásuk reményében, akik zömében Ma
gyarországról érkeztek.

Az elmúlt évben egy karambolos men
tőautót látott valahol. Ekkor vetődött fel
benne, hogy milyen nagy segítség len~e .
az is, ha egy ilyen. feljavított "célautó"
kerülhetne Gyomaendrődre.Ezt a gon
dolatot aztán tett követte. Ezt jelzi a már
Gyomaendrődrekerült két kocsi. Ennek
előzménye és összetevője az, hogy Ka
tona úr szállásadója, Armin Setzer, a tű

zoltóparancsnok támogatta az elképze
lést és segítette is a szerelésben.

A rohammentő is egy sérült jármű
volt, amit Katona Sándor és lelkes segí
tő; szereltek használható állapotba, mi
előtt hozzánk szállíthatták '95 októbe
rében. Ekkor merült fel a következő öt
let a tűzoltóautó ajándékozására.

Mindezeket Gyomaendrőd számára
adták. Hamarosan újabb meglepetést
készítenek városunknak, ami még ugyan
tervként szerepel, de nem néz ki re
ménytelennek - állítja Katona úr. Aje
lenlegi küldöttségben egy újságíró is itt
volt, aki az itteni viszonyokat hivatott
bemutatni a német lakosságnak.

Katona Sártdor elmondta még, hogy
nem önfitogtatásból teszi, amit tesz,
nem is felkérésre, vagy köszönetért, ha
nem saját elhatározásából. Ameddig ké
pes lesz, addig segíti a településünket,
megpróbálja lehetőségeihezképest a le
hető legtöbbel támogatni. Ehhez meg
vannak - állítása szerint - a német
országi támog'atói, sőt ez a kör állandó
an szélesedőbenvan. B.K.



50 éves tagság
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Bizonyára sokan emlékeznek a köz
vetlen hangulatú találkozóra Kállai Fe
renccel és Bacsó Péterrel az elmúlt év
ben. Akkor a Megint tanú c. film gyo
maendrődi bemutatójának apropóján
sikerült a hírességetJhírességeket
"hazacsábítani", ha csak néhány órára
is ...

Május 6-án pedig a Szamba c. ma
gyar film vetítését követi majd ilyen
találkozó az Apolló moziban. Ezúttal
a film rendező-főszereplőjével,Koltai
Róberttel és Görög Lászlóval találkoz
hat majd személyesen a gyomaendrő

di közönség. Ha színházi elfoglaltsága
engedi, Pogány Judit is csatlakozik. A
menetrend szerint 14 órától a diákok-

. Gecsei Sándor 50 éves kisiparos-vállal
kozói tagságát köszöntötték március 15
én az ipartestületben.Bensőséges, csalá
di ünnepség keretében nyújtották át a
megemlékezés jeleként az oklevelet és
egy kísérő, szerény ajándékot. 1945-ben
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édesapjától vette át az asztalosműhely ve
zetését az akkor 19 éves Gecsei Sándor.

Ez idő alatt 24 tanulót nevelt. 1980
ban ment nyugdíjba, de még most is vál
lai kisebb munkákat.

További jó egészséget!
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nak, 19 órától a felnőtt közönségnek
úgy indul a program, hogy először a
filmet tekinthetik meg, majd ezt kö
veti a találkozó, a baráti beszélgetés.
A film tulajdonképpen Koltai szenve
délyéről, a színházról szól a '70-80-

. as évek vidéki Magyarországán. Jelleg
zetes figurákat ismerhetünk meg és a
magyar színészet legendáriumából ka
punk mustrát.

Koltaz' Róbert 1943-bpn született Bu
dapesten. 1968-ban kapott színészi ké
pesítést. Előbb Kaposvárott, Pécsett,
majd Budapesten dolgozott a Nemzeti
Színháznál. Számos filmet is forgatott.
Rendezőként 1992-ben debütált a Sose
halunk meg CÍműben. B.K.

Pályázati
.h"rdetmé y

AVárosi Könyvtár
rajzpályázatot hirdet
a honfoglalás 1100.

évfordulója alkalmából.
Pályázni lehet bármely technikával
készült Al3·as vagy Al4-es méretű

munkával.

Apályázat témája honfoglalás kori
életkép lehet (ruházatot, építményt,
fegyvert, történelmi eseményt stb.

bemutató jelenet).

A pályázatban részt vehetrlek:
általánosiskolás-korú gyerekek. A

felső és az alsó tagozatos gyerekeket
külön' díjazzuk. A legsikerültebb

rajzokat kiállítjuk.

A pályaművek leadási határideje:

1996. május 15.
Leadási hely: Városi Könyvtár (Blaha

u. 21. és Kossuth u. 50.). A
pályázattal kapcsolatban érdeklödni

lehet a Városi Könyvtárban.

Telefon: 386·157.
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Tisztelt OlvasóI
Örömmel tájékoztatjuk, hogy 1996má

jusában ismét megrendezésre kerül az
Egészségügyi Világszervezet Cindi prog
ramja által kezdeményezett nemzetközi
,,Hagyd abba és nyersz!" dohányzáselle
nes program. A program legalr7bb 20
országban azonos időben kerül megren
dezésre.

Magyarországon mrísodszor kerül sor a
"Hagyd abba és nyersz!" kampány
megszervezésére. 1994-ben 7000 dohány
zó részvételével zajlott az első kampány.
A résztvevők közül több mint 2000 felnőtt

nek sikerült leszoknia a cigarettázásról:
egy éven túl is nemdohányzó maradt.

A program lényege, hogy minden nagy
korú személy, aki legalább egy éve

rendszeresen dohányzik és le akar szokni
a dohányzásról, továbbá vállalja, hogy
1996. május 2-től legalább négy hétig nem
gyújt rá, az részt vesz egy sorsoláson, ame
lyen 400000 Ft értékű külföldi, családos
üdülést lehet nyerni. A nemzetközi /Odíjak
nyertesei közölt kerül kisorsolásra az 5000
USA-dolláros európai fődíj, amit a finn
Cindi program ajánlott fel. Az európai fő
díj átadására Finnországban kerül sor. A
nyertes finnországi utazását és kinntar
tózkodásának költségét a finnek viselik.

A részvételi szándékot (leszokási szán
dékot) jelentkezési lapon kell bejelenteni;
két tanú megnevezésével. Ajelentkezési
lapokat legkésőbb 1996. május 2-án 24
óráig lehet postára adni. A beküldési cím:
mTSZ Baranya Megyei Jntézete, 7601
Pécs, Pf. 47.

A nemzetközi fődíjata Dohányzás Elle
ni Világnapon, 1996. május 31-én adják át.

Az európai fődíj átadására az Euró
pai Dohányzás vagy Egészség Konfe
rencián kerül sor Helsinkiben (1996.
október 2-6.).

A nemzetközi programmal párhuzamo
san nemzeti ,,Hagydabba és nyersz!"prog
ramot szervez a WHO Cindi program ma
gyarországi igazgatója - prof dr. Mora
va Endre országos tisztifőorvos - a
15-18 éves, a dohányzásrólleszokni kí
vánó fiataloknak. A részvételi feltételek a
felnőttekévelazonosak. A résztvevők között
két 100000 Ft értékű utazást sorsolunk ki.

A ,,Hagydabba és nyersz!"programot a
WHO Cindi program és Egészséges Váro
sok progr.om, az mTSZ és a Mentálhigi
énés Programiroda közösen szervezi.

Táncoshírek

A dohányzás káros hatásairól

Gellairié
tuboly Zsuzsanna

klubvezeto '

Cukorbetegek
klubja

KJubuJ)k 3 éve m:ííködik az end
rödiKözösségi Házban. Tagjaink
azok a cukorbetegek. akik merik' '
vállalni betegségüket, magukon .
és másokon szeretnéneks~gítenio

Ennél abetegségnéI a javulás,
.az állapot nem romlásalegna
gyobb mértékben a bete:~t,P1 függ.
Ne~ elég a táblettátbevenni, az
inzulint beadni, az előírt diétát
pontosan be kell tartani.

Foglalkozásaink9Ilaz étkezés~

ről b~szélűnka legtöbbet; miból, '
mit, hogyan készítsÜnk el, abból
mennyit fogyaszthatun~.

Vendégeink között volt már bel~

gyógyász; szemesz,gyógyszerész,
dieteti~ szakember, akik a szö
vődményekról" is·· tájékoztattak
bennünket. Legutóbb dr.. Gedei
Margit főorvos a cukorbetegség
szemszövődményeiról.beszélt.
Tanácsolta, hogy minden diabe
teszes félévente keresse· fel a sze- _
mészetet.

Legközeiebbáprilis tO-éJ) fél 6
.kor videofelvételról dr. Fövényi

'.. József professzor diétás tanácsait
nézzük, beszéljük m~g. Lehető

ség lesz vércukorszíntJnérésreis.
Síeretettel várunk'minden sors-
társat, ·~rdeklődöt.c," '

betegségek számának gyarapodásában sze
repet játszik a dohányzás. A fiatal felnőtt

kori halálozások, rokkanttá válások egyik
okozója a gyermek- és serdülőkorban el
kezdett dohányzás. Amunkahelyeken, köz
területeken, lakásokban rágyújtott cigaret
ták a környezetben ezt a füstötbelélegző

ket is károsítják, ez a passzív dohányzás.
Aggasztó mértékben nő a tüdőrákosok,

az érbetegek száma. Nem kell ezeknek a
betegségeknek a súlyos lefolyását hangsú
lyoznom, elég, ha azt mondom, hogy ezek
a betegségek elkerülhetők a dohányzás ab
bahagyásával.

5. Megyeri Csaba - Tímár Anita, Rum
ba TSK, Gyomaendrőd

Djunior JI. standard:
5. Kulik Béla - Vadász Rita, Rumba

TSK, Gyomaendrőd
D felnőtt standard:
4. Darvas Roland - Jenei Éva, Rumba

TSK, Gyomaendrőd
D felnőtt latin
3. Héjja Sándor - Kovács Anikó, Rum

ba TSK, Gyomaendrőd
4. Darvas Roland ~ Jenei Éva, Rumba

TSK, Gyomaendrőd
Cjunior JI. standard:
1. Barta Péter - Farkas Viktória, Rum

ba TSK, Gyomaendrőd
Cjunior JI. latin:
3. Barta Péter Farkas Viktória Rumba

TSK Gyomaendrőd

4. Kulik Béla - Vadász Rita, Rumba
TSK,Gyomaendrőd

Cfelnőtt latin:
3. Tímár Krisztián _ Pólus Rita, Rum

ba TSK, Gyomaendrőd
Bjunior II. és felnőtt standard (összevont)
4. Tímár Krisztián - Pólus Rita, Rum

ba TSK, Gyomaendrőd

Ijesztő azt látni, hogy kismamák dohá
nyoznak, nem gondolnak a születendő

magzatot érő súlyos károsodás veszélyére.
Kisiskolások, középiskolások is egyre fel
túnőbben 'az iskola kapuja körül, az isko
lában is, otthon is rágyújtanak. Arra gon
dolnak, hogy felnőtté válásuk kelléke a do
hányzás ténye. Kérem a szülőket, hogy se
gítsenek gyermekeiknek, hogy el se kezd
jék, vagy ha elkezdték, még idejében hagy
ják abba a dohányzást. A növekedésben, a
testi és szellemi fejlődésben gátolja'a gye
rekeket adohányfüst szénmonoxidja és a
rengeteg egyéb károsító anyag. Az asztmás

A Katona József M(ívelődési Központ
Rumba Tánccsoport Klubja által a városi
millecentenáriumi rendezvények kereté
ben 1996. március 23-án megrendezett D
junior L, D, C, B junior II. és felnőtt stan
dard és latin-amerikai táncversenyein az
ország 23 táncklubjának 97 párosa ver
senyzett. Amagas színvonalú és jó hangu
latú versenyek délelőtt 10 órától este 8
óráig telt ház mellett zajlottak. A 12 ver
seny párosainak teljesítményét a Felczán
né Nyíri Mária békéscsabai, Antali Zoltán
mezőkovácsházi, Megyeriné Csapó Ildikó
gyomaendrődi, Felczán Béla gyulai és Szi
liné Csáki Emília szeghalmi táncpedagó
gus pontozóbírói testület értékelte. Aver
senyt Megyeri László, a helyi klub vezető

je vezette.
Döntos helyezések:
Djunior I. standard:
6. Megyeri Csaba - Tímár Anita, Rllm

ba TSK, Gyomaendrőd
Djunior I. latin:
3. Gombkötő Imre - Kokavecz Kinga,

Rumba TSK, Gyomaendrőd
4. Lénárt Zoltán - Barta Klára, Rumba

TSK, Gyomaendrőd
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A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Dévaványai Alirodája értesíti a lakosságot, hogy'
szolgáltatásaival a lakosság rendelkezésére áll

Dévaványa, Hősök tere 3. szám alatt.

Irodavezetó: Gyányiné Mészár Edit
Telefon: 60/483-444 vagy Dévaványa 340

Szolgáltatásaink a következő~:

- adó- és pénzügyi tami.csadás
- hitellehetóségek biztositása vállalkozások múködtetéséhez
-vissza nem téritendó támogatás az öneróból finansz[rozotl

tanfolyamokon és kiállításokon való részvétel esetén
- pályakezdó fiatal vállalkozók anyagi támogatása
-irodai szolgáltatások (telefon-, telefaxhasználat, fénymásolás,

gépelés, szöveg- és kiadványszerkesztés)
....:. vállalkozók üzleti partnerkeresése

Ügyfélfogadás: mindennap 8-14 óráig.
Adó- és pénzügyi tanácsadás: péntek 8-10 óráig.

Engedményes bútorvásár
a Dávid bútorboltban! 20-50%

árengedmény, amíg a készlet tart!
Gyomaendrőd,Blaha u. 1.,386-262.:. ~ .:.

Élelmiszerbolt
bérleti üzemeltetésre kiadó.
Gyomaendrőd, Blaha u. l., 386-262

'" ~.u.u.uzzz$ZZ'.u~"WZ'#~~~.2i$'~S~

Húsvéti vásár a fehérnemüboltban! I
Fehérnemük, harisnyanadrágol(, .

zoknil( nagy választékban kaphatók. .

TOVÁBB BŐVÜLT ~

sportruházattal, női, férf; rövid ujjú pólók,
kereknyakú, gombos hosszú ujjú felsők

, . nagy választéka. . ;
VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓiMAI. ~

l:. Gyomaendrőd, B.ajcsy-Zs. 45. ~
Mezőtúr, Dózsa Gy. 7. • Körösladány, Petőfi tér 6. I

'" ::Ru.~~'U.~u~~U~~'l&.~

A Lakásfelszerelési Ajándék Shop
(Gyomaendrőd, fő út '208.)

nagy választékban, kedvező áron kínál
poharakat,.kelyheket a húsvéti ünnepekre.

Ezúton kívánok minden kedves
vásárlómnak kellemes húsvéti ünnepeket.

Ezenkívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.
Ugyanitt válthat 100, 200, 500 Ft értékben

vásárlási utalványokat.

A változások éve
az OTP Banknál

1996-ban a bankszférát, ezen belül az OTP Bankot is közvet
lenül érintő, jelentős szabályozási változások várhatók. Üzletpo
litikai szempontból lényeges változásokat hoz az új pénzintézeti
törvény, az értékpapírtörvény, a már elfogadott devizatörvény, a
lakástakarék-pénztárakról, a jelzálogról és az államháztartásról
szóló törvény.

Ezek mind kihívást és üzletet is jelentenek a bankoknak. Esok
rétű és szerteágazó feladatnak csak úgy és akkor lehet megfelel
ni, ha a bank rendelkezik megfelelő és korszerű számítástechni
kai rendszerrel. Az OTP Banknál ennek az elvárásnak jegyében
került telepítésre az Unisys projekt, mely nemzetközi mércével
mérve is az egyik legnagyobb pénzintézeti informatikai beruhá
zás. Az Unisys program lényege, hogy közvetlen összeköttetést
biztosít a bank valamennyi fiókja között (Integrált Információs
Rendszer). Ezáltal gyorsabbá és egyszerűbbé válik ügyfeleink
kiszolgálása.

Az országos rendszer kiépítése után fiókunk folyó év március
11-én kapcsolódott rá a rendszerre, s ennek keretében a lakos
sági folyószámla ügyintézés már ezen a rendszeren működik.

Még az idén várliató az alábbi üzletágak rendszerre való tele
pítése: valuta, lakossági csekkszámla, önkormányzatok számlái
és a vállalkozói hitelek.

A lakossági folyószámla kapcsán - a hozzá kapcsolódó 
bankkártyákról is szeretnénk tájékoztatás adni. Miután az Ország
gyűlés elfogadta az új devizatörvényt, az OTP Banknállehetőség

nyílt egy új, korszerűbb kártyastruktúra bevezetésére. Ezek a kár
tyák forint alapú folyószámiához kapcsolódnak, s a forint konvei
tibilitása miatt külföldön is használhatók. Újság még, hogy 1996.
június 30-ig az OTP Bank az igényelt bankkártyákat ingyen szol
gáltatja az ügyfelei részére.

Az új kártyastruktúra kártyái a következők: OTP EG/MG Stan
dard: Girrus/Maestro ügyfélkártya: Visa Elektron és Visa Elektron
Junior, Ezek a kártyák egyaránt használhatók ATM-ből (bankjegy
kiadó autómata) készpénz felvételére, valamint POS terminálo
kon történő vásárlásra.

Vámsunkban jelenleg a Mol benzinkutaknál működik POS ter
minál, így ott már lehetséges kártyával is fizetni. Várható továb
bá, hogy a helyi postahivatalban is telepítésre kerül POS termi
nál, ami készpénzfelvételi lehetőséget fog biztosítani a kártyatu
lajdonosoknak

Örömmel számolhatok be arról, hogyafiókunknál telepítendő
ATM tervezése megkezdődött. Atelepítés feltétele megfelelő szá
mú kártyabirtokos megléte. Aki tehát az első félév folyamán kár
tyát igényel fiókunknál, az egyrészt ingyen jut hozzá, másrészt
elősegíti a tervezett ATM mielőbbi telepítését.

Aki már megfordult az idén fiókunkban, tapasztalhatta, hogya
technika mellett adolgozók kényeimét szolgáló beruházásokra is
sor került. Az új technikának megfelelő, célszerű, kényelmes mun
kahelyek lettek kialakítva úgy, hogy esztétikailag még szebb is lett
fiókunk, mint volt.

Bízunk benne, hogy még az idén sor kerül az évek óta eseC;é
kes ügyféltárgya!ó kiala.kítására is, amivel tovább javítjuk majd a
kiszolgálás színvonalát.

Úgy·gondolom - a felsorolt feladatokból és várható változá
sokból ez kitűnik -, találó volt a változások évének neveznem
az idei évet.

A változásoknak természetesen legérintettebb alanyai maguk
afiók dolgozói, akiknek az új utasításokat és az új technikát el kel
lett sajátítaniuk. Ez természetesen nem megy zökkenők nélkül.
Ezért ezúton is kérem tisztelt ügyfeleink megértő türeimét. Biztos
vagyok benne, hogya kellő gyakorlat megszerzése után mindan
nyiunk megelégedésére fog működni az új rendszer.

Gyomaendrőd, 1996. márc. 14,
Rácz Béla
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Értesítjük kedves vásárlÓinkat,
. hogr. ..
ELEI,-MISZEKUZLETUNK

átköltözik áprilisl·jétóllakásunkba,
az'endródi gázcsereteleppel szembe.

'Továbbra is forgalmazunk hús- és hentesárut, vegyi árut
egyéb élelmiszereket!

,Torta- és cukrászsütemény-rendelést felveszünk!
TOVÁBBRA IS VÁRJU/{ KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

A Mf;OSZOKOTT VÁLASZTÉKML.

DÓGI JÁNOSNÉ

"
, DR~'DOBOS ERZSÉBET

fogszakorvos . ._
; ,februárJJan megkezdte rendelését -.
~;r 'a Petőfiu. 31.sz.. ~Iatt. . ~ ,.,.
~.. .

!~étfő, sú~rda, csütörtök: 9-12, 15-18 óráig,
:: , ':~éntek: ~5-18 _óráig~ .
~ '"

HII IfI16lblBJJJjJlUi
Legolcsóbban, legfrissebbet, legnagyobb

választékot csak a szakboltban,
// ..~'~ a Privát Zöldség-gyümölcs boltjaiban

Hosok találhat
útja 48. il Hősök útján 48. sz. és a
Nyitva: Bajcsy-Zs. út 119. sz. alatt.

6-19 /fái A megszokott nagy válasz/ékkal
O g. és olcsó árakkal váljuk vásárlóinkat!

, .. ' -. - Biz·oMÁNY. ~ .' :. .
. '. . '.

Arany készpénzes felvásárlása.
BőrdÍszrnű és farrnerek árusítása.

Használt bútorok, ülőgarnitúrák,

régiségek adásvétele.

Cím: Szaruas, Szabadság 54-56,
Telefon: 66/3 I 1-872

- . '.' BIZOMÁNY . .... -, ~'~ .'

. ~ -=JRorJJlVEM
EP/r6 'PARl És SZOLGÁLTATÓ BETÉTJ TÁRSAS.iG
5;00 GYOfr.L4J:.JVDRÜD, T"!"pa ,~f.!I: 22 Teleftu.ifax: (66) 386-1&6.

• út, leállósáv, víz, szennyvízbekÖÍ'és tervezése,
kivitelezése

• épít6mesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, k6zúzalék szállítása
o földmunka végzés autogréderrel, úthengerrel
• kis felületek aszfaltozása

A'" r'···...'····...,.........·:··......,;.."...:::.~...;.-::;::..~.,:'~.~-::".~ ..<mi:. •. , :,.. ......:: •..ir ~.SIHÖP
Üzletünkben

egyre bővülő választékkal
várjuk kedves vásárlóinkat.

Fotócikkek, albumok,
videokazetták, Decker. & Decker
kendősapkák,Disney-figurás

tusfürclők, táskák, .
tái-cák, manikűrkészletek... .

.Lézerképek.

Régi áron arany ékszerek, kabalák,
ajándéktárgyak.

Festmények.
Részletvá.sárlás!

6 hón.ap kanJ.a1:n:l.en.tes hitel!

Hősök útja 46. sz.

~~N MEG~EREZ,TEÉRT~KEIT.
~ NSEGITEK RA VIGYAlNI!

Nagy Péter
vagyonvédelmi vállalkozó

Gyomaendrőd, Erkel u. 3. sz.• Telefon: 386-910

AUTÓPIACI MELLÉKLET A
~ . . ... ~ . ..' ..... ;

.'.--' :~. :'- ...: :: S''.- ·'·'Z'·':' ·0" '. ': ,
".: : ',- "':, ",: '. ' '.:'" . . . 0,-.... .

,'c' • iOrO •

", . ... ',.-

~-t~E'S ZE.D.
. '.. . '. . - ~ .'. ...', ." . ...

ÁPRILISI SZÁMÁBAN!
A mellékletben gépkocsi márkakereskedések

ajánlatairól olvashatnak, ezért, ha valaki kocsit akar

venni, akkor várja meg az áprilisi Szó-Beszédet!

Szenzáci6s hírekkel, információkkal jelentkezik

húsvét után a Szó-Beszéd!



Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

AMENNYIBEN MÉG NEM VÁSÁROLT BE
AZ üNNEPEKRE, SZERETETTEL VÁRJUK!

ZSORT ÁRUHÁZ

1996. ÁPRILIS

KÖNYVES LÁSZLÓ
Gyomaendrőd,

Kiss Bálint u. 9.

lli~l1ITr;®~®o

G&~&J~Ű1P~&J

RÖVID HATÁRIDŐVEL,
HAGYOMÁNYOS ÉS '

AUTOMATA
KIVITELBEN.

-l-
ZSORT ÁRUHÁZ

Szob<;lFestés.
mázolás, valamint

, fürdQK&;ak
felöjítÓsót:~áJlalju~ ~

lakosspgo,?k" ,:"
és közül(Ú~Fijékis.~;

BERKI ZÓLTÁN
. ;--:".4" .'

,~";Rákóczj u, 37.

Tel.: 06-60/384426
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Kedves kirándulni vágyók!
'Köszöntsék az őszt Párizsban és a Loire menti kastélyokban

a Gyomai Nóldubbal!
Időpont: október l7-22-ig. Szállodai elhelyezéssel, reggelivel.

, Utazás nyugati típusú luxusbusszal, a már megszokott kedvezményes áron! 6 napos túrák feledhetetlen élményekkel!

Ára 27 OOO FUfő + biztosítás.
Bővebb felvilágosítás: Szarka Elemérné klubvezető, Gyomaendrőd, Rákóczi u. 3. Telefon: 386-443

APRÓHIRDETÉS
• Mikszáth u. 46. sz. alatti összkom

fortos ház eladó. Érdeklődni a
helyszínen, délután.

• Gyomaendrődön, a Szondi u. 3. sz.
alatti ház sürgősen eladó. Érdek
lődi: 06-42/372-887. '

• Ady u. 26. sz. alatti gázkonvektoros
ház eladó. Érdeklődni a helyszínen.

• Gyomaendrődön, az Ifjúsági ltp.-en
a 9/5. sz. alatti lakás garázzsal
együtt eladó. Érdeklődni munkai
dőben: 448-567.

GYOMASZOLG KFT.
Ciyomaendrőd, Ipartelep u. 2.. TéL: 386-233 . Fax: 386-269

ÁLLVNK A LAKOSSÁQ ÉS A KÖZüLETEK RENDELKEZÉSÉRE
AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉQEKKEL: '
- magas· és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás;
- szemétszáHítás;
- szállítás, gépbérlet;
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás;
-, teljes körű temetkezési szolgáltatás.

Ttmttktzrsi rrszlt8
Gyomaendröd, Fö út 167. Telefon: 386-171



1996. ÁPRILIS. GYOMAENDRŐDI HíRADÓ 15

Gyomaendrödön és
körzetében betöltésre váró

álláshelyek
Szakképzettséget nem igénylő

munkalehetőség

Gyermekfelügyelő (Dévaványa) l fő

Takarítónő (Gyomaendrőd) l fő

Középfokú végzettségűek részére
Cipőfelsőrész-készítő

(Gyomaendrőd) 10 fő

Kőműves (Gyomaendrőd) 5 fő

Festő és mázoló (Gyomaendrőd) 5 fő

Cégképviselő (Szarvas) 3 fő

Üzletkötő (Szeghalom) 3 fő
Asztalos . (Gyomaendrőd) 5 fő

Traktoros (növényvédős)"

(Gyomaendrőd) l fő

Tehergépkocsi-vezető

(Gyomaendrőd) l fő

Könyvelő (Gyomaendrőd) l fő

Kertész szakmunkás
(Gyomaendrőd) l fő

FelsOfokú végzettségűek részére
Faipari üzemmérnök

(Gyomaendrőd) l fő

Érdeklődni a munkaügyi központnál.
Április 16-án Fiatalok napja c. rendezvényt
szervez pályakezdó1mek a munkaügyi köz
pont.

* * *
Pályakezdó'k és a27. életévüket még be nem
töltött fiatalok részére felajánlható állásle
hetőségek: .
Felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó 5 fő

Szakács 2 fő

Konyhai kisegítő l fő

Pedagógiai asszisztens l fő

Kőműves 2 fő

Faipari üzemmérnök l fő

Faipari betanított munkás 5 f6
Asztalos 10 fő

Kertész l fő

Csomagoló 5 fő

Számítástechnikai programozó l fő

Anyagmozgató 3 fő

Adminisztrátor l fő

Benzinkútkezelő 2 fő

Állatgondozó 5 fő
Játékbolti eladó l fő

Ruházati eladó l fő

Fagylaltárus 2 fő

Bútorbolti eladó l fő

Mezőgazdaságivontató-kezelő l fő

Az állásokkal kapcsolatos részletes infor
mációk beszerezhetó'k BMMK Kirendeltsé
gén, szeméíyesen vagy telefonon.
Cím: Mirhóháti út 11.
Telefn: 386-331, 386-212
Gyomaendrőd, 1996. március 28.

A következő évben Gyomaendrőd ad ott
hont a fesztiválnak, előreláthatólag már
ciusban. A sportcsarnok sajnos nem ren
delkezik tekepá!yával, helyette lengőteke

bajnokság lesz.
- Már most el lehet kezdeni a felkészü

lést - vallja Babosné. Ezért az év folya
mán versenyeket rendeznek majd. Asiker
érdekében lehetőleg minél többen vegye
nek ezeken részt - kéri a sportcsarnok
vezetője. B.K.

,
Áptifís 18-án 18 órakor

, aK. ~.MúvelódésiKözpontban(nagYterem}
divatbemutató a Tutí",:TlJri termékeiból, vásárral egybekötve:

MINDENKIT'SZERETElTEL VÁRUNK.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
tíz tanulója és nyolc felnőtt (Hangya Ro
land, Várkonyi Zsolt, Gubucz Dániel, Uh- .
rin Tamás, Tamás Krisztina, Gyalog Eri
ka, Kulik Erika, Tóth Csaba, Tímár Tamás,
Babos Lászlóné, Valló Zoltán, Roősz Péter,
Ladányi Gábor, Bene József, Lakatos Ti
bor, Török Gábor, Putnoki Szilárd) képvi
selte Gyomaendrődöt a megyei versenyen,
ahol hét település versenyzői vettek részt.

Afesztivál lényege, hogy minden részt
vevő csapatnak be kell mutatnia egy sport
játékot, ami lehetőleg újdonság legyen
mondta Babos Lászlóné, a Városi
Sportcsarnok igazgatója.

Ezzel azt a célt próbálják időről időre

elérni, hogy a gyerekek minél több érde
kes csoportjátékot ismerjenek meg, sajá
títsanak el, hogy ezzel is színesedjen, vál~

tozatosabbá váljék játékuk, gazdagodjék
tárházuk. ..

A mi fiataljaink a seprűs focit mutátták
be Gyulán tornatermi változatban. Egy fel
mosórongyot kell az ellenfél kapujába (egy
szék lába közé) bejuttatni. Szabadban lab
dával játsszák:

Ezzel a játékkal az OTSH különdíját
nyerték el (lásd képünket). A gyomaend
rődiek részt vettek még az asztalitenisz és
sakkversenyen is, sajnos tekében nem in
dulhattak, mert a játékosok lebetegedtek.

Seprűs foci OTSD-különdíj
Megyei Népi és Sportjátékok Fesztiválja - Gyula, 1996. III. 9-én

TEKINTSE MEG
TAVASZI 'KOLLEKCIÓNKATI.'

EXP 045 lófogú vetőmagkukorica

l hektár vetőmagszükséglete2700 Ft.
Jó minőségű étolaj, I literes 160 Ft,

viszonteladóknak is.

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Kapható és megrendelhető:

Gyomaendrőd,Endrődi út I. Telefon: 386-637

AZ ENDRŐDI HÁZTARTÁSI BOLT HIRDETÉSE
~
~
~
~
~

Ehhez kérem a város lakosságá
nak segítségét. Gyomaendrődi

vonatkozású, mindenféle sport
ággal kapcsolatos eredmény, le
vél, oklevél, érem, serlegek,
fényképek, újságcikkek érdeklő

désre tartanak számot. (Folya
matosan a dokumentumokat
megjelentetnénk a Gyomaend
rődi Híradóban.)

Érdeklődni a386-938 telefonon
és asportcsamokban, Babos lász
lóné intézményvezetőnél lehet.

Felhívások!
Tisztelt Lakosság! Szociális

munkánk segítéséhez várjuk a
ruhaadományokat, elsősorban

gyermekruhákat .és -cipőket.

Köszönettel: avöröskereszt gyo
maendrődi szervezete.

* * *
AVárosi Sportcsarnok sport

dokumentum-kiállítást szeretne
rendezni augusztus hónapban.
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Isko
lában ez év március l-jén került sor a Zrí
nyi Ilona Matematikaverseny megyei for
dulójának megrendezésére.

Iskolánk tanulói közül a legszebb ered
ményt Blaskó Dénes 6. a. osztályos ver
senyző érte el, aki 2. helyezett lett az év
folyamán versenyző 361 tanuló között.
Ezzel az eredménnyel Dénes városunkat
is képviseli az 1996. március 30-3l-én
és április l-jén megrendezésre kerülő

orzságos vetélekdőn, Kecskeméten. Fel
készítő tanára: Paróczai Zoltán.

További eredményeink:
- Smíri Sándor 5. b osztályos tanuló

414 versenytársa között 13. helyezett lett.
. - Csapatversenyben 6. ositályos ver
senyzőink 16 iskola közül 5. helyen, 5.
osztályos tanulóink 41 iskola közül a 6.
helyen végeztek.

Hagyományteremtő jelleggel az
idén első ízben szerveztünk a Rózsa:..
hegyi Kálmán Általános Iskola tanu
lói számára sítábort. Bartolák József
és dr. Valach Béláné testnevelők, va
lamint Szurovecz Istvánné SZMK-ben
25 tanulónk ismerkedett Salgóbányán
és környékén, valamint a Kékesen a
lesiklás örömeivel. Napbarnított arc
cal,élményekkel gazdagon s a "Jövő

re ismét megyünk!" kemény elhatáro
zásával tértek haza sídőink a 8 napos
túráróL '

A Kner Imre Gimnázium
és Szakközépiskola hírei
Tájékoztatjuk a tisztelt olvasót, hogya

Kner Imre Gimnázium és Szakközépis
kola az 1996/97-es tanévben a következő

osztályokat indítja:
l) 4 osztályos gimnázium + közbizton

sági-rendészeti osztály: betelt.

Kiállítás
.Diószeginé Bíró Hona 1996.ápri

lis 1~16. közötti kiállítása megnYilt
a Katona József Művelődési Központ
ban', A lapzártakor érkezett hír sze
rint (lr. Frankó Károly polgármester

t nyitottá meg az olajjal, akvarellel és
paszteH~kkel készüjt képek tárlatát.
Ez Diószeginé BirÓ· Hona hetedik
önálló kiállítása.

2) 6 osztályos gimnáziumi osztály 
korlátozott számban jelentkezőketmég
elfogadunk.

Az igénylők száma a 3. évfolyamtól a
rendészeti képzést is beindítjuk.

3) 5. évfolyamon kereskedelmi techni
kus képzést indítunk (előfeltételeai ered
ményes kereskedelmi szakközépiskolai
érettségi): korlátozott számban jelentke
zőket még elfo.gadunk.

A jelentkezések határideje: 1996. ápri
lis 30.

Jelentkezési lap kérhető dr. Kovács
Béla igazgatónál. Telefon: 386-803.

A Kner Imre Gimnázium és Szakközép
iskola az országos középiskolai rangsor
ban a felsőoktatásban felvett tan\llók szám
aránya alapján a 38. helyen áll a 133 in-

. tézmény közül (az elmúlt 5 év felvételi
eredényei alapján). Az 1995-ben jelent
kezők nyelwizsgaaránya szerint a 21. az
országos sorrendben. Előbbinél kettő,

utóbbi összehasonlításban egyetlen me
gyei intézmény sem előzi meg iskolán
kat (Köznevelés 1996. március 8-i szá
mából).

Eredményeink 1996-ban:
Török Gábor - kereskedelmi és vállal

kozási ismeretekből az országos döntőbe
jutott (700-ból az első 17 között) Fel
készítő tanára: Ladányi Gábor.
Hegedűs Péter IVIB osztályos tanuló

orosz nyelvből az országos döntőbe ju
tott. Felkészítő tanára: Bernáthné Butsi
Erika.

Gitaibel Pál országos biológiaiverseny
döntőjébe jutott Nótari Krisztina, a 6
osztályos gimnázium 3. oszt. tanulója,
Homok Mária a 4 osztílyos gimnázium
2. osztályos tanulója. Felkészítő tanára:
Gyarmati Györgyné.

A 6 osztályos tagozaton tanuló diákja
ink eredménye

. Lapzártánk után kezdődött az a
nagyszabású, kettőnapos rendez
vény, amit a Szakmunkástanulók
Kulturális Egyesülete, a 617. Sz.
Ipari Szakmunkásképzőés Cipőipa

ri Szakközépiskola és a Gyomaend
rőd Polgármesteri Hivatala közösen
rendezett március 29-30-án a Ka
tona József Művelődési Központ
ban.

A Varga Tamás Országos Matematika
verseny II. fordulójába jutott a 7. osztá
Iyosak kategóriájában a megyei döntő 86
résztvevője közül:

Czafit Attila liA 13-14. helyezett,
Kmellár Béla I/A 20-2J. helyezett.

II. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulójában a 7. osztályosok ver
senyében a 41 iskola közül 9. A Kner
Imre Gimnázium I/A osztályának 8 fős

csapata:

Kmellár Béla 105 pont 24. helyezett,
CzafitAttila99 pont 40. helyezett, Szmol
nik Péter 94 pont 66. helyezett, Cs. Nagy
Balázs 86 pont 106. helyezett, Solymosi
László 83 pont 133. helyezett, Schwalm
Gergő 82 pont 141. helyezett, R. Nagy Já
nos 60 pont 240. helyezett, Ökrös Sza
bolcs 54 pont 254. helyezett az ebben a
korosztályban induló 304 tanuló verse
nyében. Felkészítő tanár: Tóthné Szaká
los Margit

21. 2. Sz. Általános Iskola csapata, Gyo
maendrőd.

24. Rózsahegyi Kálmán Általános Isko
la, Gyomaendrőd.

A víz világnapja alkalinából hirdetett
Víz az élet országos rajzpályázat megyei
fordulóján középiskolás kategóriában a
következő eredményeket érték el tanuló
ink: Nótád Krisztina a 6 cisitályos gim
názium III/A osztályának tanulója II. he
lyezés (továbbjutó).

Általános iskolai kategóriában:

Szilágyi Melinda a 6 oszályos gimná
zium IlIA osztályos tanulója az első 10
között végzett - díjat kapott.

Ezen a versenyen a Vásárhelyi Pál Víz
ügyi Szakközépiskola és a Békés Megyei
Vízügyi Igazgatóság szervezésében a be
érkezett 800 darab rajzot értékelte a zsű

ri. Felkészítő tanár: Honti Judit

A mi!lecentenáriumi rendezvények
keretében tartott néptáncbemutató
szlogenja: ·1100 éve Európi?, szívében.
Az, hogy no éves a gyomai szakkép
zés, jó keretet ad a rendezvénynek. A
résztvevők túlnyomórészt az· ország
szakmunkásképzőibőlérkeztek, de el
jött a svéd, finn nemzetiségűKikapoo
és a svéd Karlsborg együttese is, va
lamint a fúvószenekar Biatorbágyról.
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MEGÁLLAPODTUNK...
(hírek a sakkszakosztálytól)

R,ENDŐRSÉGIHÍREK

Azt hiszem, újabb "cölöpöt" vertünk le
a megye ill. város sportéletében.

Eddig még csak "szóbeszéd" szintjén le
hetett hallani, de mostanra - azaz pon
tosan 1996. március 26-ra - bizonyossá
vált, Károlyi Antal GYSTK-elnök és dr. Szi
lágyi István, a DSE elnöke által aláírt me
gállapodással, hogy a két település (Gyo
maendrőd, illetve Dévaványa) közvetlen tá
mogatásával létrejött egy olyan szakosz
tály, amely közös költségvállalással műkö
dik. Elmondhatjuk, hogy az eddigi GYSTK
nevet viselő csapatunk a régi nevét leveti,
s mostantól GYDSK (Gyomaendrőd - Dé
vaványa Sakk-kör) néven fog indulni a ver
senyeken. Még mielőtt bárki valamilyen
következtetést szeretne levonni abból,
hogy miért áll előbb Gyomaendrőd a név
ben, ki kell ábrándítani ... nem anyagi okok
miatt. Ugyanis mindkét település 50-50%
ban viseli majd a költségeket a megállapo
dás értelmében.

Mi értelme volt a megállapodásnak?
Egyszerű a válasz: külön-külön egyik tele
pülés sem lenne képes arra, hogy egy olyan
csapatot hozzon létre, amely hírnevet és
elismerést hozna mind a településnek,
mind a sportágat szerető játékosoknak. De
együtt, igen! A költségek közös vállalásá
val egyik település sem fordít kiemelkedő

Hétvégi házat szemelt ki a betörő

március 17-én a Templom-zugban. A
nyaralóba ablakbetörés módszerével ha
tolt be és gáztűzhelyet, ülőgarnitúrát,

parabolaantenna-fejet, hidrofórt, pléde
ket vitt el onnan. A betörési összes kár
75 ezer Ft.

Veréb dr. jelentette március l7-én,
hogy egy fiatalember öngyilkosságot kí
sérelt meg. Egy csőbe lőszert helyezett,
azt melegíteni kezdte. Az ezt követő,

lőszer okozta sérülést kórházban piheni
ki a fiatal úr, az eljárás folyamatban van.

Afürdő épületének hátsó bejáratát fel
törték 19-én. Aparabolaantennát és a bel
téri egységet vitték el ismeretlen tette
sek. Akár 25 ezer Ft.

AII. Sz. Általános Iskola Árpá~ úti tan
műhelyébe is hívatlan látogató tört be. 4
légpuskát és több ezer lőszert35 ezer Ft
értékben tulajdonított el.

összeget a sportra, viszont, ha a kettőt

összetesszük, mindjárt más a helyzet.
A mércét ai 1996/97-es évben magasra

állítottuk. Amennyiben az átigazolások si
kerrel záródnak, úgy célunk a bajnokság
megnyerése- feljutás az OB II-be. Bár aki
egy picit is jártas a hazai sakkéletben, az
alábbi nevek alapján nem csodálkozik ter
veinken: 1. Berebora Ferenc (nemzetközi
mester) 2. Emődi Gyula (nemzetközi mes
ter) 3. Fekete Albert... stb. Sorolhatnám a
neveket, csak sajnos nincs elég helyem.

Először

az Őrangyal Kupáért!
1996. március 23-án került megrende

zésre Déveványán az L Őrangyal Kupa ne
vet viselő sakkcsapatverseny, amelyet dr.
Siiiágyi István gyógyszerész vállalkozó, a
'Kner nyonida, valamint a dévaványai mű
velődési ház támogatott (nagyon köszön
jük kedvességüket!).

Az előzetes visszajelzésekből tudtam,
hogy nagyszámú résztvevőre lehet számí
tani, de 84 résztvev6re álmomban. sem

, gondoltam.
A részletek: a nevezés lezárása után 28

csapatot számoltunk össze. Meglepett,
hogy milyen nagyszámú ifjúsági csapat jött

A ligeti Kiss Lajos utca egyik nyaraló
ját rámolták ki ismeretlen tettesek. Akár
190 ezer Ft. 21-én jelentették. '

Besurranásos tolvajlást követett el egy
ismeretlen elkövető 25-én. Alakásban, a
Juhász Gy. utcáb~1O tartózkodó fiatalkorú
látta és beszélt a betörővel, de megakadá
lyozni nem tudta a 80 ezer forintnyi
ékszert magával vivő illető tevékenységét.

26-án reggel vették észre, hogya Ladá
nyi úton lévő Dugonics Kft. telephelyé
ről 100 ezer forintnyi értékben alumíni
umszekrényeket és -lemezeket raboltak
el. A rongálás 50 ezer forint értékű.

AKazinczy utca egyik lakatlan házából
régi bútorokat tulajdonítottak el, ezt 26
án jelentették.

ASimai-zug tizenegy vikendházát tör
ték fel. A kár jelentős, az eljárás megin
dult ismeretlen elkövetők ellen. 26-án je
lentették.

el a megyéből (17 ifjúsági, 8 minősített, 3
amatőr), amely magasan kiemelkedik a ha
sonló versenyekhez képest.

Dr. Szilágyi István pár szavas megn}"itó
ja után Pap Tibor polgármester köszöntöt
te a versenyzőket s örömét fejezte ki,hogy
ilyen nagyszabású sakkrendezvénynek ad
hat otthont szerény településünk.

Averseny 7 fordulós svájci rendszerben
volt lebonyolítva, 2*15 perces játékidővel.

Végül az L helyet, ill. az L Őrangyal Kupát
a legesélyesebb Csaba"Konzerv NB I-es csa
pat nyerte el (Emődi Gy., Fekete A., Kakuk
S.). Az ifjúsági csoportban a szarvasi Ha
jós A. DSE csapata vitte el a "pálmát", va
lamint a részükre is felajánlott vándorser
leget.

A hazai játékosainknak nincs okuk pa
naszra: a Darvasi Ferenc, Fozster Gusztáv,
Kató Albert által felállt "GYSTK nY/rők"

nevet viselő csapat 5 helyen végzett, ami
hez gratulálunk.

Röviden ennyi ...
Azt hiszem, Békés megye ezen területén

is megvetette sportágunk a "lábát", s ha
továbbiakban is hasonlóan sikerulnek ter
veink, akkor nemhiába.
Gyomaendrőd, 1996. március 27.

Tóth Péter
GYDSK-szakosztályvezet6

Serdülő-diákolimpÍ(l
Az UTE rendezésében Budapesten

március 16-án Ká:tya Katalin 45 kg
ban harmadik helyezést ért el- sé
rülten, ajudo versenyen.

Rendőmapi

rendezvény lesz...
... április 28-án' 9,30-tól az endrő

di vásártéren. Kutyás-, lovasrendőr- ,
, cselgáncs-, kommandós-, motoros
, technikai bemutatók!

Mindenkit szeretettel várunk!
A Rendőrség napja c. ,rendezvé

nyen a köüeműködők a vándorkupa
.mellett értékes díjakat nyerhetnek.

Aváros általános és középiskolás
tanulói részére - a közbiztonság ér
dekében - kerékpáros elméleti és
gyakorlati versenyeket rendeznek.

A Rendőrség-napja e rendezvénye
április 24-én lesz az endrődi ligetben.
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Szép nzagyar beszéd
ASzép magyar beszéd c. rr.egyei verseny döntője Gyomaend

rődön volt 1996. március B-án. A 617. Sz. Ipari Szakmunkás
képző- és Cipőipari Szakközépiskolában rendezett megmozdu-

lást dr. Kutas Ferenc úgy jellemezte, hogy az iskola dicséretére
válik ajól megrendezett esemény. Azsűri tagjai voltak: Bernát
né Butsi Erika, Kner r. Gimánzium Gyomaendrőd; Petri Mik
lós, 635. Sz. Ipari Szakmunkásképző Békéscsaba; Hajdú Lász
ló, 617 Sz. Ipari Szakmunkásképző és Cipőipai Szakközépiskola
Gyomaendrőd; dr. Kutas Ferenc, Vajda Péter Gimnázium Szar
vas tanára és megyei szaktanácsadó.

Agimnáziumi és szakközépiskolai tanulók versenyében elért
eredmények:

1. Szente Éva - Békéscsaba, evangélikus gimnázium', IV/3. C
2. Szabó Ágnes - Békés, Szegedi Kiss István ReL Gimnázi

um, IV/A
3. Tóth Beatrix - Békéscsaba, Széchenyi r. Közgazdasági és

Külkereskedelmi Szakközépiskola IIIIF (lásd képünket)
Aszakmunkástanulók helyezései:
1. SZqtmári Éva, Békéscsaba, 635. Sz. Ipari Szakmunkásképző
2. Szűcs Gábor, Békéscsaba, 635. Sz. Ipari Szakmunkásképző
A megyei döntőn jól szerepeltek részt vesznek az április vé-

.gén Győrben rendezendő országos megmérettetésben. .

Tücsök és csudabogár ·Tücsök és csudabogár ·Tücsök és csudabogár

Hol a tavasz?
Tavaszváróban

március közepén
Ahó még nagy foltokban tarkítja az ut

cáinkat, tereinket. Márk zenehallgatással,
sétálgatással múlatja az időt, közben na
gyon várja már a nyarat. Ha sok pénze len
ne, eltűnne Gyomáról és nagyvárosban
élne legszívesebben, mondjuk Szegeden,
vagy Budapesten... Zenekarba is szíve~örö

mest elmenne gitározni és énekelni. Ez
zel az a gond, hogy előbb meg kellene ta
nulni jobban a nevezett hangszeren és
csiszolni énekhangját. Bár manapság ez
nem mindig kritérium...

Amíg eljut az áhított szintre a zenélés
ben, addig minden vágya eljutni Hanno
verbe, a 3 napos Káoszfesztiválra, amit au
gusztus közepén tartanak majd...

Szórakozás, óh...
A világító reklámtáblát 1995 nyarán

szerelték fel a Kner r. Gimnázium tan
boltjának utcai falára a Hősök útján. A
csinosítás, megkapóbb arculat kialakí
tása céljából már hál' Isten több üzlet
és vendéglátóegység is szívesen hasz
nálja a hasonló világító portálokat, már
kareklámokat. Nem vélelenül s.okat
"dob" az efféle vendégcsalogató az üz
let megjelenésén. Ezt a táblát mégis
soknak tartotta néhány jókedvű cimbo
ra, mert a felszerelést követően két hó
napot sem élt meg ez a kóla tábla. Igaz,
kétszeri próbálkozás után sikerült ilyen
"szép'! eredményt elérni. Civilizáltság
volt... van!

Graffiti?
Sok csodálatos graffitit láttam már szer

te Európában. Sajnos ehhez hasonló ron
dító förmedvényt is. Vannak, akik (sze
rencsére kevesen) kényszert éreznek trá
gársággal betelíteni bármilyen szabad fal
vagy kerítésfe!ületet, ha ilyenre rátalálnak.
Előszeretettel kapják elő a krétát, spraydo
bozt, kést, vagy bármit, amivel "művészi"

igényüket kiélhetik, leginkább maguk és
hasonszőrű értelmi szinten lévő társaik
szórakozására. Az eredmény ismert. Kér
dés és kérés: nem lehetne-e törvényesíte
ni az ilyen izgága, viszkető kezű alkotók
működését? Mondjuk stílusos, elfogadha
tó színes graffitikkel, falrajzokkal lépné
nek a közönség elé a szabad és válóban
sokhelyütt csúnya, rideg falakon, keríté
seken?
(Együttműködés iskolákkal, intézmé

nyekkel, satöbbivel, ahol van szabad és be
tölthető terület számukra.) ,A..z energia ne
vesszen kárba, inkább hasznos(abb) ered
ményt szüljön!
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Artatlan rémálmok

Biró

tam vállalni Szegeden a Miss Saigon c.
pordukcióban, Kerényi Miklós Gábor
rendezésében.

- Milyen szakmai segitséget kapsz a
társulattól?

- Például Dénes Piroska figyel és se
gít engem. Vagy volt szerencsém most
harmadszor egymás után Jancsik Fe
renccel játszani, akit nagyra tartok és so
kat tanulhatok tőle.

- Hogyan tanulod aszöveget?
- Sokáig úgy tanultam, hogy rá-

mondtam magnóra és visszahalIgattam.
Aztán rájöttem, hogy sokkal eredménye
sebb a súgóval apróbákon...

- Megitélésed szerint milyen a szin
ház műsorválasztása?

- Mostanában főként a zenés műfaj,

a könnyedség vonzza a közönséget, ez
tény. Véleményem szerint ott lehetne
talán javítani ebben, hogy a zenés és
nem zenés vígjátékok terén lehetnénk
egy picikét igényesebbek. Gondol6k itt
például Molnár Ferencre, vagy Moliére
vígjátékaira .... (mint lehetőség). Fő

szempont azonban, hogy mi az, ami
vonzza a publikumot, de színvonalas is
legyen...

- Egy érdekes, emlékezetes sztorid?
- Rémálmaim vannak, ami azt mond-

ják természetes. Azt álmodom, hogy ké
sésben vagyok, miközben a jelenetem
már megy a színpadon... Egyszer a Kavi
ár c. darabban kisebb bonyodalmat oko
zott egy szócserém. Aszövegem helyett,
ami így hangzik: "Cili nagysád, legyen
nyugodt, Tivi bácsi ártatlan... !" - ezt
mondtam: "Cili nagysád, legyen ártat
lan... merthogy Tivi bácsi is ártatlan..."

- Magánéletedben, a szinházon ki
vül mivel töltöd a szabadidődet?

- Néhányan összeáll unk és utazga
tunk az országban előadásokat nézni.
Ebből is tanulunk. Aztán szeretek olvas
ni is. Itthon a kertben segítek, amit tu
dok. A család telkén, a Socó-zugban jó
víz mellett lenni, de a pecabot nem
vonz ... (!) A tévében is vannak kedvenc
műsoraim.

- Sok sikert és tapasztalatokban
gazdag eredményes szezonokat kivá
nunk!

Rendre feltűnik városi ren·
dezvényeinken, ahol általá·
ban verset szaval, sokak sze·
rint kiválóan. Az is ismert,
hogya békéscsabai Jókai
színházban, a világot jelentő
deszkákon áll estéről estére
a közönség elé mint - tulaj·
donképpen - pályakezdő, fi·
atal színész. Hogy kissé job·
ban megismerjük, ismerteb·
bé tegyük, alkalmat keres·
tünk egy rövid beszélgetésre
Kiszely Zoltánnal (26)

ni - és jól. Példaképemnek is nevezhet
ném Haumann Pétert. Szerintem ő mind
egyik műfajban otthon van.

- Szivesen állnál kamera elé?
- Természetesen filmeznék is, de in-

nen a Viharsarokból ez sajnos ritkán meg
oldható vágyálom... Nem is tartok még
ott, hogy egyáltalán számba vegyenek.
Ezért is célja mindenkinek, hogy Buda
pestre kerüljön.

- Anyagilag mit jelent a Jókai szin
házban játszani?

- Agázsiból csak nagyon beosztva le
het kijönni. Azt szokták mondani, hogy
ez az a pálya, amit nem pénzért csinál
az ember... Ezért nyaranta munkát szok-

Beszélgetés Kiszely Zoltánnal
Szívesen filmeznék..

- Milyen a viszonyod a versmondás
hoz?

- Nagyor szeretem, mindig is szeret
tem a verseket. Ezzel próbálkoztam
először a pódiumon. Azonban az nagy
kihívás volt, hogy meg tudok-e felelni
más műfajnak is e mellett. Önmagában
versmondóként egyébként sem lehetne
létezni.

- Mióta közlekedsz a művészbejárón

Békéscsabán?
- Szerződésben 1992. augusztus 25

től, de '92 márciusától már dolgoztam
ott - külsősként. Főiskolát nem végez
tem, bár minden évben felvételiztem.
Nem jött össze.

- Milyen volt a fogadtatásod a szin
háznál? Milyen feladatokat kaptál?

- Nagy szerencsém volt. Amikor én
odakerültem, akkor fiatalember csak én
voltam. Az első darabban, amiben szín
re léptem, a Légy jó mindhaláligban, egy
szobafőnököt alakítottam. Mikor látták,
hogy nem vagyok talán annyira rossz,
rám bíztak további kisebb, majd nagyobb
szerepeket. Most már nagyobbakat is.
Ebben az évadban aPresser-féle Pop
fesztiválban egy igazán jó szerepet kap
tam. Ez után a Szabin nők elrablásában
egy fiatal, hősszerelmes színészt játszot
tam énekelve, táncolva. Utána a Fényes
Szabolcs-Csiky Gergely Kaviár c. zenés
vígjátéka jött. Ebben szintén egy hódító
fiatalember voltam. Most kezdjük pró
bálni a Rózsák szerelme c. rock-musi
calt, Jusztics Mátyás - Makai Pál mun
kája. Ebben éneklem a szinte végig da
lokból álló diák szerepét.

- Hogyan érzed magad a Jókai szin
házban?

- Köszönöm jól. Egyrészt azért is,
mert eddig jól alakult a sorsom, bár nem
tudom, mit hoz ajövő, milyen darabok
ban, milyen szerepeket kapok majd.
Ezenfelül egy nagyon jó hangulatú kö
zösség tagja vagyok, ahol sok a fiatal is.
Nemrégen volt igazgatóválasztás. Újabb
három évre Konter Lászlót - Jászai-dí
jas - (most kapta) választották meg.

- Van-e szerepálmod, elképzelésed?
- Nincs kialakulva... Én azt szeret-

ném, ha sokféle karaktert tudnék játsza-
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Apri/i5i bolondságok
Atársasági élet hírei. Hirdetések. (fele sem :gaz!)

Hívei körében búcsúztatták a gyomai vas
útállomáson a Szó-Beszéd főszerkesztőjét.

Boszniába indult tudósítani, látni a béke
első jeleit. ,,A háború nem érdekelt, utá
lom az erőszakot, az uszítás t.." - mond
ta. Aszerkesztő álma most valóra vált, hisz
régi vágya: Bosznia. Hosszan integetett az
ablakon át, és rejtélyes mosolyát küldte a
búcsúzóknak.

"Féltem őt" - mondta egy fiatal hölgy,
feltehetően rajongója. "Miért is kell neki
mindenáron Bosznia... ?" A polgármester a
sínek felszedését javasolja a MÁV-nak.
"Szeretném megakadályozn i, hogya szür
keállomány legjobbjai itthagyják települé
sünket...!" - nyilatkozta dr. Frankó.

* * *
Tudósítónk részt vett városunk kiemel

kedő rendezvényein - így a különböző

társasági vacsorákon, mulatságokon is.
Hogyan érezte magát néhány ismert sze
mélyiség, ez után érdeklődtünk.

Tímár Vince vállalkozó: "Nézze, mennyi
tombolajegyet vettem... , de a libát már me
gint a polgármester nyerte!"

Mi a véleménye erről a polgármester
nek?

"Kedves meglepetés volt! Két hét alatt
két liba... ! Az utóbbi a szakértők szerint
gúnár volt. Féltem is tője, nehogy
megcsípjen. Csak a boncoláskor derült ki,
egy kicsit sok a tojása. Erre mondják, hogy
nem az a lényeg, hogy kan a galamb, ha
nem az, hogy tojjon ... !" - vélekedett a
polgármester a történtekről.

* * *
Dezső Zoltán a parlamentbe készül?

Igaz-e, hogy a népszerű fideszes meg sem
áll aparlamentig? - kérdeztük Rau Kati
kát, feleségét, a népszerű főkönyvelőnőt.

"Ahhoz nekem is lesz néhány szavam... !
Zolinak el kell döntenie, bír-e ennyi fela
datot. Egész nap a bolt, este a Falóban, az
tán ott a pártja is ... Az elnöki, a tagsági, a
titkári feladatok, most még hozzá az orszá
gos gondok is!? Döntenie kell köztünk
vagy köztem a helye!" - fejezte be nyilat
kozatát a lobbanékony menyecske.

HíREK
Nagyobb mennyiségű Pi-vizet vontak ki

a benzinből. "Szeretnénk olcsón, jó ivóvíz-

hez juttatni a várost a jövőben. A benzin
hez vizet is adunk! Jöjjön hozzánk! ...Ben
zinkút."

* * *
Fel kellene szántani a volt L sz. iskola

udvarát! A pénzügyi bizottság elnöke, Ka
tona Lajos szeretné megművelni a nagy
udvart. ,,Az összevonás nem lehet kudarc
- mondta. - Jó termésre számítok, a
mezőgazdaság talpra állt." Kovács Béla
képviselő úr más véleményen van. Úgy is
mint pedagógus inkább fiatal tanítónők be
vetését támogatná... "Kézzelfoghatóbb az
eredmény..." - vélekedett huncut moso
lyáva!. A vita lapzártáig nem dőlt el.

* * *
"Találkozásaim Leninnel!" "Van-e élet a

halál után?" Élménybeszámoló és beszél
getés Dávid István képviselővel az
Öregszöllői Művelődési Házban április 5
én este 17 órától. Mindenkit szeretettel vár
a rendezőség!

* * *
Lóvasút építését tervezi hosszú távon az

önkormányzat. Akét lóerős régi omnibusz
a kirendeltség és a gyomai városháza kö
zött közlekedne. Minden megállóban friss
zab, széna vámá az érkező állatokat. Egyes
utasok kedvezményeket élveznének: kis
katonák, nyugdíjasok ingyen vehetnék
igénybe.

* * *
Egy kolozsvári csodadoktor rendel két

napon át az endrődi Közösségi Házban. A
bosnyák származású erdélyi menekült régi
erdélyi kópéságokkal gyógyít! Mint hallot
tuk, egyik legrégibb receptje így hangzik:
"Kopaszságra jó hírt, ragyájára lózsírt!"
Rendel április 15-l?-ig naponta 8-ID-ig.

* * *
A polgármesteri hivatal engedélyeket

adott ki az ismert futballmenedzser hí
res fehér kőoroszlánjainakáthelyezésé
re. Balázs Imre képviselő javaslatára a
jövőben az endrődi focikapukat már ezek
a ritka állatok támasztanák... Valach
doktor javaslata: a fehér szőrű albínókat
helyezzék védettség alá. Jó lenne szapo
rításuk a holtágak mentén! További vi
ták várhatók. A kisgazdák inkább a mar
haállomány szaporításában segédkezné
nek.

***
Új szolgáltatással bővül az endrődi ki

rendeltség. Szombaton és vasárnap déle
lőtt 9-Il-ig táviratfelvétel is lehetséges
lesz igény szerint.

* * '"
Lovasrendőrképzés indítását fontolgatja

az ipari iskola. A profilváltáshoz a BM en
gedélye is szükséges lenne. A lovakat Szar
ka Zsolt, az ismert lótenyésztőbiztosítaná.

'" * "'
Új nevet kap a ZsortÁruház. Úgy tudjuk,

egyesült a Hőtermmel. Zsőterm néven a
jövőben pedikűrözés is szerepel a szolgál
tatásai között.

RENDŐRSÉGI HíREK
Faültetésre készülődő csoportot leple

zett le a polgárőrség péntek éjszakai por
tyázásán.

HIRDETÉSEK
Vegyen tőlem! Játsszon az enyémmel!

Totót-Iottót nálunk! Szerencsjáték Rt.
Újságok, léggömbök, női csecsebecsék

Bak-tó\!
Hosszú a haja? Levágjuk. (Hús gmk)
Dísznövények, fűzfák, épületek oltását

vállaljuk (Tűzoltóság Timár Vincénél.)
Elmarad a szúnyogirtás?!
Szúnyoghálót, h<ijhálót, pókhálót 

kis- és nagytételekben - Poharelectől.

Legszebb álmából télen-nyáron feléb
resztem!

Hirdessen hát naponta Cziberével!
Kifestjük, megpatkoljuk - hozza hoz

zánk tojásait! Csak két napig tojásfestés a
Gazdaboltban. Húsvéti meglepetések!

Nálunk ihat titokban! Úgy érzi majd ma
gát, mint egy hintalóban! Várjuk a Faló
gyorsétkező és videokölcsönzőben!

Színes apró nyuszi tojásokat tőlünk!

Most olcsóbb - most apróbb! Áfész a la
kosságért.

RENDKíVÜLI HíREK
A legelső endrődi Gyomán telepedett le!

- állapította meg a Gyomai Baráti Kör
néprajzi szekciója.

Ha elolvasta, ne feledje! Április van - jő
a fecske!
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Edesanyák
Ha copfos kis barna vagy, ha szöszi és

rosszcsont, a Mamádnak akkor is Te vagy a
legkedvesebb, a legdrágább. Visz a kerékpá
ron, a háta mögé bújva szemléled a világot
és boldog vagy, mert az Anyu közelében le
hetsz. Ő az, aki megvéd, Ő az aki vigyáz
rád. Rád, a szeme fényére.

Vigasztal, öltöztet, felnevel, miközben ész
revétlenül megtanulod a legszebb szól: Édes
anyám'

Ha beteg vagy ápol, veled együtt szenved.
Ha kudarc ér, Őt is kudarc éri. Ha boldog
vagy és nevetsz, Ő még boldogabb. Észre
sem veszed, és múlik az idő. Felnőtt leszel,
boldog vagy boldogtalan, Ő mindig veled
lesz, melletted áll. Közben megőszült, az
arca, keze megráncosodott, de a szemei, a
mosolya a régi, és a szíve most is csak érted

Megéri-e disznót
tartani? 7. oldal

Gyermeknapi
előzetes 4. oldal

Sokszeretette[
kjjszöntjük

az édesanyákat!

5.. oldal

A kormány is ludas..
Beszélgetés Czibulka
alpolgármesterrel 3. oldal
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) testületi ülésről 2. oldal l
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dobog. Csak Ő ne legyen beteg soha, csak Ő
éljen még kicsit, imádkozol, kéred a Jó Is
tent, hogy Óvja Őt, a drága Édesanyát!
Ő megöregedett, lassan te is, de te szá

mára csak kislányom, kisfiam maradsz
örökké.

Drága Édesanyák!Köszönet mindenért. Az
első megtanított szóért, minden simogatásért,
minden mosolyért, minden értünk ejtett köny
nyért! Köszönjük, hogy Ti mindig megbocsáj
tók voltatok és vagytok. Köszönet a végtelen
szeretetért. Mert ez aszeretet a legnagyobb, a
legszentebb érzés, amit ember valaha is em
bertől kaphat. Sohasem tudjuk visszaadni,
csak próbálkozunk. Köszönjük, hogy vagytok
nekünk, hogy voltatok értünk, a gyermekei
tekért. És akik már nincsenek itt, bennünk él
tek örökké. Hiányotok pótolhatatlan.

Édesanyák! Köszönünk mindent, köszönet
mindenért.
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- Nem véletlenül, de újból és újból megkérdezem, hogy áll az
ivóvízügyünk?

- Érdeklődését természetesnek találom és fontosnak tartom,
hogya lakosság minden ivóvizet érintő kérdésről érdemi tájékoz
tatást kapjon. Polgármesterré történt választásom idején megígér
tem, hogy tőlem telhetően mindent el fogok követni azért, hogy si
kerüljön egészséges ivóvízhez juttatni a várost. Folyamatosan részt
veszek tárgyalásokon, egyeztetéseken. Nagyon fontos diplomáciai
feladatnak tekintem, hogya médián keresztül szinte országszerte
a csapból is a gyomaendrődi ivóvíz ügy folyjon. Úgy érzem, ez si
kerül. AMagyar Rádió Szegedi Stúdiója után a Kossuth rádió mű

sorában is megszólalhattam. Ennek visszhangjaképpen a Népsza
badság tudósítója is megkeresett, és sikerült országos napilapban
is panaszkodnunk erről a nem kis gondról. Tegnap a Magyar Tele
vízió volt itt és forgatott beszélgetést a témáról az ÁNTSZ és a Bé
kés Megyei Vízmű Rt. vezetőivel és velem, majd kivittem a stábot a

Elfogadta a t. testület egyebek között az alábbi napirendi ponto
kat.

Ahonfoglalás 1100. évfordulójának emlékbe foglalásáról és a mil
lecentenárium alkalmából adományozható kitüntető elismerés ala
pításáról. "...Amúltunkból merített erő, a szabadságunk és függet
lenségünk a legdrágább kincsünk. Óvjuk, vigyázzuk és továbbad
juk a jövő nemzedékeinek."

,,A millecentenárium alkalmából a város intézményeiben huza
mosabb ideje kiemelkedő teljesítményt elért közszolgálati alkalma
zottak, továbbá az önkormányzati intézményi ellátás javításához
jelentős mértékű anyagi vagy természetbeni támogatást nyújtó sze
mélyek elismerése érdekében ez alkalomra szóló kitüntető emlék
lapot alapít." A kitüntető emléklapból 15 db adományozható, en
nek adományozását a polgármesterre ruházzák. A"díszpolgári" cím,
valamint a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett-el járó pén
zösszeg biztosítása ez évben veszélybe került az önkormányzat igen
nehéz anyagi körülményei miatt. ,,A pénzjutalom elhagyása a ki
tüntetés erkölcsi súlyát növelné".

Hosszas vitát eredményezett a bölcsőde üzemeltetéséről határo
zó napirendi pont. Abölcsőde megszüntetése vagy életbenhagyása
körüli argumentumokban elhangzott például: Katona Lajos: "Ezt
a nagy intézményrendszert nem tudjuk fenntartani, a tényekkel
szembe kell nézni. Annyi intézményt tartsunk el amennyire szük
ség van... Lehet, hogya bö!csődét egyedül elbírnánk, de összessé
gében valamennyi intézményeinket nem. Nem biztos, hogy a város
"meg fog halni", azonban egyházi vagy karitatív szervezetek fe!vál
lalhatnának bizonyos intézményeket, pl. a bölcsődét..."

Apolgármester: "Nem látok karitatív szervezetet, vagy akár pár
tokat sem a városban, amelyek ilyet felvállalhatnának."
Dezső 2.: "Pénzt kell adni vállalkozónak erre, hogy csinálja meg.

Alétszámcsökkentést megoldja a vállalkozó..., de legyen bölcsődei

ellátása a gyerekeknek. Más települések jó ötletét hasznosítani kel
lene."

R. Nagy J.: "Kétséges, hogy lenne-e esély vállalkozásba adni,
lenne-e megfelelő jelentkező .. ."

Dávid 1.: "Én támogatom a bölcsődét, mert várok még unokát...
Nem megszüntetni kellene, mert ez a lakosság érzelmére is hatna."

Hangyáné: "Mindenképp dönteni kell, a hónapok óta húzódó bi
zonytalanságokat megszüntetni. Ha megszűnik a bö!csi, azzal a fe
lelősséggel szülő anyákat büntetjük, sőt a magyarság jövője is ve
szélybe kerül."

Holler melletti "ingyen" termálkifolyóhoz, nézzék és vegyék fel, ho
gyan hordja a lakosság haza az iható vizet. Remélem, ezek a ripor
tok eljutnak azokhoz az emberekhez, akik majd döntenek rólunk.
Annak ellenére, hogy az egyik helyi sajtótermékben mindent elkö
vetnek, hogy lejárassák az ivóvízügyben történő fáradozásaimat, re
mélem, sikerülni fog, és akkor én - mindenki mással együtt aki
itt él és ezt a rossz vizet issza - boldogan fogadja majd a sikert,
hogy lesz jó ivóvizünk. Azért egy jó részeredmény már van. 18-án
kaptam a Belügyminisztérium államtitkár-helyettesétől egy leve
Iet, melynek lényege a következő: a kormány elfogadta az ivóvíz mi
att benyújtott pályázatunkat, azt támogatja, és az 1997. évi költség
vetés tárgyalásakor - ősszel - a Parlamentnek kell döntenie men
nyi pénzt ad erre. Ezért tartom fontosnak, hogy még hónapokig or
szágszerte újság, rádió, tévé beszéljen erről. Meggyőződésem, hogy
ezzel nyomást tudunk gyakorolni a döntéshozókra. És akkor 1997
ben megkezdődhet a beruházás.

Végül Dávid képviselő javaslatára név szerinti szavazáson a kö
vetkezők szavaztak a négy lehetséges határozati variáció közül arra,
amely szerint "a város a bölcsődét szűkített létszámmal (7,5 fő) to
vábbra is önkormányzati intézményként működteti. Agazdálkodá
si feladatokat a pénzügyi csoport látja el július l-jétől. Az intéz
mény szabadon levő részeibe más gyermekintézményt költöztet":
Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, dr. Fran
kó Károly, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Ma,git, Kovács
Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy János, dr. Szendrei Éva,
Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András. A megszüntetés mel
lett dr. Kovács Béla, Katona Lajos voksolt.

- Hogyan fo,qadta a bölcsőde vezetője a döntést? - kérdeztük
az elfogadást követően Bela Imrénét.

- Már rezignáltan, hiszen az eltelt feszült időszakban minden
féle érzelmi ponton átestünk. Mégis megkönnyebbülést, megnyug
vástjelent bizonyos mértékig. Jólesett az, hogy szakmai szempont
ból is jól minősítették munkánkat. Ennek ezután is igyekszünk
megfelelni.

Megközelítően nagy vitát kavart a Városi Gondozási Központ mű
ködési feltételeinek áttekintése. Itt az öregszőlői és a nagylaposi
Idősek Klubjának megszüntetését célzó határozati javaslatot egye
lőre visszautal ták a bizottságnak további kidolgozásra. A Blaha, a
Sallai úti és a Mirhóháti utcai Idősek Klubját viszont május l-jétől

megszüntetik. Aszociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás a Mir
hóháti utcából történik majd. ABlaha úton csak az Idősek Ottho
nát működtetik tovább. Csak nappali alapellátás lesz ezután a Fő

úti Idősek Gondozóházában. Innen áthelyezik az ellátottakat az Idő

sek Otthonába. Ezentúl még csökkenteni kell 9 fővel a dolgozói lét
számot is.

A Liget fürdő üzemelhet! Ennek legszűkebb feltételét biztosítja
az önkormányzat 410 ezer Ft-tal, ami a nyitáshoz szükséges. Ezt
az összeget, mivel ez működési "kö!csönként" kezelendő, a fürdő

visszatéríti a befolyó bevételeiből. Azonban további vizsgálódások
szükségesek a fürdő üzemeltetését biztosító feltételek, a foglalkoz
tatottság felmérése érdekében, valamint: esetleg más alapon törté
nő múködtetésének feltételeit meghatározni.

Nem támogatják a nagylaposi Idősek Klubjában óvodai csoport
indítását az alacsony gyermeklétszám és a magas költségvonzatok
miatt.

Részben elvetették aNagylányiskola - Blaha Ll. ll. - a Körös
Thermái Hotel Rt.-be apportként történő átadását 500 OOO Ft ér
tékben. Az épületet nyilvános árverésen értékesítésre hirdetik meg.
Amennyiben fél évig ez nem történne meg, akkor újra tárgyalnak
az apportálásról.
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A kormány felelőssége
zííkülő per pektíva

BESZÉLGETÉS CZIBULKA GYÖRGY ALPÜLGÁRMESTERREL
Az 5. sz. választókerület egyéni kép

viselőjeként, az Iposz-Béke VT támoga
tottságával választották be a képviselő

testületbe az 1994. dec. ll-i önkor
mányzati választásak alkalmával Czi
bulka Györgyöt.l996 áprilisától került
az alpolgármesteri posztra.

- Mint alpolgármester miként látja
a testület munkáját?

- Nagyon meg van kötve kezünk
lábunk. A pénzügyi korlátok behatá
rolják a működési lehetőségeinket.

Sürgős teendőkre alig jut pénz, pl. jár-
l dajavítások stb. Úgy látom, úgy érzem,
hogy a testület eléggé széttagolt. Min
denki saját területének önös érdekeit
próbálja kicsikarni, hogy azok valósul
janak meg... Azt tapasztalom, hogy né
hány embernél sok a személyi sértő

döttség is. A testületi munkában sze
rintem sok az ötletszerűség. Bár ai
idén már kialakult egy jó irányú ter.
vezettség. Az intézmények takarékos
ságát célzó átvilágításokra gondolok,
ami most folyik. Visszautalnék itt egy
újságcikkre: mi nem tudjuk elherdál
ni a város vagyonát és nem is akarjuk.
Szeretnénk jól működtetni a várost,
de ennyi pénzből nem lehet. Mert mit
ért az említett írás azon, hogy amikor
volt pénz, akkor azt az előző testület
beleölte például a szennyvíztisztítóba?
Hiszen egy normális városnak normá
lis jelensége, hogy ezzel rendelkezik,
és nem az utcára engedik ki a trágya
lét, mint ahogy azt ennek ellenére na
gyon sokan teszik. Avégrehajtás terü
letén például a közterület-felügyelők

sem állnak a helyzet magaslatán. Elég
lenne csak "nyitott" orral az utcákon
sétálni ... Minden rendelet annyit ér,
amennyit meg tudunk valósítani be
lőle.

- Mit tenne másként, mit valósita
nameg?

- Hogy máshogy tudjunk valamit
tenni, ahhoz Montecuccoli óta három
dolog kell: pénz, pénz és pénz. Nagyon

ésszerűen kellene felhasználni azokat a
lehetőségeket, amelyek rendelkezé
sünkre állnak. Nem mindenáron
megszabadulni minden vagyonunktól,
inkább a meglévőt hasznosan kellene
forgatni. A költségvetési hiány sajnos
olyan mértékű, hogy amihez lehet, hoz
zá kell nyúlni. Ha lenne pénz, akkor én
a fürdőt szeretném normális keretek
között üzemeltetni, a feltételeket meg
teremteni. Aztán a gyerekekkel foglal
kozó intézeteknek mindenáron több
pénzt adnék. Egyik ok az, hogy az álta
lános és középisolák pénzhiány miatt
nem tudják délutánonként a gyereke
ket lekötni. Ez odavezet, hogy az utcán
csellengőgyerekek egymást nevelik fél
re, és ez a deviancia magját hordozza
magában.

- Mi a véleménye a kormányzat
munkájáról?

- Az a munka, amit ott végeznek, az
mindenre jó, csak az önkormányzatiság
elősegítésére, fellendítésére nem. Min
den beszűkíti a mozgásterünket...
Nemcsak a pénzről van szó. Az a hoz
záállás, amit velünk szemben tesznek. .. !
Nem fogadhatom el a kormány munká
ját. Milyen kormány az, amelyik szoci
alistának vallja magát, azonban ilyen in
tézkedéseket, döntéseket hoz?!

- Hogyan tudná a testület a lakos
ság jó szándékú figyeImét meg-, vagy
visszaszerezni?

- Talán úgy, ha szimpatikus dolgo
kat műveIne a testület. Minket a lakos
ság választott meg érdekeik képvisele
tében. Én nem érzem, hogy elszakad
tam volna ettől. De az gond, hogy ami
kor meghirdetünk egy lakossági beszá
molót, akkor nem jön el, csak egy vagy
két ember. A testületi vagy bizottsági.
üléseken is nagyobb lakossági érdeklő
dést várunk, hiszen róluk, a lakosság
róI van szó ... Afiatalok bekapcsolódását
is szívesen látnám. A közéletet komo
lyabban kellene venni mindenkinek.

- Milyen hobbija van, mivel tölti a
szabad idejét? -

- Egyre kevesebb a szabad időm,

mert a város éle.tével többet kell foglal
koznom. De ez nem csak testületi és bi
zottsági üléseketjelent. Szeretem a ke
vés szabad időmet aktívan, feltöltődés

sei jól kihasználni. Horgászattal, va
dászattal, de házi barkácsolással is. Sok
mindent saját kezűleg csináltam meg a
lakásunkban. Szeretem a Körös-völ
gyet, a természetet. Sok embernek
mészárlásnak tűnhet a vadász tevékeny
sége, de amellett, hogy mi lelőjük a va
dat, nagyon tiszteljük és óvjuk, védjük
őket. Van egy értelmes vadászkutyám,
magyar vizsla, neve Betti, még moso
lyogni is tud. Mikor vadász lettem, ak
kor eldöntöttem, hogy lesz kutyám,
mert "fél a vadász kutya nélküL" Van
két csodálatos unokánk, a szemünk fé
nyei. Nagy szeretettel figyeljük őket.

- Milyen kivánalma legyen sikeres
mandátuma lejártával?

- Ez a kis poros város - amit mi an
nak titulálunk - az elkövetkezendő két
évben tudjon annyit fejlődni, hogy pár
évtized múltán is büszkék lehessünk a
mostani munkánkra és elmondhassuk,
hogy ami kezünk munkája is benne van.

- További eredményes munkát!

BK
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Ezt az oklevelet kapta Adám Józsefné a véradó mozgalomban kifej
tett munkásságáért. Köszönet azok nevében is, akiknek életét sikerült
megmenteni a kimagasló szervező- és véradó tevékenységével. Vala
mennyiünk előttpéldaként lebeghet elhivatottsága!

Agyomaendrődi szeméttelepen tűz ke
letkezett. 3 fő kivonulásával igyekeztek
megfékezni ezt április 8-án.

A Körösladányi úton, ahalmagyi rész
nél avartűzhöz vonultal; ki 5 fővel IQ-én.

lO-én újból lángra kapott a szeméttele
pen az éghető lim-lom. 5 fő kivonulása kel
lett az elfojtáshoz.

ll-én a Micsurin utca egyik lakása fgett.
Avillanyoraszekrény valószínűleg zárlat
következtében kapott lángra. Nagylaposon
lakástűzhöz hívtá~ ki a tűzoltókat. Mire
kiért az 5 fő, addigra eloltották a lakók.

A nagy érdeklődésre való tekintet
tel Gyulán, a Dürer-teremben folyó
Békés megye sporttörténete kiállítás
- amin Gyomaendrőd is méltókép
pen részt vesz - nyitva tartását má
jus 12-ig meghosszabbítják.

Tűzoltósági hírek

GYERMEKNAPI'ELŐZETES
Majus 12-én 14 órától Ali bohóc vi

dávl', ze~és szóra~oztat6 ~űsoridesz
látható a sportcsarnokban, sok-sók aján
dékkal, vetélkedővel. A műsorban Ali
bohócot, mint kitűnő artistát, játék- és
mókamestert, Magyarország egyik leg
sokoldalúbb, legké~zeftebb bohócát is-

, .
merhetjük meg. Vendég lesz a bohócis-
kola tehetséges csapata. Aműsor támo':
gatója a Kner Nyomda Rt. A belépő ára
100 Ft. .

'A gyomaendrŐdi tinik kívánságára ~
nap 20 órától a'Tankcsapda koncertje'
lesz haliható és látható. Ide a belépő 40Q
Ft. Jegy~k kaphatók a Városi Sportcsar
nokban..Mindenkit szeretettel várunk!
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lődési Központban, vagy Szetteli Bélá
nál.

A kiállítás támogatói voltak: Kner
Nyomda Rt., Hőterm, Thermix.

Honti Péter és Horváth Gergő Buda
pestről, a Láng Művelődési Központ kis
vasút-modellezői arról beszéltek, hogy
a kiállítás érdekessége volt egy olyan te
repasztal, amely moduldarabokból áll
össze, nemzetközi szabványok alapján.
A26 méteres asztalt az ország több pont
ján építik, amely rendszer természete
sen pontosan összeszerelhetően illesz
kedik egy egésszé... Ezzel nagy vasúti
üzemmódot is lehet modellezni. Magyar
országon ők kezdték el építeni ezt a
rendszert immár 4 éve. Már több klub és
személy is csatlakozott. (Pecsett, Szege
den, Szekszárdon, Veszprémben építe
nek részleteket.) Egyébként felhívták il,

figyelmet, hogy a valódi, meglévő állo
másépületet is "megmodelleznek". Épül
egy 10 méteres - Kispest - állomás is.
Gyomaendrődön 500 látogató tekintet
te meg a modeileket.

Az 1. Sz. Önálló Napközi Otthonos
Óvoda (endrődi rész) vezetője értesíti a
szülőket, hogy az óvodai beíratás

1996. május 28-tól
1996. május 31-ig tart,

reggel 7 órától délután 16 óráig.

Óvodába íratható az a gyermek, aki:
-1996. augusztus 31-ig,illetve
-1997. május 31-ig betölti a~: életévét(és a

szülei dolgoznak). '
Minden gyermeket a saját körzetébe kell beíratni.
Abeíratáshoz szükséges iratok:

- orvosi igazolás
- a gyermek személyi száma,

•

MODELLVASÚT
KIÁLLÍTÁS

.", .:
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'Április 19-21-ig működő kisvasút
modellek kiállítása volt a Katona József
Művelődési Központban. Ai érdeklődők

, köre a legfiatalabbaktól a legidősebbe

kig terjedt. Rácsodálkozhattak, belefe
ledkezhettek a sok érdekes modellsze
relvény futásába, a terepasztalon villódzó
fényekbe, a kivilágított szerelvények sza
bályos közlekedésébe, amelyek eleget
tettek az irányító jelzéseknek is. 7 terep
asztal különböző méretekben és 7 kiál
lítóvitrin telítette meg a termet. Kiállí
tók voltak: a Mavoe (Magyar Vasútmo
dell-barátok Országos Egyesülete) tag
jai Szegedről és Budapestről, aL~g Mű

velődési Központ vasútmodellezői, vala
mint Szetteli Béla gyomaendrődi ma
gángyűjtő.

Egy felhívás! Aki szeretne egy alakuló
gyomaendrődi modellezőklub aktív tag
ja lenni (hajó, repülő, autó, vasút), kér
jük, jelentkezzen a Katona József Műve-



1996. MÁJUS GYOMAENDRŐDI HíRADÓ 5

Néptáncában is él.a magyar ág
Gyomaendrődön nagy múltra visszate

kintő néptáncélet van. Olyan sikeres előa

dók, oktatók fordultak meg az együttesnél
mint Nagy Albert, Gyalog László, Putnoki
Elemér, ifj. Putnoki Elemér, Sára Ferenc,
Gaál László, Csapó Béla, Gózon Mihály,
Rau Katalin, Hankó-Faragó Emese, Juhász
Erika, Zombori Katalin.

"Az évek során fokozatosan nőtt az
együttes létszáma. Most ott tartunk, hogy
a zeneiskolai oktatásban mintegy 150
gyerek tanul táncolni, ehhez jön egy 30
fős aktív csoport az együttesben. Így 180
főre tehető Gyomaendrődön az, aki eb
ben a műfajban tevékenykedik. Minden
bizonnyal ez a létszám tovább növekszik
a következő években. Az elképzelésünk
az, hogy mihamarább «műsorkészre» ér
jenek a gyerekek" - kezdte Weigert

- László.

A fellépésekről,

meghívásokról
"A millecentenáriumi ünnepségsorozat

miatt is nő az elfoglaltságunk. Egyik leg
utóbbi programunk itt, Gyomaendrődön
volt a 617. Sz. Ipari Iskola, a SZAKE, a pol
gármesteri hivata! rendezésében tartott
néptáncfesztiválon, ahol sikereket köny
velheUünk el két fődíjjal. Amillecentená
riumi rendezvényeken kívül sok más mű
sorban is részt veszünk. Ilyen lesz példá
ul júniusban a Csaba-expo. Sorakoznak a
külföldi meghívások is, de itt rangsorolni
kell az utazásokat, mert csák azt fogad
hatjuk el, amelyiket finanszírozni is tud
juk. Például május elején Spanyolország
ba azért nem juthatunk el, mert a rende
zők által kért - egyébként szokásossá
váló irányzat -, nagyszámú és kötött élet
korú előadókból álló együttest nem tud
juk «kiállítani» és főleg utaztatni. Jobban
megfelelt volna számunkra egy kamara
csoport... (kisebb létszámú!)" - panasz
kodtak. Afellépésekért pénzt alig adnak,
legfeljebb az utazás költségeit térítik a
rendezők.

Az anyagi háttérről

Bevételeik főleg önkormányzati támo
gatásból képz.ődnek. Ennek egyik összete
'lője a zeneiskoiai támogatásra eső összeg.
Tagdíjat is szednek és szponzori támoga
tást is sikerül időről időre - egyelőre 
találni.

Megoldandó feladatok,
a problémák egy része

Afelnőtt-táncegyüttesnek és az utánpót
lásnak időnként szükséges új koreográfiá
kat kés'zíteni vagy megrendelni. Ehhez szer
vesen kapcsolódó gond az, hogya táncok
hoz illő eredeti vagy annak tűnő viselet is
kell... Ez így együttesen tetemes összeget
tesz ki. Néhány példával illusztrálva: a lá
nyok ruhái egyenként 8-10 ezer Ft-ba, a

fiúknak valamivel kevesebbe kerül. Aláb
beli viszont ezen felül 15-20 ezer forintot
is kitehet. Acipők, csizmák, papucsok azért
valam,ivel tovább tartanak, mint a ruhák, ez
némi vigasz. Így lehet az, hogy egy pár csiz
ma vagy cipő akár 4-5 embert is kiszolgál.
Azért is kell a koreográfiákban átgondoltan
válogatni, nehogy több táncos jusson ugya
narra.a pár lábbelire ugyanazon táncban...
Előfordul, hogy kölcsön kell kérni néha ci
pőt, csizmát a gondok áthidalására... Ha új
párakat csináltatnak, még akkor is dívik a
kényszernek is nevezhető szokás, hogy vé
gigjárják a települést régi parasztcsizmákat
felhajtani.

Az együttes életéhen jelenleg generáci
óváltás folyik. Afelnőttek egy része elke
rül Gyomaendrődről tanulni vagy dolgoz
ni. "A 14-18 éves korosztálytól várjuk
azt, hogy a táncegyüttes gerincét kiala
kítsák."

Vélemény, megítélés (elvárás)
Ajövő képe egyre sötétül. Egyre nehe

zednek a műköciési feltételek, ez sajnos
úgy van a kultúra minden termetén.·

,,A mostani rendszer szinte mostohagye
rekkéntkezeli a műfajt. Valamit ki kelle
ne találni - magasabb szinten - a kátyú
ból való kikerülés érdekében" - véli We
igert László és Gubucz Edit. Amagyar nép,
a magyarság kultúráját valamilyen formá
ban tovább kell vinni, ez nem lehet kétsé
ges. Erre egyik legmegfelelőbb eszköz a
néptánc.'

Eredmények, sikerek

"Mindenekelőtt fontosnak tartjuk jö
vőre részt venni és megfelelni az új mi
nősítés i rendszerben. Sikereink közül
időnként ki"emelkedik néhány, mint
például a.már említett itthoni március
végi néptáncbemutató. Itt zsűri minő

sítette azt a táncoskorosztályt, akik
részt vettek már, illetve bejutottak
országos gyermekszólótánc-Íesztiválra
is. Ez azért nagy szó, mert Gyomaend
rődről harminc év alatt senki sem ju~

tott ilyen pozícióba" - fejezte be We
igert László.



Részleteket közlünk a gyomaendrődi Kruchió Ilona
Tóth Sándorral, a Békéscsabai

Atlétika Club ve.zetőjével készített interjújából
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Tóth Sándor a magyar sport, ezen belül
is a magyar atlétika kiemelkedő képvise
lője, a Békéscsabai Atlétika Club vezetője.

Két versenyzője gyalogolt ~. barceloniai
olimpián: Rosza Mária és Illyés Ildikó.

- Pillantsunk vissza egy kicsit a múl
ladba: aktív verse!1yzőkéntmit sportoltál?

-Azatlétikával igazán csak 21 éves korom
után kerültem kapcsolatba. 21 éves koromig
fociztam. Ezután 800 és 1500 méteren, majd
3000 méter akadályon, 5000 méteren, végül
maratoni távon versenyeztem. Azóta is min
den évben lefutom a maratoni távot.

- A gyaloglás?
- Rossz élménnyel kezdődött. Klubtár-

saim, Kovács Károly és KorcsOk János kér
tek meg rá, hogy az országos csapatbaj
nokságon belül induljak velük egy csapat
ban. Kovács Károly harmadikként,
Korcsok János nyolcadikként ért célba, így,
ha én csak végiggyalogolom a távot, akkor
is megnyerjük a versenyt. Csakhogy en
gem kizártak akkor a versenyből a rossz
technikára hivatkozva. Nagyon rosszul
esett, mivel ráadásul a bírói döntés igazi
oka nem a rossz technika, hanem a klub
érdekek beleszólása volt. Ez teljesen elvet
te a kedvem a gyaloglástól.

- Az edzői pályafutásod hogyan kez
dődött?

- 25 évesen társadalmi munkában
kezdtem edzősködni, később mellékállá
súként, majd 1980-tól főállású edzőként .
dolgoztam. 1981-től vezetőedző, majd mi-

. után ónállóvá vált Békéscsabán az atléti
ka, ügyvezető igazgató lettem. 1985-től a
Magyar Atlétikaszövetség női gyalogló sza
kágának a vezetője vagyok.

'- Egy kicsit más vizekre evezve: mi a
véleményed, hogyan vélekedik a hazai
közvélemény a mai magyar atlétikáról?

- A nemzetközi atlétikában óriási kon
kurenciaharc uralkodik: 19 tagország van,
ráadásul bármikor feltűnhetszinte a sem
miből egy olyan versenyző, aki "végigve
ri" a mezőnyt; gondoljunk csak a futószá
mokra! Ez más sportágakra nem jellemző.

Amagyar közvélemény viszont nem isme
ri .ezt a konkurenciaharcot. Egy magyar
atléta 10-12. helyére csak legyintenek,
pedig nem kis dolog ilyen mezőnyben az
élbolyban végezni! Fejlettebb országokban
a közönség már akkor is örül, ha például
az ország maratoni futója egyáltalán vé
gigfutja a versenytávját. Tudják, hogy már
ez is milyen szép teljesítmény..

- Mi lehet ennek az oka véleményed
szerint?

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

- A média nem szentel elég figyelmet
az atlétikának. A legtöbb sportoló tudja,
hogy az atlétika alapsportág, ennek elle
nére Magyarországon nem így kezelik. A
média, s így rajta keresztül a közvélemény
is kizárólag egy-egy sportág eredményével
foglalkozik, s nem néznek a színfalak
mögé: azzal senki nem törődik, milyen volt
a mezőny, milyenek voltak a felkészülési
lehetőségek, mert sajnos felkészülési lehe
tőségeink is csekélyek a fejlettebb orszá
gokéihoz képest. Sőt! Az országon belül is
vannak különbségek a felkészülési lehető

ségekben.

- Mi lehet a megoldás?
- Szemléletváltoztatás. Ez azonban ne-

héz munka. Meg kell harcolni azért, hogy
elfogadják az atlétikát. Szerencsére váro
sunkban, Békéscsabán már érezhetőnémi·
elmozdulás, az atlétika egyre népszerűbb.

- Mostkészül a sporttöroény, gondo
lod, hogy ez segít valamit?

- Én olvastam a készülő sporttörvényt.
Anyagilag nem sokat fog javítani helyze
tünkön. Fontosabbnak tartom a sport min
denterületén a már említett szemléletvál
tozást. Amíg nincs elismerve a sport fon
tossága úgy az élsportban, mint a szabadi
dősportban, nehéz lesz az anyagi eszközö
ket megteremteni. Fejlettebb országokban
ez már működik: sok munkahelyen vizs
gálják felvételkor a fizikai alkalmasságot
is, munkahelyi tornákat vezetnek be. A
most Magyarországra települő japán cég
hozva hazája hagyományait élő példa lesz
számunkra.

- Ogy gondolom, sajnos mi még attól
messze vagyunk, hogy ez általánosságban
is elterjedjen hazánkban.

- Valóban. De nemcsak ez a gond. Egy
re kevesebb a sportoló, egyre kevesebb a
szakember. Nem a mai fiatalokkal van a
gond, ők is olyanok, mint mi voltunk.
Ugyanannyi tehetséges, szorgalmas fiatal
van, mint r~gen, csak meg kell velük talál
ni a kontaktust. Egyszeruen kiöregednek
a szakemberek, a sportolók, újakat pedig
nehéz toborozni, mert nem könnyű ma
megélni a sportból. Nem könnyű ma
megszállott embereket találni, akik vállal
ják és tűzön-vízen keresztülviszik a sport
eszméjét.

A sport eszméjét, úgy gondolom, sokan
ismerik. Inkább a fontosságát nem isme
rik fel. Nem győzöm eleget hangsúlyozni
a szemléletváltozást. Meg kell tanítani az
embereket a mozgás örömére, a sport
szépségére.

1996. MÁJUS

PÁLYÁZAT
Akulturális, oktatási, sport és kisebbsé
gi ügyekkel foglalkozó bizottság a
319/1995. (XI. 30.) számú KT-határozat
alapján átruházott hatáskörénél fogva
pályázatot ír ki a képviselő-testület ál
tal elfogadott 200 OOO Ft-os ifjúsági alap
felhasználására. Pályázhatnak minda
zok a szervezetek vagy magánszemé
lyek, amelyek (akik) az ifjúság szabad
idejének kulturált és hasznos eltöltésé
re olyan programmal rendelkeznek,
amelyet a gyakorlatban legalább fél éve
sikerrel alkalmaznak.

A pályázat tartalmazza:

• a program és a gyakorlati tapasztala-
tok rövid leírását,

• a program költségvetését,
• az igényelt támogatási összeget,
• a program alkalmazása mióta folyik,
• milyen létszámú és korú fiatalok be-

vonásával alkalmazzák a programot.

A pályázat benyújtási határideje:
1996. május 30.

Elbírálás: az 1996. júniusi kulturális,
oktatási, sport és kisebbségi ügyekkel
foglalkozó bizottsági ülés idópontja.

A pályázatokat a következo címre
kérjük eljuttatni:

Polgármesteri hivatal .
"Ifjúsági alap"
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér L

Siker és lelkesedés
AKOMÉDIÁS-KÖR

FELLÉPÉSE
A Komédiás-kör előadásában április

17-én az Indul a bakterház c. darabot
tekintethették meg az érdeklődők, min-.
tegy 180-200-an. Rideg S.-Timár P.
műve nagy sikert hozott. Hajdú László,
a kör vezetője a következőket nyilatkoz
ta az előadás után.

,,A művelődési központ abevételért
biztosított termet. Aváros minden isko
láját, tanári karát meghívtuk, egyedül a
gimnázium nem képviseltette magát
néhány személy kivételével. Ök már évek
óra elmaradnak előadásainkról, amit én
személyes sértésnek veszek...

A kör tagjai kicserélődtek az elmúlt
hónapok folyamán. Az új előadók na
gyon élvezik a játékot, a fellépéseket, ez
máris megállapítható. A Komédiás-kör

. immár nagyszerű hagyományait folytat
ni fogjuk... Az együttes a közeljövőben

a megye településein turnézik majd a
darabbal" - fejezte be Hajdú László.
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Erdemessertést,tartani? Várható-e javulás?
Hogyan zárult a sertésfelvásárfási szezon,
milyen volt az árak alakulása, és milyen
okok játszottak közre ebben? Erről beszélt
Béres János, Gyoma-Gazda Bt. képviselője

lapunknak.

"Szeptembertől 200 Ft/kg-os áron ment.a sertés. A hónap
végétől pedig lassan, folyamatosan süllyedni kezdett az ár. De
cember végére 174 Ftlkg lett. Januártól kormányintézkedés
következtében lecsökkeotették az exportszubvenciót. Ennek
hatására tovább csökkentek az árak.

Meg kell jegyezni, hogy ekkor nem sok sertés volt kis súly
ban (150 kg alatt). Nagy súlyban viszont nem volt hiány.

APick Szalámigyárnak a szerződéses árai is lementek janu
árra 160 Ft/kg értékre. Ekkor a médiában felröppent a hír,
hogy a kormány juttat valamennyi támogatást a termelőknek
az árak tartására, emelésére, de az ígéretből nem lett semmi.
Sok termelő járt úgy, hogyakissúlyú sertése márciusra már
a nagy súlyú kategóriába esett. (Ekkorra a kis súlyú kategória
átvételi értéke 160-162 Ftlkg lett.) Aszerződés szerinti men
nyiséget Szeged felveszi, azonban efelett már semmit. (Ez 90
db havonta.) Tehát a problémát a rengeteg nagy súlyú sertés
jelenti, amelyek értékesítése igen nehéz. Ezek átvétele a kis
fogadómennyiség miatt ráadásul csúszik. Jelenleg a 150 kg
alatti állatok ára megint 145 Ft-on áll. Az árak alakulását a
piac és az export alacsony ~Jantuma alakítja. Abelföldi kere~:

let is alacsony, valószínűleg azért, mert a fizetőképesség pil
lanatnyilag gyenge. Azt tudjuk mindannyian, hogy a hús bol~

ti ára sokaknak megfizethetetlen...
Az államilag garantált ár akkor lép érvénybe, ha van állami

felvásárlás. A takarmányok, a tápok árai is irreális magassá
gokba emelkedtek, ami kedvezőtlenné teszi a sertéstartást. A
piac most telített malacokkal, de az árak (takarmány, felvá
sárlási ár) alakulása benítja ezt a mozgást is.

Béres János véleménye szerint a kilátások a jövőre vonatko-
zóan azok, hogy augusztus-szeptemberétől vaJószínűlegjobb

árakra számíthatunk, de ehhez az export beindulása is szük~

séges. Ehhez kapcsolódhat az is, hogy amint az APEH által
biztosított exportszubvenció keretlehetősége elfogy, akkor a
támogatá.Sleállhat, ha a kormány pótköltségvetésben nem ad
rá további keretet.

Sajnos Magyarországon az állami szubvencionálás sokban ..
alulmarad a nyugat-európai színvonaltól, ami ilyen nehéz hely-'
zetet teremt.

Egyébként a legkeresettebbek a hústermelő sertésfajták, il-o
letve ebbe az irányba tolódik el az igény, még az orosz piacon
is, ami korábban érzéketlenebb volt erre.
Gyomaendrőd környékén kb. 800 embert érint a sertésfel

Vásárlás körüli probléma. Ezek közül kevés a nagytermelő...

Közhasznú társaság -a Körösök völgyéért
Azon önkormányzatok képviselői tartot
tak értekezletet április 10-én Meió1Je~

rényben, amelyek közül 16-an a közel
múltban megalakították a Körösök-Völ
gye Területfejlesztési és Településfej
lesztési Közhasznú Társaságot.

.Amásodik gyűlésükön II érintett ön
kormányzat képviseltette magát. Ezen
ott volt a B61,és Megyei Képviselő-testü
let részéről .: egy szakember. Amennyi
ben a megyei közgyűlés úgy dönt, akkor
ajövőben egyenrangú félként részt vesz
ebben a munkában - hangoztatta.

Részt vett még a Belügyminisztérium
önkormányzati osztályának egyik veze
tője is és hozzászólásában méltatta a pél·
daértékű szerveződést, hiszen, mint el
mondta, mostanában közhasznú társa
ság alig alakul.
Következő teendőként a résztvevő ön- _

kormányzatok képviselő-testületei meg
erősítik a megalakult társaság létét, il
Ietve delegáltakat neveznek ki a felügye- .
lőbizottságba. A társaság ügyvezetője

nem lehet a polgármester. Programjuk
lényegesebb pontjai között találhatjuk a
következő években mindenütt szüksé-

gessé váló, megfelelően ko~szerű hulla
déktároló és -kezelő közös megpályázá
sát, megépítését, de foglalkoznak egyéb
feladatokkal is az infrastruktúra-hálózat
fej lesztésétől a természetvédelemig.
Mindez összhangban van a területfej
lesztésseI, a környezetvédelmi törvény
nyel .

---, A közhasznú társaság egy tágabb
fogalom, de a lehetőségeit tekintve még
is hatékonyabb lehet, mint azt az első

hallásra megítélhetnénk - nyilatkozta
a Gyomaendrődöt képviselő dr. Frankó
Károly polgármester.



Afiatalok napja és eredményei

Kézilabda asportcsarnokban
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Aköltészet
.~

naPJan
Vers- és prózamondás

Amillecentenáriumi rendez
vénysorozat része volt április 11
én a Katona József Művelődési

Központban a városi vers- és pró
zamondó verseny, amelyet Czi
bulka György alpolgármester nyi
tott meg. A költészet napján 
József Attila születése napján 
hagyománnyá vált városunkban
is a megemlékezés. Ehhez járult
hozzá idén is a város apraja-nagy
ja. A zsűri tagjai voltale Solymo
si Jánosné nyugdíjas pedagógus,
Megyeriné Csapó Ildikó, az intéz
mény igazgatója, Hajdú László ta
nár. 39-en neveztek, de 35-en jöt
tek el.

Gyermekvers kat. 1. Kulcsár
Gyöngyi (József A. ADunánál)
Kner L Gimn. 2. Lénárt Zoltán
(Komjáthy István a Jó hunok) 
Rózsahegyi K. Ált. Isk. 2. Gózon
Éva (Reményik Sándor Mindha
lálig) - 2. Sz. Ált. Isk. 3. Maráz
Alíz (Juhász Gyula A szeri pusz
tán) - 6 oszt. gimn. Gyermek
próza 1. Ladányi Edit (Komjáthy
István Búcsúzom tőletek fiaim)
- Rózsahegyi K. Ált. Isk. 2. Ha
nyecz Zsuzsanna (Komjáthy Ist
ván Pusztaszer) - Rózsahegyi K.
Ált. Isk. Ifjúsági vers: 1. Papp Lil
la (Gábor Andor Az én hazám) 
Kner L Gimn. 2. Sztanyik Rita
(Reményik Sándor Magyarok
Mindenütt) - Kner L Gimn. 2.
Tímár Sarolta (Reméhyik Sándor
Újszövetség) - Kner L Gimn. 3.
Balázs Andrea - Cserneczki
Anett - Körmendi Katalin (Szi
lágyi Domokos Óda) - 617. Sz.
Ipari Iskola.
Felnőtt vers: 1. Pelyva Sándor

nyugdíjas (Petőfi S. Csokonai) 2.
Varga Istvánné nyugdíjas (Petőfi

S. Szülőföldem c. ver;;ével). Az
utolsó szünetben a 2. Sz. Nyugdí
jasklub műkedvelő csoportja szó
rakoztatta a közönséget.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Az idén másodszor, a millecentenári
umi rendezvénysorozat keretén belül,
ismét megrendeztük városunkban a
Hármas-Körös Kupa, Nemzetközi Kézi
labdatornát. A. tornán a tavalyról már jól
ismert négy csapat, Kondoros, Gyula, a
vajdasági Kishegyes és a vendéglátó,
címvédő Gyomaendrőd csapata vett
részt. Akétnapos rendezvénysorozat le
hetőséget adott arra, hogy ne zsúfol tan,
közvetlen egymás után játsszanak a csa
patok. Már az első napon, a körmérkő

zések során eldőlt, hogy ki játszik a 3. és
a 4., illetve az 1. és 2. helyért. Miután a
Kishegyes is és a Gyomaendrőd is mind
két szombati találkozóján győzött, va
sárnap délelőtt e két csapat között zaj
lott a döntő. Természetesen előtte az
igen szép számú közönség megtekint
hette a Gyula-Kondoros mérkőzést,

mely a Gyula győzelmével végződött, s
így a harmadik helyet jelentette a jelen
leg NB II-ben játszó csapat számára; a
megyei bajnokságban játszó Kondoros
negyedik lett. Amérkőzés szünetében a
közönség megtekinthette a 2. Sz. Álta
lános Iskola majorette-csoportját, aki-

ABékés Megyei Munkaügyi Központ
kirendeltségein Fiatalok napja címmel
a tartósan munkanélküli fiatalok elhe
lyezkedését elősegítő rendezvényt tar
tottak, Gyomaendrődön április 16-án.
Célja volt a munkaadók és az elhelyez
kedni kívánók mind nagyobb számá
nak személyes találkozása. Így a part
nerek betekintést nyerhettek a központ
működésébe is. Atalálkozó - rendez
vény - eredményeiről kérdeztük a ki
rendeltség vezetőjét,Tímárné Buza Ilo
nát.

"Nagyon sokan, több mint 200-an jöt
tek el a fiatalok közül, de legalább 70-80
munkáltató is érdemesnek tartotta a
részvételt. 105 munkahelyet tudtunk kí
nálni, ebből 73 «elkelt» a nap végére,
ami óriási eredmény. Békéscsabán pl.
csak 32-en találtak munkát.

Azon elgondolás, hogya kirendeltsé
gen találkozzon, megismerkedjen a
munkáltató a munkanélkülivel, esetleg
leendő alkalmazottjával, a lehető legna
gyobb sikert"hozta. A célkitűzés sikerét
az is bizonyította, hogy némelyik mun
kaadó éppen személyes megismerésnek,
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ket e bemutatóra Hunyc. Jolán tanárnő

. készített fel. Aztán a zsúfolásig, telt né
zőtér előtt megkezdődött a Gyomaend
rőd-Kishegyes összecsapás. Rendkívül
szoros és kemény találkozót vívott a két
csapat, s bizonyakét játékvezetőnek, Pa
tai Istvánnak és Levente Györgynek tal
pon kellett lenni, hogy kivédjék az éles
helyzeteket. Amérkőzés vége igazán iz
galmassá vált, mivel a Kishegyes eggyel
vezetett, s a gyomaendrődieknek már a
döntetlen is a kupagyőzelmet jelentette
volna. Ám az idő kevés volt, nem segí
tett az egész pályás szoros emberfogás
sem, a kishegyesiek egy góllal győztek,

így az idén övék a torna vándorserlege.
Vigaszt jelentett a csapatnak, hogya tor
na legjobb kapusa a gyomaendrődi

Sóczó Attila lett. Ezúton köszönjük
szponzoraink - a polgármesteri hiva
tal, a Kner nyomda, Tímár Andrásné, a
Körös Halászati Szövetkezet, a Zsort,
Élelmiszer és az Ugor Trade Élelmiszer
támogatását. Nélkülük ez a rendezvény
nem jött volna létre.

Abajnoki mérkőzésekre bérlet váltha
tó asportcsarnokban.

beszélgetésnek köszönhetően több fia
tal munkaerőt vett alkalmazásba, mint
azt eredetileg tervezte. 30 környékbeli
munkaadó - Gyomaendrődről, Dévavá
nyáról, Hunyáról, Ecsegfalváról - tá
mogatta a rendezvényünket. De a pol
gármesterek, iskolaigazgatók sem hiá
nyozhattak, valamint a Békés megyei
munkaügyi vezetők, a Munkaügyi Ta
nács elnöke, a regionális átképző köz
pont igazgatója sem, akik rnegtisztelték
és rangossá emelték ezt az akciót. AMir
hóháti utcai épület szinte összes helyi
ségét igénybe vettük.

Ezzel kapcsolatban el kell monda
nom, hogy a tömeg ellenére sem hang
zavar, sem szemetelés, sem rendbontás
nem volt. A lehető legkulturáltabban
zajlott Ie az esemény. Mégsem gondo
lom, hogy sűrűn lesz hasonló megmoz
dulás, hiszen a támogatást, amely most
ígéretünkhöz híven a maximum volt,
folyamatosan nem tudjuk biztosítani.
Az is igaz azonban, hogy a fiatalok mel
lett ezt minden más korosztály is meg
érdemelné... !"

BK
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A hivatalos, Amerikából sok éve elin
dult mozgalom, a Föld napja c. rendez
vény - sok helyen egész napos - csak
április 22-én van, ennek ellenére a gyo
maendrődi 617. Sz. Ipari Szakmunkás
képző és Cipőipari Szakközépiskola már
19-én megtartotta. A rendezvényük ze
nés, verses megemlékezéssel indult reg
gel. Majd dr. Frankó Károly polgármes
ter tartott a fiataloknak egyórás előadást

a következő érdekes témákat érintve:
csillagászat, földi élet, a helyi környeze
tünk biológiai élete, valamint a víz
szennyezésről, a környezetszennyezés
ről és a család fontos nevelőszerepéről.

Az érdekes- általa egyoldalúnak neve
zett - beszélgetés olyan gondolatokat
tartalmazott, hogy azokat érdemes len
ne a díákoknak megszívlelniük nemcsak
a Föld napján...

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Ezt követően az iskola környékét tet
ték tisztába a tanulók, majd környezet
védelmi vetéikedőre került sor. Kiosz
tották a környezetvédelemmel kapcso
latos pályázat díjait, és faültetéssel tet
ték emlékezetessé a napot.yR. Nagy Já
nos, az intézmény igazgatója elmondta,
hogy ettől a tanévtől bevezették az Em
ber és környezet elnevezésű tantárgyat.
Elhangzott még az a kijelentés, de in-o
kább óhaj, hogyagyerekeket már az első

, osztálytól, de akár az óvodáskortól i~ rá
kellene nevelni a környezetvédelemre, a
környezet szeretetére.
Gyomaendrőd másik Föld napi ren

dezvényét a Katona József Művelődési
Központban tartották. Akövetkező mű

sorok adtak lehetőséget a fiatalok rész
vételéhez:

A zsűri díjazta a beérkezett pályázati
rajzokat, 25 kérdéses tesztlapot tölthet-
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tek ki, tervezhettek plakátot, villámkér
désekre válaszolhattak, majd a művelő

dési központ udvarán fát ültethettek.
A Föld napja rajzpályázat zsűrije:

Nagyné Veres Rózsa - a zsűri elnöke -,
Diószeginé Bíró Ilona, Kissné Dávid Ág
nes.

Az alábbi díjakat osztották ki:
Alsó tagozatosok: L hely: Jónás Szand

ra - 2. Sz. Ált. Isk.; 2. hely: Babecz Ale
xandra - 2. Sz. Ált. Isk.; 3. hely Farkas
Tünde - 2. Sz. Ált. Isk.

Felső tagozatosok: L hely Kovásznai
Nóra - Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk.; 2.
hely: a Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk. VI.
b. oszt. sorozatképe; 3. hely: Csikós Eri
ka 2. Sz. Ált. Isk.

A három különdíjat Szilágyi Melinda
gimn. 6. oszt. tanuló, Diószegi Edit gim
názium II. a oszt. tan. és Nótári Kriszti
na gimn. III. a oszt. tan. kapta.

Házibor· és ·kolbászvetélkedo
A címben jelzett eseménynek nagy hagyománya van már

Szarvason. Gyomaendrődön első alkalommal került sor a
házibor- és -kolbász minősítőversenyre.

AKatona József Művelődési Központ és a helyi kertbarátkör
közös rendezvényén il különböző kategóriákban a következő

ket minősítette a zsűri.

Fehérbor kategória (maximum 20 pont) - 15 induló:

1. Cseh János 19,46 p., 2. Józsa Mihály 19,16 p., 3. Dr. Ko
vács Béla 19 p.

Vörösbor - II induló:

1. Cseh János 19 p., 2. Kéri István 18,5 p., 3. Józsa Mihály
18,16 p.

Must: Karbiner Gáborné 19 p.

Vastagkolbász (maximum 100 pont) - 7 induló:.

L Tímár Vince 90,7 p., 2. Kéri István 86 p., 3. Lukács Mi
hályné 81 p.

Pick jellegű parasztkolbász kategóriában különdíjat kapott
Szmola Zoltán.

Vékonykolbász: L Kruchió Lajosné 87 p., 2. Tímár Vince
84,3 p., 3. Balázs Lajos 81,3 p.

Vörösbor kategóriában különdíjat kapott Mogyorós József.

A megyei borversenyre az első három helyezettet nevezik,
azonban javasolják a 4., 5. és 6. helyezett részvételét is.
Ugyanis a zsűri szerint a gyomaendrődi borok minősége jó.
A'kolbászok megítélésénél is hasonlóan jó vélemény alakult
ki. A mustra alapja az íz, a zamat, az illat, a küllem, a füs
tölés stb. volt.

Millecentenáriumi
néptáncbemutató

Az eseményről tájékoztatott az áprilisi Híradó, de

akkor idő és hely hiányában nem tudtunk beszámol
ni a rendezvény díjazásáról és a támogatókat sem tud

tuk megnevezni. A nagyszabású kétnapos nemzetkö

zi néptáncfesztiválon részt vett szakmunkásképzőés

szakközépiskolák közül az aranyérmet a gyomaend

rődi szakközépiskolások együttese, valamint az ajkai

Bercsényi Miklós SZKI és SZMK kapta.

Az esemény támogatói voltak: Szakmunkástanuló

kért Kulturális Egyesület, GyomaendrődVáros Ön

kormányzata, Anna ABC, Benke Attila vállalkozó, Béke

Vadásztársaság, Bútoripari Szövetkezet, Corvo Bian
co Cipőipari Bt., Diószeginé Bíró Ilona, Dreher sörö

ző - Tímár János, Endrőd és Vidéke Takarékszövet

kezet, Gyomaendrőd és Vidéke AFÉSZ, Hársfa vendég

lő, Hol!er Pizzéria, Hőtechnikai és Gépipari Kft., Ke

let-magyarországi Sör Kft. - Békéscsaba, Kner

Nyomda Rt., - Konzervgyár Rt. Békéscsaba, Kovács

Lajosné vállalkozó, Margó virág, MarZol Cipő, Mayer

hoffer István bőrdíszművesmester, Molnár Tibor vál

lalkozó, Raichle Sport Kft., Rostélyos Gmk Sarokház

Csemege - Tímár Vince, Stafirung Kft., Szabóipari

Szövetkezet, UniIors Bt., Watt Gmk., Zsort ABC.
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
és Diákotthon 1996. május 18-án tartja a
névadó ünnepségét.

Díszvendégeink lesznek:
Rózsahegyi Kálmán unokái: Abóczky

.Róbertné Rózsahegyi Marika és családja,
Peták Emil 'és családja.

Az ünnepség programja:
10 óra: Névadó ünnepség.
Helye: Népliget.
Az ünnepséget megnyitja: dr. Frankó

Károly polgármester.
Köszöntőt mond: dr. Dinya László he

lyettes államtitkár.
II óra: Rózsahegyi Kálmán-emlékkiál

lítás megnyitása az iskola zsibongójában,
Népliget u. 2.

Akiállítást megnyitja: dr. Király Gyulá
né, az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet igazgatója.

16 óra: Az iskola tanulóinak gálaműso

ra a Közösségi Házban, Blaha u. 21.
Arendezvényre szeretettel várjuk a ked

ves szülőket, pedagógusokat, egykori end
rődi diákokat és minden érdeklődőt.

Iskolánk 4. c osztályos tanulói dr. Ko
leszár Józsefné osztályfőnök vezetésével,
Szabó Anikó óvodapedagógus és Szuro
vecz Istvánné SZMK-elnök kíséretében
Császártöltésre utaztak, hogy a Kiskunsá
gi Nemzeti Parkban egyhetes - április
15-20-ig - erdei iskolai oktatásban ve
gyenek részt.

Az erdei iskola 5 napos programja az él
ményszerű tanulás megvalósulását szol
gálja. Benne kiemelte hangsúlyt kap a te
vékenységen alapuló, a természetről való
ismeretszerzés, az egészséges életmód, a
gyermeki romantika és ajáték. Célunk: fel
menő rendszerben biztosítani tanulóink
számára ezt a lehetőséget, mely ökológi
ai, természetvédelmi ismereteken túl az
élet tiszteletére, az apró szépségek meg
láttatására is képessé teszi az ifjúságot.

Lddányi Gáborne igdZgdtó

Iskolai eredmények
A2. Sz. Általános Iskola tanulószáma az

1995/96-os tanévben 854 fő.

Különböző versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon szerepeltek eredményesen
gyermekeink.

Március l-jén megrendezésre került a
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 
fordulója. 86 tanulónk nevezett be, akí'k
közül'a Sarkadon megtartott eredmény
hirdetésen 5 tanulót díjaztak. Legjobb si-

kerek az 5. osztályosoknál születtek, ahol
megyei elsők lettek csapatversenyben a ta
nulóink.

A csapat tagjai: Pintér Viktor, aki az in
duló 414 versenytársa között 6. lett, Tari
Szilvia 12. és Czikkely Csilla.

4. osztályban csapatversenyben 3. helye
zett lett iskolánk. Ezen az évfolyamon 476
tanuló versenyzett. Farkas Zsolt 10.~ Bere
Gabriella 13.

6. osztályosaink 4. helyen végeztek csa
patban, legeredményesebb versenyzők az
induló 361 tanulóból Séllei Ferenc, aki 10.
lett és Balog Annamária 19.

A legjobban szereplő versenyzőket fel
készítő nevelőink: Csapóné Papp Zsuzsa,
Cseh Jánosr.é, Fekécs Éva, Halászné dr.
Balogh Erzsébet, Kató Albert, Vaszkó La
josné.

AVarga Tamás Országos Matematika
versenyen Nyilas Erzsébet 8. osztályos ta
nuló képviselte iskolánkat, aki 7. helyezett
lett. Felkészítő tanára: Cseh Jánosné.

A Curie Kémia-emlékverseny területi
fordulóján Kiss János 8. osztály.os 3. helye
zett, Gurin László 7. osztályos tanulónk 6.
helyezett lett. Kiss Janos dolgozatát to-o
vábbküldték az országos elődöntőbe.

A Hevesy György Országos Kémiaver
seny megyei döntőjén Wagner Erika 7.
osztályos tanulónk eredményesen szere
peIt. Felkészítő tanára: Szurovecz Zoltán
né.

Amegyei színjátszó napok általános is
kolások kategóriájában ezüst minősítést

ért el színjátszó csoportunk, akik Szolno
kon az Országos Gyermekszínjátszó Talál
kozón vesznek részt. Különdíjat kapott Ri
deg Andrea 8. osztályos tanulónk. Asze
replő tanulók: Rideg Andrea, Erdős Klára,
Kovács Sándor, Giricz Krisztina, Pelyva
István, Fazekas Gyöngyvér, Gózon Éva,
Róza Gabriella, Epresi Ágnes, Terdik Ká
roly, Gózon Mihály. Az előadott darab: Os
car Wilde - A boldog herceg. Betanítot
ta: Polányi Éva.

Tornászcsapatunk megyei versenyen 2.
helyezettként végzett, a Szolnokon meg
tartott országos területi versenyen 5. he
lyezett lett. A csapat tagjai: Kovács Ákos,
Kovács Balázs, Kovács Viktor, Kéri Roland,
Nagy László, Újhelyi József, Vetró Péter.
Felkészítő tanár: Halász István.

A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bi
zottság által szervezett Közlekedésbizton
sági gyermekrajzverseny 2. fordulóján 6
tanulónk lett díjazva. AlsÓ tagozaton: 1.
Ötvös Balázs, 2. Fekécs Zsolt, 3. Czinczár
Kitti. A felsősök közü\: 1. Földesi Viktor,

2. Vincze Gábor, 3. Zsombok Tamás. Ajól
megszervezett meleg hangulatú ered
ményhirdetésen és k.iáIJításon jól érezték
magukat a díjazottak. Köszönjük a Szar
vas Városi Baleset-megelőzésiBizottság és
a Gyomai Rendőrőrs színvonalas szerve
zését. Aversenyre felkészítő nevelők: Hu
nya Elekné, Szabadosné Horváth Ilona,
Szakálosné Uhrin Klára, Vargáné Bere
Erzsébet.

Részt vettünk megyei sakkversenyen is,
ahol az iskolánk csapata 6. helyezést ért el.
Acsapat tagjai: Foglár Gábor, Katona Lász
ló, Szneczy Zoltán, Takács András. Asak
kozókat Kató Albert tanár készítette fel.

Április ll-én került megrendezésre a vá
rosi vers- és prózamondó verseny, ahol Gó
zon Éva 8. osztályos 2., Czikkely Csilla 5.
osztályos 4. és Szilágyi Edit 5. osztályos ta
nulónk 5. lett. Felkészítőik: Polányi Éva és
Valuska Lajos.

Február 22-én került sor az általános is
kolások történelem tanulmányi versenyé
nek megyei fordulójára, melyen a 7. és 8.
osztályosok együtt versenyeztek. Csapó
Béla 7. C. osztályos tanulónk 16. lett, a 7.
osztályosok együtt versenyeztek. Csapó
B~la 7. c osztályos tanulónk 16. lett, a 7.
osztályosok közül viszont a 3. iegjobbként
végzett. Simonné Szrnka Zsuzsa tanárnő

készítette fel a versenyre.
Majorette-csoportunk a sportcsarnok

ban megrendezett tornagálán színvonalas
bemutatóval lépett fel. Ez a csoport már
két éve működik iskolánknál.

Tagjai: Cselei Anita, Dószegi Mónika,
Galgóczi Krisztina, Hajdú Zsanett, Mészá
ros Nikoletta, Milavicz Nóra, Nyíri Dóra,
Székács Beáta, Szilágyi Barbara, Tari Bri
gitta, Tóth Mária, Vékony Csilla. Csoport
vezető: Hunya Jolán.

Kazinczy-versenyre került sor április 16
án a Katona József Művelődési Központ
ban. Az 5-6. osztályosok vetélkedőjében

első Szurovecz Gyöngyi, 2. Gritta Diána,
3. Giricz Krisztina lett. A 7-8. osztály0

soknál 2. helyezett Kulik Zsuzsa. Felkészí
tő nevelők: Dubis Ferencné, Hunya Jolán,
Kónya Márta, Polányi Éva.

Köszönjük nevelőink fáradságot nem is
merő áldozatos munkáját! Reméljük, hogy
az év végéig még születnek kimagasló
eredmények, amelyekről újból beszámol
hatunk.
Gyomaendrőd, 1996. április 16.

A 2. Sz. Áltd/ános Iskold

vezetósege
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KNER·IMRE GIMNÁZIUM,
KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA

ÉS KOLLÉGIUM

Az Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny döntőjében "Kereskedelmi és
vállalkozási ismeretekből" Török Gábor
L helyezést ért el. Felkészítő tanára: La
dányi Gábor.

AKazinczyról elnevezett szép magyar
beszéd versenyen a 13-14 évesek cso
portjában (városi) l. helyezett Maráz Aliz
VA (6 oszt. gimn.) Kazinczy-díjas, 3. he
lyezett Mándi Adrienn VA (6 oszt. gimn.)
Felkészítő tanáruk: Malatinszky Zita.

Megyei József Attila szavalóversenyen
a zsűri különdíját kapta Kulcsár Györ
gyi IlIA (6 oszt. gimn.). Felkészítő taná
ra: Bernáthné Butsi Erika.

Kitaibel Pál Országos Versenyen bio
lógiából az országos döntőben Nótári
Krisztina III/A 15. helyezést ért el, Hor
nok Mária IlIB 27. helyezést ért el. (A
versenyen évfolyamonként 5000 induló
volt!) Felkészítő tanáruk: Gyarmati
Györgyné.

Megyei német nyelvi versenyen Far
-kas Ildikó- IlVB 5. helyezett, Nagy Szil
via IV/A 6. helyezett. Szaktanáraik: Mé-

Millecentenárium 1996
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából
ünnepi testületi ülést tart május 30-án de.
10 órától a Katona József Városi Művelő

dési Központ színháztermében. Az ünnepi
ülés keretében a képviselő-testület kitün
tetéseket ad át.

A Képviselő-testület díszpolgári címet
adományozott Kállai Ferenc színmúvész
nek, Tímár Máté írónak. Honti Antal grafi
kusnak, Vaszkó Irénnek; a Kner családnak.
Gyomaendrődért Kitüntető Emlékpla

kettet kap Tímár Vince, Katona Sándor, Ar
min Setzer, a Gyomai Kner Nyomda dol-.
gozókollektívája, Solymosi Jánosné, Hu
nya Alajosné, Márton Gábor, Varga Lajos
olimpikon, Pésó Béláné. Aképviselő-testü

let posztumusz díjként adományozza az
emlékplakettet Papp Zsigmondnak, G.
Nagy Lászlónak és Varga Gyulánénak.

Aképviselő-testület az ünnepi testületi
ülésre tisztelettel meghívja a város vala
mennyi lakóját.

Dr. Frankó Károly polgármester

riné Fröhner Mariann, Pappné Nagy Ka
talin.

Avíz világnapja alkalmából meghirde
tett országos rajzpályázaton Nótári
Krisztina III/A L helyezést ért el. Szak
tanára: Honti JÚdit.

AFöld napja alkalmából rendezett vá
rosi rajzpályázaton kiemeit különdíjat
kapottSzilágyi Melinda IlIA, Diószegi
Edit IlIA, Nótári Krisztina III/A (a 6 osz
tályos gimnázium tanulój). Szaktaná
ruk: Honti Judit.

A városi vers- és prózamond6 verse
nyen a költészet napján gyermekvers ka
tegóriában 1. helyezett Kulcsár Györgyi
IlIA. Felkészítő tanára: Bernáthné But
si Erika, 2. helyezett Maráz Aliz VA, 5.
helyezett Nász Lilla I/A. Szaktanáruk:
Malatinszky Zita.

Ifjúsági vers kategória: 1. helyezett
Papp Lilla IIIB, 2. helyezett Tímár Sarol
ta IUB. Szaktanáruk: Malatinszky Zita.2.
helyezett Sztanyik Rita VC. Szaktanára:
Tímár Mariann.

Állami nyelwizsgát ebben a tanévben
eddig 19 tanulónk tett eredményesen,
közülük 9 alapfokú, 10 középfokú (né
met, angol, francia, orosz nyelvből).

Dr. Kovács Béla, Igazgató

MEGHÍVÓ
A Mozgáskorlátozotak Békés Megyei

Egyesületének gyomaendrődi csoportjá
nak vezetősége értesíti tagjait, hogy 1996.
június 22-én 20.00 órai kezdettel Gyo
mán, a Katona József Művelődési Házban
nagyszabású vacsorát rendez. Avacsora
ára 250 Ft/fő. Jelentkezni lehet Csőke Já
nos csoportvezetőAél minden kedden
este a művelődési házban. Szeretettel vá
runk minden szórakozni vágyó sorstár
sunkat kitűnő zenével és tombolával.

Csóke János csoportvezetó

Gyomaendrőd Város Önkonnányza
ta, a gyomaendrődi 2. Számú Napkö
zi Otthonos Óvoda nevdőtestülete és
szülői munkaközössége tisztelettel
meghívja Önt a gyomai kisdedóvó ala
pítása 155. évfordulója alkalmából
rendezendő emlékünnepségre.

Időpont: 1996. május 7.
Helyszín: Gyomaendrőd, Katona

József Művelődési Központ.

Országos elso
Avíz napjára kiírt rajzversenyre Honti Ju

dit tanárnő készítette fel Nótári Krisztinát,
aki a megyei versenyen második, az orszá
goson azonban kirukkolt, mert első lett.

Adíj átvételére azért nem tudott elutaz
ni, mert egy másik összecsapáson, Moson
magyaróváron, az országos biológiai tanuI- .
mányi verseny döntőjén vett részt. Ezen a
49 döntős évfolyamtársa közül a 15. helyen
végzett. (Az országban mintegy 5000 diákot
mozgatott meg.)

Megyei I. helyezett...
...Homok Mária, a
Kner I. Gimnázium
tanulója lett a Kitai
bel Pál biológiai és
környezetvédelmi
versenyen. Az orszá
gos döntőbe kerül
vén, Mosonmagyaró
váron április 19-21

én 49 indulóból az igen dicséretes 27. he
lyen végzett. Témája ,,A szennyvízelveze
tés hiányosságainak következményei az
ivóvíz romlására" volt. Felkészítő tanára
Gyarmati Györgyné. Gratulálunk!

GYOMAENDRŐDÖN

ÉS KÖRZETÉBEN BETÖlTÉSRE
VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK

Szakképzettséget nem igénylő munkalehetőség

Gyermekfelügyelő(Dévaványa) l fő

Köiépfokú végzettségűek részére
Ács-állványozó (Gyomaedrőd) l fő
Festő és mázoló (Gyomaedrőd) 5 fő

Kőműves (Gyomaedrőd) 3 fő

Üzletköztő (Szeghalom) 3 fő

Asztalos (Gyomaedrőd) 5 fő

Lakatos (Kecskemét) 10 fő

Forgácsoló (Kecskemét) 10 fő

Villanyszerelő (Kecskemét) la fő

Felsőfokú végzettségűek részére
Faipari üzemmérnök (Gyomaendrőd) 1 fő

Gépészmérnök (Kecskemét) 5 fő
Pályakezdők és a 27. életévüket még be nem töl
tött fiatalok részére felajánlható álláslehetoségek:

Élelmiszerbolti eladó 4 fő
Benzinkútkezelő l fő

Felszolgáló. vendéglátó-ipari eladó 2 fő

Faipari üzemmérnök l fő

Faipari betanított munkás 5 fő

Asztalos la fő

Varrónő la fő

Lakatos 10 fő

Forgácsoló la fő

Villanyszerel ő la fő

Gépészmérnök 5 fő

Az állásokkal kapcsolatos részletes információk
beszerezhetők BMMK kirendeltségén, személye
sen vagy telefonon. Cím: Mirhóháti út ll. Telefon:
386-331; 386-212.
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Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
* alapítva 1957. május 18. *

KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Blaha út 21.)

1JU;úa~~,~
Május 7-én 14 órától:

Indul a bakterház színházi előadás a Komédiáskör előa-·

dásában.
Május 12-én 16 órától:

Társastáncosok vizsgabálja. Belépő: 150 Ft.
Május 14-én 8-16 óráig:

Trendil Kft. végkiárusítása, nagyon kedvező áron. Méter
áru 200 Ftlm és rövidáru nagy választékban.

Május 18-án:
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola névadó üonepsé
gének keretében a tanulók gálamúsora.

Május 25-én 15 órától: .
Kiállításmegnyitó. A Homok Imre és Szakáll Sándor alko
tásaiból készült kiállítás megtekinthető május 25-től június.
2-ig, napközben 8-16 óráig.

Május 25-én 17 órától:
Teaház. E havi vendégünk: Dinnyés József daltulajdonos.
Belépő: 100 Fl.

Előreláthatóan május végén gyermeknapi műsor óvodásoknak. A
pontos időpontról plakátok útján értesülnek az érdeklődők.

Június havi előzetes:
4-11-i g hétköznapokon 8-16 óráig megtekinthető a
millecentenáriumi rajzpályázat résztvevőinek kiállítása a
városi könyvtár rendezésében.

22-én 17 órától Teaház. Vendég a Suttyomba zenekar.

A PROGRAMOKKAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDNI LEHET A
BLAHA ÚT 21. ALAn VAGY A 386·917·ES TELEFONSZÁMON.

t:THERM
H

ÉpíTŐiPARI SZŐVETKEZET

1 5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 3.
TELEFON/FAX: 66/386-614, 386-226

- Fenyőgerenda, fenyőfúrészáru kapható.
- Tetőszerkezet faanyagára megrendelést felveszünk.
- Fehér, világos tölgy, fenyő laminátos búto(lap eladó,

igény szerint méretre vágjuk, élfóliázzuk.
- Osztályozott adalékanyagból bármilyen

betonkeveréket előállítunk.
.......:.._::::::.:.. :.-::.:....:...

,"

Tisztelt Ügyfelünk!
Pénzt, időt, fáradságot szeretne megtakarítani? Mi
tudjuk a módját! •

Nyisson átutalási betétszámlát a Takarékszövet
kezetnél!

Megbízásai alapján vállaljuk:
közüzemi díjainak,

- biztosításainak,
- tv-előfizetésének és egyéb kötelezettségének tel-

jesltését.

Átutalási betétszámlával rendelkezőügyfeleink részé
re új szolgáltatásként tud'uk ajánlani:

- egyszerűsített feltételekkel hitelhez jutást,
Hungária Biztosítóval megkötött biztosítások
díjainak díjlehívásos rendszerben történő teljesí
tését,

- Hungária Biztosítóval kötött kötelező gépjármú
felel6sségbiztosítás össszegének havi részletekben
történő kiegyenIítését.

Megtakarításainak elhelyezésére széles körű lehetősége

ket biztosítunk kettős garanciával.
Keresse az Önnek megfelelőt! Nálunk biztosan megtalálja.

Afentieket ajánlja egy régi Barát az új Világban.

\:
DIÁKÜLIMPIA

SZL4.ZHALÜMBATTÁN
500 résztvevő versenyző közül a százhalombattai diáko

limpián a döntőbe került Gyomaendrődrőla B korcsoport
ban 58 kg-ban Szurovecz Tibor, aki 1. helyezett lett, 49 kg
ban pedig Balog Zoltán lett 3.

Károlyi Antal csapata megint kitett magáért, ez az ered
mény is azt mutatja. Valamint azt is; hogya gyomaendrő

di gyerekek is képesek jó eredményeket felmutatni, ha a
többi közrejátszó körülmény mellett megfelelőszakember
foglalkozik velük. .. !

.KUTYATULAJDONOSOK .
. ." " " a .. .

'. FELHIVASAh ·" .. ~:
, ... '. . .

Má'j jó élőre ,fen~ivju·Í<.vá;~;' .
- , . ." ,. . .

sunk lakosságánák figyel!'11ét .
arra, .hogy október iO~tól .
kóbor ku~ákbef~gásátt~,rt- .
juk. Kérjük az érinte~te.ket,

a~ ebtart6kat: hC?gy kutyái
kat tartsák ~zentúlmegköt- .
ve, elzárVa.'·

G OMASZOLG KfT.
(jY0rilaendröd, Ipartelep u. 2.. Tel.: 386-233 . Fax: 386-269

ÁLLVNK A LAKOSSÁC; ÉS A KÖZŰLETEK RENDELKEZÉSÉRE
AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉCiEKKEL:
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás;
- szemétszállítás;
- szállítás, gépbérlet;
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás;
- teljes körű temetkezési szolgáltatás,
Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákat.

Ttmttktztsi ftszltS
C;yomaendrőd, Fő út 167. Tel~fon: 386-171
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A Lakásfelszerelési Ajándék Shop.
(Gyomaendrőd, fő út 208.)

.nagy választékban,
kedvező áron kínál poharakat,

kelyheket.

Ezenkívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.
Ugyanitt válthat 100, 200, 500 Ft értékben

vásárlási utalványokat.

A Gyomaendrőd

és Vidél{e ÁFÉSZ

értesíti tagjait és vásárlóit, hogy

. május 6-11. között

az Országos ÁFÉSZ-vásár keretében

az ABC-áruházaiban, diszkont áruházaiban .

és élelmiszerboltjaiban

Szobafestés. máz.oi6s.
valami.n,tfüi'dőkódak
felújítósát vállaljuk

lakoss49()Qk,'~/
és közOletékn"ilfii\;'"

BERK:tzóii~N o

~s. '\ .
',0:;: Rákóczi U. 37;
;Tel.; 06-60/384-426

.APRÓHIRDETÉS
• Cyomaendrődön, a Peresi-holtág end
rődi szakaszán 3 szintes vízparti nyara
ló eladó, illetve szarvasi vagy békéscsa
bai lakásra cserélhető. Erdeklódni:
661311-872, este 311-127.

• Cyomaendrődön, az Ifjúsági-Itp.-en a
9/5. sz. alatti lakás garázzsal együtt ela
dó. Érdeklődni munkaidőben: 448-567.

• Kiadó 2 szoba hallos, fürdőszobás ház
Cyomaendrődön. Érdeklődni lehet Vá
sártéri ltp. 22. ép. B. 1I/5.

• Kedvező áron eladó a Vásiirtéri.ltp.
3118111. sz. alatti lakás. Érdeklődni: 18'
óra után 06-60/316-721.

árengedményes
vásárt t rt.

A vásár ideje alatt

számos élelmiszert és vegyi árut

10-30% -os árengedménnyel

kínálunlc

Miért ne fizetne kevesebbet?

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK,
MEGÉRI, HA AZ ÁFÉSZ

ÜZLETEIBEN VÁSÁROL!

Tekintse meg tavaszi· kollekciónkat!
.MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

Ü~tünk megtalálható:
Gyomaendrőd,Fő út 230. (a Bútorbolt udvarán)

nm lfIl«Jll8JJ!)jJl«i
Legolcsóbban, legfrissebbet, legnagyobb

}:h~'j;.:::t választékot csak a szakboltban,
,""~ ....:.~:..~~~..~. a Privát Zöldség-gyümölcs boltjaiban

Hasok találhat
útja 48. a Hősök útján 48. sz. és a
Nyitva: Bajcsy-Zs. út 119· sz. alatt.

6-l () órái A megszokott nagy vá!asztékka!
,/ g. és olcsó árakka! Váijuk vásár!óink(1!1

.. ... ~ 7RorftNENJ
ÉpíTŐJP/IRI ÉS SZOLv'ÁL TA TÓ BETÉTJ rARSASAG
5500 GYOrfiAENDR6D, Tompa M. U. lZ. Te/"fonlfax.: (66) 386-186

• út, leáJlósáv, vfz, szennyvfzbekötés tervezése,
kivitelezése .

• ép{tőmesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, kőzúzalékszállítása
• földmunka végzés autogréderrel, úthengerrel
• kis felü/etek aszfaltozása

• • • • Ifot .... r

" . . BIZOMÁNY <'" .
Arany készpénzes felvásárlása.

BőrdíszmCí és farmerek árusítása.
Használt bútorok, ülőgarnitúrák,

régiségek adásvétele.

Cím: Szaruas, Szabadság 54-56.
Telefon: 66/31 l-872

Forgalmas helyen 28 m2 a/apterü/eW, fe/újított,
összkonfortos, te/efonos üz/ethelyiség.hosszabb
távra kié~dó. Gyomaendrő':1, Kossuth u. 61-63. szám
alatt. Érdeklődni személyesen a fetni címen vagy a
66/386-833 telefonon munkaidőben.

m~~~~®~®~~~~n~~~
RÖVID HATÁRIDŐVEL, HAGYOMÁNYOS ÉS AUTOMATA KIVITELBEN.

KÖNYVES LÁSZLÓ
Gyomat.mdrőd, Kiss Bálint u. 9.
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Országos kongresszuson beszélt Balogné
Az egészségügyi alapeJlc'.té\s szakdol

gozóinak III. országos kongresszusa
Gyulán került megrendezésre 1996. áp
rilis 17-tőI19-ig. Ezen részt vett és előa

dást tartott Gyomaendrődről Balog Ká
rolyné, Előadásának témája az otthoná
polási szolgálat mint vállakozási lehető

ség az egészségügyben, otthonápolás
ban. Az otthonápolás jelentőségéről töb
bek között az alábbiakat is elmondta.

Az idősek és betegek ragaszkodnak
megszokott környezetükhöz, amiből, ha
kiemeljük őket, érzékennyé, sebezhető
vé válnak. Ezért is tartom olyan nagysze
rű dolognak, hogy lehetőség van az ott
honápolásra. A kormány jelenlegi kon
cepciója, hogy a gyógyító inzétmény
rendszer átalakítása elkerülhetetien 
két okból is indokolható -, a kórház
centrikus ellátás ma már részben
korszerűtlen, részben pedig a jelen gaz
dasági helyzetben finanszírozhatatlan.
Az egészségügy szerkezetátalakítási
programjában nagy szerepet kapott a há-

ziorvosi ellátás fejlesztése és a háziápo
lás növekvő szerepének biztosítása.

Nézzük, mit is nyújthat az otthonápo
lás a betegnek:

- a beteg saját környezetében
megszokott bútorai és számára kedves
személyek és dolgok között maradhat;

- szakszerű ellátásban részesül;
~ ő a legfontosabb - ott és akkor

egyedül ai ő betegsége a fontos, a szak
ápoló ráfigyel, vele beszélget, és ez ret
tenetesen fontos, végighallgatják valódi
és vélt sérelmeit, problémáit;

- van idő a betegre;
- gyakrabban látogatják, hiszen nem

kelJ a kórházba utazni, ami az idős ba
rátoknak, hozzátartozóknak nem csak
anyagi megterhelést jelent.

Különösen akkor érezzük ennek fon
tosságát, ha mindez közelről érint ben- .
nünket. PI. szeretett szüleink kerülnek
hasonló helyzetbe, akikről lelkiismere
tünk szerint gondoskodni akarunk, de

a körülmények nem sietnek segítsé
günkre.
.Gyomaendrőd városában a háziorvo

sok elfogadták az otthonápolást, támo
gatják a szolgálatot. Részére gondosko
dást igénylőket neveznek meg. Jelen pil~

lanatban az országos egészségbiztosítás
finanszírozza e szolgáltatást pályázati
rendszerrel, de már az 1996. évi OEP
költségvetésben 600 millió Ft-ot külö
nítettek el erre a feladatra.

Ezt nem az alapellátásra biztosított ke
retből biztosítja az OEP, hanem a szak
ellátás kasszáját bővítette ezen összeg
gel. 1996-ra a fent említett összegre
szintén pályázatot írnak ki, de ez a pá
lyáztatás már magában foglalhatja a be
fogadást is. Ez aztjelenti, hogy nemcsak
pályázat útján finanszírozzák, hanem a
folyamatos ellátást is biztosítják majd.
Valószínűleg 1996. július l-jétől.

Atovábbi folyamatos működtetés csak
akkor lesz biztosított, ha a szolgálat be
fogadást nyer.

, , "",
KATONAJOZSEFVAROSIMUVELODESI

KÖZPONTPROG~ÁNLATA
1996.' május 7.-1996. június 10-ig.

Május 7.: ABékés megyében elsőként Gyomán alapított kisdedóvó 155. év
fordulója alkalmából tartott jubileumi rendezvények.

Május 15.: VIII. Egészségvédelmi Nap. Természetgyógyászati ésegészségvé
delmi árubemutató, szolgáltatások,kóstolók, előadások, rajzpá
lyázat eredményhirdetése.

Május 18.: Társastánccsoportok évadiáró műsora. Belépő: 200 Ft és 250 Ft.
Május 20.: Író-olvasó találkozó Gergely Ágnessel. Közreműködik Polányi Éva

előadóművész.

Május 30.: Városi diákgála. Műsorral közreműködnek a város általános és kö
zépiskolái:

Június 1.: Délelőtt Kossuth úti, délután a Jókai úti óvodák ballagása.
Június 5-9.: Egzotikus állatok és növények kiállítása! Egzotikus vadállatok

(róka, farkas, tigris, medve, nyestkutya stb.), hüllők (összesen 200
m hosszúságú kígyók, aligátor, krokodil). Teknősök, több ezer
kagyló, ásványbörze, tengeri herkentyűk, trópusi pillangó - gyűj
teménye, több száz cserepes növény. Minden állat- és növényba
rátot várunk! Belépő: csoportos diák: 50 Ft (minimum 20 fő), diák:
70 Ft; felnőtt: 100 Ft.

Június 10.: Véradó nap.

További programelőzetes:
Június ll. 17 óra: városi zene- és művészeti iskola évzáró műsora.

Június 12-27.: Nagy Zoltán: Álomtöredékek II. festmény és fotókiállítás.
Június 16.: Néptánccsoportok évadzáró műsora.

Június 29.: Elszármazott művészeink fellépése.

ACsipet videotéka közleménye
Értesítem a tisztelt kölcsönzőket (és a leen

dőket is), hogy május elején avideotéka másik
helyre költözik. Sajnos erre szükség van, mivel
a mostani üzlet már kicsinek bizonyul. Ezért
szíves megértésüket kérem és nagyon remélem;
hogy emiatt nem lesznek "hűtlenek" hozzám.

Az új cím: Kossuth u. 37/1, (volt Hunya-bolt,
. avagy a belvárosi söröző helye):

Változatlanul hetente vásárolok premier fil
meket, csütörtöki megjelenésekkel, és a
kölcsönzési ár is változatlan marad: 50 Ft és 80
Ft!!! Fél napra-aznap 17-ig-mindegyik ftJm
50 Ft. Még valami!!! Anyitás napján minden ka
zetta félái-on kölcsönözhető!

Új, önöknek igen kedvező szolgáltatást is be
vezettem: havi bérletet válthat! 1000 Ft-ért 15
filmet, 2000 Ft-ért 30 filmet kölcsönözhet.

Köszönöm megértésüket és szeretettel vá·
rok mindenkit! .

Anyakönyvi hírek
Akik születtek: Papp Sándor és Fekete Etelka Irén
leánya Rita, Kriszt Tamás László és Tőkési Róza fia
László Tamás, Tóth Gábor Zoltán és Pap Piroska
leánya Gabriella, Czinczár Imre és Tóth Ildikó Esz
ter leánya Nikoletta.
Akik eltávoztak: Szabó Lajos 71, Garai Sándorné
Tótka Eszter 78, Szakálos István 80 és neje Szakálos
Istvánné sz.: Laposnyik Eszter 71, Gubuznai Vil
mosné Izsó Terézia 78, Barják András 71, Kardos
Sándorné Nagy Julianna Marcella 46 éves korában.



1996. MÁJUS GYOMAE DRŐDI HíRAD

Póhalom emléke te
és a kereszt törté et
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"Ímé ezek gonoszok és örök bizton
ságban vagyont gyűjtenek. Látom a go
noszok meggazdagodtak... Én pedig hi
ába tartom tisztán az én kezeimet, sze
gény vagyok. Síkos földön állnak" -lát
ja meg a zsoltáríró.

Ahogyan a jelen átalakulásban
országszerte a vagyonfelosztás a meg
gazdagodás lezajlott, igazságtalan, és
nem fér össze a vallás elveivel sem. Akik
meggazdago.dtak, mások munkájának a
gyümölcsét szerezték meg. Aki becsüle
tesen dolgozott, mint a fenti idézet
mondja, "tiszták a kezei", az szegénynek
maradt. Azok gazdagodtak meg, akik a
végzett munkájukkal arányban nem álló
magas jövedemlet kaptak, másrészt kor
rupt módon, potom áron megszereztek
eszközöket. A többiek rovására szerez
ték meg a közös vagyon egy részét. Azt
hiszik, akik meggazdagodtak, hogy pén
zért az Isten is megvásárolható. Nem
tudják, hogy Krisztus mindig a szegé
nyeké volt. Nem tudják, mi a krisztusi
szeretet! Ahatalom igazságtalanságaira
Mayer Mihály, a katolikus egyház me
gyés püspöke is rámutatott.

Az útszéli keresztek, a róluk szóló ma
gyar dalok, nóták is népi kincseink. Ake
resztet oly szépen és eredetien megének
lő dalok. Akegyetlen hidegben a kereszt
alatt megfagyott vándor legény halálát
megéneklő "Kelet felől fütyül a szél" kez
detű nóta is ilyen. Másik szép magyar
nóta a "Kidőlt keresztfának nem köszön
már senki". Előző cikkemben Póhalom
ról és az ott lévő keresztről írtam, amely
nek az elpusztulását szívből sajnálom. A
kereszt tőszomszédságában levő házak
ban többen laknak még. A keresztet el
vinni sem lett volna könnyű illetéktele
neknek. Nem csak nagy volt, de nehéz
akácból készült, és a végén a földben tus
kó volt, hogy ne lehessen könnyen ki
dönteni. Asúlya miatt nem volt könnyen
mozgatható. A szobor oly súlyos, hogy
egy ember nem tudta volna elvinni. He
lyesebb lett volna ott helyben egy csalá
dot megbízni, hogy viselje gondját a ke
resztnek. Minden értéket ott kell megő
rizni, ahol van. Az előző számban meg
jelent cikk arra késztetett, hogy a cikket
folytassam. Abuta ember elkövetett bű-

nét azza! palástolja, kevés tudását azzal
pótolja, hogy alantas módon, fölényesen
vagdalkozik tehetetlenségében. Én nem
személyeskedek, nem vagdalózom,
hiszen a tények leírása önmagáért
beszél. Csak a tényeket írom le. Az
igazság rendkívül fontos. Az igazság
megtagadása lealjasít. Az erkölcstelen
ség mérhető, mércéje az igazság, a való
ság, a tények elutasítása, megtagadása.
Szerintem a feszületet annak a család
nak lenne joga áthelyezni, aki állította,
vagy ha hozzájárulását adta volna vala
kinek, az helyezhette volna át. Ez a ke
reszt eltulajdonítását, kisajátítását jelen
ti. Ez a kereszt mások munkájából épült,
más elképzelésekkel. A tízparancsolat
mondja: ne kívánd a másét, és ne lopj! A
tízparancsolat természetes és jogi sze
mélyekre is vonatkozik. Kell lennie va
lamilyen szabályozásnak, mert külön
ben szabadrablás lenne. Az útszéli ke
resztekről egy se maradt volna, ha azt
nézzük, hogya környező tanyákat lebon
tották, nincs kit szolgáljon, még sem es
tek neki szerte az országban, hogy azt
"mentsék", azok eredeti helyükön ma
radtak. A kereszt összeforrt Póhalom
mal. Azt, hogy mit jelentett, csak mi tud
juk, akik hiányát érezzük. Póhalom tör
ténetét folytatom. Aki szerepel a törté
nelemben, amit róla leírok, sokan tud
ják, mert közszájon forgó történet. Csak
az igazat írom és röviden. A '80-as évek
elejére a háború végén épült új iskolát
is lebontották. A kastély erősen romos,
düledező. A nagy magtárban marhát,
majd baromfit tartottak. Arégi épülete
ket lebontották, egy urasági istálló ma
radt meg. Atsz egyedül marhaistállókat
épített, amelyek korszerűtlen, düledező

kócerájok. A kerülőúton idevezető kö
vesút oly rossz, hogy aki teheti, elkerü
li. Az artézi kút kiapadt. Minden elpusz
tul. Agazdaság alappillérei, a tanyás gaz
daságok, mind elpusztultak. A sok ta
nyán mennyi marha és ló volt. Minden
odalett, elhanyagolt, elvadult. Gazdátlan
pusztasággá lett. Az egészet a kereszt
tönkretétele tetézi be. Hát még az se ma
radhatott! Rossz előjel ez. Arossz tovább
folytatódik! A Győzelem Tsz is eladóso
dott, és felszámolták. A tagság által

összeadott és a tagok munkájával Iétre
hozott közös vagyont potom áron sze
rezték meg a feiszámoiás során. Aközös
vagyon nem a tagságot gyarapította, ha
nem azokat} akik a felszámolás végére
anyagilag megszedték magukat, akik
meggazdagodtak.

A póhalmi Krisztust a köztemetőben

felállított betonkeresztre tették át. Ata
lapzatra állítóként a tsz-elnök neve ke
rült fel. AHíradó decemberi száma írt a
keresztről.

Aháztájiban paradicsomot termelők a
leadott paradicsomért nem kapták meg
az ellenértéket. Már öt év óta követelik
a paradicsom árát. Afelállított új beton
keresztnek a paradicsomügy kapcsán a
paradicsom nevet adták. A történethez
véleményt nem fűzök. Döntse el min
denki, értékeIje saját maga az eseménye
ket! Az emberek nem a kereszt ügye, ha
nem az odaveszett közös vagyon és az
eddig még csak követelésként létező el
veszett paradicsom pénzén bánkódnak
és azon háborognak. Ezt mutatja a ke
reszt elnevezése is.

Dr. Weigert József

p

Uj tulajdonos
A kenyérgyári üzlet új tulajdo

nossal üzemel tovább. Ezentúl a
Sikér Gmk neve áll acégtáblán.
Változatlan profiUaI, vegyes árukí
nálattai állnak avásárlók rendelke
zésére. Nyitva tartás is változik va
lamelyest: reggel 5.30-tól este 19
ig, szombaton és vasárnap délig.

7 ~;.~~-~ ......... -~ .... --..
Megérkeze~ a városházára~

új Szaknévsor-kötet. Vállalko
zók: .érdeklődó'k hozzájuthat
nak a polgármesteri hivatal
portáján. .

. .,..}___ o __ .__ _ __ T __ • _. _~_. _~_....__ ..

Murphy bölcsessége
A valóságot csak azok szeretik,

akik nem bírják az italt.



Odafigyelés
A Szabadság térenJ a polgármeste

ri hivatallal szembenJa 2. Sz. Altalá
nos Iskola mellett egy sikátor húzó
dik. Az út folytatása a volt piactéren,
a kis füves térségen - amit nemrég
vetettek be - fut ki a betonos útig. Az
útszegélykő egyik fokaJ nem messze
ejárdától kicsit lecsorbult, épp annyi
ra, hogy lehetőségetadjon az utat le
vágni kivánó kerékpárosoknak arraJ
hogy mára már elég széles csapást ta
possanak ki maguknak a fűben. Nem
zavarja őket. hogy néhány méterre
ott a kövezett járda. A szokások alap
jánJha csak egy pici lehetőségvan ráJ
szeretjük a vagánykodást, a törvény
telenséget elkövetni. Habár ez nemje
lentős ügy, de mégisjellemző.Jellem
ző az önzés, a nemtörődömségJ a kö
zöny érvényesitésére.

Mit nekem a járda! Vagyok olyan
legény, hogy ott megyek, ahol én
akarok!AzJhogy más munkáját sem
mibe veszem - nem érdekes. Úgy tű

nik, - még nemJ de a szemléletvál
tásnak csak el kell majd egyszerjön
nie! Mit várhatunk nagyobb dolgok
ban, ha a kicsire sem figyelünk (akar
va-akaratlan)?!

Sokan és sok helyen elmondták
már, hogy mit várhatunkJ milyen ne
velést attól a szülőtől- uram bocsáJ

pedagógustól (akinek nem inge ne ve
gye magára!), aki maga is előszere

tettel ott szemetelJ ahol tilos, úgy
szennyezi a kömyzetét, a vizeket stb.
ahogy csak tudja - és még büszke is
magára, de legalábbis ártatlannak
hiszi magát-, ott irtja és tapossa le
a növényzetet, ahol épp eszébe jut...

Európába haladván pontosan ilyen
dolgokra kell először is figyelnünk
de nagyon -J ugyanis ez pénzbe se ke
rü!..J (Vagy mégis?)

1996. MÁjUS

Kombájnvezetőt

keresek!
Érdeklődni:

napközben a 60/487-383,
este a 386-326-05
telefonszámon.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Lapzártakor (április 24-én) bonyolítot
ták a rendőrnap alkalmából rendezett diák
kerékpáros elméleti, gyakorlati versenye
ket az endrődi ligetben. Elméleti "vizsgán"
25 kérdéses tesztlapot kellett kitölteniük.

Gyakorlati vizsgán egy próbapályán ke
rekeztek végig a gyerekek. Erre mintegy
170-180 résztvevő jelentkezett.

A felajánlott vándorkupát a Rózsahegyi
K. Ált. Isk. csapata nyerte el. Második a 2.
Sz. Ált. Isk. csapata lett, akik a polgármes
ter által felajánlott díjat kapták, a harma
dik pedig a Bethlen G. Mezőgazdasági

Szakközépiskola lett, ők a Balesetmegelő

zési bizottság 4500 Ft-os vásárlási utalvá
nyát érdemelték ki. helyszűke miatt, csak
az egyes csoportok első helyezettjeit ne
vezzük meg.

AJsó tag. lány: Mikó Angéla - Rózsa F.
Ált. Isk. 4.a, fiú: Hangya Roland - Rózsa
helye K. Ált. Isk. 4.a

Felső tag. lány: Tari Anett - 2. Sz. Ált.
Isk. 4.a, fiú: Vetró Péter - 2. Sz. Ált. Isk. 6.b

Középisk. lány: Tóth Katalin - Kner I.
Gimn. l.b, fiú: Farkas Krisztián - Bethlen
G. Mezg. Szak. Isk. 2. a-b

Különdíj a 617. Sz. Ipari Isk. legjobbja
Balogh Adrian.

Rendőrségi hírek
Rendőmapi vetélkedő
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A rendőr járőrök elfogtak egy személyt
IS-én hajnalban, aki Mezőtúrról kerékpárt
lopott. A rendőrségi kihallgatás során az
illető pedig több általa és társaival együtt
elkövetett bűncselekményt ismert be, amit
a környező városokban követtek el. Összes
ségében nagy értékű kerékpárokat és se
gédmotoros kerékpárokat, mopedeket tu
lajdonítottak el. Sőt a bűnbanda egyes tag
jai betörést is követtek el a Nyárfás és Ha
nyecz-kocsma terhére. A szarvasi bíróság
2 főt előzetes ietartóztatásba helyezett.

Az elmúlt hetekben több lakásbetörés
is történt. Ékszereket, valutákat, kész
pénzt tettek zsebre a hívatlan látogatók.

Ajárőrök ll-én hajnalban elfogták egy
rutinellenőrzés során a Birka csárda betö
rőit. A szolgálatos járőr igazoltatott egy
személygépkocsi-vezetőt. Az ellenőrzés az
őrsön folytatódott. A kocsiban 3 vidéki fi
atalember utazott, akik ajárműben a rend
őrségen történt átvizsgálás során talált
több karton cigarettáról és édességekről

nem tudtak elfogadható magyarázattai
szolgálni. Elmondták, hogy az igazoltatás
előtt alig húsz perccel törtek be a csárdá
ba, ahonnan a holmi is való ...

ll-én hajnalban vették észre, hogy be
törtek a polgármesteri hivatalbaJ ahonnan
az egyik irodából (Egészségügyi Gondnok
ság) készpénzt vittek el a fémszekrény fel
feszítése után, valamint a Híradó szerkesz
tőségéből a szekrényben tartott fényképe
zőgép-együttest. (Ezért fényképszegény je
lenleg a Híradó. A szerk.)

Sok víkendházat törtek fel ismeretlen
tettesek a Sócó- és Dan-zugban, kisebb na
gyobb kint levő értékeket vittek el.

ASiratóból egy csónakkal távozott a rab
ló úr.

A tyúktolvajok is újra akcióban vannak.
18-20 állatot honosítottak át a házak ud
varaiból.

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete versenytárgya
lást hirdet a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs.
u. 66. sz. alatti 2477. hrsz.-ú 3655 m2 területű ingatla
nának megvásárlására a következő feltételek mellett:

kl önkormányzat az ingatlan irányadó vételárát 4 mil
lió forint + 25% áfában állapítja meg.

Aversenytárgyalást az a pályázó nyeri, aki a nyilvános
árverésen a legmagasabb értékű vételi ajánlatot adja.

kl árverezőnekaz árverést megelőző nap 12.00 óráig
800 OOO Ft bánatpénzt kell befizetnie, mely a vételárba
beszámít. Az eredménytelenül árverező az árverést kö
vetően a bánatpénzt visszakapja.

Akollégium épületében elhelyezett diákok végleges el
helyezéséig avevőnek ingyenes használati jogot kell biz
tosítania az épületre. Az ingatlan további építményeit a
vételár megfizetését követően az eladó birtokába adja.

Apályáztató által elfogadott vételárat a pályázat elfoga
dását követő 3 napon belül kell megfizetni, amennyiben
a vételárat nem fizeti meg, a bánatpénz elveszik!

Ejogvesztó határidő elmulasztása esetén a második le
gmagasabb vételajánlatot tevő jogosult avételi jogra. Vé
teli szándékot nyújthat be mindaz amagánszemély, ma
gászemélyek társaságai, jogi személy, jogi személyiség
gel nem rendelkező szerveze~ aki (amely) a pályáztató
által kiírt feltételeket elfogadja.
Avásárlási szándék benyújtásának határideje: 1996. má
jus 8., melyet Gyomaendrőd város jegyzőjéhez kell be
nyújtani, a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat fel
mutatásával.
Aversenytárgyalás időpontja: 1996. május 9., de. 9.00 óra.

Gyomaendrőd Város Képviselö-teslülete

-
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évében

díszpolgáraink és
kitüntetettjeink

14. oldal
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ME KÉRDEZTÜK
a polgárIDestert

1996. JÚNIUS

- Zárt ülésen tárgyalta a t. Testület áp
rilis 25-én a polgármester és ajegyző fi
zetésemelését, azonban igy is kiszivárgott,
hogy nem volt vita nélküli a megszavazás.
Mi okozta avitát?

- Akad néhány képviselő, aki nem ér
tett azzal egyet, hogy 10%-os béremelést
kapjunk. Arra hivatkoztak, hogya város
ban alacsonyak a fizetések, sok a munka
nélküli, és mit fognak szólni ehhez az em
berek. Úgy gondolom, alapvetően igazuk
van, de a dolog nem így működik. A vita
után 104400 Ft-ra emelkedett a fizetésem,
ami azt jelenti, hogy a törvényben adható
mindenkori miniszteri fizetés 50-80%-a
közötti összeg most esetemben 59% -ot
tesz ki ... Ha a hazavitt nettó összeget, ami
57 ezer Ft, elosztom a három családtagra
akik ebből élnek, nem jön ki nagy összeg.
Az sem igaz, hogy én foggal-kDrömmel ra
gaszkodtam hozzá. Mindössze elmondtam,
hogy jelenlegi fizetésemből nem tudom
gond nélkül a rezsimet fizetni, ami kelle
metlen. A környék többi polgármestere
bruttó 140 ezer Ft-ot keres általában.

- Többen kérdezték, hogy lesz-e szú
nyogirtás az idén?

- Természetesen nem lesz, hiszen ta
valy már jeleztük, hogy ennek két oka is
van: az első számú az, hogy nincsen rá egy
fillér sem, a másik pedig az, hogy valóban
megkérdőjelezhető a szúnyogirtó szerek
használata. Nem ártunk-e többet, mint
amennyit átmenetileg ez használ, segít...?
Mindenki készüljön fel egyéni védekezés
re!

- El tudja kerülni az önkormányzat a
fenyegető pénzügyi csődhelyzetet?

- Van rá esély akkor, ha sikerül az in
gatlanjaink egy részét eladni, amit terve
zünk. Valamint, ha a gázrészvényeinket ér
tékesíteni tudjuk megfelelő áron. (Ez egy
70 milliós névértékű csomag.) Ha ezt a
nyár folyamán sikeresen eladjuk legalább
85%-os áron, kihúz anyagi gondjainkból.
Az ország is mindent elad, privatizál, bár
egy idő múlva nem lesz mit eladni. Ez
kényszerhelyzet. Vagyonrészeink, amiket
árverésre bocsátunk, nem képviselnek
nagy értéket. Attól félek inkább, hogy nem
fog elkelni ...

- Az a hir járja, hogy a polgármester
már készül a háziorvosi hivatásának foly
tatására. Igaz ez?

- Valahol igaz. Egyébként is úgy ter
veztem, hogy '96-tól folyamatosan részt
veszek minden olyan továbbképzésben,
pontszerzésben, mint a kollégáim, hiszen
'98 végéig nekem is meg kell szereznem
minden olyan papírt, ami esetleg további
orvosi működésem hez szükséges. Ez nem
is könnyű, mert sokat kell hozzá tanul-

nom. Azonban mégsem azt jelenti, hogy
el akarok szökni tisztemből.

- Megmarad a bölcsőde, igaz, hogy
csak mérsékelt létszámmal. Veszélybe ke
rült ezért az orvosi ügyelet léte?

- Nem, megoldódott. Annyi változott az
orvosi ügyeletnél, hogya gépkocsivezetők

nek mondtunk fel. Ezután az önkéntes tűz

oltó-egyesület sofőrjei segítenek be. Sze
mély szerint sajnálom a gépkocsivezetőket,

hiszen nekem munkatársaim is voltak.
- Tagja lett anagycsaládosok egyesü

letének. Mi a véleménye ezek helyzetéről

ma Magyarországon?
- Helyzetük arányosan rosszabb a keve

sebb tagot számláló családokénál. Ma több
gyereket felnevelni pénzügyi katasztrófát
jelent egy családnak. Nem véletlen a
nagycsaládosok érdekvédelmi szervezetbe
való tömörülése. Ezelőtt is támogattam
őket a polgármesteri alapból. Mikor meg
kerestek, nagy örömmel léptem be közéjük.
A tagságot megtiszteltetésnek is veszem,
mert nekem is három gyermekem van. Ez
a civil szervezet nem politizál, nem is tud.
Nagyra becsülöm azokat az embereket, csa
ládokat, akik több gyereket vállalnak. Édes
anyámék például ll-en voltak testvérek, mi
hárman nőttünk fel. Örülök, hogy közöttük
lehetek, és segíthetek alkalomadtán.

- Mi a véleménye a gyomai városrész
testületi képviselőinek munkájáról,
ugyanis beszélik.. hogy túlsúlyban van az
endrődiakarat.

- Erről nehéz beszélni. Az előző testü
letre is ezt mondták. Megközelítés kérdé
se, hiszen van néhány olyan gyomainak
számító képviselő, aki eredetileg endrődi,

mert ott született, oda köti családja stb. A
vitába sokszor személyeskedések, szemé
lyes indulatok is belejátszanak, de nem ér
demes ebben elmélyedni ... Én úgy látom,
hogy a gyomai városrész lakói nehezebben
szervezhetők, nehezebben tudnak egysé
gesek lenni. A kitalálás, a hangadás meg
található, de a véghezvitelben nem olya
nok, mint az endrődi ek. Amit nagyra
becsülök az endrődiekben, pont az, ami hi
ányzik a gyomaiakból. Azt mondják End
rődön, hogy fogjuk meg és csináljuk, míg
Gyomán azt mondják, hogy fogjuk meg és
csináljátok. Mentalitásbeli különbség.
Egyébként egyikük sincs ma könnyű hely
zetben, ha gyomai, ha endrődi ...

- A diszpolgári címre és emlékplaket
tekre kiválasztottakat miként fogadta a
közvélemény?

- Egyetértettek, sőt gratuláltak sokan,
hogy ezeket az embereket találtuk érde
mesnek.

- Mi a véleménye a gimnázimban tör
tént betörés és ennek nyomán ott kiala
kult helyzetről?

- Mikor hétfőn az államtitkárnő felhí
vott, azt gondolta, hogy már tudok az ügy
ről, pedig ez nem így volt. Én tőle értesül
tem és kicsit furcsának találtam, hogy ne
kem nem szóltak korábban. Persze lehet,
hogy nyomozati okai voltak... Kellemetlen
ügynek talál om. Biztos, hogy felelőtlensé

gek történtek. Most hivatalból is törvé
nyességi vizsgálatot kell végezni a dolog
ban. Végeredményben az iskolára nem vet
jó fényt, az biztos. .

1996. május 21.

Egy levél a sok közül,
ami a díszpolgári díjazással

kapcsolatosan érkezett:
Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretném megköszönni

mind a képviselő-testületnek, mind
pedig Önnek azt az elismerést, ame
lyet posztumusz a nyomda alapító
jának, Kner Izidomak, felvirágozta
tójának, Kner Imrének adományoz
nak. Külön öröm számunkra az a
tény, hogy Haiman György tanár úr
a város diszpolgára lesz.

A Gyomai Kner Nyomda Rt. kol
lektívája számára különös megtisz
teltetés, hogy az emlékplakettel ki
tüntetettek között az egyetlen cég a
városban, amely ilyen rangos elisme
résben részesül.

Ha szabad egy személyes vallo
mással is terheInem, úgy fontosnak
tartom kifejezni, hogy számomra
Gyomaendrődnagyon sokat adott. A
város és a lakói megőriztek valamit
abból az értékrendbőlés szellemiség
ből, amely mai világunkban sajos
egyre ritkábban lelhető fel.

Egyben szeretném biztosítani ar
ról, hogy a nyomda tulajdonosai és
vezetői nemcsak szeretetet, hanem
felelősségetis éreznek az otthont adó
város iránt. Erőnkhöz és lehetősége

inkhez mérten igyekszünk ajövőben

is mindent megtenni azért, hogy utó
lag is méltóak lehessünk a Kner-ha
gyományokhoz, illetve a képviselő

testület által adományozott kitünte
tésekhez.

Az ünnepi ülésen társaságunkat
Papp Lajos vezérigazgató úr képvise
li, nekem a Közbeszerzési Tanács ha
sonló időpontra meghirdetett ülésé
ről távol maradni sajnos nincs lehe
tőségem.

Kiváló tisztelettel:
Dr. Erdős Ákos

az igazgatóság elnöke
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Gellai Richárd leleplede a Szonda István készítette domborművet
Rózsahegyi Kálmán arcképével. A kiállítás Gajdo Tamás szavai
.val nyílt meg. (A képen Szonda István)

Rózsahegyi Kálmán nevét kapta a 3. Sz. Ált. Iskola, amely ün
nepségen részt vett a Rózsahegyi családból Rózsahegyi Marika,
Peták Emil - Rózsahegyi Kálmán unokái, Nádasi Dorottya,
Koltai Gábor - a néhai színész dédunokái, dr. Dinya László ál
lamtitkár, dr. Farkas János - az iskola alapítványának elnöke,
Gajdo Tamás - az Országos Színház- és Filmtörténeti Intézet
színháztörténésze, Gergely Ágnes írónő, Vaszkó Irén - Gyo
maendrőd város díszpolgára, Márton Gábor Gyomaendrőd Vá
rosért Emlékplakettel kitüntetett, a Rózsahegyi Kálmál!-kiál
lítás anyagának összegyűjtője, Iványi László plébános, Komóczi
Attiláné, dr. Frankó Károly polgármester, Csorba Csaba jegy
ző, az iskola vezetői, nevelői; diákjai és sokan mások.0/. IB-án)

Rózsahegyi Marika Abóczky Róbertné a hivatalos ünnepség
után a következőt nyilatkozta a Híradónak:

,,Amerikában, New Jerseyben élek. Ennyi éwel nagyapám ha
lála után az ember beletörődik abba, hogy személye feledésbe
merül. Mikor megkaptam az iskola levelét ez ügyben, a lehető

legnagyobb ünnepet jelentette számomra. Mivel én vagyok most
már az első a családi sorban, ezért tudom, hogy mit jelentett
volna az édesanyámnak, nagymamámnak, a nagyapámról nem
is beszélve, akinek Endrőd igazán a szívügye volt... Boldogan
egyeztem bele.

- Milyen tevékenységet folytat New Jerseyben, ha megkér
dezhetem?

- Teljesen más irányút. Kilenc emberrel dolgozó, gépalkat
részeket gyártó üzemünk van, ezt vezetem. Az ottani művész
világba nem tudtam befolyni, hiszen későn keTÜltem ki. Az ot
taniamatőr világgal pedig nem értek egyet... Nagyapám min
dig azt mondta, ha nem tudsz jót csinálni, inkább ne csinálj
semmit!

- Milyen gyakran látogat haza?
- Minden májusban, hiszen itt él a családom legtöbb tag-

ja. Általában már márciusban "vágom a centit", alig várom,
hogy jöhessek.

Gellai József, az iskola tanára elmondta, hogy 16-án az isko
lából delegáció utazott Budapestre a Farkasréti temetőbe, ahol
megkoszorúzták Rózsahegyi Kálmán sírját. Találkoztak a csa
láddal, amikor is egy kis üimepséget tartottak. Ezután a Mik
roszkóp Színpadra látogattak Sas József színész-igazgató aján-

dékát elhozni. Így egy pipával lett gazdagabb az iskola. Ezt a pi
pát ugyanis Rózsahegyi Kálmántól kapta egy vizsgája alkalmá
val Sas József. Ő egyébként szintén meghívottja volt az ünnep
ségnek, de édesanyja temetése miatt nem tudott eljönni.

- Hogyan készült a dombormű? - kérdeztem Szonda Ist
vánt' az alkotót.

- Összegyűjtöttem a jellemző arcait fényképeken, így egy
gipszmodellt készítettem. Ezután faragtam meg a fát. Adom
bormű tulajdonképpen egy "összegyúrt" arckép. Az ilyen kép
mindig az egész emberről mond el szinte mindent, míg a fotó
csak egy pillanatról... .

Márton Gábortól arra vártam választ, hogyan sikerült a kiál
lítás anyagát összegyűjteni.

- Még iskolában bifláztatták be velünk Endrőd történetét,
amelyben többek között az állt, hogy Endrőd legkiválóbb szü
lötte, községünk díszpolgára, a Nemzeti ·Színház örökös tagja
Rózsahegyi Kálmán. Büszkék lehetünk rá míg élünk, és követ
hetjük példáját. Korábban elhatároztam már, hogy gyűjteni

fogom Rózsahegyi Kálmáról az anyagot. Egy szegedi tanárom
inspirálására végül elkezdtem. Ahelyi mende mondáktól kezd
ve a történelmi tényekig. Így kerültem kapcsolatba Rózsahe-

Rózsahegyi Marika beszédet mond

gyi két lányával, Zsuzsával és Maricával. Nekik köszönhetem
ezt a sok szép anyagot, amit most ide tudtam ajándékozni. Itt
jó helyük lesz.

Szeretném megélni azt, hogy az iskolában színjátszó szak
kört alakítsanak. Biztos, hogy újabb Kiszely.Zolik bukkanná
nak fel, és most már Gyomaendrődnek hoznának dicsőséget.

Köszönjük, hogy támogatták.rendezvényünket!
ÁFtsz G)'omaendtöd • Almási Gergely· Ambr6zi László ú családja· Bárdi Zolt.ín •
Béb Vadálz!ánuág • Békési MibáIY • Bela Imi'e • Buza MIMly • Cartolln Bl • Csikós
János. Dinya Lász16. CoMl Bianco • Dinya Máté • Dinya ZoltáD. Mar-Zol Kft. • D6gi
Jánosné. Dr. Koluzú József. Dr. Valach Béla • Erdei Ferenc· Farbs Károlyné • Far
bsinszti Zsuzsao.aa • GelIai Gyula • G)'omaendriid VároI ÓttbrmányDta • Gyuriaa tn
• Het!düs József. Hídfö éltetem • Hótecbnibi ú.Gépipari Kfl • Hunya István, Tund
Cipó • Kert-Kivi Kft. • Kner nyomda • KoIoh CeUértné • Kovács Lajos • Kovásmai Fe
renc • KiMNY Péter •. Közösségi Iüz • udányi Gábor • Lading János· ÜÁr Sándor'
Ligno Kft. • Liz:ü: István • Mahovia Erib • Maniné GIria ErzsélJet • Mutinü: István
• Mirtoa Gábor • ·Mavad Kft. • NoI Rl, Orolbíza • Németh Duső • OTP ll, Gyoma
eudníd • ·Ozv. Dinya MiIélIé • Polamalt Kft. • Ro6slr:.úám • Sikér Gmk • Subó Lajos
• Subóipari SIiivctbzd • Szujl\ Zoltán • Sziilói lI!unbkörösség • Tbermix tpítöipui
SIÖV•• Tímár Lajos • Turi Tamúné • Új!aky SzalNiia • V~ ADdrÚ· Varga Tibor •
Vujú J6zsef • Vuzk6 LaJos • VékoDyué SzbDaik ÁCDCS

. A R6zs.Mgfi KiImin ÁJt./inos Iskol. mlluJói is doIfFÓi. t.rütlJi Ci1Jom~
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Faludy-díjas
Szegeden, a JózsefA. Tudományegye

tem bölcsészettudományi karának ma
gyar szakán második évet fejezi be ha
marosan. Április 4~én, a rektori hiva
talban átadták számára a Faludy-díjat.
Ezt az a tanuló kapja, aki mind az iro
dalom művelésében, mind pedig az iro
dalom elsajátításában. irodalmi referá
tumokban kiemelkedő teJ)esítményt
nyújt. Eddig csak költők vehették át a
6 éves létezése alatt. három kivétellel.
Ebben az évben egyedül ő,kapta ('95
96-os tanév) prózai tevékenységéér.
Maga Faludy György nyújtotta át. A
Tiszatájban, a Pompeji című irodalmi
folyóiratokban publikál. Persona non
grata címmel készen van utolsó köny
ve. Megjelenése előkészületben. Talán
már a nyáron a helyi Kner Nyomda Rt.
kiadásában meg is jelenik, korlátozott
számban. (Sorszámozott sorozat is
készül.)

Az illusztrációkat barátja, Nagy Z. (Nagy
Zopán) készítette. Harmadik könyve is
félig készen van - nyilatkozta a Híra
dónak. Hogy kiről van szó? Aki még nem
tudja, elárulom: Balogh Tamásról. Első

könyve, az Egy füzet magánélete c. je
lent meg már jó ideje.

ff&~~,,»~~~~~~~~r;>'l~=SlilO<~
~

I Nemesi i
~ tl
j, $I elmer I

I~~l~~~!~~~~ l
~ alkalmából a Bethl,en Gábor ~
~ MezőgazdaságiSzakközép- és I
~. Szakmunkásképző Iskola a gyű- ~
a mai és endrődi származású, il- ~
~ letve jelenleg Gyomaendrő- ~

: dön élő polgárokat kéri, hogy ~
ti akinek nemesi címere van, az a
B a címer képét a leírással I
~ együtt juttassa el az iskolába. IU
§ (Gyomaendrőd, Hősök útja
B 40. Telefon: 386-028) Acíme- >

~ reket az iskola az augusztus I
~ 18-20. között megrendezen- g
tl

l
dő Vita Agricolae '96 kiállítá- ~
son mutatja be a közön- a
ségnek.' J'
~~"'"

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

A'magyar polgári védelem története hat
vanéves múltra tekint vissza. Nagy hagyomá
nyokkal rendelkező, nemzetközi oltalom
alatt álló humanitárius szervezet. Fe!adat
rendszerének kialakulását egyrészt a hadi
technika fejlődése következtében folyamato
san változó háborús veszélyeztetettség, más
részt a civilizációs és természeti katasztró
fák hatása elleni védekezés szükségessége be
folyásolja.

Amagyar polgári védelem szervezetét és irá
nyítását a második világháborút követő időszak

ban a1apvetően az ország honvédelmi, közigaz
gatási renszerében elfoglalt helye határozta
meg. Ennek megfelel6en a védelmi doktrina
változásával és a közigazgatási rendszer módo
sulásával folyamatosan változott a polgári vé
delem szervezete és irányítása.

1950-től a Belügyminisztérium irányításá
val működött, majd a nukleáris háboru veszé
lye éleződésével1962-től a Honvédelmi Mi
nisztérium katonai hierarchikus rendszeré
be illesztve látta el feladatait 1990 júniusáig.

AMinisztertanács 1989-ben rendeletileg
ismét a Belügyminisztérium alárendeltségé
be helyezte a Polgári Védelem Országos Pa
rancsnokságát, majd 1993-ban a már emlí
tett kormányrendelettel a Tűzoltóság Orszá
gos Parancsnokságába integrálód?tt. Az Al
kotmánybíróság döntése alapján azonban
1996. évtől újra a Belügyminisztérium alá
rendeltségében önálló Polgári Védelem
Országos Parancsnokságaként működik. En- .
nek következtében el kellett végezni a fela
datrendszer újraértékelését, ugyanis olyan
egységeket kellett kialakítani, amelyek a jö
vőben katasztrófahelyzetben képesek helyt
állni megfelelő előzmények után a háborús
feladatokat is el tudják látni. Mindezek tük
rében az átszervezés során az országban 167
pv-körzetből60 körzet és 72 kirendeltség lett
létrehozva a fővárosi 23 kerületi pv-parancs
nokság megtartása mellett.

Apolgári védelem területi irányítását a me
gyei közgyűlés elnöke, illetőleg a fővárosban

a főpolgármester. helyi irányítását a polgár
mester látja ej, mindkét szinten védelmi bi
zottságok közreműködésével.

Apolgármester polgári védelmi jogköre a
település közigazgatási határán belül kiter
jed minden magánszemélyre és a polgári
szervekre is. Ahelyi védekezés irányításának
egyszemélyi fejelőseként többek között a pol
gári védelmi kötelezettség alapján a helyi la
kosokból a település polgári védelmi szerve
zeteket hoz létre. Ezek a lakosság riasztásá
ra. tájékoztatására, technikai eszközök, be
rendezések működtetésére, valamint a kite
lepítéssel, befogadással és elsősegélynyújtás

sal kapcsolatos feladatok ellátására szerve
ződnek.

A védelmi bizottságok közreműködnek

ezeknek ~ feladatoknak az összehangolásá-
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ban, a terv.ezés a felkészít~s és a védekezés
végrehajtásában.

A20/1995. (XlI. 19.) BM-rendelet alapján
Gyomaendrőd volt Polgári Védelmi Körzetc

központ Parancsnokságát Polgári Védelmi Ki
rendeltségként működteti 1996. március 1
jétől a Szeghalom székhelyű Körzeti Polgári
Védelmi Parancsnokság alárendeltségében.

AGyomaendrőd Pv-Kirendeltség illetékes-
ségi területei:

L Dévaványa nagyközség,
2. Hunya község,
3. Ecsegfalva község.
Apolgári védelmi kirendeltség a belügymi

niszter által meghatározott körzeti pa
rancsonkságokállományából kijelölt szerve
zeti egység, melynek rendeltetése a részére
meghatározott működési területen a veszé
lyeztetettség mértékében jelentkező polgári
védelmi szakmai feladatok végzésének koor
dinálása, segítése. A kirendeltség nem önál
ló irányítási szint, de feladatát a helyi igé
nyeknek és sajátosságoknak megfelelően tel
jes önállósággal végzi.

Akirendeltség alapvető feladata működési

területén segíteni a helyi védelmi bizottság
elnökének és az érintett polgármestereknek
a tevékenységét, a települési és munkahelyi
polgári védelmi szervezetek létrehozását, fel
készítését és működését.

A kirendeltség vezetőjét polgári védelmi
.hivatásos állományból, illetőleg közalkalma
zott tagjai közti l kell kijelölni, akit a BM
PVOP parancsnoka nevez ki, és felette a mun
káltátóijogokat a megyei polgári védelmi pa
rancsnok gyakorolja. ,

Agyomaendrődi polgári védelmi kirendelt
ségen 2 fő BM-közalkalmazotti jogviszony
ban álló munkatárs dolgozik. Szilágyi Sán
dor mint a kirendeltség vezetője és Kovács
Norbert pv-előadó személyében.

A kirendeltségvezető közvetlen szolgálati
elöljárója az a körzefi parancsnok, akinek az
illetékességi területén működik. térségünket
illetően ez Szeghalom székhelyű körzeti ille
tékességgel rendelkező polgári védelmi pa-

. rancsnokság, melynek körzetközpont pa
rancsnoka Szabó József pv-őrnagy.

Akirendeltség és kirendeltségvezető felada
tait a tárgyban kiadott rendelkezések alapján a
helyi sajátosságok figyelembevételével a me
gyei parancsnok ügyrendben határozza meg.

Biztos vagyok abban, hogy az eddig leírtak
alapján csak részben ismerték meg a polgári
védelem munkáját, de az előttünk álló fela
datok konkrét végrehajtása erdekében az ön
kormányzatok, a polgári szervek és az állam- .
polgárok egymás iránti bizalmára, aktív köz
reműködésére van szükség.
Gyomaendrőd, 1996. május 16.

Szilágyi Sándor
a pv-kIrendeltség vezetője



ABethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközépiskola hírei
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Versenyered~ények

Aszakma kiváló tanulója országos ver
senyen Törökszentmiklóson Zagyi Cá
bor második, Horváth Sándor hetedik
lett. Zagyi G. ezzel bejutott a debreceni
Agrártudományi Egyetemre. Horváth S.
által első helyen megjelölt soproni Fai
pari Egyetem mint továbbtanulási lehe
tőség sajnos nem számít szakirányúnak,
mindemellett elképzelhető ide a felvéte
le. Azonban a másodiknak megjelölt gö
döllői Agrártudományi Egyetem a "lába
előtt hever", az országos juhászverse
nyen az ifi kategóriában, mint legfiata
labb versenyző különdíjas lett.

Aszakközépiskolák részére a kaposvá
I~i iskola által meghirdetett Guba Sándor
emlékversenyen 16 iskola 70 tanulója
közül a Bethlen G. szakközépiskola
összesítettben a negyedik helyen végzett.
Meiőhegyesen, a Mezőgazdasági Tanu~

lók Nemzetközi Sportversenyén női ké
zilabdában első lett a Bethlen csapata.

A lány összetettben másodikként vé
geztek, háromtusában harmadikként,
4 x 100 mces váltóban harmadikként.

Egyéni eredmények: Csiffáry Csilla
súlylökésben és magasugrásban is má
sodik, tagja volt a 4x 100 méteres váltó
nak, valamint a legjobb atlétaJány címet
Ő nyerte el. Ez még nem minden, mert
kézilabdában a gólkirály is őleU 28 gól
lal (a második 14 gólos).

A fiúk közül Séllei Lajos a súlylökés·
nyertese volt. Az iskolák közötti verseny
ben negyedik lett a Bethlen iskola.

Oktatási és
kollégiu~i hírek

.•• csökkenóoen a diákok tudásszintje!
Akollégium tetőszerkezeténekjavítá

sa - mert beázik - és a tetőtér beépí
tése 15 millióba kerül idei és jövő évi
csoportosítással, erre pályázaton szeret
nének támogatást nyerni. A terv szerint
37 férőhely alakítható ki a tetőtérben,

ami enyhítene a zsúfoltságukon.
- Miként alakul majd a tanuló

létszám a következő tanévtől?

- Ez nálunk növekedni fog. Indul az
egyéves gazdaképzés, ami újdonság lesz.
(Lásd a Híradó '96. februári számában!)
Aztán a szakmunkások szakközépisko
lájának intenzív nappali tagozatának is
van létjogosultsága, hiszen ez igen
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népszerű oktatási forma. A négyéves
gazdaképző is folytatódik új évfolyam
mai ősztől, ez is keresett.

- Igaz a Bethlenre is, hogya jelent
kezőkáltalános iskolai tudásszintje alul
marad az elvárható és megkívánt nívó
tól, vagyis a diákok keveset kapnak az
általános iskolában?

- Sajnos igen. Ez nem csak helyi, de
országos tendencia... Csökken az oktatás
színvonala. E véleménnyel nem vagyok
egyedül, ugyanis a sajtó is a "reformpe
dagógia csődjéről" ír. Látható, hogy ke
vesebbett kellene kísérletezgetni, inkább
meg kellene egyszerűen tanítani a gye
rekeket írni, olvasni, számolni! Mindjárt
sokkal jobb lenne mindenkinek.

A szakközépiskolában kell nekünk a
gyerekeket megtanítani szótagolva ol
vasni, vagy a 14-15 éves tanulót írni ... !
Rettenetes, ahogyan írnak. Ugyanez a
helyzet a matematikával is. Az egyszere
gyet sem tudja sokuk. Volt már olyan ta
nuló, akit így köszöntöttünk: 7 x 8 = ?
Ötvenhat hangzott egy idő után a válasz,
mikorra megtanultattuk vele a szorzó
táblát.

Ezt a szintre hozó munkát sajnos el
kell végeznünk, ha eredményes munkát
akarunk végezni tanulóinkkal.

Más. A minisztérium kitalálja napja
inkban, hogy legyen síszünete a tanuló
nak... Az alföldi iskolákban bizonyára
nem jártak még. Június elején már a hő

ségtől lehetetlen tanárnak, diáknak a
tantermekben értelmes munkát folytat
ni ... ! Levegő után kapkodunk. Akkor
még júniusban tanítsunk tovább. Van 10
napos igazgatói szünet, ebből megold
hatja minden iskola a síszünetét, ha
ugyan van igény ilyesmire. Ebből az is
kolából egyébként sem lesz síelő passzió
ját kiélő gyerek, mert még az ellátási, ét
kezési pénzt sem tudja sokuk befizetni.
Talán Pesten az elitkerületekben jelent
kezhet ilyen igény.

- Lesz elég kollégiumi hely a követ
kező tanévtől?

- Körülbelül szinten maradunk,
mert amennyivel bővül a tetőtér-beépí

téssel, annyival csökken a C épület ela
dásával (Bajcsy-Zs. u.) a helyünk, bár nő
a létszámunk, azonban erre biztosan
lesz addig megfelele megoldás.

A tájékoztatást és az interjút Kovács
Károly igazgatóhelyettes adta..
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Ünnepi könyvnap
Az endrődi Kör;össégi Házban a

városi könyvtár szervezésében Ün
nepi Könyvnapot tartottak. A mű

sorban lezajlott a millecentenáriu
mi rajzpályázat eredményhirdetése,
műsor a Rózsahegyi Kálmán Ált. Is~

kola, a Kner I. gimnázium és a vá
rosi zeneiskola tanulóinak részvé
telével, az ,,Aranyfonál" városi me
semondóverseny döntője, a 617. sz.
ipariiskola diákjainak programja.

Kaphatók voltak az Ünnepi
Könyvhétre megjelent könyvek is
természetesen.

Városidiákgála
Május 30-án a Katona J. Művelő~

dési Központban Városi diákgála c.
műsoros estet láthattunk a telepü
lés összes iskolája tanulóinak rész
vételével. Reméljük a folytatást!

., .•~ .. : ..e.; •."_" ••.

, ,
AGRAR HIREK

A Földművelésügyi Minisztérium az
1996. évi költségvetési támogatásról szó
ló 177/1995. (XII. 29.) kormo rendelet,
valamint a 22/1996. (II. 7.) kormo ren
delettel módosítottak szerint - egyes
agrárgazdasági célok megvalósítása ér
dekében - a földhasznosítás elősegíté

sének támogatására - így a külterületi
szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep
(ideértve a rétet, legelőt is) művelési ágú
termőföldethasználó (földhasználót) tá
mogatás illet meg.

A támogatás mértéke:
szántó, kert szOlő, gyiimö\·

esetén csös esetén
AKIba AKIba

0,01-5,00 0,01-20,00 5000 Ft/ha
5,01-10,00 20,01-40,00 4000Ft/ha
10,01-14,00 40,01-56,00 3000 Ft/ha
14,01-19,00 56,01-76,00 2000 Ft/ha

(rét-legelő)

0,01-5,00 AK/ha 2000 Ft/ha
5,01-10,00 AKJha 1500 Ft/ha
10,01-19,00 AK/ha 1000 Ft/ha
A támogatás igénybevételének határi-

deje: 1996. június 30.
.Támogatáskéreimében igazolni kell a

hrsz. - az AK-értéket - a terület nagy
ságát vagy birtokíven, vagy bérleti szer
ződéssel.

Tisztelettel:
Kertes Imre gazdajegyző



Polgárvédelmi versenyre készültek

Alégoltalom megalakulásának 60. évfordulója alkalmából rendezett - a pv Orszá
gos Parancsnokságának 45/1995. intézkedésének megfelelően - megyei ifjúsági
polgárvédelmi versenyen a 617. Sz. Ipari iskola tanu!óiból alakult csapat vett részt
Szilágyi Anita, Bárdosi József, Oskó Ildikó, Körmendi Katalin, Szőke Magdolna és
Sebestyén Mónika személyében. Felkészítő oktatóik: KLilik Györgyné, Kurilla Já
nosné, Szilágyi Sándor. Aversenyen a 3. helyezést érték el.
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LESZ-E
KÁBEt ÉVÉ?

Február 22-én volt Gyomaend
rődön a szolnoki Tele-Coop Kft.
kábeltévé-hálózatának kiépítése
ügyében tartott lakossági tájékoz
tatója. (Lásd a márciusi Híradó
ban.)

Ajelenlegi helyzetról, a telepítés.
eló'készítésének munkálatairól kér
deztük Rozgonyi Tibort, a Tele
Coop Kft. képviselőjét.

Elmondta, hogy a tervezés stá
diumában van a dolog, az engedé
lyek beszerzése folyik, mert hiszen
a kft. a kábeltévé kiépítésére vál
lalkozott, ezt teljesíteni kívánják.

Igaz, hogy az optimális 300 fős

jelentkezési létszámot még nem
érik el, de a tervezés és engedélye
zés után szeretnék elkezdeni a
munkálatokat szeptember környé
kén. A belépés árát különböző

okok miatt 25 ezer Ft-ra emelték.
(A részletfIZetés összege eddig eny-

.nyi volt.) A változás az, hogy felét
a szerődéskötéskor kérik, a másik
felét pedig abeszereléskor.

A februári tájékoztatón elhang
zott - valószínűleg erre kevesen
figyeltek fel-, hogy "aki megren
deli a Tele-Coop szolgáltatását, az
megkíméli magát a néhány év múl
va bekövetkező televíziós sugárzá
si rendszer megváltozása miatti

, bonyodalmaktól:' Állítólag a su
gárzás intenzitása lényegesen
csökkenni fog, így azt a jelenleg
használatos "sima" antennákkal
nagyon rosszul lehet majd fogni.

A területi megbízott továbbra is
Vaszkó László, Tanács u. 34. sz.
alatti lakos. B. K.

HELYESBíTÉS!
Az előző szám 6. oldalán nyom

dai hiba történt a Tóth Sándorral
készített interjúban: az atlétikában
folyó' óriási konkurenciaharc 
mely egy másik sportágra sem jel
lemző - nem 19, hanem 196 ta
gország között történik nemzetkö
zi szinten.

. Kruchió Ilona
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155 éve alapítva
,,A jelent csak a múltbóllehet megér

teni / Ajövőt a múlt alapján felépíteni",
állt a babitsi idézet a díszünnepség "zász
laján", ami alatt lezajlott a gyomai kis
dedóv6 alapításának 155. évfordulója al
kalmából rendezett emlékünnepség má
jus 7-én a Katona J. Művelődési Köz
pontban.

Kétszáz meghívott vendég érkezett a
megye városaiból, óvodáiból. Gyoma
minden nyugdíjas óvónője és dajkája ter
mészetesen .szintén invitálva volt.
Országgyűlési képviselőnk, Szöllősi Ist
vánné úgyszintén, aki sajnos elmaradt...

Az egész napos rendezvényen számos
műsorszámot láthatott a közönség - a
Jókai és Kossuth Úti Óvoda néptánccso
portját, az Ezüst hold fekete színház
előadását.

Előadások hangzottak el szakmai tár
gyú témákról, valamint megtörtén1: az
emléktábla avatása a Jókai Utcai Óvoda
falán.

Képünkön az emléktábla leleplezése,
. dr. Csománé beszéde.

A következő számunkban kivonato
san közöljük Kissné dr. Korbuly Kata
lin főiskolai docens ünnepi beszédét,
amiben az alapítás körülményeit tag
lalja.
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Aparlamentben az azonnali
kérdések és válaszok
órájában hangzott el:

Sepsey Tamás (MDF) az ÁPV Rt.-nél
tapasztalható pazarlásra hívta fel a fi
gyelmet: egyes vezetők millión felüli
fizetésükhöz tízhavi prémiumot vettek
fel, tanácsadói díjakra milliárdok foly
tak el. Akar László pénzügyi államtit
kár rendjénvalónak tartotta a kifize
téseket, mert azok a privatizációs
eredményeket tükrözték.



Nyolcvan-kilencven néző tartalmas irodalmi élményeket nyújtó másfél órát tölt
hetett együtt Gergely Ágnes endrődi születésű író-költővel, és élvezhette Polányi
Éva előadóműv~sz tolmácsolásában legújabb verseit, zenei aláfestéssel...
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vásznai Nóra, Rózsahegyi ált., 3. hely.
Szurovecz Gyöngyi, 2. sz. ált., 4. hely.
Czafit Attila, Kner gimn., 5. hely. Buza
Zsanett, 2. sz. ált., 6. hely. Klimó Szil
via és Szántai Beatrix, 2. sz. ált.

Különdíj:Hajdu Olga, 2. sz. ált.
Arajzokat az 1996. május 15-én meg

rendezett egészségvédelmi napon állí
tottuk ki a Katona József Műv. Központ
ban.

AMagyar Vöröskereszt Területi Szer
vezete városi véradónapot szervez a Ka
tona József Művelődési Központban

1996. június ID-én 8-126. és
1996. június 20-án 8-12 Ó. között.
Szervezetünk minden régi és újvéra-

dóját szeretettel várja.
Kérjük a tisztelt vöröskereszt-tagokat,

hogy az 1996. évi esedékes tagdíjukat a
. szervezetük titkáránál szíveskedjenek be
fizetni. Aki támogatn.j k.ívánja mozgal
munkat, de még nem tagja szerveze
tünknek, évi 100 Ft tagdíjjal erre lehető
'sége van. Tagkönyvet, tagdíjfizetést le
het intézni gyógyszertárainkban, a terü
leti szervezetnél (Fő ll. 2.) és a véradások
alkalmával. Segítségüket köszönjük!

MVK Ter. Szerv.

,
Gergely Agnes irodalmi estje

A Magyar Vöröskereszt Or~zágos Tit
kársága a vöröskereszt világnapja alkal
mából a Vöröskeresztes Munkáért bronz
fokozatú kitüntetését adományozta Pésó
Bélánépak, aki több évtizeden keresztül
irányította a Rózsahegyi K. Általános Is
kola tanulóinak vöröskeresztes munká
ját. Az elismerést május 8-án a megyei
ünnepség keretében adták át a tanárnő

nek, melyhez gratulálunk.
AMagyar Vöröskereszt Gyomaendrő

di Területi Szervezete és a Városi Drog
ellenes Munkabizottság a vöröskereszt
világnapja és az Ifjúsági Vöröskereszt
magyarországi megalakulásának 75. év-

. fordulója alkalmából rajz- és irodalmi
pályázatot hirdetett a káros szenvedé
lyek témakörében.

Irodalmi pályázat:
14-18 é. korcsoport: L hely. Kruc

hió Zsuzsanna, 2. hely. Gyalog Emese,
3. hely. Fülöp Szilvia - mindhárman a
617. Ip. Iskola diákjai.

Rajzpályázat:
14-18 é. korcsoport: L hely. Nagy

Katalin és Tóth Gabriella, 617. Ip. Isk.
10-14 é. korcsoport: L hely.

Schwalm Gergő Kner gimn.,"2. hely. Ko-
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Akapcsolat jelentősége
tűzoltóink és alakosság javára'

AGyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó

egyesület eszméjének felújítója, létre- .
hozója, parancsnoka Tímár Vince. Az
idén Gyomaendrődért Kitüntető Em
lékplakettet kapott. Hogyan vélekedik
a Németországból Katona Sándor se
gítségével ideszármaztatott roham
mentő és tűzoltóautóval való gazdago
dásrói?

"Tévedtünk, mikor azt hittük, hogy
az ilyen külhoni kapcsolatok ideje le
járt. A Katona Sándor által kiépített
kapcsolat nem csak politikai vonatko
zású, sokkal túlnőtte azt, megítélésem
szerint. Az, hogy felújífva hozták ej
ezeket a kocsikat, nem mindennapi
gesztus és nagy értéket képvisel.

.AMagirus-Deutz kocsi gyors beavat
kozásokhoz lesz alkalmazva, Aszerény
összeggel nyert pályázatunkból és a
vállalkozók adományaiból közelI mil
liót érő berendezést, egy "impulzus
puskát", a vízzel oltó legújabb techni
kát fogjuk beépíteni hamarosan plusz
ként a meglevőhöz. Így egy nagyon
modern, mozgékony felszerelésünk
lesz. Még marad hely egy műszaki bon
tó-vágó felszerelésnek is. Amentőautó

is közel került eredeti funkciójához,
mivel az orvosi ügyeletben részt fo
gunk venni vele. Különböző karitatív
szervezeteken keresztül megpróbáljuk
a felszereléseket megszerezni."

MILLECENTENÁRIUM 1996
GYOMAENDRŐD

Találkozzunk, '
hogy találkozhassunk!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hazahívja

és hazavárja aszülőföldről elszármazottakat. Azo
kat, akik valaha itt éltek, tanultak, akiknek pályája in
nen indult el.

Atalálkozó időpont ja: 1996. június 29. (szom
bat) este 18 óra

Helye: Katona József Városi Művelődési Központ
Atalálkozó ünnepi gálaműsorral veszi kezdetét,

melyre szeretettel meghívjuk aváros lakosságát.
Az ünnepi gálamúsor résztvevői:

Kállai Ferenc. Kossuth-díjas, Kiváló és érdemes
Művész, Gyomaendrőd díszpolgára • Szilágyi Ist
ván színművész • Frankó Tünde a Magyar Állami
Operaház énekese • Zombori Ka ta la in aVeszprémi
Színház művésze • Veréb Judit énekművész •
KiszelyZoltán aBékéscsabai Jókai Színház művésze,

valamint • Tóthné Mucsi Margit. Erdeiné Mucsi
Márta aVárosi Zeneiskola volt tanulói, Pólus Krisz
tián electric boogie, továbbá aRumba Tánccsport .
Klub és aKörösmenti Néptánc Együttes.

Mindenkit szeretettel vár Gyomaendrőd Város
Önkormányzata!
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A
mi veszendőbe ment, visszaállíta
ni nem lehet. Településtörténeti,
településföldrajzi emlék lehetett

volna a gyomai Mírhó. Az idősebb nem
zedék talán még emlékszik a Mirhóhát
ra, Mirhóinneni ríszre, Mirhóhát utcára
(ez utóbbi mára visszaállíttatott). Hol is
van/volt ez a Mírhó, s mit is jelentett ez
a víz(föld)rajzi név? ADózsa György út
tól kezdődően az Arany János és Mírhó
hát utca kertjeinek, udvarainak lábjában
itt-ott még ma is látszik egy árok, amely
a Hősök útja alatt a Dobó utca elején tor
kollott bele a Holt-Körösbe. A mellé
keit fényképen látszik egy gémeskút,
melynek vize hajdan iható is volt (a fény
képet Megyeri Pista bácsinak köszönhet
jük).

Gyerekkoromban itt szánkóztunk, a
Mírhóban. Hajdan itt kikötő volt az Er
dély felől érkező lápoknak (épület- s tű

zifát szállító tutajok), vendégfogadóval.
Itt merítették az ivóvizet, itt mosták a
búzát. Éppen ezért is tilalmazták a juh
fürösztést s más egyéb szennyezést. Fel
sorolt tevékenységek, folya)l1atok s álla
potok egyenkénti taglalásától el kell te
kintenem, terjedelmi okokból is, meg a
témától sem szeretnék eltérni.

Napjainkra a Mírhót betemették, itt
ott látható még néhány méter belőle. A
gémeskút eltűnt, a fényképen látha!ó
térséget beépítették, Gyoma szegényebb
lett egy emlékkel.

Maga a Mírhó név megfejtetlen ősi

magyar szó. Vizenyős, időszakos vízzel
telt árkot, területet jelentett. Legtöbb
adatunk a magyar Nagy-Alföldről van 
beleértve ebbe az elszakított részeket is
- különösképpen' a Tisztántúlról s a
Duna-Tisza köze északi feléről. Hajdan
a belvizek levezetésére szolgáló árkok
neve Mírhó volt (Gyomán is a szántóföl
dekről vizet levezető árkokat Mírhónak
nevezték). Endrődön egy kis tér, terecs
ke neve is Mírhó. Abádszalók, Kunhe
gyes, Polgár, Karcag, Kisújszállás, Túr
keve határában, térségében ma is isme
retes helynév. Gyomán a Kisfaludy
utca-Dózsa György út közötti téren egy
1816-beli térképen még jól látszik egy
tavacska (latinul: Lacus), ennek leveze
tésére áshatták hajdan az emlegetett
Mírhót; s egyúttal ezen folyt le a tavaszi
hólé, meg a nagy esők vize. Gyomának
vol egy másik ilyen "sáros" vize is,
amelynek neve még rejtelmesebb; ez
volt a Danca. A református templomtól
- annak főkapujának háttal állva 
jobbra volt a Dan~a-innen. attól feljebb
a Danca-hát. Ezek a nevek már rég fele
désbe merültek.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Az említett 1816. évi térképe'n jól
látszik egy tekergős vízfolyás, amely a
Németvár6stól a Petőfi utcán át a Bo
tond utca vonalában megtörik, majd a
református lelkészi hivatal udvarán át a
templom és az iskola között a mai város
háza mellett torkollik az akkor még élő

Körösbe. A~Petőfi utcán s a városháza
előtt híd is volt rajta. Hogy ne feledj em,
a Mírhónak is volt hídja a mai Dózsa
György (ma Bajcsy-Zsilinszky E. út
sze~k.) Hunyadi s a Hősök útján. Ez a
Danca volt valószínűleg a középkori ok
levelekben emlegetett Sáros-ér, amely a
falut ketté-osztotta akkoriban.

Arégi emberek, paraszt őseink sokkal
nagyobb barátságban voltak az évente

Homok lmre.festményeibőlés Sza
káll Sándor grafikáiból rendezett ki
állítás volt megtekinthető1996. má
jus 25-tőljúnius 2-ig aDéryné Kö
zösségi Házban.

Megnyitotta Ádám Gyöngyi népmű-
velő. .

1996. JÚNIUS

többször megjelenő árvizekkel - s ál
talában a vízzel -, mint ma azt gondol
juk. Sajnos a hivatalos történetírók va
lósággal sulykoIják azt a tételt olvasóik
ba, tanítványaikba, hogy micsoda nagy
ellensége volt a víz az itt lakó, élő, mun
kálkodó embereknek.

Csak itt, Gyomán is az említetteken
kívül még több fok elnevezésű természe
tes vagy ásott csatornát említhetnék,
ahol aránylag gyorsan elvezették a feles
leges vizet, szabályozták, tárolták ma
guknak úgy a csapadékvizet, mint a jó
ör.eg Nagy-Körös (ma Hármas-Kö
rös) vizét. Örvendetes, hogya Mírhó
neve legalább utcanévben fenmarad.

Cs. Szabó

Meghívó
Szeretettel meghivjuk Önt (és

hozzátartozóit) 1996. június 12-27.
között a Katona JózsefMűvelődési
Központba Nagy Z.: "Alomtöredé
kek" II. festmény- és fotókiállítására.

Megnyitó 1996. június 12-én 16
órakor.

Megnyitót mond Hunya Elekné
tanárnő.

A képek megtekinthetőkhétköz
nap 9-19, szombaton 9-12 óráig
és részben megvásárolhatók.
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21/1992. (VII. 1.) KT-számú rendeletet

Az állattartásról

1996. JÚNIUS

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az
1990. évi LXV tv. 16. §-ban biztosítottjogkö
rében eljárva a kulturált és az emberi együt
télés szabályait nem sértő állattartás kialakí
tása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (l) A rendelet hatálya Gyomaendrőd

város belterületére és az 1. számúmelléklet
. ben meghatározott külterületekre terjed ki.

(2) Arendelet célja, hogy a város belterü
letén biztosítsa a a közegészségügyi, állat
egészségügyi környezetvédelmi előírások ér
vényesülését, valamint az állattartásra szol
gáló épületek építése esetén az építésügyi
szabályok érvényesülését.

2. § (l) Aváros belterületén állatot tarta
ni, tenyészteni (a továbbiakban: tartani) ezen
rendelet elö.rásainak megtartásával lehet.

(2) Aváros belterületén az I. és II. építési
övezetben az állattartás, a további övezetek
ben a nagyobb mennyiségű állat (12/A §) tar

. tása ti los.
(3) a) Nem helyezhető el állattartó épület,

és nem tartható állat a város belterületén
üzemi konyha, élelmiszer-ipari üzemek te
rületén és ezek közvetlen 50 m-es szomszéd
ságában. Közintézmények, élelmiszerüzle
tek, vendéglátó-ipari egységekkel szomszé
dos ingatlanon.a saját szükségletet megha
ladó állattartás nem engedélyezett. Az új ven
déglátóegységek létesítése esetén a létesítő

köteles a szomszédos ingatlantulajdonosok
írásos hozzájárulását kikérni.

b) Nem megengedett az állattartás a te
lepszerűen épült többszintes lakóházaknál.

c) Nem megengedett az állattartás az üdü
lőterületeken.

d) Nem megengedett az állattartás a bel
területi holtágak partjától számított 20 m
en belül.

e) Nem megengedett az állattartás az I. szá
mú mellékletben felsorolt külterületekben.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott te
rületek állattartási tilalma nem vonatkozik
a kutyára, macskára, kalitkában, akvárium
ban és terráriumban tartandó állatokra, ba
romfifélékre, melynek száma összesen a 25
db-ot nem haladja meg, amennyiben ólban
vagy ketrecben tartják.

(5) Aváros külterületeiben - ahol az ál
lattartás egyébként megengedett
számszerű korlátozás nincs.

3. § (l) Az állatok elhelyezésére szolgáló
új épület létesítése építésiengedély-köteles.

(2) Állattartással kapcsolatos létesítmény
re építési engedély csak az/OÉSZ-ben foglal
tak szerint adható ki.

(3) Avédőtávolság betartásán túl az aláb
bi előírásokat is meg kell tartnai új létesíté
sek esetén:

a) az állat kifutója a hátsó telekvónaltól (te
lekhatártól) 3 m-en belül nem kerülhet el
helyezésre;

b) állatkifutó építési telekhatáron elhelyez
hető, azonban 1,8 m magas tömör kerítést
kell létésíteni.

4. § (l) Abelterületen az állattartó köte
les a jószágállomány számának megfelelő

(sertésenként minimum 0,25 m3) zárt és szi
várgásmentes trágyatárolót biztosítani, fed
lappal ellátni és zárva tartimi.

(2) Atrágyatároló helyének kijelölésére az
OÉSZ szabályai az irányadóak.

(3) Az állattartó köteles az állatok elhelye
zésére szolgáló helyiségből a trágyát napon
ta kihordani, és a helyiséget köteles megfe
lelően tisztán tartani, fertőtleníteni.

5. § (l) Az ebtartás számban nem korlá
tozott, de az emberi együttélés szabályait
nem sértheti.

(2) Kettő vagy több lakást magában foglaló
lakóházaknál az ebtartáshoz a tulajdonosok (la
kók) többségének a hozzájárulása szükséges.

(3) Aváros belterületén ebtenyészetet lé
tesíteni kifejezetten csak kertes családi ház
udvarán lehet.

(4) Ebet csak olyan körülmények között le
het tartani, hogy az emberben kárt ne okoz
hasson. Aharapós eb tényét az ingatlan bejá
ratánál figyelmeztető táblával kell jelezni.

(5) Abe nem kerített ingatlanon ebet sza
badon tartani tilos.

(6) Közterületen ebet csak pórázon lehet
vezetni úgy, hogy az másban kárt ne tehes
sen.

(7) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügye
letével megbízott személy köteles biztosíta
ni azt, hogy az eb a gyalogjárdát, nyilvános
parkat, lakóház közös használatú területét
ne szennyezze, a keletkezett szennyezést kö
teles haladéktalanul eltávolítani.

(8) Az eb tulajdonosa köteles az eb tartási
helye szerint illetékes települési önkormány
zati jegyzőnél bejelenteni nyilvántartásba vé
tel céljából, ha az eb

- a három hónapos kort elérte,
- az eb elhullott vagy elveszett,
- új tulajdonoshoz került. .
(9) Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles,

ha az eb három hónapnál idősebb vagy a há
rom hónapos kort elérte, 30 napon belül sa
ját költségére állatorvossal veszettség ellen
beoltatni.

(10) Az évenkénti védőoltás megszervezé
séről a jegyző gondoskodik, az eb tartója kö
teles ezt igénybe venni és aZ ebet beoltatni.

(ll) Az ebeket egyedenkénti azonosítÓ' .
. számmal kell ellátni.

6. § Méheket tartani a 2. § (3) és (5) be
kezdésében felsorolt helyeken tilos. Aváros
belterületél) nem telepszerű lakásoknál a
méhtartásraa 1511969. (XI. 6.) MÉM-sz. ren
delet az irányadó.

7. § Háziállatnak nem tekinthető, vadon
élő állatok tartásához előzetes állattartási en
gedély szükséges, melyhez előzetesen be kell
szerezni az ÁNTSZ, valamint az állategész
ségügyi szakhatósági állásfoglalást.

8. § (l) Aváros belterületén - felügyelet
mellett - csak kistestű haszonállatok legeI
tetése földutak mentén és az erre a célra ki-

jelölt közterületen lehet. Közterületen (út,
utca, tér) az állatot legeltetni csak az állattar
tó ingatlana mentén szabad. Más ingatlanok
előtt csak az ingatlan tulajdonosának (hasz
nálójának) előzetes hozzájárulásával lehet.

(2) Az állatok legeitetése során az állat tu
lajdonosa köteles gondoskodni a közterület
parkosított részén lévő növényzet, járdák,
épületek károsodásárój, szennyeződéstől való
megóvá,sáról.

(3) Az állatokat az ingatlan közös használa
tú helyére (udvar, kert) kiengedni, etetni, le
geltetni csak a társtulajdonos, lakótársak elő

zetes hozzájárulásával lehet.
9. § (l) Külterületi legelőre a tulajdonos

jogosult a legeltetést végző szervvel kötött
megállapodás alapján állatait kihajtani és ott
legeltetni.

(2) Állatokat a külterületi legelőre és vissza
a 3. számú mellékletben meghatározott út
vonalon és időben lehet ki és behajtani.

. (3) Alegelőre járó állatok tulajdonosai ál
latait kötelesek a pásztornak átadni, a haza
térő állatokat fogadni.

10. § (l) Állati hullát, állati eredetű hul
ladékat és mellékterméket a gyepmesteri te
lepre kell szállítani ártalmatlanítás céljából.

a) Eb, macska, baromfi, háromhetesnél fi
atalabb malac, gida hulláját a termelő saját
családi házas ingatlanán eláshatja.

b) Az a) pontban felsoroltaknál nagyobb
testtömegű állat hulláját csak a gyepmeste
ri telepen lehet ártalmatlanítani.

c) Az állathulla gyepmesteri telepre törté
nő szállítása az állat tulajdonosának feladata.

ll. § Az állati hulla ártalmatlanításáért, a
gyepmesteri telep használatáért nem kell té
rítési díjat fizetni.

Vegyes és záró rendelkezések
12. § (l) Ezen állattartásról szóló rende

letben foglalt rendelkezések betartása érde
kében szükséges hatósági eljárás ajegyző ha
táskörébe tartozik.

(2) A2. § (3) bekezdésében foglaltak alól a
jegyző maXimum egy évre felmentést adhat.

(3) Ahol az emberi együttélés szabályait és
az állattartással összefüggő egészségügyi, ál
lat-egészségügyi, környezetvédelmi, építésü
gyi előírásokat nem tartják be, ott a jegyző

az állatok számát korlátozhatja, vagy az ál
lattartást megtilthatja.

(4) Szabálysértést követ el és 10 OOO Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:

- az állattartás korlátozásának 2. § (2) és
(3) bekezdés a., b., c., d., e. pontjaiban
foglalt szabályait,

- a védőtávolságok 3. § (3) bekezdés a.,
b. pontjaiban megszabott előírásait,

- az állati trágya tárolására és kihordásá
ra vonatkozó 4. § (l) és (3) bekezdés
szabályait,

(Folytatás a következő oldalon)
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- az ebtartás 5. § (2), (5) és (ll) bekezdé
sében foglalt előírásokat,

- a háziállatnak nem tekinthető állatok
tartására vonatkozó 7. § szabályait,

- a legeltetésre vonatkozó 8. § előírásait

megszegi.
(5) Aszabálysértés elkövetéséért a jegyző

által erre feljogosított polgármesteri hivatal
dolgozója helyszíni bírságot szabhat ki.

I2/A § Nagyobb mennyiségű állattartás
nak minősül:

sertés: 6 db-nál több hízó, 2 db koca és an
nak éves szaporulatánál több,

szarvasmarha: 4 db + éves szapo-rulatnál
több

ló, öszvér, szamár: 2 db + éves szaporula-
ta (fajtánként)

birka: 6 db + éves szaporulatnál több 
kecske: 6 db + éves szaporulatnál több
baromfi: 100 db-nál több
nyúl: 20 db + éves szaporulatnál több

13. § Jelen állattartasról szóló rendelet
1992. július 1. napján lép hatályba, egyide
jűleg a Gyomaendrőd városi jogú Nagy
községi "Tanács 1/1985. (1. 21.) számú, ál
lattartásról szóló tanácsrendelet hatályát
veszti.

1. számú melléklet

Azon külterületek,
ahol az áIlattartás
n.em megengedett:

Baltás
Bogárzó
Bónom zug (külső is)
Dan zug (külső, belső)

Fűzfás zug
Harcsás zug
Kecsegés

(külső, belső)

Kecskés zug
Kis.-zug
Papp zug
Peres
Pocos

.Rév-zug
Simai
Sirató
Sóczó zug
Susány
Templom zug
Torzás

(külső, belső)

2. számú melléklet

Védőtávolságok (méter)

Megnevezés Lakó- ásott fúrt vízvez. holtág
épület kút kút kerti csap

Góré, magtár 12 la

Kistestű haszonállat
ólja, kifutója 6 la 5 l 20

Nagytestű haszonállat
ólja, kifutója la 15 5 3 20

Szála,stakarmány
tároJóhely, kijelölt 20 la

Trágyatároló 15 15 la 5 20

3. számú melléklet

Közös legelőre történő ki- és behajtási útvonal

Indulási pont: Kossuth L. u. - Zrínyi M. út kereszteződése
Útirány: Szántó K., Kisréti u., Hunyadi u.

Ki- és behajtás időpontja:

Kihajt&;: május 1. - szeptember 30-ig 06 óra
október 1. - ~któber 31-ig 07 óra

Fogorvosi körzetek Gyomaendrodön
DR. VALACH BÉLA

(Fő út 106.)
körzete

, Iskolafogászat:
szerda 8-14 óráig

Tamási Á. u., Kodály Z. u., Bartók B. u.,
Bem u., Dobi l. U., Baross u., Csillagos u.,
Juhász Gy. u., Honvéd u., József A. u.,
Kinizsi P: u., Könyves K. u., Kürt u., Fő út
50.-től v~gig, 37.-től végig, Liliom u.,
Mohácsi u., Munkás u., Nap u., Napkeleti u.,
Ifjúsági-ltp., Polányi u. 38.-tól végig, Mikes
K. u., Szabó E. u:, Martos F. u., Mirhói u.,
Selyem u. 55.-től végig, 56.-tól végig, Sugár
u. 57.-től végig, 64.-től végig, Szabadság u.,
Táncsics u., Kárász u., Toronyi u., Tulipán
u., Babits u., Zsák u., Kossuth tér,
Kántorkert sor, Halász u;. Vadász u.,

_ Október 6.-ltp., Öregszőlől II., III. ker.

DR. DOBOS ERZSÉBET
(Petőfi u. 31/A.)

körzete

Iskolafogászat:
szerda 8-14 ó'ráig

Kőrösi Cs. S. u., Bercsényi u., Álmos u.,
Szabó D. u., Mátyás u., Árpád u., Attila u.,
Fegyvernek u., Bajcsy u. (Fő út és a gát
közötti része), Bocskai u. (Fő út és a gát

közötti része), Zrínyi u. (Fő út és a gát
közötti része), Pásztor u. (Fő út és a gát
közötti része), Sallai u., Bacsó B. u.,
Somogyi B. u., Ságvári u., Pósa L. u.,
Szondi u., Hantoskerti u., Áchim u., Hősök
u., Berzsenyi u., Arany J. u., Mirhóháti u.,
Eötvös u., Nagy S. u., Gyóni G. u., Lévai u.,
Gárdonyi u., Széchenyi u., Rózsa F. u.,
Losonczy u., Toldi u., Tokai u., Batthyány
u., Liszt F. u., Kisfaludy u., Szántó K. u.,
Kisréti U., Kiss B. u., Vörösmarty u.,
Hámán K. u., Kálvin J. u., Budai u.,
Mikszáth u., Kazinczy u., Esze T. u.,
Bessenyei u., Keleti u., Béke u.

DR. CSIZMADIA TAMÁS
(Szabadság tér 5-7.)

körzete

Iskolafogászat:
szerda 8-14 óráig

Vásártéri-lakótelep, Fő út a vasúttól a
Szabadság térig, Bajcsy-Zsilinszky út - Fő

út - Kossuth út közötti 'része, Kossuth út
végig, Pásztor János út - Fő út
Kossuth út közötti része, Zrínyi út, Fő út
- Kossuth út köiötti része, Tompa M. u.,
Jókai u., Petőfi u., Botond u., Fürst S. u.,
Fáy A. U., Erkel U., Kölcsey F. u., Csokonai
u., Vízmű sor, Székely B. u., Vidovszky u.,
Randóti u., Körös sor, Hársfa u., Munkácsy
u., Semmelweis u., Móricz Zs. u., Rákóczi
u., Eötvös u., Gyóni G. u., Lévai u.,

Vörösmarty u., Hámán K. -u., Kálvin 1. u.,
Budai u., Mikszáth u., Kazinczy u.,
Bessenyei u., Hősök u., Gárdonyi U., Rózsa
F. u., Kisréti u., Kiss B. u. -

RIDEGNÉ
. DR. TÖRÖK ANNA

(Fő út 3.)
körzete

Iskolafogászat:
szerda 8-14 óráig

Alkotmány u., Akác u., Korányi F. u., Blaha
u., Csurgó u., Damjanich u., Deák F. u.,
Dózsa Gy. u., Egressy u., Szélmalom u.,
Fazekasi u., Karikás F. u., Gábor Á. u.,
Kacsó P. u., Gorkij u., Hatház u., Hősök
tere, Hídfő, Kilián tér, Kisfok u., Endrődi.
u., Köztársaság u., Lábas u., Fő u. 1-35.
ig, 2-48.-ig, Ipartelep u., Kós K. u.,
Kulich Gy. u., Móra F. u., Újkert sor, Rácz
L. u., Magtárlaposi u., Bethlen G. u., Sebes
Gy. u., Vasvári Pál u., Micsurin u., Népliget
u., Orgona u., Décsi u., Polányi M. u.,
Rózsahegyi K. u., Selyem u. l-53.-ig, 2
54.-ig, Kenderáztató, Sugár u. l-53.-ig,
2-54.-ig, Temető u., Vöröshadsereg u.,
Zöldfa u., Zrínyi l. u., Bányász u., Dankó
u., Körös u., Nagylapos, Kocsorhegy,
Madách I. u., Balassi u., B. Molnár u.,
Tanács u., Zalka M. u., Ady E. u., Német
zugi sor, Bessenyszegi u.
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A gyomaendrődi Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakközépiskola.végzős osztályai

Igazgató
Gubucz József

III. C-D

Hangya Lajosné,
Bogdán Ferenc
osztályfőnök

Bokros Zsolt
Cseh Zsolt

Csók Sándor
Csontos Zsigmond

Csorba János
Fazekas Béla
Forrás Mihály

Komiszár Tímea
Márkus László

Mihálik Mónika
Miklavitz Attila
Miklovicz Imre

Nagy Zoltán
Nyerucza Mónika
Ónodi Robin Ákos

Óvári Tímár László
Pardi Krisztián
I Patkós Péter
Szabó György
Szerető Bálint

t Sziráczki Mihály
. Szollár József
Szöllősi Zsolt
Tábor Anikó
Varga Attila

Zubor Mónika

III. E

Oláh Jánosné
osztályfőnök

Adamik Attila
Balogh Edit
Benkő István

Gyémánt Angéla
Hercegfalvi Annamária

Lukács Ferenc
Mag Ferenc

Mészáros Csaba
Mészáros Tibor

Nagy Attila
Nagy János Tamás

Ökrös Lajos
Plavecz János
Rácz László

. Rózsa Szabolcs
Séllei Lajos

Sípus Melinda
Stift Viktor

Szilágyi Tibor
Szucsigán Karolina

Túri Mónika·
Valuk Csaba
Végh Ildikó

II. F
Intenzív nappali

szakközép

Varga Józsefné
osztályfőnök

Baktai Sándor
Bereczki Márta Erika

Bugyik Hajnalka
Csola Zsuzsanna
Felföldi Mihály
Gazsó Aranka

Gonda Zsuzsanna

Gyányi Lajos
Gyurcsán Marianna

Kiss Katalin
Kreszán Pál Arnold
Látkóczki Rozália

Németh László
Pintér József

SchupkégelAranka
Sólyom Viktor

Tokai Csilla
Tokai Éva

Wágner Ildikó

A 617. Sz. Ipari .Szakmunkásképző Intézet
és Cipőipari Szakközépiskola végzős diákjai

Igazgató Iványi Zsuzsanna III.A Asztalosok:
R. Nagy János Kardos Karola

FűrjJózsef Farkas Krisztián
Katona Renáta

osztályfőnök Gyuricza Zsolt
IV. D Kisari Annamária Homok Zoltán

cipőipari szakközép- Kókai Beáta Cipó1l:észító1l:: Imre Zoltán
iskolások Kovács Erzsébet .Fehér Tibor Kovács Csaba

Majoros Mária
Körmöndi Rita Kovács Magdolna Kun Csaba

osztályfőnök
Lipcsei Ilona . Nagy Katalin Nagy Szabolcs
Nagy Katalin Majoros István Nagy Zoltán

Baranyai Ágnes . Pap Tünde Márki Csaba Píntér László
Bradák Beáta Pályi Anikó Oláh Anikó Szabó Tamás

Darida Mónika Pólus Erzsébet Szabó Anett Varga Attila
Frank Beáta Tari Hajnalka Szakálos Éva Varsányi Csaba

Horcsák Krisztina Tóth Marianna Tóth Gabriella Zilahi Zoltán

Géplakatosok:

Hlbocsányi Attila
Horváth Gyula
Horváth Zsolt

Papp Tibor
Szujó László
Tóth Imre

Tóth Sándor

III. C
nőiruha-készítők

Bela Tibor
osztályfőnök

Ailer Márta
Czinczár Zsuzsanna

Dávid Margit
Dunai Mónika
Filyó Margit

Gyuricza Ildikó
Holocsi Tünde
Károlyi Anikó

Kmellár
Zsuzsanna

Kruchió Beáta
Kurilla Erzsébet
Laskai Henrietta

Látkóczki Éva
Lisznyai Tünde
Muzsnyai Éva

Nagy Gyöngyi
Nádházi Mónika

Pólya Tünde
Szitás Éva

Szőke Zsuzsanna
Talabos
Hajnalka

Tari Mónika
Timár Judit

Tirszin Andrea
Török Linda

Vári Marianna
Vásári Edit

Winter Beáta

II. E
érettségizett

bőrdíszművesek

Gecseiné
Pintér Eszter
osztályfönök

- Barta Zoltán
Botyánszki Judit

Dubis Viktor
Gyuricza Anikó
Paljak Andrea
Pribelszki Olga

Szmola Edit
Urbancsok Zsófia
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Judoeredmények
1996. JÚNIUS

A Magyar Köztársasági Kupa mérkőzései Budapesten folytak
május ll-én. A Gyomaendr6dről érkezett Károlyi-fiúk a követ
kező helyezéseket hozták el:

Diák B korcsoport Gózon Gábor 5., Stranszki Mihály 5., Ba
log Zoltán 3., Szurovecz Tibor 3.

Május 16-19. között svédországi meghívásnak is eleget tet
tek, A Lugi-Sbi Judo Cupon a svédországi Lundben, az im
már hagyományos nemzetközi tornán 10 ország, 61 egyesü
let 550 versenyzője között volt Gyomaendrőd hét reprezen
tánsa is. Vetró Péter 40 kg-ban első, Stranszki Mihály harma
dik lett. Károlyi Antal köszönetet mond a szponzoroknak tá-

mogatásukért, akik így tették lehetővé a csapat kiutazását:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet - dr. Hunya úr, Né
meth Dezső vállalkozó, Kner Nyomda Rt., Dinya Zoltán vál-

. lalkozó, Raichle Sport Kft., a Szerencsejáték Rt. gyomaend
rődi fiókja, Gyefa Kft.

Hazautazásuk előtt már a meghívót is kezükbe nyomták a kö
vetkező évi versenyeken való részvételre.

Károlyi Antal megjegyezte, hogy az ilyen jellegű versenyek'a
gyerekek csapatszellemét fokozzák, közelebb hozzák őket egy
máshoz. Megfelelő rutint szereznek nemzetközi mezőnyben is
a tatamin, ami a jövő fejlődése szempontjából csak előnyös:

Aváros rendezvényein gyakran láthat
juk Pólus Krisztiánt szokatlan mozgás
technikájú táncbemutatóival. Van, aki

. electric boogie~nak titulálja a szaggatott,
robotmozgású pantomimját.

Számos oklevelet gyűjtött már be
elismerésként. 1993-ban például a Ki
mit tud? megyei döntőjénekelső helye
zéséveI, a televízió válogatóján színvo
nalas előadásáért.Az Országos Divat~

táncversenyen '94-ben az országos baj
nokság harmadikjaként végzett az

electric boogie-ban, '96-ban a modern
. színpadi tánc kategóriájában megyei
döntőbe került és itt az első helyre tán
colta magát. De említhetnénk Zoltán
Erika nyári Pop-hopp tánctáborait is,
ahová színvesen invitálják évről évre.
Itt harmadik helyezést és közöns.egdí
jat is kapott már.

Az idén ebben a Zoltán Erika-féle tá
borban, ami Balassagyarmaton lesz, va
lószínűleg nem tud részt venni az anya
gi feltételek hiánya miatt. Elmondta,
hogya legtöbb fellépésre saját pénzén
utazik, saját készíttetésű ruhában. A tá
volabbi helyekre sajnos ezért sokszor
meghiúsul az eljutása.

Kivételes tehetsége folytán"szakem
berek véleménye szerint sikeres jövő

várhatna rá. Erre ő fel is tenné az életét
. és tanulással csiszolná is tudását, amit

eddig autodidakta módon szerzett meg,
csak... Egyébként a 20 éves fiatalembert
Michael Jackson ihlette meg tv-klipjei
vel. A '96-os Ki mit tud? júniusi szent
endrei válogatóján elválik, hogy döntő

be jut-e az idén.
És itt jön az előbb leírt "csak" folyta

tása: számára legfontosabb lenne pilla
natnyilag szponzor(oka)t találni, aki(k),
ha szerény mértékben is, de segíteni tud
ná(k) életcéljának is nevezhető tevé
kenységében, a tánc eredményes folyta-

.tásában. Enélkül sajnos nagyon nehéz
előteremteniaz a "kevés" pénzt is, ami
utazásaihoz, 'fellépéseihez kellene"
hiszen a családja ritkán tud annyit is nél
külözni.

A Gyomaendrődi Kultúrotthohban
vannak fellépései, pl. sportbál, táncbe
mutatók, Gyomaendrőd5 éves évfordu
lóján ünnepi műsorán...

Kisebbségi hírek
Mezőberényben május 3-5. között

a mezőberényi németek kitelepítésé
nek 50. évfordulója alkalmából meg
emlékezést rendeztek. Az ünnepség
sorozat keretében május 4-én a szar
vasi Arborétumba látogattak. Délután
pedig program szerint a gyomai evan
gélikus templomot nézték meg és ta
lálkoztak a helyi németekkel. A me
zőberényi német evangélikus egyház,
a német kisebbségi önkormányzat, a
Német Hagyományápóló Egyesület
vezetőit, Münsingen testvérváros kül
dötteit üdvözölte dr. Weigert József a
gyomai németség részéről. Röviden
ismertette a németség és az egyház
történetét. A találkozó az idelátoga
tók vendégüllátásával végződött.

Dr. W.J.

Miniszterelnöki ígéret
Horn Gyula miniszterelnök a május l-ji

majálison ígéretet tett, hogy ebben az év
ben már nem lesznek - a lakosságot
érintő - megszorító intézkedések. Ezen
a nevezetes napon emelkedtek a
gyógyszerárak 30 százalékkal, továbbá ek
kor jelentették be a strandbelépők árának
felemelését. Miniszterelnök úr ígéretét
rriég 24 óráig sem tartotta be, bár az is le
hetséges, hogyagyógyszerárak draszti
kus emelését nem tekinti megszorító in
tézkedésnek. (Azóta más áremeléseket is
megtett népjóléti kormányunk szemreb
benés nélkül.)

Beszédében, '98-ra, a választások idejé
re ígérte a lakosság szociális helyzetének
javulását. Érdekes módon a választások
idejére. Arról viszont nem szólt, ha vélet
lenül nyernének, akkor '99-től újabb

. megszorító intézkedések jönnek, hiszen a
választási győzelem árát meg kell fizettet
ni valakikkel.

Veér Gyula, Budapest



Testületi ülés
Május 23-án többek között az alábbi té- kereskedelmi és szolgáltatási bizottságo-

mákrói vitáztak ávárosatyák. . kat.
- Zárt ülésen tárgyalták a Gyomaszolg - Abölcsőde üres épületrészébe költö-

Kft. '95. évi egyszerűsített beszámolóját, zik szeptember l-jétől a Kisréti Utcai Óvo-
üzleti ügyeit. da. Igaz, kisebb átalakítások szükségesek

,,Itt ejtettem szót a gimnázium legutób- lesznek így az épületben, valamint a két
bi betörési ügyéről is. Ez nem titok, ter- intézmény között kerítést is. húznak. Az
mészetesen. Elmondtam, hogy egy vizsgá- elképzelést a reprezentatív szakszervezet.
lóbizottság alakult az esetleges mulasztá- is támogatta. Az ügy érdekessége, hogya
sok feltárására. Ennek eredményében kell Kisréti Utcai Óvodába járó gyerekek szü-
eldöntenünk, hogya mulasztó személye lei 68 aláírást gyűjtöttek, hogya cseme-
ellen kell-e valamilyen eljárást folytatnunk. ték az igen leromlott állagú, folyóvizes WC

Beszámoltam arról is, hogy nemrégen nélküli épületben maradhassanak. Az aláí-
sikerült egyórás beszélgetést megejtenem . rások sem segítettek a döntés meghoza-
a pénzügyminiszter úrral. talában.

Beszárnoltam neki városunk gondjair'ól- (Mi a véleménye a testületi döntésról a
bajairól, tanácsot kértem tőle, amit Kisréti óvoda vezetőjének? - tudakoltuk
készségesen meg is adott. Ezt nagyon szép az intézmény vezetőjétól.
gesztusnak tartom részéről"_ nyilatkoz- - Megnéztem az épületet, és hiszem
ta dr. Frankó Károly. - a szülóKkel ellentétben -'-, hogy mi is,

_ Agyomai sportpálya és környékének a gyerekek is sokkal jobb körülmények
rendezési terve elkészült, ezért az Általá- . közé költözhetünk. Az más dolog, hogy a
nos Rendezési Tervről szóló rendelet előí- szüló'k érzelmileg kötődnekehhez az óvo

dához, mert vannak generációk, akik ide
rásait módosították.

jártak. Tehát egyszeruen meg kell győzni
- Megvitatták az egyes pénzbeli és ter- ó'ket a Vásártéri _ leendő _ óvoda elő-

. mészetbeli szociális ellátások nyújtásá- nyeiról. Gondolom, idővel majd ól. is be-
nak módjáról és feltételeiről szóló rende- látják, ha megismerik az ottani jó helyze-
lettervezetet. Dr. Weigert József kisebb- tet _ riyiliitkozta a Híradónak Klimó Má-
ségi képviselő erős hangon és hang- ria vezető óvónő.)

nemben kritizálta a testület munkáját, _ Afogászati eÍlátással kapcsolatban a
mikor szót kapott a téma tárgyalásakor. _ következő, mindenkit érintő döntés szü-
Konstruktívabb tevékenységet, vagy le- letett. Ridegné Török Anna fogszakorvos
mondásukat sürgette. GyomaendrődVá- részére, aki vállalkozásban folytatja praxi-
ros Képviselő testülete a következő se- sát július l-jétől, biztosítanak az ÁNTSZ
gélyeket, ellátási formákat nyújtja: átme- által engedélyezett rendelőt felszerelésé-
neti, rendeszeres szociális, nevelési, te- vel együtt mindaddig, amíg területi köte-
metési segélyek, ápolási díj, lakásfenn- lezettségét vállalja. Tehát a város három
tartási, munkanélküliek jövedelempótló fogorvosa vállalkozásban tevékenykedik,
támogatása. a negyedik - Dr. Csizmadia Tamás - pe-

-'- Módosították az állattartási rende- dig alkalmazotti viszonyban, mert m'ég
letet. Ennek okai az időközi fogalommó- nem rendelkezik szakvizsgával. Aváros 4
dosítások, magasabb szintű jogforrás új fogorvosi körzetei (lásd a mellékletben!)
szabályokat ír elő, a város területén elsza- vegyes praxisúak, ami azt jelenti, hogy
porodott nagyszámú kóbor ebek, az állat- gyermekfogászati rendelést is végez mind-
tartás tilalmának, korlátozása területre, egyikük. Aki viszont nem a körietének
illetve darabszámra történő behatárolása. megfelelő fogorvost keresi fel, az magán-
(Lásd a mellékletet!) betegnek számít a másik orvos kezelésén.

- Határoztak a polgármesteri hivatal A fogorvosi díjtételek táblázata minden
működési feltételei, szerkezeti felépíté- rendelőben megtekinthető. (Ennek köz-
sének néhány kérdésében. Eszerint meg- lése elég terjedelmes lenne, valamint is-
marad a hivatal endrődi kirendeltsége - merve kormányunk aktivitását, a díjtéte-
II igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózko- lek tartamára nem vállalnánk garanciát!)
dással. - Az öregszőlői és a nagylaposi Idősek

Az építésigazgatási és vagyongazdálko- Klubját a jelenlegi formában működtetik

dási csoportokat egy szervezetbe. vonja 'tovább.
műszaki és vagyongazdálkodási csoport - Továbbra is Szabó Istvánné lesz az 1.
elnevezéssel. Vi~zont nem vonják össze a Sz., dr. Csoma Antalné a 2. Sz. Napközi
városfenntartó, fejlesztő és környezetvé- Otthonos Óvoda intézményvezetője a kö-
delmi, valamint a mezőgazdasági, ipari, vetkező 5 évben.
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Diákolimpiai hírek
Kimagasló atlétikai eredményeket

értek el a Békés megyei Diákolimpi
án a gyomaendrődi tanulók. Egyéni
összetettben 2. helyet ért el 882
ponttal Nagy Attila, a 2. Sz. Ált. Is
kola tanulója (100 m 12,2 mp, tá
volugrás 5,20 m, súlylökés 12 m,
kislabdadobás 76,30 m, 800 ro sík
futás 2 p. 20"). Testnevelő tanára
Halász István.

Csapatbajnokságban 6698 ponttal
Békéscsabai Madách utcai iskola mö
gött a gyomaendrődi 2. Sz. Ált. Isk.
fiúcsapata a 2. helyen végzett. (Nagy
Attila, Papp Kálmán, Stranszki Vik·
tor, Munkácsi János, Ötvös Attila,
Szabó Bálint) Testnevelő tanáraik
Halász István és Cs. Nagy Lajos.

Köszönet
Hálásan köszönjük azoknak a támo

gatóknak az önzetlen segítségnYújtá
sát, akik hozzájárultak a gyomai kis
dedóvó megalapításának 155. évfordu
lója alkalmából rendezett emlékün
nepség sikeres megszervezéséhez.

ÁFÉSZ, Bethlen Gábor Mezőgazda
sági Szakközépiskola és SzakmunkáS
képző, Bútoripari Szövetkezet, Cor
vo Bianco Cipőipari Bt., Dreher sö
röző - Timár János, Endrőd és Vi-

.déke Takarékszövetkezet, Fish-Coop
Bt., Gyomaszolg Kft., Hőtechnikai és
Gépipari Kft., Gyomai Kner Nyomda
Rt., Körös Bútoripari Kft., Körösi Ha
lász szövetkezet, Körös Kurca Bt. 
Tóth András, Közúti Igazgatóság Bé
késcsabai Üzemmérnöksége, Likör
ker. Kft. - Gyula, OTP Bank Rt. Gyo
maendrődi Fiókja, Sárréti Tej Rt.
szeghalmi üzeme, Sikér Sütőiapri

Gmk, Thermix Építőipari Szövetke
zet, Timár Vince, Zöld cukrászda.

A2. Számú Napközi Otthonos Óvo
da dolgozói nevében:

Dr. Csoma Antalné óvodavezető

A március végén megtartott
mezőtúri színjátszó fesztiválon a
617.. Sz. Ipariiskola KOMÉDIÁS
KÖR elnevezésű színiát zó csoport
jából Kovács Tamás 2. szakmás
gépmester tanuló a férfi •. Németh
Mária 3. oszt. szakközépiskolás a női

LEGJOBB ALAKíTÁS-díját vehette
át. A kör vezetője Hajdú László tanár.
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• út, leállósáv, víz, szennyvízbek6tés tervezése,
kivitelezése' .

• építőmesteri munkák elvégzese
• homok, homokos kavics, kőzúzalékszállítása
• föle!munkavégzés autogréderrel, úthengerrel
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KUTYATULAJDONOSOK,
FIGYELEM!

Már jó előre felhívjuk városunk lakosságának
figyeimét arra, hogy október 20-tól kóbor
kutyák befogását tartjuk. Kérjük az 'érintet
teket, az ebtartókat, hogy kutyáikat tartsák
ezenfi:J1 megkötve, elzárva!

APRÓK
Nagy kerttel eladó az Ady E.

u. 26. sz. alatti ház, vagy Vásár
téri·lpt-i lakásra cserélhető. Ér·
deklődni: Ady E. u. 26. sz. alatt.

Tanya II. ker. 506. sz. alatt
eladó. Szarvasi kövesút mellett.
Érdeklődni: Mikó Dénes, Babits
u. 13, vagy Kulikné, telefon:
386-122/104 mellék.

Endrődön, a SzarVasi út mel
lett, telephefynek alkalmas 4800
m2 terület eladó. Érdeklődni:

Várfi, 66/386-926.

Forgalmas helyen
üzlethelyiségek,

hűtókamra,

30 vagonnyi áru
tárolására alkalmas

magtár kiadó.
/

Erdeklődni:

66/386-926

AKatona József Városi Művelődési Központ programajánlata
(Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Telefon: 661386-777)

Június 5-9-1g:

Még látható a nagyszabású Egzotikus Állat- és Növénykiál\ítás. 7-8-án: 8-19 óráig,
9-én (vasárnap) 8-18 óráig.

Látható: tigris, medve, róka, farkas, majom, nyestkutya... Kígyó, krokodil, teknős... (kí
gyósimogatás). Ásványbörze! Lepkék, kagylók, tengeri herkentyűk. Sivatagi pálmák, kak~
tuszok, trópusi gyümö!csösök' (vásárlási lehetőség)!

Belépő: Csoportos diák (min. 20 fő): 50 Ft/fő, nyugdíjas, diák: 90 Ft, felnőtt: Í30 Ft
A rendezvény szponzorai: .

Főszponzor: Parrag & Szatmári Kft., Aut6ház és Aut6szerviz, Gyomaendrőd
Petőfi Tsz. - Csárdaszállás, Gallicoop Rt. - Szarvas, Minipol Kft. - Békéscsaba. Dobrowitz Kft. - Vecsés, Turul Gaz
da - Szarvas, Stabák AgI'o-Line Kft. - Szarvas. Gyomai Kner Nyomda Rt. - Gyomaendrőd, Keselyősi Kft. - Gyoma
endrőd, Bethlen Gállor A1apitváriy - Gyomaendrőd, Fitowerk Kft. - Dévaványa. Agrofém Kft. - Gyomaendrőd, Petényi
Szilárd - Hunya, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Körös Menti Vadásztársaság - Gyomaendrőd, Roszikjános vál
lalkozó - Gyomaendrőd, Körösi Halászati Szövetkezet - Gyomaendrőd, Vadásztársaság - Mezőberény, Béke Vadász·
társaság - Gyomaendrőd. Timár Jánosné vállalkozó - Gyomaendrőd, Opel·Klíma Kft. - Mezőtúr, Gyomafarm Kft. 
Gyomaendrőd, Phyto-Redator Bt. - Gyomaendrőd, Agro-Duál Kft. - Gyomaendrőd, Békési Mihály - Gyomaendrőd.

Diószegi Zsolt vállalkozó - Gyomaendrőd, Körös Gépker Kft. - Gyomaendrőd, Kosjár György vállalkozó - Mezőbe

.rény. Rácz Imre vál!a1kozó - Gyomaendrőd, Bútoripari Szövetkezet - Gyomaendrőd. Köszönet a támogatásért!

Gyomaendrődön és ~
körzetében betöltésre

váró álláshelyek
Szakképzettséget nem igénylő mun
kalehetőség

Cipőipari betanított munkás (Déva
ványa) - 20 fő; Szigeti Topánka Ci
pőipari Bt. 60/307-980, Dévaványa,

, Szigeti-major

Középfokú végzettségűek részére .
; Cipész (Gyomaendrőd) - l fő; Hu

nya István mv. 386-891, Gyomaend
rőd, Szabadság tér 2.
Vendéglátó-ip. eladó (Gyomaendrőd)

- 2 fő; Szakács (Gyomaendrőd)

2 fő; Paróczainé F. Zsuzsanna mv.,
Gyomaendrőd, Pavilon Fogadó és Ét
terem
Lakatos - 5 fő; Ívhegesztő - 5 fő;
Incze József mv. 352-865, 5650 Me
zőbe rény, Szent János út 56.

1996. áprilisi adatok:
~ Megyei ráta: 14,10%
j. Körzetünk rátája: 18,80%

Gyomaendrőd: 18,80%
Dévaványa: 18,70%
Ecsegfalva: 29,30% ~

.. Hunya: 5,70% "
llI-:e." ~<'Y:':-lt:~:::":,:;.:+,,..;~,,,::~*,,,_:"::xl:,":.~,,~~,;w,,.",,/

Az Endrődi Közösségi Ház programjai:
június 13.9-17 óráig
CIpő- és rubavúár•.

június 22. 17 óra
Teabu. Vendég: Suttyomba zenekar

Június 10.

Délelőtt:Véradó nap
. Június 11.

17 óra Avárosi Zene- és Művészeti Isko
la évzáró ünnepsége.

Június 11.

18 óra Avárosi felnőtt bélyeggyűjtő kör
soron következő összejövetele.

Június 12.

10 óra A Hallássérültek Gyomaendrődi

Szervezetének gyűlése.

Június 12.

16 óra ,,Álomtöredékek II" címmel Nagy
Z. festmény- és fotókiállításának
megnyitója. Megnyitja: Hunya
Elekné tanárnő. A kiállítás nyit-

va: hétköznap 9-19 óráig, szom
baton 9-12 óráig.

Június 16•

17 óra Néptánccsoportok évadzáró be
mutatója a Korös Menti Tánce
gyüttes Alapítvány rendezésében.
Belépő: 250 Ft. Jegyek a csoport
vezetőknél kaphatók.

Június 17.

18-21 óra Gyógyda

Június zo.
Délelőtt: Véradó nap.

Június n.
Gálaest a Gyomáról és Endrődről
elszármazott művészek közremű
ködésével.
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Jegyzet
Egyre többször hangzik el ilyen, vagy olyan termék
áremelése kapcsán a médiákban az, hogy még így
is elmarad, alulmarad X áru ára a nyugati ártól.
Talán igaz is lenne ei, de azt szívesen "elfelejtik'"
hozzátenni, hogy a magyar fizetések pedig jócskán
alatta maradnak a nyugati fizetéseknek...
(Norvégiában 3 éve nem mozdultak pl. a benzin
árak. Az átlagfizetés pedig 15-17 ezer korona körüli
összeg. Egy norvég korona = 23 Ft.)

A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ
értesíti tagjait és vásárlóit, hogy élelmiszelüzleteiben

és háztartási boltjában

A vásár ideje alatt számos élelmiszer és vegyiáru

10-30%-os
árengedménnyel kapható.

'"~ Figyelem ~~

A gyomaendrődi Thermái fürdő mellett,
az Udülőövezetbenépíte.1t 180 m 2 alap
területű üdülőnketmegvételre ajánljuk.

Az üdülőkétszintes, az emeleten 6 szoba, a földszinten egy
nagy közös helyiség, kiszolgálóhelyiségekkel és egy nagYJ
részben fedett terasz.

Környezete - a Hármas-Körös és holtágai - kiváló hor
gászásikhetőségetnyújH

Kevés befejezőmunka még hátravan, melyet a vevő ízlése
szeritIt fejezhet be, de kérésére a befejező munkákat is el
végeztetjük. '

Telefofl: 66/386-306, fax: 66-386/833

Bútoripari Szövetkezet
Gyomaendröd, Kossuth u. 61-63.

Folytatódik a mosószerakció is.
Most az Új Tomi Sztár Kék Erőt, a Tomi ,Kristályt,

a Persil mosóporok egyes kiszereléseit,

valamint a Pur mosogatót és a elin ablaktisztítót
ajánljuk a vásárlóknak kedvező áron.

A mosószerakció június 29-ig tart.

1996. június 10-15. között
tartja a havi

árengedményes vásárt.

MIÉRT NE FIZETNE KEVESEBBET?
BEVÁSÁRLÁSAIT

KEZDJE AZ ÁFÉsz ÜZLETEIBEN!

Kombájn
vezetőt

keresek!
Érdeklődni:

napközben
a 60/487-383, '

este a 386-326-05
telefonszámon.

Szobafestés, mázolás,
volcimin~ fürdók6dak
felúj ításátvállaljuk

lokoSsqgnak _.
és közületeknek 'j~~ .: "

A Lakásfelszerelési Ajándék Shop
(Gyomaendrőd,fő út 208.)

nagy vála,sztékban,
kedvező áron- kínál poharakat,

kelyheket.

Ezenkívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.
Ugyanitt válthat 100, 200,.500 Ft értékben

vásárlásiutalványokat. f

.">: -:.

BERit. ZOLTÁN
;'" o"~, Rákóczi u. 37.

.' ,
, Tel.: 06-60/384-426

GYOMASZOLG KFT.
(iyomaendröd, Ipartelep u. 2.. Tel.: 386-233 . Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:
. magas· és mély-építöipari kivitelezés és szolgáltatás,
. szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet,

&:
betonértékesités, helyszínre történö kiszállitás,

- teljes körú temetkezési szolgáltatás,
Vállaljuk sírkö készítését és múkövesmunkákat.

Ttmttkufsi rfszltg
(jún. 15-20.-a körül elköltözík az Ipartelep u. 2.-be
(iyomaendröd, Fö út 167. Telefon: 386-171

THERM·-
r--- ~-------------~~--'-'~--'~-'--"'l

Híradás-technikai és bördíszműbolt

(Fő út 226,) ajánlatai:
videokazetták (180 perces) Audiokazetták (.6.O..p.erces)
TDK HS 570 Ft TDK D 160 Ft-
BASF EQ 540 Ft Sony HF 180 Ft
Akai HQ 460 Ft BASF FE 160 Ft
SKC 430 Ft ' BASF CSII 300 Ft-,i Fuji 540 Ft BASF CMII 340 F.! {

, Samsung 390 Ft Maxell UDII 260 Ft I;
" Konica SG 470 Ft Maxell XLII 330 Ft -
, Sony DX 520 Ft TDK SAX 399 Ft , '

L~ae=::~:~~~~~~=der~t:5~~-.~~j

ÉpíTÖlPARI SZÖVETKEZET
5500 GYOMAENCRÖC, IPARTELEP ÚT 3. T/F: 661386-614, 386-226
- Fenyőgerenda, fenyő fűrészáru kapható.
- Tetőszerkezet faanyagára megrendelést felveszünk.

Fehér, világos tolgy, fenyő laminátos bútor/ap eladó,
igény szerint méretre vágjuk, élfóliázzuk.

- Osztályozott adalékanyagból bármilyen betonkeveréket
előállítunk.
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Díszpolgáraink '96-ban
1996. JÚNIUS

Gyomaendrőd Város Képviselö-testülete nagy
rabecsülése jeleként aGyomaendrődVáros Dísz
polgára cimet adományozza a következó1mek:

Vaszkó Irén, nyugdíjas endrődi pedagógusnak
életművéért - az endrődi Tájház létrehozásáért,
az endőrdi hagyományok ápolásáért. Vaszkó Irén·
nek, aki hallatlan megbecsülésben, tiszteletben él
városunkban, és mind a mai napig dolgozik szere
tett szülőfalujáért, a most már városi rangra emel
kedett Endrődért. Vaszkó Irén kétszer kapott mun·
kásságáért Gyomaendrődért Kitüntető Emlékpla
kettet.

Honti Antal, grafikusnak. Honti Antal kiemelke
dő egyénisége Gyomának. Hosszú évtizedeken ke
resztül jelentős szerepet töltött be az egykori Gyo
ma, majd Gyomaendrőd kulturális életében. Mint
grafikus képzőművész, és mint az ún. Honti Galé·
ria létrehozója, a maga nemében egyedülálló kul
túrtörténeti jelentőségű műhelyt hozott létre egy
kori szülőfalujában. E galéria országszerte ismert
volt; írók, költők, filmművészek, neves előadómű

vészek gazdagították általa a kulturális életet az ál
tala hőn szeretett Gyomán. Munkásságáért koráb·
ban Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakettben
részesült.

Tímár Máté író. Ő az, aki szülőfaluja nyelvét iro
dalmi rangra emelte. Máig gyomaendrődinek vallja
magát. Egyike azoknak aszellemi elithez tartozó ér
tejmiségieknek, akik a két falu eggyéválásában hit
tek és azt akarták, mely hite a későbbi városi rang
elnyerésében igazolni látszik őt. Tímár Máté műve

ivel a magyar irodalmat gazdagítja. írói munkássá
gának elismeréseként SZOT-dljat, nívódíjat, József
Attila-díjat kapott. 1992-ben a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült.

Kállai Ferenc, Kossuth-díjas, kiváló és érdemes
művésznek. Kállai Ferenc a ma élő egyetemes ma
gyar színjátszás kiemelkedő alakja. Amagyar szín
házkultúra és filmművészet utóbbi ötven évének
meghatározó egyénisége. Alakításaiban, művésze
tében nemzedékek gyönyörködtek s gyönyörköd
nek ma is, s nemzedékek lesznek általa gazdagab
bak. Fiatal színésznemzedékektanítója és példaké·
pe. Bár érthető okok miatt pályája kevésbé tette le
hetővé az egykori szülőfaluhoz, Gyomához fűződő

szorosabb kapcsolatát, büszkén vallja magát gy<r
mainak. Sok szeretettel, melegséggel beszél- bár
hol, ahol erre lehetősége van - egykori szülőföld

jéről. Mi nagy szeretettel kísérjük figyelemmel e
gazdag művészi pálya kiteljesedését, s méltán vall
juk: büszkék vagyunk rá.

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki az utókor
nevében Kner Izidornak, a gyomai nyomda létre
hozójának. Munkássága kapcsán a Kner Nyomda vi
lághírű lett. Munkásnemzedékeket nevelt fel, s ad
munkalehetőséget, kenyeret, az általa alapított
nyomda gyomai családok százainak immár több
mint 100 esztendő óta. Igényes, művészi kiadvá
nyaival világszerte ismertté tette Gyomát, s annak.
nyomdaiparát. Az oklevelet Haás Mariann vette át,
amit a Nyomdaipari Múzeumnak ajándékozott.

Hálával és tisztelettel gondolunk Kner Imrére,
aki édesapja nyomdokain haladva, tőle sokat tanul·
va, majd tudását külföldön is gyarapítya magas mű
vészi szinten vitte tovább a kneri szellemiségű ma·
gyar könyvkészítés művészetét. Kéri Pálné vette át
az oklevelet.

Kivételesen ritka alkalom és lehetőség, hogy egy
élő Kner-Ieszármazott, Knet Izidor elsőszülött

unokája, dr. Haiman György személyében díszpol
gárt választhattunk. Dr. Haiman György gyermek
ként ismerte meg a nyomdát, nagybátyja irányítá
sával és útmutatásai alapján sajátította el a mes
terség fortélyait Állandóan tanult, a Műszaki Egye
tem Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát, majd
pedig a Hungária Nyomdában dolgozott. 1945-től

1948-ig Gyomán élt, és vezette acsalád nyomdáját.
Reklámriyomtatványokat és könyveket tervezett. A
magyar nyomdaiparban magas tisztségeket töltött
be. 1967-től az Iparművészeti Főiskola tipografi·
kai tanszékének vezetője, 1~83-tól nyugalmazott
egyetemi tanár. Jelentős kutatómunkát végzett,
munkái, tanulmányai magyar és idegen nyelveken
is megjelentek. Dr. Haiman György az irodalom
tudományok kandidátusa, a nagydoktori tudomá
nyos fokozat birtokosa. ASzéchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia alapító tagja, Guttenberg- és
Tótfalusi Kis Miklós-díjas. AMagyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők Egyesülése életműdíjasa.

Egyszóval a Kner család szellemiségének méltó
folytatója.

Aképviselő-testület a város fejlesztése, á kultu
rális élet színvonalának emelése érdekében kifejtett
tevékenységért, illetve a gazdasági életben végzett
kimagasló munkájáért Gyomaendrődért Kitüntető

Emlékplakettet adományoz:
Hunya Alajosné nyugalmazott zeneiskolai igaz

gatónak a városi zeneiskolában végzett munkássá
gáért.

Katona Sándor úrnak, aki endrődi születésű, je
lenleg Németországban él. Avárosnak, illetve az
Önkéntes Tűzoltó-egyesületnek nyújtott segítségé
ért. Tetteivel bebizonyította, hogy a távolba szakadt
emberek milyen segítségre képesek, milyen sokat
tehetnek szűkebb hazájukért.

Armin Setzer úrnak, aki Katona Sándor segítő

je volt a német fél részéről.

AGyomai Kner Nyomdának. AKner Nyomda a
város legrégibb, legpatinásabb üzeme. A nyomdá
ból kikerülő k\jnyvek, kiadványok a város hírnevét
öregbítik.

Márton Gábor úrnak, aki egész életében közre
működött és ma is aktívan közreműködik az end
rődi sportéletben, a kulturális élet mozgató eleme.
Megírta Rózsahegyi Kálmán, Farkasinszki Imre, Ug
rin Péter életét, illetve az endrődi isk01ák történe
tét.

Pésó Béláné az öregszöllői városrész kulturális,
társadalmi életéért kifejtett munkásságáért.

Solymosi Jánosné nyugalmazott pedagógusnak.
Az óvónőképző, majd agimnázium létrehozásában
játszott fontos szerepet. Kimagasló pedagogusalak·
ja településünknek.

Tímár Vince úrnak, a helyi Önkéntes Tűzoltó

egyesület új raélesztéséért, az egyesület fejlesztésé
ért. Lelkesedése és tenniakarása nélkül ma nem
beszélhetnénk túzoltóságról városunkban.

varga Lajos olimpikonnak, a tornasportban vég·
zett kiemelkedő eredményeiért, Gyomaendrőd

sportidegenforgalmának fellendítéséért, telepüié
sünk megismertetéséért a fővárosi élsportolókkal.

G. Nagy Lászlónak, avárosi szülőotthon építte
tőjének.

Papp Zsigmondnak. aki kiemelkedő őstehetség

volt. Orgonát épített a gyomai református temp
lomban, szobrászattai, festészettel foglalkozott.

vargaGYUIinénak, avárosi képtár létrehozásában
kifejtett munkájáért, mely életének nagy célja volt

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nevé
ben dr. Frankó Károly polgármester Millecentená
riumi EmlékJapot adományozott

Dr. Csaba Kálmánnak aszülőotthon igazgató fő

orvosának,
Dr. Csoma Antalné vezető óvónőnek pedagógiai

munkájáért, -
Csizmadia Mihály úrnak, agyomai gyógyszertár

vezetőjének,

Fábián Lajos úrnak, a Gyomaszolg Kft. üzem
mérnökének,

Gyarmati Györgyné pedagógusnak,
Hajdú László úrnak, a diákszínjátszás országos

szintre emeléséért,
Komóczi Attilánénak pedagógiai munkájáért,
Kovács Károly úrnak a romániai testvérvárosi

kapcsolat megteremtéséért,
Dr. Lizák Anna háziorvosnak áldozatos orvosi

munkájáért,
Mikó Lászlóné óvónőnek a gyerekek szereteté

ért, és féltő pedagógiai munkájáért,
Nagy Istvánné pénzügyi csopoTtvezetőnek kie

melkedően magas színvonalú, áldozatos munkájá
ért,

Dr. Palya József háziorvosnak áldozatos orvosi
munkájáért,

Ugrin Frigyesnének, az endrődi gyógyszertár ve
zetőjének,

Tankó Andrásnénak,
Kígyósi Ferencnének apolgármesteri hivatalban

végzett kiemelkedő munkájáért, valamint a város
kulturális kapcsolataiban kifejtett magas színvona
lú tevékenységéért.

Az oklevelek átadása után néhány kitüntetettet
arról faggattunk, hogy milyen érzésekkel vette át a
kitüntető díjat?

Kállai Ferenc: - Életem15en eddig elég sok meg
tisztelő kitüntetést kaptam, de igazi szívdobogást
és örömet talán ez okozott a legjobban. Az, hogy
engem a falum megtisztelt'ezzel a címmel, egy
olyan beteljesülése a pályámnak, amiért őszinte

köszönetet tudok csak mondani. Pallérozott mon- .
dátokkal tovább alig tudnám folytatni, de ezt köszö
nöm az életnek, hogy megérhettem.

varg~ Lajos: - Mivel ez nemcsak a 2 olipmiai,
2 világbajnoki és 3 európa-bajnoki részvételnek
szól, ahol képviseltem hazámat, hanem eddigi te
vékenységemnek is, nagyon örülök neki...

Honti Antal: - Hirtelen nem is tudok magam
hoz térni. Az az igazság, hogy nem vagyok hoz
zászokva ahhoz, hogy elismerjék, amit csinálok. Én
a műveimmel beszélek inkább, nem vagyok a sza
vak embere. Végtelenül hálás vagyok érte...!

Timár Máté: - Mint hazaérkezni! Mikor Szi
bériából hazaértem, a gyomai vasútállomástól vé
gigsírtam Endrődig gyalog az utat. Lélekben min
dig hazaérkezés nekem, ha ez a név kimondódik...
Gyomának, Endrődnek együtt, emberszabású mó
don kellene élni és kistelepülési történelmet csi·
nálni!

Haimann György: - Hosszú életpályámon ta
lán a legtöbbet jelenti. Noha én elég régen elsza
kadtam Gyomáról, de mikor reggel felkeltem és
megláttam a sárga templomtornyot, s a Holt-Kö
röst, úgy éreztem, hogy haza jöttem...!

Timár Vince: - Már majdnem sírva fakadtam
szombat reggel a templomban is, ez most csak
betetőzte ezt az érzést... Nem lehet kifejezni sza
vakkal.
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Május 27-én, pünkösdhétfőn átadták a
Pő úton, az átalakított Vincze dr.-féle ház
ban a Református Szeretetotthont. Amege
lőző, ref. templomi ünnepi misén Békés me
gye esperese, Nagy László és Sipos Tas Tö
hötöm szentbeszédben méltatta a szeretet
otthon átadásának szerepét és jelentőségét.

Református hitű megfogantatásban, a sze
retet jegyében, tenniakarással jött létre az
otthon - hangsúlyozták beszédeikben. A
Bibliát, amiből az otthon épületében, annak
ünnepélyes átadásakor a szent igét hirdet
te, Papp Csaba egyházkerületi főjegyző, püs
pökhelyettes az otthonnak adta.

37 gyülekezet örvendezik - Nagy Lász
ló esperes szavaival - az átadás eseményé
nek a megyében, ahol Vésztő, Mezőberény

után Gyomaendrődön működik ilyen intéz-

1864-67. Csörgei Lajos első-, Lózsa
Albert másod jegyző Cs. Krutsó József
bíró. l864-ben csak az lett a jó búza,
amit korán elvetettek 63 őszén, mert 14
15 magot termett. 186S-ben jó búza
termett kevés gazzal. Égiháborús nyár
volt. Kalocsa házát viI lám sújtotta.
l866-ban május 24-én mindenféle mag
vak megfagytak, olyan hideg volt. Na
gyon késett a búza, ekkor még nem
hányta ki a fejét. A megmaradtat több
helyen levágták szénának, de nem
nyomtatták el. Atengeri is kevés lett. 67
ben jótermő esztendő volt, csakhogy a
kései búzát a rozsda megcsapta. Szőlő

sem termett elég, de húsvétkor csak ke
rült bor az asztalokra.

- 1868. Kováts Mihály első, Konrád
Sámuel másod jegyző. Abíró Kovács Já
nos. Jó termő esztendő volt, csakhogy a
kései búzát a rozsda megcsapta. Ekkor
kérték a gyomai lakosok az őrfogdást. Hí
res volt még ez éva magas napszámról
is 2-3 Ft. Tengeri is volt bőven, hogy 2
köblös földön 32 köböl is termett. 1869.
május 21-én megfagyott a szőlő és a gyü
mölcsfák. Nyáron sok eső volt, amelyet
ősszel korai, nagy árvíz követett. A téli
sok esőt árvíz követte. A búza kiment a
földből, alighogy magvát megadta. Min
denféle veteményből szűk termés lett, de
mivel 68-ban bő volt a termés, a tengeri
kivételével pótoltatott.

- 1870. Kovács Mihály első és Kon
rád Sámuel másod jegyző. Bíró Kalocsa
Lajos. Középtermésű év volt ugyan, de a
nyári sok eső miatt több helyen nyom
tatlan maradt. Búzák is kinn maradtak
széjjel takarmánynak télire. Árvíz is ke
letkezett ősztől tavaszig, hogy olyan nem

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

mény. Egyébként 5 iskolát és óvodát is ve
zet az egyház.

Megköszönték a tervezőmérnök, Szabó
Jenő és a kivitelező Thermlx Építőipari Szö
vetkezet munkáját. Adiakónikus otthonban
egyelőre 5 szoba - egy- és kétágyasok - vár
ják a beköltözőket, valamint kiszolgálóhelyi
ségek, irodák. Az eddigi költségek 17 millió
Ft-ot tesznek ki, további 8 millió Ft-ot pedig
a folytatásra, 5 szobára - 9 fő elhelyezésére
- költenek majd. Beindul az idősek klubja
is hamarosan a szomszédos épületben, amint
a jelenleg ott működő Gyomaszolg Kft. te
metkezési részlege onnan elköltözik.

Az otthon vezetője Gellai Józsefné, aki 5
szakvégzettségű munkatársat irányít. Így éj
jel-nappal felügyelet biztosítható a szerete
totthon lakóinak.

volt mióta a várost megülték. Tengeri bő

ven temett, de a sok eső miatt nem tu
dott beérni és megromlott. Még ajószág
sem ette meg. 1871. A búzatermés
egészen szép volt, de a rozsda megette a
takarítás előtti napokban. Felerészt a túl
só földeket nem lehetett használni a sok
eső miatt 71-ig tsak tavaszi maggal.

- 1872. Vidovszki Ferenc első, Kovács
Sándor másod jegyző, 74-ben Szarka Fe
renc. Új rendelettel a bírót 3 évre kezd
ték választani. Esküdt embereket a lakos
ság választotta, nem úgy mint ezelőtt. A
búzatermést ebben az esztendőben is
megrongálta a rozsda. 1873. Búzater
mést a sárga rozsda megsanyargatta 4,
vagy 5 magot adott, de már 13 Ft volt a
tavaszon. Ekkor volt a nagy kolera jár
vány. Szörnyű melegség volt oly egyen
lően, amelyre nem emlékeztek idős em
berek sem. Pünkősdtől őszig tsak egyszer
volt egy szép, csendes, országos eső, jú
lius 24-én. Összel 2, vagy 3 kis lanyha
eső, alig, hogy a búza kikeit. Egyenlő szá
raz ősz és tél.

- 1874. Vidovszki Ferenc első, Szar
ka Ferenc másod jegyző. Bíró Kovács Já
nos. Száraz tél és tavasz volt május 17
ig. Ekkor volt hideg eső. Gulya, ménes
beszorult. Száraz nyár, szűk termés. Ten
geri csak a keselyősi részen volt kevés.
Búza 5-6 maggal, árpából féltermés... Ár
víz pünkösdkor volt oJy magas, amilyen
soha nem volt mióta a város megvan...
Egy sokkal magasabb, mint 70 telén volt.
Bor igen jó erős, de kevés termett. No
vember 4-ig szárazság. Ekkor az eső me
gindult és apró lanyhaként egy hónapig
tartott. Karácsony szombatján fel fagyott,
igen szép idő volt a sár után.

15

A református szeretetotthon átadása
előtti mise

Tüzolt ' nap '96
yomaendröd

A második tűzoltónapi rendezvény a két
városrész közötti területen zajlott május
25-25-án. Erre az alkalomra megérkezett
Siegen város újabb ajándéka, egy Mercedes
Benz típusú mentőautó és egy ford-transit
Frankfurtból. Ez utóbbi kocsi tömlőszállító

ként teljesített ezideig ott szolgálatot az el
múlt 25 évben.

Atűzoltómajálison és a zászlószentelésen
megcsodálhattuk a BM Központi Tűzoltóze

nekarának játékát, valamint a csorvási ma
jorette-csoport és zenekaruk mozgását, előa

dását is. Megjelent és beszédet mondott
Bleszity János megyei tűzoltóparancsnok, Jó
kai Oszkár, a Magyar Tűzoltószövetség nyu
galmazott elnöke.

Armin Setzer és Katona Sándor (akik a
mostani Mercedest is hozták) ekkor vette át
a Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplaket
tet, Frankó Károly polgármestertől meleg,
köszöntő szavak kíséretében.

A katolikus iskolában a tűzoltóságokat,

tűzoltókat érintő új törvényről és vélhető ha
tásairól Jókai Oszkár tartott előadást.

A roham- és tűzoltóautók szemiéjén itt
köszönthettük a gyomaendrődiek mellett a Me
zőtúr, Gyula, Kisújszállás, Kunszentmárton,
Tiszafü red, Békéscsaba, Battonya, Szarvas,
Szeghalom, Köröstarcsa és Békés városok ál
tal delegált kocsikat, személyzetüket. Kiskun
halas egy USA-ból származó U.S.Rocket nevű
rohamautóval képviseltette magát. Afecsken
dővel és gyorsbeavatkozóval felszerelt jármű
egyébként 35-40 millió Ft-ért gazdát keres...
Abemutatókon gyors beavatkozást, roncsda
rabolást, tűzoltást, mentési és kommandós
akciókat is láthatott a közönség. ATimár Vin
ce által - nyilatkozatában - említett .,im
pulzuspuskát" használat közben is láthattuk.
Egyszerre l liter vizet lő ki sűrített levegővel,

ami rendkívül hatékonyan használható a be
mutató tanulsága szerint az oltásban.
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Avizek veszélyei - veszélyes vizek

Anyakönyvi híradó

Atűzoltóság hírei

Murphy bölcsessége
A zsenit arról lehet megismerni, hogy tépőzáras cipőt

hord. (A cipőfűzőt nem tudná bekötni!)
.. ~ n" d.v.. .".~••

kezett nagy füstöt a szomszé
dok jelezték. Végeredmény
ben téves riasztásnak számí
tott.

A Gyomaendrőd és Mező

berény közötti úton egy sze
mélygépkocsi kigyulladt, há
rom fő kivonult az eloltáshoz.

Házasságkötések:
Hajdú József és Kupeczki
Edit, Rácz Róbert György
és Bürüsi Edit, Látkóczki
Csaba és Békési Katalin,
Szilágyi .Imre és Bodon
Edit, Nagy Róbert és Far
kas Tünde

Akik eltávoztak közülünk:
Vrga András 67, Klimó
Imre Elek 62, Timár Sán
dorné Oláh Margit 66, Gu
bucz Lajosné Hanyecz Mó
nika 69, Fekécs Lajosné
Czmarkó Mária 87 éves ko
rában

úszómellény használata kö
rültekintés mellett minden
képp célszerű.

Tilos fürödni bóják, nagy
hajók, úszó munkagépek és
úszó művek 100, hidak, mű
tárgyak 300 m-es körzetében!

Csónakot 14 évet betöl
tött, úszni tudó személy ve
zethet. Mentőmellény vise
lése kötelező! Ne fürödjünk
egyedül élővizekben és ne
teli gyomorral, netán alko
holos állapotban! Legjobb
kijelölt fürdőhelyen a vízbe
merészkedni.

Újszülöttek:
Epresi Szabolcs és Herédi
Edina fia Konrád, Németh
Sándor és Dobos Erika leá
nya Enikő, Bánlaki János és
Tábi Mária fia János, Tóth
Lajos és Uhrin Szilvia leánya
Bianka, Timár Sándor János
és Kiss Erzsébet leánya Tün
de, Szarka László és Somo
gyi Andrea leánya Renáta,
Fekécs Róbert és Békési
Krisztina fia Martin, Gyeb
nár Imre és Tóth Mária leá
nya Bianka, Rácz László és
Takács Szilvia fia László

A Petőfi utca 8. sz. alatti
ház alsó épülete lángra ka
pott, amit 3 fő a kivonulás
után eloltott - május l-jén.

Május 7-én az öregszőlői

körúton az egyik ház konyhá
jában a tűzhelyen felejtett
éte! odakozmált. Az így kelet-

A nyári forróság a vizek
mellé csábít. Megyénk és vá
rosunk gazdag vizekben. Épp
ezért ennek veszélyeire hívja
fel a figyelmet Csík Béla rend
őrfőhadnagy, a balesetmege
lőzési bizottság titkára. Az ör
vények, buzgárok kialakulásá
nak helyei a hidak pilléreinek
és a folyó kanyarulatainak
környékei. Avíz alatti tárgyak:
cölöpök, kidőlt fák, kövek is
balesetveszélyesek. Szabad vi
zeken a gyerekek csak - úsz
ni tudó - felnőtt kíséretében
fürödhetnek. Úszógumi és

• Felélénkült a tyúk- és a csirkelopások száma az utób
~i időben. Ugyanúgy a felügyelet nélkül üzletek előtt,

vagy udvaraiban tárolt tej és tejtermékek, péksütemé
nyek elemelése.
• lO-én jelentették, hogy a Körös Gépker területére a
drótkerítés átvágása után behatoltak. 550 l gázolajat és
3 akkut elvittek, egyet megrongáltak.
• 12-én OU5-kor jelentették, hogy az Öregszőlőben K.
L. sérelmére álarcos rablók jelentek meg és elrabolták
3500 Ft-ját. Az elkövetők ellen előzetes letartóztatásuk
mellett folyik az eljárás.
• Az öregszőlői üzletbe betörtek 12-én és 20-án is, ahon
nan cigarettát, italféléket, hentesárut vittek el.
• ATankcsapda-koncert estéjén mindössze l előállítás

történt, 12-én, amikor a fiatalembertől a közbiztonság
ra veszélyes eszközt foglaltak le.
• AMÁv jelentette, hogy Gyoma és Csárdaszállás között
45,5 m rézvezetéket szereltek le ismeretlen elkövetők.

• 21-én a volt Győzelem tsz-központnál az árokba bo
rult egy traktor, vezetője súlyos sérüléseket szenvedett.
• Egy őzet ütöttek el a körösladányi úton. A személy
gépkocsi (BMW) kára és az állat értéke összesen 100 OOO
Ft.
• 30-án a Fő úton, az OTP előtt személygépkocsi és se
gédmotoros ütközött, akinek sérülése 8 napon túl gyó
gyuló.
• A Kner I. gimnáziumban történtekről mondta dr. Ko
vács Béla igazgató:
"Az országos lapok, tv- és rádióműsorok hírei csak a
helyszínt és a személyeket keverték össze... Az ilyen tá
jékoztatás miatt valóban zavarossá vált az ügy. A betö
rés után 24 óráig úgy hittük, hogy az angol és francia
írásbeli érettségi B tételek eltűntek. Azonnal intézked
tünk, mikor azok az ig. helyettes táskájából előkerültek.

A rendőrség sértetlennek találta a borítékokat. Atováb
bi intézkedések az érvényben levő hírzárlat védelmében
történtek. Órákkal az államtitkári sajtótájékoztató előtt

már - még a hírzárlat védelmében - a média ostro
molt bennünket... A hírzárlat nem működött! Új érett
ségi tételeket bocsátottak ki ... Helyi fegyelmi vizsgála
tot rendeltem el. Honti Judit kérdezőbitos tárta fel a be
töréssel kapcsolatos felszínre kerülhető hiányosságokat,
illetve a lehetséges mulasztást. A háromtagú fegyelmi
tanács május 31-én ült össze. Döntése a következő: Cseh
János igazgatóhelyettes munkakörében elkövetett
vétsége miatt megrovásban részesült, és az előmeneteli

rendszerben történő várakozási idő számára l évvel
meghosszabbodott.

Rendőrségi hírek

Rotweiler kölyökkutyákjúnius végi elvitellel eladók. Érdek
lődni: Fő út 187. sz. Telefon: nappal: 386-418, este: 386-739.
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A Sóczó Motoria hírei
19. oldal

Ha jő a vihar 
áramszünet?

6. oldal

Megváltozott fogorvosi
körzetek
8. oldal

Sikeres millecentenáriumi
városi gálaest
18-19. oldal

Agálaest meghívott vendégei dicsérték a
kezdeményezést. Előtérben Kállai F. és
Dinya L. 18-19. oldal

A képviselői munkáról
- Dávid István

3. oldal

A fociról -
a GYFC, Barátság vezetői

17. oldal

ARózsahegyi K. Általános Iskola ballagásán. "Ballagási" írásunk az 5. oldalon.

•

"

Aföldárverés hírei
10. oldal

Gál István törekvése
10. oldal

Akatolikus iskola
egy éve
5. oldal

A tartalomból:

A képtár várja vendégeit
14. oldal

A Bethlen iskola hírei
10. oldal

Rendőrségi hírek
20. oldal

Pályázati nyertesek
11. oldal

•

•
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MEGKÉRDEZTÜK
a polgárIDestert
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A kondorosi úti útszegélyről pletykák keringenek. ..

- Ez a szakasz is végre kulturáltan néz ki, és olyan, mint
amilyennek mindenütt lennie kellene. Félreértést szeretnék
itt eloszlatni a kósza hírek miatt: semmiféle kamionelterelés
nem lesz a városban. Azért elképzelhető, hogy néha egy-egy
kamion azt az utat használja...

Aszabad strand ügye a kedélyeket borzolta szintén alap
nélkül...

- Valahol érthető a reakció, hiszen június elején nagy me
leg tört ránk. Azonban a törvényelőírásait be kell tartani: ki
kell jelölni a területet, őrizni kell, vízi mentés szükséges stb.
a szabad vizeken. Azért, mint ismert, beindul a szabad strand,
annak ellenére, hogy nem "nyerő" vállalkozás, gondoljunk
csak az időjárásra ... Szigorú feltételeket szabnak a hatóságok
is, ami sok pénzbe kerül. (Lásd külön cikkünketi)

• """': . Hatalmi törekvéseknek nevezte Bátori képviselő a bi
zottságok (városfenntartó, -fejlesztő és a mezőgazda

sági, ipari összevonási kísérletét. így van ez?

- Semmiféle hatalmi törekvés nem állt mögötte. Ez kife
jezetten a hivatali koncepció része lett volna, mint lehetőség.

Legkevésbé volt ehhez Valach doktornak köze. Én sem támo
gattam az összevonást, mert két olyan jó bizottsági vezető,

mint Várfi és dr. Valach, elveszhetett volna adott esetben.

Véleménye szerint melyik megoldás a legmegfelelőbb

a gyógyszertárak további működése érdekében?

- Az, amelyik kezelhetőbb, és a város is jól jár. Amikor a
patikus, aki eddig is ott élt a gyógyszertárban, és mondhatni,
rabszolga módon dolgozott, továbbra is maradjon munkahe
lyén, ne veszítse el azt.l\z rt.-vel kötött szerződés értelmében
a bérleti jogért és az éves forgalom után is kapnánk jutalékot.
Ez milliókat tehet ki. Az elmúlt 40-50 évben a város egy fil
lért sem költött az apotékákra, így tehát ez most talált pénz
nek is nevezhető. Lehet, hogy vannak olyanok, akik azt sze
retnék, adjuk el valakinek, esetleg akár az ország másik végé
ből. Tévedés azt hinni, hogy ez egy rőfösbolt, például... Érzé
keny területről van szó. Garantálni kell a zavartalan gyógy
szereIlátást, és ez a legfontosabb. lelkiismereti dolog számom
ra, és felelősséget érzek iránta.

(~.~: Milyennek ítéli a Kisebbségi Cigány Önkormányzat és
a kisebbségiek működését Gyomaendrődön?

- Semmilyennek. Ez egy politikai döntés volt, egy álprob
léma. Egyelőre nem játszik olyan szerepet, és nem is úgy mű

ködik, ahogyan azt elvárnánk, szeretnénk. Avásár mindig ket
tőn áll, tehát olyan személyek kellenének - a pénz mellett
-, akiket elfogad egyöntetűen a kisebbség. Érdemben nem
látok előrelépést, kicsit formális a dolog.

C::::: Támogatja a Liget-fürdő bérbeadását vagy eladását?

- Próbálkozni lehet valamiféle befektetőket keresni, akik
a strand közelében szállodát építenének, vagy esetleg bérleti

szerződésben a fejlesztését is felvállalnák. Téliesíteni a kinti
medencét például... Olyan kompromisszumot el tudok kép
zelni, hogy a jelenlegi fürdővezetéssel egy okos tulajdonos az
érdekeket összhangba hozza. Arra nem látok esélyt, hogy va
lakinek csak a fürdő fog kelleni, ami, úgy gondolom, jelenleg
is működőképes és kellően rendben tartott. Legnagyobb gond
a turista számára az állandó diszkós problémák kezelése, a zaj,
a vandalizmus... Pénzünk most nincs a fürdő fejlesztésére. A
város idegenforgalmába mindenképp beleszól léte, ezért a vesz
teségét is így kell nézni, vagyis nem biztos, hogy ez igazán
veszteségetjelent, hiszen a környező boltokban elköltik az ide
genek a pénzüket.

Lezajlott ajúnius 29-i Találkozzunk, hogy találkozhas
sunkc. rendezvény. Az ötletben, ennek létrehozásában
az oroszlánrész a polgármesteré volt. Hogyan értékeli
az eseményt?

- Legnagyobb és legjelentősebb rendezvénye volt a mille
centenáriumi évnek a városban, de ha azt mondom, hogy ez
eddigi polgármesterségem legnagyobb sikerét hozó esemény
is egyben, akkor nem túlzok. Olyan embereket tudtunk haza
hívni - nemcsak a fellépő művészekre gondolok -, olyan je
lentős és elit rétegét a gyomaendrődieknek, akiknek meggyő

ződésem, hogyajövőben beleszólásuk lehet városunk életébe
kapcsolataik révén. Aszülőföldről elszakadottak találkozója
volt ez, mi csak a katalizátor szerepét játszottuk. Már egy kö
vetkező találkozás is szervezés alatt áll velük, ha összejön, még
az idén. Beszámolnánk nekik a városunk helyzetéről, gond
jairól, kikérnénk véleményüket. Biztos vagyok benne, hogy
segítséget várhatunk tőlük. Ez egy világszerte működő lobbi
zásfajta a problémák megoldására. Feltétlen szeretnénk ezt az
erkölcsi tőkét kiaknázni Gyomaendrőd részére. Ezúttal is meg
köszönöm annak a néhány munkatársamnak a segítségét, akik
asikerért eredményesen dolgoztak...

C:::? A közelmúlt fontosabb találkozói?

- AMedgyesi Péterrel történő folyamatos kapcsolatot tar
tom a legfontosabbnak. Ő jelentős mértékben adhat segítsé
get városunknak, az ivóvízügyben például.

Akkor más, a sajtóban megjelenő olcsó megoldások
nem j6hetnek szóba?

- Ha ez ismert és elfogadott módszer lenne, akkor igen, de
ma még ipari méretekben nem megoldott olcsó és jó tisztító
megoldás, technológia.

Azután június 4-én Sarkadon a Magyar Labdarúgó-szövet
ség vezetőjével, Cékrus Lajossal, Hidegkúti Nándorral, Bu
zánszki lenővel tudtam beszélgetni a magyar fociról.

AKisréti utcai óvodások szüleivel, a Vásártéri-Itp.-i új hely
re való elköltözködésük előnyeiről beszélgettünk és győztük

meg őket.

AVésztői Szociális Otthonban jártam, ahol láttam, hogy mi
lyen kevés alkalmazott milyen nagyszerűen látja el az ott élő

embereket.
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A 10. számú választókerületben a Munkáspárt
színeiben került a '94-es választások alkalmá
val a gyomaendrődi képviselő-testületbe. Itt
egyike azon aktív képviselőknek, aki a legtöbb
ször kér szót az üléseken választói, vagy város
része, netán az egész város érdekében... Agili
tása révén nemritkán előfordul, hogy ellent
mondásba keveredik képviselőtársaiva:I is..

- Milyen elgondolásokkal kezdte a munkát
a testületben?

- Nagyelvárásokkal vágtam bele. Pártom politikájának, a
munkásság, a parasztság, a munkásértelmiség érdekeinek ér
vényesítését vállaltam. Időközben megismertem a testület
munkáját, a képviselő feladatait.

- Hogyan értékeli a testület munkáját?
- A képviselők között az időnkénti viták szerintem jók és

szükségesek. Egyébként ezt pozitívan értékelem. Atestület az
örökségként átvett helyzettel, ha kis valószínűséggel is, de re
méljük, ki tudja védeni a '96-os éve fenyegető csődjét. Alakos
ságtói kérném, hogy necsak a rosszindulatot keressék a tes
tületben. Arról nem tehetünk, hogy többoldalú politikát kell
követni. Indulásunk óta, '94-től, már túl vagyunk a 30%-os
inflációs romláson. A támogatások viszont a régi szinten ma
radtak. Ez természetesen komoly helyzet elé állítja az önkor
mányzatot. Valószínű az is, hogy a megszorítások az előző idő-

szak lazaságait támasztják alá. •
- ön több alkalommal ellene szavazott bizonyos előter

jesztéseknek. Miért?
- Egyértelműen választói érdekek miatt. Ezt sioigálom

elsősorban, aztán jön a város. Szeretném körzetemet - Ri
degváros, Öregszőlő - a többi városrészhez felfejleszteni. Jár
dákat, rázatókat, utakat, hogy a mentő, a rendőrség az utcák- .
ba be tudjon menni... Ellentmondtam ~ költségvetésnek is.
Úgy érzem, hogy "bújtatott", ami a későbbiekben ki is derült.
Vannak túlzottan kiemeit helyek, részek a városban, s ez ta
lán nem is a lakosság érdekét kívánja szólgálni, lásd a fürdőt.

Éves szinten deficites. Avárosfejlesztési bizottságnak vannak
bizonyos elképzelései erre vonatkozóan, ami egyébként csap
dába fog kerülni szerintem. Emiatt más, fontosabb fejleszté
seket nem tudunk megtenni. Megkérdőjelezemazt a koncep
ciót, amit néhány idegen (turista) kiszolgálása miatt - akik
egyébként is csak filléreket hoznak -, támogatunk. Ezzel
szemben a választóimnak, a gyerekeknek nagyobb szüksége
lenne erre a pénzre. Az egyik oldal térdig jár a sárban, a má
sik meg fényben, pompában úszik...

- A mostani nehéz gazdasági helyzet kormányzati vagy
helyi felelősség?

- A már említett infláció is mutatja, hogy az ország veze
tői ezt a helyzetet szándékosan képezték. A mezőgazdasági

munkás, ipari munkás ennek a nehéz időszaknak jobban szen
vedője, kevésbé tud védekezni. A megszorításokat fizetésben,
juttatásban nem ellensúlyozzák számukra.

- Mit tenne másként?
- Úgy érzem, hogy sajnos a képviselő-testület több tagja el

van kötelezve a város vezetésének, ezt nem tartom jónak. Pél-

dául csak én voltam az, aki a most kitüntetett
személyek névsora ellen rugdalóztam, nem is
adom rá áldásomat.

-Miért?
- Ezek az emberek, akik itt élnek, tették ezt

a várost olyanná, amilyen: ha szép, széppé, ha 
elmaradott, .elmaradottá, de azok, akik születé
süktől, úgymond azt sem tudták, hol van Gyo
m<.l vagy Éndrőd, és ezeket kitüntetni a mi di
csőségünkkd, ezt én szintén megkérdőjelezem.

Egyébként is ebben a városban csak pedagógus meg értelmi
ségi, orvos van? Milyen kenyeret ettünk eddig? A dolgozók
munkáját nem tudjuk értékelni? Milyen jutalmazás ez? "Pa
namáztak"?

- Dávid Istvánt sokan érzékenynek, hangulati vezérelte
tésűnek tartják. Okozott-e ez problémát már önnek, netán
volt kellemetlensége képviselőtársaival, a lakossággal, a saj
tóval emiatt?

- Például a már említett díszpolgári cím- és emlékplakett
osztás esetében. A kitüntetések átadásakor sem kívántam je
len lenni, konfliktusba kerültem az alpolgármesterrel, a pol
gármesterrel is. A Szó-Beszéd sokszor cikkezett rólam. Nem
is volna gond, hisz a sajtó szükséges a politikai életben, ha úgy
írja meg, ahogy az eseményeket a történelem hozta. De ki
sminkelni, átírni, hazudni, mint ezt az újság velem szemben
is teszi, ez rágalom. Én siégyellném a családomat ilyen ke
nyérrel tartani... Kellemetlen nekem, hogy azok az emberek,
akik a múlt társadalmi rend "győztesei", ebből kikanyarítot
ták részüket... például diplomájukat, most gyalázkodnak..
(Megkérdezném sokuktól hogy jogosan, "tisztán" jutottak-e
diplomájukhoz?) Nekik önkol).trollt kellene gyakorolni, és in
kább előrelépni ...

- Hogyan fogadta a képviselői tiszteletdíj felfüggesztését?
- Most munkanélküli vagyok, a Gyoma-coopnál dolgoz- .

tam. A tiszteletdíjról ez évben szívesen mondtam le. Megbe
széltük, hogy ez a város érdekeit szolgálja. Persze jobban sze
rettem volna, ha eizel az összeggel mindenki a saját maga vá
lasztókerületében gazdálkodhatna.

- Gondolkozott-e azon, hogy indul a következő helyi vá
lasztáson?

- Természetesen. Szintén a Munkáspárt nevében, és mind
addig, amíg a választókerületemet arra a szintre, mint emlí
tettem, nem sikerül felfejleszteni. Úgy érzem, hogy megtisz
teltetésben van részem, és igyekszem ennek meg is felelni.
Márciusban tartottam egy képviselői találkozót, amire negy
venheten jöttek el... Megértést, türelmet kérek alakosságtól
és segítséget, hogy ezt a nagy zökkenőt át tudjuk lépni. Mi is
követhetünk el hibát, de nem szándékosan.

- Mi a hobbija, kedvenc időtöltése?

- Szeretem a sportot - egykor labdarúgója voltam End-
rődnek -, most tisztségviselővagyok a Barátságnál. Szere
tek politizálni. Van egy csodálatos 5 éves kislány unokám. Úgy
hívják, Lilla, ő a mindenem. Tanul táncolni, énekelni... Sze-
retek utazni is. ' .

•
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Elso 'ballagás
- közösen -

Lezajlott az első, összevont ballagás a
volt 1. és a 2. Sz. Általános Iskolában.
Igaz, sokan felfigyeltek a nem zökkenő

mentes eseményre. Azt i~ sokan kérdez
ték, hogy miért a Városi Sportcsarnok
ban zajlott az egyébként frappáns ün
nepség..Az iskola igazgatója, Giriczné
Varga Erzsébet erről így nyilatkozott.

,,Az összevonás zajai még nem ültek
el, ezért tiszteletben tartottuk az iskola
- szülők, gyerekek, pedagógusok - ké- .
rését, hogy a volt iskolájuktól elbúcsúz
hassanak a diákok. Ezért - mivel már
egy iskoláról van szó - a közös ünnep
séget viszont egy semleges helyen kíván
tuk megtartani, amire legalkalmasabb
ma a: sportcsar.nok. Itt nem vagyunk ki
téve az időjárás szeszélyeinek, sok em
ber befér, nem is beszélve arról, hogy
esztétikus, tiszta (a csarnok dolgozói pe
dig kitettek magukért a lebonyolítás
ban).

Ragaszkodnunk kell a sportcsarnok
hoz jövőre azért is, mert mind a két is
kolában.lesznek nyolcadikosok.

A rendezés így lett megtervezve most
is, de bizonyos értesítések, amelyek nem
az iskolavezetés engedélyével, hozzájá
rulásával készültek és kerültek a szülők

höz, zűrt és félreértéseket okoztak... Az
alma materben most csak a tarisznya
átadása zajlott egy dal és egy vers kísé
retében, minden egyéb ünnepség nélkül.
Ez a közös helyen, a csarnokban tör
tént." _BK-

GYOMAENDRŐDIHíRADÓ

ALA'
Kivonat Kissné dr. Korbuly Katalin fő

iskol'!.i docens ünnepi beszédéből, a
gyomai kisdedóvó alapításának 155.
évfordulója alkalmából rendezett ün
nepségen, május 7-én.

A korabeli szakirodalom és folyóiratok
foglalkoztak az eseményekkel. Például
Hapas József 1867-es történeti áttekin
tése, P. Szathmáry Károly kisdedóvással
és neveléssel foglalkozó könyve 1887
ből. A Pesti Hetilap 1846. évi, Wargha
István által szerkesztett sajtóterméké
ben is, valamint Wargha István a Társal
kodó c. pesti lapban 1841-ben, a márci
usi számban részletesen bemutatta a
gyomai kisdedóvó megnyitásának körül-.
ményeit. Található még erre vonatkozó
anyag az Országos Széchenyi és a Békés
megyei levéltárakban.

Tolnán 1837-ben Wargha István igaz
gatásávaknegalakult az első magyar kis
dedóvóképző. A nők munkába állása ki
alakított egy új helyzetet, amikor is
szükség mutatkozott az óvodák létrejöt
tére. A 7800 lakosú Gyomán az ország
ban 27.-ként, a keleti régiókban elsőként

Wodiáner Sámuel birtokos építtetett egy
óvodát, amely 1840. július l-jén nyílt
meg. A megye erkölcsileg támogatta a
létrehozást.
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ÍTVA
P. Szathmáry Károly könyvében

együtt említi Wesselényi Miklóssal, Deák
Ferenccel Wodiáner nevét, aki nemcsak
érdeklődött a kisdednevelés iránt, ha
nem támogatta is ezt az egyesületet. Wo
diáner Warghától kapott hasznos taná~

csokat az óvoda felszerelését illetően, va
lamint szakképzett óvót ígért Wargha
Gyomára a tolnai képzőből. így a legal
kalmasabbnak tartott óvó, Milesz Véter
meg is érkezett és megkezdte munkáját
a megnyitás után. 1842 őszén azonban
Törökszentmiklósra távozott. Munkáját
Kovács János, majd Zöld Sámuel fo.lytat
ta. 1846. május lO-től Halász Márton ve
zette a gyomai intézményt. Igény volt az
~vodára, mert a megnyitó után több
mint 40 gyereket fogadott, de hamaro
san átlag 100-an, sőt nyaranta olykor.
200-an is látogatták. Az akkori óvodai
képzés "nem az elemi iskolára való elő

készítést szolgálta, hanem éppen az ele
mi iskolát helyettesíteni, azt pótolni kí
vánta."

Sokaknak ez volt az egyetlen, a végső

iskolai oktatás is, mert az iskolába be
sem íratták őket szüleik. Itt ugyanis
megkapták, elsajátíthatták az elemi sziri
tű írás, olvasás, számolás fortélyait.
(1845 után a tankötelezettség 12 éves
korig volt előírva.)

Milesz Péter megemlíti, hogya neve
lés, a szakoktatás során nagy hasznát
vette a hegedűjátéknak... Kossuth (egye
bek mellett Gyoma díszpolgára) egyszer
azt mondta a kisdedóvásról, hogya kis
dedóvó intézetek e század (XI,X. sz.) gon
dolatai között a legüdvösebbek...

A gyomaikisdedóvót megnyitó Warg
ha István leírta a Társalkodó 1841. már
cius 13-i számában, hogy Wodiáner Sá
muel "építészeti csínnal s díszes elren
deiéssel jeles templomot vala kegyes
építtetni, hogy az adózó nép iránti sze
retetének melly szellemi javakbani ré
szesítésre vonz, maradandóbb jeiét adja, .
kisdedóvó intézetet is építtetett és ala
pított... az ápolónőnek tisztes évi fize
tést is biztosított. A megnyitó szertartás
szívreható volt, millyen maga az inté
zet."
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Lezajlott a gyomaendrődi Katolikus
Altalános Iskola első tanévzárója is. E va
lóban kivételes és ünnepélyes alkalom
kapcsán Kiss Pálnéval, az intézmény
igazgató-tanítójával beszélgettünk az is
kola egyéves tapasztalatairól. ,,Az első

tanévben 43 gyerek iratkozott be, ez a
létszám meg is maradt. Két első osztály
ban tanultak írni, olvasni, számolni Mol
nárné Majoros Katalin és Kiss Pálné irá
nyításával. Egy napközis csoportot alkot
tak Kerekiné Kovács Klári felügyeletével.
Ő egyébként márciusban szült, azóta há
zon belül oldjuk meg a helyettesítését.

o Ez az iskola is azzal a tantervvel dolgo
zik, mint az ország más általános iskolá
ja. A módszerek közül kiválasztottunk
egyet, amelyik számunkra a legmegfe
lelőbb. Ez a hagyományos, szótagoló,
elemző, összetevő módszer. Az Apáczay
Kiadó nagyon szép tankönyvcsaládját

használjuk. Agyerekek megtanulnak ala
posan írni, olvasni, és nem is annyira
megterhelő.Mivel ez egy katolikus isko
la, ezért egy kis pluszt is adni kell hozzá.
Bizonyos keresztényi értékeket szeret
nénk átmenteni, meggyökereztetni, úgy,
hogyatanulóknak a vérévé váljon. Saj
nos ehhez a gyerekeknek semmiféle "elő

képzettségük" nincs! de még aszülőknek

sem. Ugyanis nem ebben nőttek feL Meg
kell tanítanunk, hogyahazaszeretet, a
szülők szeretete, a felnőttek szeretete,
tisztelete és - menet közben derült ki
- egymás elviselése, a tolerancia egy
más iránt, milyen fontos ... A televízió, a
videofilmek rossz hatáSa érezhető, mert
ez egy videonemzedék, amely sajnos eb
ben nő fel. Ennek leküzdését próbáljuk
célul kitűzni, megvalósítani. ,

Heti két-hittanóránkon öt tanuló kivé
telével mindenki részt vesz. A különb~

ző vallási ünnepeknek mégadjuk a kellő

módját egyházi alapokon. Beszámolha
tok róla, hogy ez az iskola kápolnájában
megtörtént az első keresztelő is, amikor
az egyik dolgozónk kislánya került ke
resztvíz alá. A tanévet is Te Deum, hála
adó szentmisével zártuk.
Jövő tanévtől csak elsősöket vettünk

fel, így kétévfolyamunk lesz 2-2 osz
tállyaI. A város többi iskoláival semmi
lyen konfliktusunk nem volt, sőt kölcsö
nös segítőkészségről beszélhetünk. Bé
kességben, megértésben, szeretetben

. szeretnénk dolgozni a város töbhi okta-
o tási intézményével ezután is. Szerintem

a város, ha többet már nem is, de még
ezt - a mi iskolánkat - elbírhatja. Léte
jogosultsága van, de soha nem lesz úgy
nevezett nagy iskola belőlünk" - fejez
te be Kiss Pálné.

Biró

kaphat. Mivel nem jelentkezett az emlí
tett ideig, a hivatal szerződésszegésre

gondolt R. Nagy részéről.

AHíradó megkereste telefonon R. Nagy
Tibort, aki elmondta, hogy megkapta a

okörnyezeti hatástanulmányt, de ennek
olyan nagy megkötése i vannak, hogya
szükséges átalakításokat csak nagy beru
házásokkal lehetne m~goldani. Ezért a
legfontosabb ráfordításokat megteszik az o
alapszolgáltatás beindítása érdekében. A
strand július-augusztusban° üzemeIne
tervei szerint.

Hármas-Körösi szabad strand
Sokan érdeklődteka Körösön működő

szabad strand felől; mert úgy hallották,
hogy az idén nem nyit ki.

Apolgármesteri hivatalban június 19
ig úgy kezelték az ügyet, hogy kétséges
az idei nyitva tartása, mert R. Nagy Tibor,
aki 1997. szeptember 31-ig térítésmen
tes szerződést kötött a szabad strand üze
meltetésére, június 19-ig még nem jelen
tette a hivatalnak az idei nyitási tervét.

R. Nagynak feladata volt, hogy elkészít~

oteti a környezeti hatásvizsgálatot, ami
alapján végleges szakhatósági engedélyt

A városi zene- és művészeti

iskola búcsúhangversenyének
egy csokornyi szereplóje ~

"Evzáró
hangverseny
A Gyomaendrődi Városi Zene- és Mű- o

vészetl Iskola június ll-én megtartotta
évzáró hangversenyét a Katona J. Műv. o

o Központban. 21 műsorszám a:Jkotta a
programot, köztük a népi táncot tanuló
csoportok fellépésével. Anövendékek fe
szült, várakozásteli izgalmánál csak a ká
nikulai meleg volt nagyobb...

Azo iskolában 110 népi táncos, vala
mint 157 hangszeres képzésben része- o
sülő tanuló fejezte be az 1995/96-os tan
évet zongora, hegedű, gitár, furulya, fu-

'vola, klarinét, kürt és tangóharmonika
tanszakon. Az év folyamán sikerült l
tangóharmonikával, 2 részfúvós hang.:
szerrel, l gitárral gazdagodniuk, vala
mint az ellopott rádiós magnót is pótol
ták. VeOrsenyeken vettek részt a tanév fo- o
Iyarhán, és a város legtöbb rendezvényén

. is f~lléptek növendékeik. Potoczki Évát
pedig felvették a békéscsabai zeneművé-

oszeti szakközépiskolába; Elmondhatjuk
tehát, hogyo a tiz~negy zenepedagógus
irányításával sikeres évet zárt a zeneis
kola.
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visszakapcsol, és normálissá válik a to
vábbi üzemelés. A meghibásodott vona
lakat tehát automata kapcsolja ki és be.

Magyarországon egy év folyamán az
összes előre nem tervezhető okból tör
ténő kiesés a fogyasztásra nézve átlago
san 20 óra, de a fogyasztók 10%-ánál
hosszabb, mint 36 óra, a szolgáltatás há
lózatának jelenlegi műszaki színvonala
mellett. (Ezt az energiafelügyelet hagy
ta jóvá.) Sajnos továbbra is fent vannak
a vezetékrendszeren azok a régi és meg
hibásodásra nagyon hajlamos szigetelők,

amik sok gondot okoznak. Egyszerűen
ezek vascsapja elrozsdásodik, a rozsda
pedig szétfeszíti, és magától is leesik. Eb
ből még több ezer darab teljesít szolgá
latot. A kirendeltség egyet tud tenni:
minden üzemi hibára gyorsan .,rámoz
dulni", és egy órán belül a hálózati bea
vatkozást is meg kell tennünk. Ez egyéb
ként üzemviteli előírás. Személynek fel
róható hiba miatt az idén eddig nem for
dult elő üzemzavar. A hét középfeszült
ségű üzemzavarból ez évben csak négy
érintette Gyomaendrőd térségét, de ez
is csak differenciáltan városrészeket,
nem az egész települést, kiszolgáló vo
nalaktól függően.

is, amikor a szigetelő robbanása miatt
esik le a vezeték, szűnik meg az áram. A
szigetelő pedig a hőmérséklete miatt
robbant fel. Mi ma az adott műszaki

színvonalhoz mérten, attól függően

szolgáltatunk. Folyamatos a karbantar
tás, a felújítási tevékenységünk, de ez a
kívánt szintet nem éri el sem anyagiak
ban, sem személyi ellátottságban. Jóval
több pénz kellene a hálózatok jobb kar
bantartására. Például ajúnius 13-i vihar
alkalmával a gyomaendrődi kirendeltség
üzemeltetése alá eső középfeszültségű

hálózatok, ezek berendezései nem ná
lunk hibásodtak meg, hanem a minket
kiszolgáló rendszerben volt üzemzavar.
Egyébként így is hat transzformátorál
lomás szenvedett villámcsapást... Most
jelentették, hogy felrobbant a Zrínyi
úton egy "túlfeszlevezet". Az ilyen tör
ténhet fényes nappal, mert ilyenkor is
vannak olyan légköri jelenségek, ame
lyek túlfeszültséget válthatnak ki, és ez
az egyik védelmi készülékben mutatko
zik. Az alállomásban elhelyezett védel
mi rendszerek okozhatnak még rövid
idejű kikapcsolódásokat, amelyek érzé
kelik valamely vonal hibás pontját, és ak
kor rövid időre lekapcsolnak. Ekkor
megszűnik a kialakult zárlat. Ezután

"Kell egy kis áramszünet..."
... szól a Hofi-dal refrénje. Hétköznap

jaink efféle prózai eseménye mégis kel
lemetlen, és sokunkat érint.

Atelepülésünkön meglehetősengyak
ran előforduló áramkimaradások okai
ról kérdeztük Homok Tamást a Titász
kirend~ltség vezetőjét. Az áramszolgál
tatás folyamatos, de nem szünet nélkü
li - kezdte. Különböző okok miatt
hosszabb-rövidebb időre előfordulhat a
szolgáltatás átmeneti szüneteltetése. Az
okok egy része előre tervezhető, mint pl.
karbantartás, más része, mint az üzem
zavar, előre nem látható. Minderről

egyébként a villamosenergia-törvény
rendelkezik. Arövid kimaradások oka le
het például, hogy valahol egy villámcsa
pás valamilyen kárt okozott a hálózati
berendezésen. Ezáltal a "mögötte" lévő

fogyasztási részek, egy vagy több kerü
let, de akár több település is kieshet a
szolgáltatásból. Előfordulhat élet- vagy
vagyonbiztonság miatti kikapcsolás is.
Például ég egy legelő vezetékközelhen,
akkor lekapcsolódik az érintett állomás.
Olyan is van, hogy leesik valahol egy ve
zeték, és emiatt kigyullad a legelő vagy
a vetés, ilyenkor ki kell venni ászolgál
tatásból a területet, amíg a tűzoltóság

végzi ott a munkáját... De van olyan eset

~ .

Emléktábla Békéscsabán
gyomai születésű m"vésznek

B.K.

Gyomaendrődön nem kell bemutat-ezért Gyomaendrődönálló épületet vá
ni Vidovszky Bélát; a kultúra iránt ér- sárolt az egyébként is régóta áhított
deklődőkmár 1986-ban megtekinthet- városi képtár részére, s azt átalakítva,
ték a művész néhány alkotását, ami- rendbe hozva itt nyílhatott meg 1993
kor a Művészetbarátok Egyesülete ke- ban a két művész állandó kiállítása
belében tevékenykedőVidovszky Béla- ~ő~Q.zben IIIéssy-hagyatékkal is
emlékbizottság kezdeményezésére, bővül~). . . -
Gyomaendrőd nagyközség támogatá- ~Gyomaendrőd tehát megtette a ma-
sával az Endrőd és Vidéke Takarékszö- gáét, amikor lehetővé tette a Vidovszky
vetkezet vezetője által felajánlott ideig- Béla Helytörténeti Gyűjtemény elne-
lenes helyiségben megnyílt a művész vezésű képtár megvalósítását és fenn-
állandó kiállításá. tartását.

A képek örvendetesen szaporodtak, Most Békéscsabán a sor..
egyre sürgetőbbé vált méltóbb elhelye- Vidovszky az elemi iskola osztályait
zésük. Ugyanakkor a "párizsi éjszakák Gyomán végezte, majd a békéscsabai
festőjeként" számon tartott Corini Ág.h.ev. Rudolf Reálgimnáziumba
Margit hagyatéka is elhelyezésre várt, került. Itt érettségizett 1902-ben, s

ugyanekkor készítette első olajfestmé
nyét osztálytársáról, a későbbi tragi
kus sorsú költőről, Gyóni Gézáról. Mű
vészi pályája elején Gyomán festette
első tájképéf is (Egy gyomai udvar),
amely sok hányódás után is megma
radt, tulajdonosa ismert, nagy becsben
tartja, s szerepel az emlékbizottság
nyilvántartásában.

Gyóni Géza emléktábláját sokan lát
hatták a csabai evangélikus gimnázi
um falán. Most mellé kerül Vidovszky
Béla táblája is, amelynek leleplezésé
re június 15~én, szombaton délelőtt fél
tízkor került sor.

LÁNG J1fIKL6S,
a Vldo.szky Bila-rmlékblzottsSg elnöke
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A július 4-i ülésen - többek között 

a következő témákról vitáztak a városa
tyák.

-A GyomaendrődiCsatornamű-társu

lat a Blaha és térsége szennyvízcsatorna
átadását követően, a testület felkérésére,
a térség még szennyvízközművel el nem
látott területére való tekintettel újabb ér
dekeltek bevonására, az ezzel kapcsolatos
tervezési munkák előkészítésére- külö
nös fekintettel a holtágakkal érintett te
rületek további szennyeződésének maga
kadályozására - folytassa működését.

- Hosszabb vita előzte meg az intéz
mények '95. évi pénzmaradványa és az ál
lami hozzájárulás visszafizetési kötelezett
s~ge című témát. Végeredményben a Beth
len G. Mezőgazdasági Szakközépiskolát, a
Kner I. gimnáziumot, az 1. Sz. 6vodát, a
gondozási központot, a 617. Sz. Ipari is
kolát ilyen kötelezettség Jelenleg nem ter
heli, amennyiben azonban az intézmé
nyeknél évközben testületi döntés alapján
vagy megtakarításból bevételi többlet je
lentkezése esetén ennek mértékéig, össze
géig azt zároini kell. Elhangzott a vita köz
ben, hogy ez legyen visszatartó erejű, ne
tervezzék magukat túl az intézmények. Fi
zessék vissza a többletet, ne lehessen ez
zel manipulálni. Mindenki közösen vállal
ja a terheket. Az intézményvezetó felelős

a gazdálkodásért, ellenőrizni lehet és kell
őket.

. - 3 tartózkodással, l ellenszavazattal
elfogadták a patikák helyzetéről szóló ja
vaslatot. A testület megállapodást köt az-

zal a helyi patikavezetővel, aki a személyi
jog feltételeinek megfelelő gyógyszerész,
és a patika működtetésére betéti társasá
got alapít. Atársaság kültagjának a Sanop
harma Rt.-t - amely az önkormányzat ér
dekeltsége - vonja be, mely a gyógyszer
készletet apportálja. Az egységek éves
használati díja az éves forgalom 3%-a.

-12 igennel, 2 tartózkodással, 2 ellen
szavazattal "átment" a javaslat a város tu
lajdonában lévő ún. Fattyasi veteményföl
dek bérleti szerződéseinekmeghosszabbí
tásáróI. Ezután a bérleti díj 500 Ftlparcel- .
lára nőtt.

- A Liget fürdő hasznosítására pályá
zatot írnak ki. Ennek benyújtási határide
je '96. november 15. A részletes pályázati
kiírást ajúlius végi testületi ülésre terjesz
tik be. Figyelembe veszik a jövőre lejáró
szerződésű kertészet területét is.

- Zárt ülésen tárgyalták az értékesí
tésre kijelölt ingatlanokról, továbbá a Hő
technikai és Gépipari Kft.-nél lévő üzlet
rész-értékesítés ügyét. "Elsősorban a hő

technikai vállalat érdekében, de, hogy az
ott dolgozó 160 emberjövőbenimunkale
hetősége is biztosított legyen, ezért a rész
vények .visszaadása mellett döntöttünk."

- A regionális gázszolgáltató társasá
gokban lévő részvények felhasználásáról.
"Csatlakozunk azokhoz a településekhez,
amelyek együtt - 3 megyében - szeret
nék a részvénycsomagot eladni. (Névér
tékben 68 M Ft a mi részünk.)

- A gimnáziumban történt esetet, az
érettségi tételek eltűnése okán végzett

vizsgálati jelentést. ,,Az iskola igazgatóját
- dr. Kovács Béla - ebben az ügyben fe
gyelmi felelősség nem terheli. Felelősség
gel tartozik természetesen az iskola ügyei
ért, de ebben az esetben okozati összefüg
gés nem volt" - nyilatkozta a zárt ülésen
történtekről dr. Frankó Károly polgármes
ter.

- Változik a Templom-zugi Pájer sza
bad strand idei belépőinek ára. Ezután a
gyermekbelépő 45 Ft, a felnőtt 60 Ft lesz
áfával.

- Nem fogadta el a testület a Városi
Gondozási Központ vezetőjének, Gonda
Editnek válságtervét. Újabb, semleges sza
kértő által készített átvilágítás szükséges
az intézet ökonomikus rnúködésére vonat
kozóan. Határidő '96. augusztus 31.

- Elfogadták Giriczné Varga Erzsébet
nek, a 2. Sz. Általános Iskola igazgatójá
nak beszámolóját az általános iskolák ös
szevonásának tapasztalatairól. Hozzátet
te, hogy "úgy érzem, jól, eredményesen
gazdálkodtunk. Ha nincs a rafinált kollek
tív szerződés, akkor nullán végeztük vol
na. így ez rontott az eredményen."

- Újra R. Nagy János lett megválaszt
va a pályázatra kiírt 617. Sz. Ipari iskola
igazgatói állásának betöltésére, öt évre.

- Nem módosítottak a háziorvosi, a
házi gyermekorvosi körzetek számán.

- Nem változik a város szociális intéz~

ményeibe a felvétel rendszere, módszere,
hatásköre.

- A Hírad6/egköze/ebbi száma e/őre

/áthaf6lag szeptember elejénjelenik meg.·

Ünnepeltünk és emlékeztünk
Május 30~án, csütörtökön abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy díszven

dégként - meghívottként - ott lehettem GyomaendrődVáros Képviselő-testüle

te által rendezett millecentenáriumi ünnepségen. Mindig is leírhatatlan érzések
kel megyek haza. Gyomára, de most különösen felfokozott izgalommal, megható
dottsággal foglaltam el kijelölt helyemet. A képviselő-testület - mint a polgármes
ter úr kihangsúlyozta - teljes egyetértéssel, két, szívemhez közel álló gyomai pa
rasztpolgárt, Papp Zsigmondot és G. Nagy Lászlót is posztumusz kitüntette Gyo
maendrődért Emlékplakettel. Különösen közel áll hozzám G. Nagy László emléke,
akinek kitüntetését volt szerencsém átvenni a hátramaradottak nevéberi. Istennek
hála, házánál nevelkedhettem több éven át, s ezért is tiszteltem meg "Tata" meg
szólítással, másoknak "László gazda, Laci bácsi, gazd'uram" volt. Hálásan köszö
nöm magam és családom nevében a tisztelt képviselő-testületnek,a polgármester
úrnak, ajavaslattevőkneka megemlékezést, a bensőséges lélekemelő ünneplést.
Magam úgy éreztem, hogy Papp Zsigmond és G. Nagy László gazdákon keresztül
kitüntetést kaptak a hajdanvolt többi gazdák is - szegények és módosabbak, a föld
műves nép - akiket testileg-lelkileg megrugdostak, megaláztak s embertelen élet
re kényszerítettek. Én is emlékezve vettem át a kitüntetést meghatódottan s össze
szorult torokkal. Isten áldása legyen emlékükön!

AMozgáskorlátozottak Békés Megyei Egye
sületének gyomaendrődi csoportjának vezető

sége 1996. szeptember 28-án 20 órai kezdettel
Gyomán, a Körös étteremben (Holler) nagy
szabású évadzáró vacsorát rendez, melyre sze
retettel meghívja tagjait, illetve hozzátartozóit.

Avacsora ára tagoknak 300 Ft, a nem tagok
nak 400 Ft. Avacsora kétféle menüből áll.
A menO' Májgaluskaleves, sajttal, sonkával

töltött sertésszelet rántva. Töltött
csirkecomb, burgonyapüré, párolt
káposzta.

B...menü: Májgaluskaleves. Marhapörkölt ga
luskával, vegyes savanyúság.

Jelentkezni minden kedden este a művelő

dési házban Csőke János csoportvezetőnél

1996. szeptember 20-ig.

Tombola és zene.
Cs. Sz~b6 István T1szttlttttl: ~ vtzttóség



Az 1., II., III., IV. sz. fogorvosi körzetbe t~rtozó, állandóra bejelentett
lakcímmel és biztosítással rendelkező lakosok részére, mindenkinek
kizárólag a saját körzetében a 6111996. sz. Korm. Rend. szerint:
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I. SZ. KÖRZET: Dr. Valach Béla
Rendel: Gyomaendrőd, Fő u. 106.
Rendelési idő: hétfő 7.30-12.30 és 15-19,
kedd 15-19, szerda iskolafogászat 7.30
13.30 és 15-19, péntek 7.30-12.30 és 15
1~ I

Tamási Á. U., Kodály Z. U., Bartók B. U., Bem
u.; Dobi I. U., Baross U., Csillagos U., Juhász
Gy. U., Honvéd U., József A. U., Kinizsi P. U.,

Könyves K. U., Kürt U., Fő u. a páros oldal
34-10B-ig, a páratlan oldal 29-81-ig, Lili
om U., Mohácsi U., Nap U., Napkeleti U., Ifjú
sági-ltp., Polányi u. 3B-tól végig, Mikes K. U.,

Szabó E. U., Martos F. U., Mirhói U., Selyem
u. 54-től az Október 6.-ltp.-ig, Sugár u. a pá
ros oldal 64-től végig, a páratlan oldal 57-től

végig, Szabadság u. páros oldal, Táncsics M.
U., Kárász U., Toronyi U., Tulipán U., Babits
M. u. Zsák U., Kossuth L. tér, Kántorkert sor,
Halász U., Vadász U., Október 6.-ltp., Öreg
szőlő.

II. SZ. KÖRZET: Dr. Török AnJ;la
Rendel: Gyomaendrőd, Fő u. 3.
Rendelési idő: hétfő 12-1B, kedd iskolafo
gászat 7.30-13.30, szerda 12-1B, csütör
tök 7.30-13.30, péntek 7.30-13.30
Alkotmány U., Akác U., Korányi F. U., Madách
I. U., Blaha L. U., Balassi B. U., Csurgó U., B.
Molnár U., Damjanich U., Tanács U., Deák F.
U., Zalka M. U., Dózsa Gy. U., Ady E. U., Eg
ressy U., Német-zugi sor, Szélmalom U., Be
senyszegi U., Fazekasi U., Nagylapos, Karikás
F. U., Kocsorhegy, Gábor Á. U., Hídfő U.,

Kacsoh P. U., Gorkij U., Hatház U., Hősök

tere, Szabadság u. páratlan oldal, Kilián tér,
Kisfok U., Endrődi U., Köztársaság U., Lábas
U., Fő u. a páros oldal 2-32-ig, 110-156
ig (a vasútig), a páratlan oldaI1-27-ig, B3
133-ig (a vasútig), Ipartelep U., Kós K. U., Ku
lich Gy. U., Móra F. U., Újkert sor, Rácz L. U.,

Magtárlaposi U., Bethlen G. U., Sebes Gy. U.,

ingyenes az ellátás: akut, gyulladásos
megbetegedések, baleseti eredetű kórképek
orvosi kezelése;

ingyenes továbbá: ínykezelés és a fogkő- .
eltávolítás

A IB év alattiak részére (197B. január l.
után születettek)

ingyenes a teljes körű ellátás (kivéve a
fogtechnikai költségek).

Öregségi-, rokkantnyugdíjasok, sorkato
nák, terhesek, közgyógyellátottak részére

ingyenes: plasztikus tömések, egygyökeru
fogak gyökértömése, totális és subtotális
foghiány esetén acrylát alaplemezű- kivehető

fogsor orvosi munkája, részleges foghiány
estén acrylát vagy fém alaplemezű fogsor
orvosi munkája.

Részleges fogtechnikai díjat kell fizetni:
acrylát alaplemez 16BO Ft, 1904 Ft/db

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Fogorvosi
körzetek

Az elOző szám megjelenése óta
történt változások miatt

értesítjük a lakosságot az egyes
fogorvosi körzetek rendelési

helyéről és idejéről

Vasvári P. U., Micsurin U., Népliget U., Orgo
na U., Décsi U., Polányi M. u.1-36-ig, Rózsa
hegyi K. U., Selyem u.1-52/1-ig, Kenderáz
tató U., Sugár u. a páros oldaI2-62-ig, a pá
ratlan oldal1.,.-55-ig, Temető U., Vöröshad
sereg U., Zöldfa U., Zrínyi I. U., Bányász U.,

Dankó U., Körös u.

III. SZ. KÖRZET: Dr. Csizmadia Tamás
Rendel: Gyomaendrőd, Szabadság tér l.
Rendelési idő: hétfő 8-14, kedd 12-1B,
szerda' iskolatogászat 8-14, csütörtök 12
IB, péntek 8-14.
Pásztor J. u. 15-3411-ig (végig), Zrínyi M.
u. 28-59-ig (végig), Bocskai u. 36-54/1-ig
(végig), Bajcsy-Zs. u. a páros oldal 44-től vé
gig, Hősök u. a páros oldal 44-től végig, a pá
ratlan oldal 45-től végig, Kossuth L. u. a pá
ros 0Idal2-40-ig, a páratlan oldalI-től vé
gig, Kisréti u. a páros oldal 2-34-ig, a pá
ratlan 0Idall-29-ig, Vörösmarty u. a páros
oldal 2-32-ig, a páratlan oldal 1-41-ig,
Kálvin J. u. a páros oldaI12--":'34-ig, a párat
lan oldal 35-75-ig, Budai N. A. u. a páros
oldal 2-IB-ig, a páratlan oldal l-31-ig,
Mikszáth K. u. a páros oldal 2~20-ig, a pá
ratlan 0IdaI1-25-ig, Fő U., a páratlan oldal

fém alaplemez 2520 Ftldb
egyéni kanál 224 Ft, 420 Ftldb
fog/db fogsorba 151 Ftldb
fémkapcsok 67 Ftldb
fogsorjavítás 2BO Ftldb
Ingyenes fogsor csak 4 évenként igényel-

hető!

Rokkantnyugdíjasok és sorkatonák fix
pótlásért is csak részleges fogtechnikai díjat
fizetnek.

Részleges térítési díjat kell fizetni:
amalgám tömés 500 Ft
fehér tömés BOO Ft
egygyökeru fog gyökértömése 1200 Ft.
Az ingyenes ellátásra illetve a részleges

térítési díj fizetésére való jogosultságot
minden alkalommal a betegkártya, illetve a
TAJ-szám (hatósági igazolvány) bemutatá
sával igazolni kell!
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135-lB7-ig, Erkel F. U., Vízmű sor, Mun
kácsy M. U., Móricz ZS. U., Kiss L. U., Jókai
M. U., Fürst S. U., Arany J. U., Hámán K. U.,

Kölcsey F. U., Székely B. U., Hársfa U., Körös
sor, Vásártéri-Itp., Petőfi S. U., Rákóczi F. U.,

Mirhóháti U., Kazinczy F. U., Csokonai M. U.,

Radnóti M. U., Semmelweis U., Vidovszky B.
U., Tompa M. U., Botond U., Hunyadi J. u,
Kiss B. u. Külterület + tanyák, Fá~ u.

IV. SZ. KÖRZ~1': Dr. Dobos Erzsébet
Rendel: Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 311A.
Rendelési idő: hétfő 9-12 és IS-IB, szer
da iskolafogászat B-14~ csütörtök 9-12 és
15-1B, péntek 13-1B.
Pásztor J. u. 1-14-ig, Zrínyi M. u. 1-27/1
ig, Bocskai u.I-35-ig, Bajcsy-Zs. u.1-43
ig, 52-től a páros oldal végig, Somogyi B. U.,

Hősöku.1-43-ig, 45-tőla páratlan oldal vé
gig, Álmos U., Kossuth L. u. 42-től a páros
oldal végig, Bacsó B. u., Kisréti u. a páratlan
oldal 31-től végig, a páros oldal 36-tól végig,
Bercsényi U., Kőrösi Cs. S. U., Vörösmarty u.
a páratlan oldal 41/l-től végig, a páros oldal
34-től végig, Kálvin J. u. a páratlan oldal 1
33-ig, 77"től végig, a páros oldal 2-10-ig,
36-tól végig, Budai N. A. u. a páratlan oldal
33-tól végig, a páros oldal 20Aól végig,
Mikszáth K. u. a páratlan oldal 27-től végig,
a páros oldal 22-től végig, Fő ll. a páros ol
dal 158-22B-ig, Bánomkerti U., Berzsenyi
D. U., Tokai U., Attila U., Széchenyi u., Bocs
kai ·U., Gyóni G. U., Lehel U., Szántó K. u.
(Kató J.), Keleti u., Liszt F. U., Szabadságtér,
Szondi U., Szabó D. U., Kinizsi U., Árpád U.,

Rózsa F. U., Sallai U., Lévai u., Katona J. U.,

Kisfaludy u., Wesselényi M. u., Körgát U.,

Batthyány L. U., Áchim L. A. U., Pósa L. U.,

Losonczy U., Mátyás kir. U., Toldi U., Fegy
vernek U., Gárdonyi G. U., Ságvári U., Nagy
S. U., Eötvös U., Bessenyei U., Béke U., Dobó
I. U., Esze T. U., Hantoskerti u.

ANYAKÖNYVI HíRADÓ
ÚJSZÜLÖTTEK:
Szőke János és Juhász Erika fia Já
nos, Marton Lajos és Bucsi Anikó fia
Lajos

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Sipos Imre és Molnár Ildikó, Bankó
Zsolt és Németh Csilla, Petrovszky
Norbert és Rausch Anna Julianna,
Pásztor Imre és Hanyecz Judit, He
gyesi Zoltán Ferenc és Czinczár
Márta, Paróczai Zoltán és Feuerwer
ker Katalin, Pintér Sándor és Dávid
Judit

AKIK ELTÁVOZTAK KÖZÜLüNK:

Hunya Béla 80, Kis Jánosné Balogh
Róza 87, Novák Józsefné 88, Feuer
werker Gáborné Tóth Mónika, Oláh
László 74, Szabó Lajos László, Sza
kálos István 72 éves korában
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PÓLUS KRISZTIÁN
elektric boogie táncos

,,5zabacl" szólás.
Jó, ha (Westel) telefonon beszéljük meg, de jobb, ha nem... ! .
,,Az ember bekapcsolja a rádiót, állomást keres mondjuk az

URH (FM) sávon. A 108,5 MHz-nél megjelenik egy jellegzetes
búgó hang, majd beszélgetéseket lehet hallani. Később rájön,
hogya Westel telefonokon elhangzó párbeszédek ezek." Ezzel
kezdi beszámolóját egyik barátom, aki Gyomaendrőd közepe
táján lakik.

Magnetofonról, mint egyféle bizonyítékot, meghallgattam
én is az általa találomra felvett beszélgetéseket, zúgásokat, a
Westel telefontársaság szignálját... Barátom jóindulattal hív
ta fel erre a problémára figyelmemet. Hiszen - mint mond
ta, és ebben igazat adok neki -, aki nem kevés pénzért meg
vásárol egy ilyen Westel készüléket, ki van téve véletlen-szán
dékos lehallgatásoknak. Állampolgári és a telefonra is vonat
kozható személyiségi jogok megsértéséről beszélhetünk. Ki
van itt biztonságban? Beszélgethetsz barátoddal totóeredmé
nyekről, szerelmet vallhatsz kedvesednek, netán szexpozitú
rákról cseveghetsz, államtitkokról vagy fontos, bizalmas érte
sülésekről adhatsz felvilágosítást, feketemunka-vállalókat to
borozhatsz - mindezt a nyilvánosság előtt, mit sem sejtvén

Igaz, van országunkban is, úgymond állambiztonsági okok
ból, telefonlehallgatás bármennyire is tagadják vagy nem ta
gadják, de az mindenképpen más... Ezt akár kierősíthetjük

szombaton a piactéren és harsoghatja a hangszóró... Kívána
lom és elvárás lehetne, hogy építse ki a Westel a vonalait de
jobban védje le, biztosítsa azokat ügyfelei biztonsága érd~ké
ben. Az ügy túlkomoly ahhoz, hogy ne tegyem szóvá - mond
ta barátom.

Nézzük, mit nyilatkozott erre a Westel Rádiótelefon Kft. egy
egy képviselője:

Békéscsabán: "Hallottunk már erről. Aki egy bizonyos csa
tornán üzemel, annál előfordulhat.Avonalak védelmén folya
matosan dolgozunk. Valószínű, hogy egy új keletű problémá
ról van szó..."

Budapesti központ: ,,A vonalak egyébként védve vannak. Va
lószínűleg egy áthallásról lehet szó. Ez viszont amiatt van,
hogy túlzsúfoltak a vonalak. Más készülékeknél is előfordul

erről tudunk. Lehet, hogy átnyékolt a terület... '
Lehet az is, hogy valaki valamilyen technikai készülékkel

bezavar. Ezért nem megoldható ez a probléma.
- Együtt kell élni ezzel?
- Igen. Valamennyire ki tudjuk küszöbölni, de előfordul-

hat akkor is ilyen gond."
A kis kézikészülékeink elég biztonságosak, úgyhogy végül

ez igazán nem is a mi hibánk." .
•b-

Tűzoltóság hírei
Június 7-én a Micsurin úton a nádas egy része égett, amit a

kivonuló túzolt6k lokalizáltak.
13-án a Vásártéri-Itp-en az egyik villanyoszlop körül a cserjés

égett. Sikeresen eloltották.
22-én vihar által kicsavart fávalvolt dolguk a Dévaványa felé

vezető úton. Az útra dőlt fát kellett eltakarítaniuk.
Július l-jén a Táncsics utca végében szénaboglya kapott

lángra. 3 fő kivonulása után megfékezték-a tüzet.

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném megköszönni, hogy a város kulturális, sportbi
zottságához benyújtott pályázatomra az alapítvány összegéből

15 ezer forintot szavaztak meg részemre, a Ki mit tud?-fel
készülésemre. Ezen összeget a Takarékszövetkezetnél kezelt
Társastánc Alapítvány számlájára 66-53 'alszámlámra utalták
át a nevemre. Így készíthettem magamnak táncruhát és cipőt.

Sajnos az összegből nem marad az idei nyári 1 hetes tánc
táborra, ahová meghívást kaptam Zoltán Erikától. Így lehet
séges, hogy nem tudok részt venni ezen. A napokban nagy
öröm ért otthonomban; felkeresett Hanyecz Margit nyugdíjas
képviselőnő, aki a kulturális bizottságban dolgozik, saját pén
zéből átadott nekem 2000 Ft-ot. Ő ezzel szeretne példát mu
tatni a jobb módú embereknek, segítségnyújtásra ösztönöz
ve. Bízom abban, hogy még akad ilyen segítő szándékú em
ber. Ezúttal szeretném megköszönni a polgármester úrnak,
dr. Frankó Károlynak, hogy az ezelőtti nyári tánctáborba is az
ő anyagi segítségével tudtam elmenni, ahol sikereket értem
el, ahol sokat tanultam.
Gyomaendrőd, 1996. június 23.

Köszönettel:

HELYE5BíTÉ5!
Ajúniusi Híradóban A református szeretetotthon avatá

sa c. írásba sajnálatos hiba került. A szövegben és a képa
láírásban helytelenül miséről van szó. Helyesen: istentisz
teletről beszélünk.

Adomány
Karácsonykor az ÖNO lakóinak, gondozottjainak és a bölcső

dének ajándékozott több ezer Ft értéket Hanyecz Margit, sze
rény jövedelmű nyugdíjas önk. képviselő (FKGP). Ennek foly
~tásaként Pólus Krisztián segítségére is szánt 2 ezer forintot.
Orömmel adta, talán jó példát mutat és követőkre talál.

Rotweiler kölyökkutyák eladók. Érdeklődni: Fő út 187.
sz. Telefon: nappal: 386-418, este: 386-739.

A Városi Sportcsamokban zajló nyári
események

Varga Lajos vezetésével ismét itt készül az UTE tornászcso
portjajúlius 15--17-ig.· AVita Agricolae mezőgazdasági ki
állítás augusztus 18-20. • Országos diákszínjátszó tábor,
amelynek házigazdája Hajdú László, augusztus 17-tőI23-ig .

A sportcsarnok'vezetője, Babos Lászlóné elmondta, hogya
Nemzetközi Sporttanácstól50 OOO pályázaton nyert forint se
gíti előteremteni a tönkrement kosárlabdapalánkot.

AVárosi Sportcsarnok sportdokumentum-kiállítást szeret
ne rendezni augusztus hónapban. Ehhez kérik a város lakos
ságának segítségét. Gyomaendrődi vonatkozású, mindenféle
sportággal kapcsolatos eredmény, levél, oklevél, érem, serle- .
gek, fényképek, újságcikkek érdeklődésre tartanak számot. (A
dokumentumokat folyamatosan megjelentetnénk a Gyoma
endrődi Híradóban.) Érdekődni a 386-938-as telefonon és a
sportcsarnokban Babos Lászlóné intézményvezetőnél lehet.
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KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak. akik drága szerettünk,

Bula Lajos
temetésére eljöttek. sírjára virágot helyeztek, emlékét szeretettel megőrzik.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
Polgármesteri hivatal

Értesítjük az ENDRŐDI

VÁROSRÉSZ lakosságát,
hogy az egészséges palac
kozott ivóvíz kiosztása
1996. július 12. napjától
keződően a Selyem u. 19.
szám alatti Körös- Kurca
Bt. által üzemeltetett ABC
áruházban történik az ed
digi megszokott időpont

ban.

B.K.

SULIGÓL
(GÁL)

Az elmúlt év novemberében indult a
3-4. és 5-6. osztályosokkal a Gól-suli
Gál István szervezésében, irányításával.
A város gyomai részében január l-jétől

az l-2. osztályosok is kedvet kaptak az
edzésekhez, így velük is elkezdődött a
munka. Mindez kezdetben 22 fővel,

majd mintegy 12 gyerek maradt állandó
. tréninglátogató.

Május 19-től az endrődi részen is be
indult a Gól-suli a 3-4. osztályosokkal.
Ősztől az e csoportokból alakuló csapat
tal beneveznek majd a Góliát-bajnokság
ra. Itt részt vesznek majd, - a jelenle
gi felállás szerint - Szarvas, Szegha
lom, Medgyesegyháza, Csorvás hasonló
gyermekcsapatai. Városunkban a peda
gógusok mindenhol támogatták Gál Ist
vánnak ezt a hézagpótló tevékenységét
a fiatalok nevelésében. Aközeljövőben a
gyerekek méreteihez mért kapukat kell
csináltatni. Ezt támogatásban a Bútori
pari Szövetkezet és a Tímár Dreherként
ismert vállalkozások készítik el. A tanu
lókkal való foglalkozásnak 2-3 év múl
va lesz meg az eredménye. Az utánpót
lás ez esetben pedig biztosított évről évre
- vallja Gál István.

Nyáron náluk nincs szünet, hiszen a
srácok jobban ráérnek ekkor, és eredmé
nyesebb munkát tudnak végezni 
mondja Gál úr. Mindkét városrészben a
focipályákon edzenek, de a rossz idő be.
köszö'ntével, ősztől asportcsarnokba
költöznek.

Sok sikert és eredményesebb munkát
kívánunk, mint amilyet "nagyjaink" vé
geznek!

,
es

MŰVÉSZTÁBOR

KIÁLLÍTÁS

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szak
közép- és Szakmunkásképz6 Iskola nyá
ri eseményei sorrendben:

• Harmadik alkalommal jön létre a
NemzetköziMűvésztábor július 22-au
gusztus 3. között. 25-30 meghívott
művész - hivatásos és amatőr - érke
zését várják Magyarországon kívül Ro
mániápól Erdélyből, Bulgáriából, 8z10
vákiából, Lengyelországból, Ausztriából,
Németországból és egy kínai származá
sú festőt.Az elismert festőművészekkö
zött megtaláIjuk majd a helyieket is ter
mésietesen. Az itt elkészült műveket a
Vita Agricolae kiállításon tekintheti meg
a közönség. A Művésztábor a Bethlen
alapítvány szervezésében zajlik, aminek
a Bethlen G. Szakközépisk9la ad helyet.

• Anyár másik rendezvénye a Vita Ag
ricolae harmadik mezőgazdaságiés ipa
ri jellegű kiállítása. Ez augusztuS 18-19
20-án lesz Gyomaendrődön a Városi
Sportcsarnokban és környékén. Részt
·vehet ezen mindazon cég, amely be
akarja mutatni termelői, feldolgozói,
szolgáltatói tevékenységét. Amagyar cé
gek mellett amerikai, belga, francia, ja
pán, lengyel, román, szlovák kiállítók is
megjelennek. A rendeivény elismertsé
gét jelzi az, hogy a tárriogatók közé so
rolhatjuk a Békés Megyei Vállalkozásfej
lesztési Alapítványt, a Békés Megyei Ag
rárkamarát, Békés Megye Önkormány
zatát, GyomaendrődVáros Önkormány
zatát. Segít még a szervezésben a Gaz
dakörök Békés Megyei Szövetsége, és a
Békés Megyei Földművelési Hivatal.

Megnyitja dr. Kiss Zoltán, a Földmű

velésügyi Minisztérium államtitkára és
dr. Dominique Pladys, francia attasé.

. Egyidejűleg szakmai előadások hang
zanak el régiónk problémáiról.

A kiállítással kapcsolatos kérdésekre
választ adó telefonszámok: 66/386-028,
386-676.·b·

Miért ké,sik , ?
az arvere.S •

A 2. sz. kárpótlási földalap körül hú
zódó körülmények tisztázása ügyében
megjelent a városháián a BM Kárpótlá
si Hivatal két képviselője. A hivatal ér
deklődésea kijelölendő földek és ezek ár
verésére terjedt ki. A késés azért van,
mert a jogszabályok adta lehetőséggel

élve minden érintett fél törvényességi
utat kereshet érdekei érvényesítés~re.

Gyomaendrőd - a jegyző, Csorba Csa
ba szavaival- a2. sz. földalapot vitatja.
1994-ben ezek a földek a törvény erejé
nél fogva az önkormányzat tulajdonába
kellett volna, hogy kerüljenek. Az ügy
berr kérték a megyei ügyészség állásfog
lalását, ami teljes egészében alátámasz
totta az önkormányzat álláspontját. Majd
a legfőbb ügyész erre más jellegű állás
foglalást adott. A tulajdonjog megállapí
tásáért ezután Békés megyei bírósághoz
fordult az önk., hiszen elég jelentős

mennyiségről van szó (1700 ha). Ugya
nakkor a privatizációs miniszternél le
het kérni ezen földek kivonását és az
önk. tulajdonába csatolását. Ezt is bein
dították. Ezt a méltányossági utat a mi
niszter később elutasította jogszabály
sértésre hivatkozván az önk. részéről. így
a Fővárosi Bíróságnál éltek keresettel a
privatizációs miniszter határozata ellen.

. Tehát jelenleg ez a határozat nem tekint
hető jogerősnek a gyomaendrődi önk.
keresete miatt. Ekkor még a legfőbb

ügyész sem nyilvánított állásfoglalást.
Nem eljárási hiba miatt kell elutasítani
ezt a határozatot, véli a jegyző, hanem
szuverén módon tehetik ezt, ami ellen
már nem lehet mit csinálni. A tulajdon
jogi vita ezek miatt nem zárult még le.
Eddig négy szerv foglalkozott ezzel, s el-

.térő véleményeketadtak. Egyelőre tehát
árverés nem tartható. (Gyomaendrődön
csak a Bethlen iskola kapott oktatási cél
ra földet a földalapból [32 ha].)

Akárrendezési hivatal célja, hogy a föl
dek maradjanak a helyiek kezében 

. mondták a hivatal képviselői.
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Egzotikusállat- és növénykiállítás
1996. június 5-9-ig.

A kulturális, oktatási, sport- és kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottság 1996.
június 5-én megtartott ülésén az ifjúsági alapra benyújtott pályázatok elbírálásának
eredményei a következők (a bizottsághoz 11 pályázat érkezett, 200 OOO Ft állt
rendelkezésre):

A KATONA JÓZSEF
VÁROSI MŰVELŐDÉSI

KÖZPONT
PROGRAMAJÁNLATA

- .

.Ha fO-lyalqalosan Tészeg- vagy, nem
lelietsz máSnapós•..

.....

En,tberidnlog, h~áddig csiná- ..
lunk vatlubit, amíg jólesiké~ amíg .
sik~rt ~riink el vele. J!idd kettŐ- '.'
zJ5dik4U~g a föld lakossMa negy
ven évenként' . .

Augusztus 19-én .kerül megrendezés
re a városi augusztus 20-i millecentená
riumi rendezvény.

Helyszíll: Az Október 6.-Itp., az ipari
szakközép-, egyházi iskola és a 46. sz. Fő
út által határolt szabadtéri terület.
Programok:
Reggeli zenés ébresztés.
10 órától hajnalig tartó színpadi műsor:

- térzene - Szarvasi Tűzoltózene

kar
- majorette-csoport műsora
- gyerekműsor - Nyulam-Bulam

Együttes
- kenyérszentelés, ünnepi megemlé

kezés
- J6 ebédhez szól a nóta - Nótyán

Tibor cigányzenekara
- Pólus Krisztián elektric boogie
- rockkoncert
- lovagi torna és íjászbemutató
- jazzbalett-bemutató
- divatbemutat6
- Körös Menti Néptáncegyüttes mű-

sora
- a Defekt-duó műsora

- az országos színjátszó tábor műso-
ra

- műrepülő-bemutató

- utcabál hajnalig. a Koktél-duó
együttessel

- 24 órakor tűzijáték

Színpad körüli egyéb programok:
-:- Gyerek-berek! (Benne: textiljáté

kok készítése, csuhézás, gyékénye
zés, gyöngyfűzés, origami... stb.)

-ökörsütés
- motoros sárkányrepülési lehetőség
- gyermek-, keringő-, ufókörhinták
- céllövölde, szerencsekerék, kishal-

horgászat

A műsorvá!toztatás jogát fenntartjuk!

•

25 OOO Ft

40 OOO Ft

40 OOO Ft

15 OOO Ft

20 OOO Ft

60 OOO Ft

Jóváhagyott
támogatási összeg Ft

~'????????
~ .~ ......

Polgármesteri hivatal

Felszerelésvásárlás

Program

III. Országos Diákszínjátszó
Tábor (1996. VIII. 17-23.)

Nyári táborozás

Nemezkészítő tábor
1996. július 20-26.

sporttevékenység

A Ki mit tud?-on való
részvétel támogatása

????????: Kik nyer~ek?

Pályázó

Erőemelő klub
Homok Imre

•

Gomaendrődi Közösségi Ház

617. Sz. Ipari
Szakmunkásképző és
Cipőipari Szakközépiskola
Komédiáskör

Pólus Kri$ztián

Gyomai Szülőföld-Baráti kör

Majorette-tánccsoport

Gyomaendrodiek!
Tisztelettel felhívjuk a gyomaendrődi lakosok figyelmét, hogya

balesetek elkerülése érdekében az utcákra ültetett fák ágainak nye
séséről, vágásáról folyamatosan gondoskodjanak, különös tekin
tettel az útszelvénybe belógó és a terméssel túlterhelt ágakra!

Az idevonatkozó rendelet értelmében a gyalogjárdától 50-60
cm-re, valamint 2,2, m magasságban az űrszelvényt szabadon
kell hagyni.

A Katona JÓEsefVárosi Művelődési Központ szervezésében nagyszabású állat- és
növénykiállítást láthattunk. Trópusinövény~és állatcsodák, a "tenger világa", ko
rallok, kagylók, csigák, preparátumok, vadállatok...

A rendezvény főszponzora volt: Parrag & Szatmári Kft. Aut6ház és Aut6szeiviz

További támogatók: Petőfi Tsz - Csárdaszállás, Gallicoop Rt. ~ Szarvas, Mini
pol Rt. - Békéscsaba, Dobrowitz Kft. - Vecsés, Turul Gazda Mezőgazdasági Szö
vetkezet - Szarvas, Stabák Agro-line Kft. - Szarvas, Gyomai Kner Nyomda Rt. 
Gyomaendrőd, Keselyősi Kft. - Gyomaendrőd, Bethlen Gábor Alapítvány - Gyo
maendrőd, Fitowerk Kft. - Dévaványa, Agrofém Kft. - Gyomaendrőd, Petényi Szi
lárd - Hunya, GyomaendrődVáros Önkormányzata, Körös Menti Vadásztársaság
- Gyomaendrőd, Körösi Halászati Szövetkezet - Gyomaendrőd, Vadásztársaság
- Mezőberény, Béke Vadásztársaság - Gyomaendrőd, Tímár Jánosné vállalkozó
- Gyomaendrőd, Roszik János vállalkozó - Gyomaendrőd, Opel Klima Kft. - Me-
zőtúr, Gyomafarm Kft. - Gyomaendrőd, Phyto-redator Bt. - Gyomaendrőd, Agro
duál Kft. - Gyomaendrőd, Békési Mihály - Gyomaendrőd, Diószegi Zsolt vállal
kozó - Gyomaendrőd, Körös Gépker Kft. - Gyomaendrőd, Kosjár György vállal-

. kozó - Mezpberény, Rácz Imre vállalkozó - Gyomaendrőd, Bútoripari Szövetke
zet - Gyomaendrőd, Kunsági Vadásztársaság - Ecsegfalva.

Köszönet a támogatásért, további sikeres és eredényes munkát kívánunkl
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...~~Ot4JNEilJ
ÉP/TŐIPARIÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ..
5500 CYOMAENDR6D, Tompa M. iL Ji: TelefonIfiIx: (66) 386-,186 .

• út, leállósáv, víz, szennyvízbekötés tervezése,
kivitelezése .

• építőmesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, kőzúzalékszállítása
• tÖldmunkavégzés autogréderrel, úthengerrel
• kis felületek aszfaltozása

...............•.•................. ~•..••....................

Ha elad, ha vesz, keresse
a "Gyözó~' bizományi boltot!

Gyomaendrőd,Fő út 187. sz.
Ajánlatunk:

Vas-müszaki áruk, színes tévék, videók, háztartási gépek,
hütószekrények, segédmotorok, könyvek, dísztárgyak, festmények.

Ugyanitt üvegezé~, képkeretezés.
H6szigetelt üveg készítését vál/aljuk.

Nyitva tartás:
hétfötölpéntekig 8-12 és 13-17 óráig,

szombaton 8-12 óráig.

A Lakásfelszerelési Ajándék Shop
(Gyomaendrőd,fő út 208.)

nagy választékban,
kedvező áron kínál poharakat,

kelyheket.

Ezenkívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvezőáron.
Ugyanitt válthat 100, 200, 500 Ft értékben

vásárlási utalványokat.

A Híradás-technikai
és bordíszmubolt ajánlatai:
Gyomaendrőd, Fő út 226.
Telefon: 06-30/456-394

Videoton 51 53800 Ft
TXT 51 58 900 Ft

AKAI 55 TXT 56 500 Ft
AKAI 51 TXT 54 500 Ft

51 49900 Ft
Videók:
Daewoo 4 fejes .45 800 Ft
NC 2 fejes .41 900 Ft
Daewoo line rec 34 900 Ft
lejátszók , 27 200 Ft

Parabolák 24 900 Ft-tól
Mikrohullámú sütő 25 900 Ft
Rádiós magnó........................... 4 500 Ft

Walkmanok
Panasonic P40..................................... 3 990 Ft

P44 5490 Ft
RQ V60 6 100 Ft

Fejhallgatók 190 Ft-tól

Porszívó (Daewoo RC 105) 15 900 Ft

KUTYATULAJDONOSOK,
FIGYELEM!

Már jó előre felhívjuk városunk lakosságának
figyeimét arra, hog~~któber20-tól kóbor
kutyák befogását tartjuk. Kérjük az érintet
teke.t, az ebtartókat, hogykutyáikat tartsák
ezentúl megkötve, elzárva!

,-
ÉPÍ'TÓIPARI SZÖVETKEZET
5500 GYOMAENORÓO, IPARTELEP ÚT 3. TIF: 661386-614,386-226
- Fenyőgerenda, fenyő fűrészáru kapható.
- Tetőszerkezet faanyagára megrendelést felveszünk.
- Fehér, világos .tölgy, fenyő laminátos biJtorlap eladó,

igény szerint méretre vágjuk, élfóliázzuk.
- Osztályozott adalékanyagból bármilyen betonkeveréket

elóálfítunk.

HAGYOMÁNYOS ÉS
KORSZERŰ FALAZÓTÉGLÁK
előjegyeztethetőkegész évre

garantált áron,
házhoz szállítással is.

Kisméretű (tömör, lyukacsos),
magasított, kettős méretú

(soklyukú, kevéslyukú), B-30,
Uniform, HB-38, VB-25, válaszfal.

Telefon: 06 r60) 482~689

Részletes tájékoztatót küldünk.
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MA ·us:COMP- -. ~ .... ~ "," -.

SZÁMÍTÁS- ÉS IRODATECHNIKAI ÜZLET
Gyomaendrődön, a Glória bútorboltban, Fő út 230.

• Számítógépek és tartozékaik forgalmazása

. • Számítógépek szervizelése

• Egyéb számítástechnikai szolgáltatás

• Irodatechnikai eszközök forgalmazása

• Fénymásolás

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,

szombaton: 8-12 óráig.

Telefon/fax: 66/386-774/5 mellék

Július 1-31-ig

':~ .PADLÓSZŐNYEGVÁSÁR
f· • a GLÓRIA BÚTORBOLTBAN.

Rendkívüli választékban,
kedvező árakon

vásárolhatók 2 és 4 m széles
padlószőnyegdarabok: .
file szőnyeg 230 Ft/m2,

műfű 480 Ft/m2,

szövött padlószőnyeg egységesen
1120 Ft/m2, amíg a készlet tart!

Kínálatunk megtekinthetóa hét minden
napján 9-l7-ig, szombaton 8-12-ig.

Címünk: Gomaendr,őd, Fő út 230.

GYOMASZOLG KFT.
<iyomaendrőd, Ipartelep u. 2.. Tel.: 386-233 . Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:
. magas- és mély-i:pítóipari kivitelezés és szolgáltatás,

. - szemétszálliláSI l

:. 'Szállítás. gépbérlet,

•

-- '~nértékesítés, helyszínre történő kiszállítás;
- teljes kQrú temetkezési szolgáltatás,
Vállaljuk 5!rká készítését ésmúkövesmunkákal.

.Ttmttktzi'Sl- riult's,
E1költözöll az Ipartelep u. 2.-&!.

DINYAIMRE
VAS~MŰSZAKIBOLTJA
Bajcsy-Zs. út 98. sz. Telefon: 06-60/388-953

HűTÓK, KONVEKTOROK, KERÉKPÁROK.
HÁZTARTÁS! ESZKÖZÖK, SZERELVÉNYEK

CSAPOK ÉS SOK EGYÉB!

VILLTECH műszaki üzlet Gyomaendrőd,Fő u. 149. Telefon 06-66/386-457. Nyári filmvásár és -előhívás!

APRÓHIRDETÉS
.Gyomaendrőd, Ady u. 26. sz. alatti gázkonvektoros ház

nagy kerttel együtt vagy megosztva eladó. Lakótelepi cse
re is érdekel. Érdeklődni a helyszínen, vagy a 386-142-es
telefonszámon.

Eladó tanya 3237 m2 területtel 0146/5 hrsz., valamint
tanya 1079 m2 területtel 0396/2 hrsz. Érdeklődni a Szé
chenyi Zs. Vadásztársaság székházánál, telefon: 386-978.

4( U1: Keresse fel Gyomaendrőd
\ I legnagyobb használtruha- .

@ kereskedését

9 . a TUTI-TURl-t, .
...... ahol most nyári kolleciónkból

, U~ \ akciós áron válogathat.
Címünk: Fő u. 230.
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Itt a nyár, városunkban ismét megjelentek a turisták, a roko
nokhoz hazalátogató elszármazottak, a külföldre szakadtak, a kis
pénzű diákok, nyugdíjasok, az edző táborozó sportolók és még so
kan mások, akik a gyógyító vizű fürdő, a gyönyörű Körös-parti
táj, a jó horgászhelyek, a barátságos vendégfogadás és a tiszta le
vegő kedvéért keresik fel vidékünket.

Kevesen tudják azonban, hogy programjukat négy múzeumi
jellegű gyűjtemény is gazdagíthatná. Legismertebb talán a Kner
Nyomadipari Múzeum - az is a legrégebbi -, de már a Sóczó
féle Motormúzeumot csak a kétkerekűek szerelmesi ismerik, az
Endrődi Tájházat is leginkább a hajdani endrődiek mutogatják
unokáiknak, a Városi Képtárat pedig alig keresik fel néhányan
őket is többnyire az eső, vagy éppen a nagy forróság telei a hűvös

falak közé.
Ahelybeliek - már akit érdekel- jól ismerik a képtár állan

dó anyagát: az időtlen szépséget, nyugalmat árasztó Vidovszky
képeket s ellenpontjukként a nemrég restaurált Doberdói csata
képet, a párizsi éjszakák hangulatát megidéző Corini-műveket és
a sokoldalú Illéssy Péter grafikáit. A"helybeliek", mondottam, de
sajnos, közülük sem mindenki tudna felvilágosítást adni az ér
deklődő idegennek, hogy hol is van a Városi Képtár, mi is látha
tó a Kossuth út ll. szám alatt.

Egy-egy új kiállítás megnyitója persze megsokszorozza a láto
gatók számát. Ahelyi iskolák is elhozzák ilyenkor diákjaikat rajz
óra helyett. Társadalmi esemény a megnyitó, régen látott isme
rősök találkozóhelye. Mindenki itt van, aki "számít" ebben a vá
rosban, aztán ez a közönség a legközelebbi ilyen alkalomig eltű

nik. Kevés az igazi lokálpatrióta, aki nemcsak hivatalos, de csa
ládi vendégeinek, barátainak is bemutatja a képtárat, aki váro
sunk lelkes propagátora. Az újdonság varázsa azonban hamar el
múlik, azután már csak az utcáról betévedő idegenek nézelőd

nek, s néha feltűnik egy-egy ismerős arc. Olyan pedagógusok, ne
velők arca, akik minden évben új diákcsapattal ismertetik meg a
város látnivalóit. Kedves vendégek, már nem is számítanak ide
gennek.

Több új kiállítás, kedvcsináló képeslap, prospektus kellene! Az
állandó kiállítások egy idő után elvesztik érdekességüket, bepo-

rosodnak. Valamit újítani kéne! - érzi az "öreg múzeumi toll
söprű" is -, de mecénások nincsenek, az önkormányzat támo
gatására sem számíthat a mostani nehéz helyzetben. Mit tehet
hát? Pályázatokat ír alapítványokhoz, a Nemzeti Kulturális Alap
hoz, a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoi, és aztán vár
hónapokig a döntésre. Mire valami kis pénzhez jut - ami olyan
valószínű, mint hogy megüti a lottófőnyereményt-, addigra ősz

lesz. Közben a képek tovább romlanak, pereg a festék, hullámo
sodik a vászon. Restauráltatni kellene! Potom ötszázezer forint
elég is lenne idei árakon. Vajon ad-e bárki ennyit, és lesz-e pénz
a Vidovszky szolnoki művésztelepi társait bemutató, augusztus
ra tervezett kiállításra és október végén Illéssy Péter tematikus
táriatára vallásos képeiből?

Aképtár anyagának és a művészek személyes emlékeinek, élet
rajzi dokumentumainak adattári feldolgozása, a Corini-Ievelezés,
a külföldi kritikák fordíttatása egy monográfia előkészítésére, s
egy majdan létrehozandó művésztelep mind-mind csak ábránd,
amíg pénzszűke miatt a megfelelő téli fűtés, az épület állagmeg
óvása, a raktározott képeknek megfelelő hőfokú és páratartalmú
helyiségben való szakszerű tárolása is megoldhatatlan. Ehhez a
belépődíjból csordogáló bevétel kevés. Hiába javítjuk a propagan
dát megállítótáblával, szerény, de ízléses szórólapokkal - me
lyeket a város legnagyobb mecénása, a Kner Nyomda készített in
gyen. Reménykedni csak az annyiszor ígért gazdasági fellendü
lésben lehet és a kormány kultúrabarátabb szemléletében.

Addig is, ilyen sokféle gonddal küszködve - amiből a látoga
tónak a lehető legkevesebbet szabad észrevennie - mégiscsak él
a képtár, a város egyik büszkesége. Avendégek kedves fogadtatá
sa, az itt láthatÓ nívós képanyag meglepi a turistákat, némileg
megingatja Pest-központú világképüket, és ez jó dolog. így ter
jed a város jó híre, s talán ma már nem az itteni üdülés olcsósá
ga az elsődleges vonzerő, hanem a lehetséges programok sokszí
nűsége, változatossága Ennek fontos része a négy múzeumi gyűj
temény megtekintése.

Kedves vendégek, kedves városlakók, látogassanak el a képtár
ba is, hozzák el rokonaikat, barátaikat, tiszteljék meg figyelmük-
kel munkánkat! Bu/~ Ttréz

A tűzoltónap

gyomaendrődi rendezvényének visszhangja
Tisztelt Polgármester Or!

Elöljárójában megköszönöm, hogy
meghfvásukkal részt vehettem egy olyan
tűzoltónapi rendezvényen, melyről má
sok is csak elismeréssel szólhatnak.

Külön köszönöm, hogy lehetőségetbiz
tosítottak a megyénkbőla megyei tűzol
tó-parancsnokság, a mezőtúri, tiszafüre
di hivatásos önkormányzati tűzoltósá

gok, a kunszentmártoni és kisújszállási
önkéntes tűzoltóságok részvételévid egy
színvonalas szakmai bemutatón való köz
reműködésre.

Meggyőződésem, hogy jelen fejleszté
sükkel egy újabb térség mentő-tűzvédel

mi feladatrendszerének feltételeit terem
tették meg. Ez várhatóan nemcsak Önö
ket, de Szolnok megyét is pozitívan fog-

ja érinteni, ami függ a kölcsönös, korrekt
együttműködéstől is. A magam részéről

ezen együttműködéshez lehetőségeim

alapján a segítséget ezennel is felaján
lom, amit elvárok a megyénkben műkö

dő hivatásos tűzoltóságok parancsnoka
itól is.

Végezetül kívánom, hogy a térség ál
lampolgárainak megelégedésére tudják
eredményesen szolgálni a tűzvédeÍem

ügyét, elsősorban a megelőzés területén,
de ha segítségre van szükség, a mentési

. vonalon is.
Egyúttal kérem, tolmácsolja elisme

résemet és köszönetemet a város Önkén
tes Tűzoltó-egyesületénekparancsnoka
felé is.

HOFFNAMM IMRE,
túzolt6 urtdtS. mtgytl p~r~ncsnok

A VÁROSI CSALÁDSEGíTÓ SZOLGÁLAT

'o' pályázatOt jjirdet.';
fejlesztőpedagógus; állás
~. "bét~lt!sé'!:_,".. .....~
Feltétel:
gyógypedagógiai főiskolai végzettség.

A pályázatról érdeklődni lehet:
Pál Jánosné intézményvezetőnél,

Városi Családsegítő Szolgálat,
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon: 66/386-687.

A pályázat beadási határideje:
1996. július 31.

A munkakör betölthető:
1996. szeptember 1-jétól.

A pályázatot a fenti címre kell bekülde-
. ni, mellékelve a végzettséget igazoló

okirat fénymásolatát, szakmai önélet
rajzot, erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: Kjt. szerint.
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. A Közösségi Ház
(Gyomaendrőd, Blaha út 21., tel.: 386·917)

JÚLIUS HAVI PROGRAMJAI

Július 12-éri 9-16 óráig: .
Rivers 2000 Kft. - ruhavásár.

Július l3-án 18 órától:
Avolt Rózsahegyi Kálmán ifjúsági
klubtalálkozó.

Július 20-27-ig
Az Életfa Alapítvány és a Közösségi
Ház által szervezett alkotótelep.
Program: nemezkészítés,

Wzzománckészítés.
Július 27-én H~ órától

Anna-bál a Magányosok klubja és a
Közösségi Ház közös szervezésében.

Erdogazdálkodók,
figyelem!

Az erdő ről és a vadgazdálkodásról szó
ló 1961.. évi VII. tv. 13. § (l) bekezdése
alapján az erdőgazdasági üzemterveket
az 1996cos év folyamán az FM Erdoren
dészeti Szolgálat Szegedi Erdőtervezési

Irodájának munkatársai fogják végezni az
önkormányzat illetékességi területén.

Az érintett gazdálkodók a témáról bő

vebb felvilágosítást kaphatnak a polgár
mesteri hivatalban.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Újra taroltak a tatamin! .
IL Békés Kupa megyei cselgáncsbajnokság,

Békés, június 1.

Agyomaendrődi judósok Károlyi Antal
irányításával ezen aversenyen is kitettek
magukért. 12 első helyezést hozhattak
haza, nem beszélve a többi értékes dobo
gós díjazottról. Eredményeik:

Ifjúságiak: 60 kg: 2. Bacsó, 3. Willand;
65 kg: 2. Tóth; +65 kg: 1. Török Roland.
Serdülő: 40 kg: 1. Erdős Dániel; 47 kg:

1. Szabó Szabolcs; 57 kg: 1. Schwalm
Gergő, 2. Dananaj, 3. Farkas.

Diák ,,A": 38 kg: 1. Vetró Péter, 2. Ko~
vács; 49 kg: 2. Gáspár; +62 kg: 3. Látkócz
ki. - ,,E": 32 kg: 1. Gózon Gábor; 41 kg:
1. Stranszki Mihály, 2. Dancs; 53 kg: 1.
Balog Zoltán; +58 kg: 1. Szurovecz Tibor.
- "C": 26 kg: 1. Szarka Sándor; 3~ kg: 1. .
Kun József.

Gyermek: 26 kg: 3. Papp; 28-kg: '88-89
ben születettek: 2. Mészáros Renáta; 38
kg: 2. Pályer. .

Leányok ifjúsági: 65 kg: 3. Törőcsik.
Leányok serdülő: 44 kg: 1. Kónya Ka

talin.
Pontversenyben Gyomaendrőd az 1.

lett Békés, Békéscsaba, Elek előtt.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

FIGYELEM!

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormány

zata pályázat útján kívánja értékesí
teni az árverésen el nem kelt ingatla

.nait. Az ingatlan megvásárlására irá-
nyuló pályázatnak tartalmaznia kell a
vételárra vonatkozó árajánlatot, to
vábbá az ezt követő hasznosítására vo
natkozó elképzeléseket.

Apályázat benyújtásának határ
ideje: 1996. július 20.

A beérkezett pályázatok bontása:
1996. július 22.

Apályázat kiírója fenntartja a jogát,
miszerint a pályázat ismeretében
eredménytelenné nyilváníthatja a pá
Iyáztatást.

Az értékesítésre kerülő ingatlanok
tételesen megtekinthetők a polgár
mesteri hivatal hivatalos hirdetőtáb

láján.
GyomXendröd V.iros Képvlselö·testiilete

PÁRTÉLET =:-. "._.'""..-~:~~~.:~::~, .._.'=~'=:.:]
Ellenzéki találkozó

Május 25-én három ellenzéki párt, a
KDNP, Fidesz és MDFhelyi vezetői meg
beszélést tartottak, melyen aktuális gaz
dasági és politikai kérdéseket vitattak
meg, és véleményt cseréltek a 3 párt hoz
záállásáról. Mind a három párt vélemé
nye megegyezett abban, hogy csak szé
les ellenzéki összefogással és közösen ki
dolgozott programmal tudnak alternatí
vát felmutatni ajelenlegi kormány levál
tására.

Ugyancsak egyetértettek abban, hogy
a későbbiek folyamán az összefogásba be
kell vonni a társadalmi szervezeteket és
a parlamenten kívüli pártokat is. Ezt az
összefogást segítené az ellenzéki pártok
által országos szinten egyeztetett gazda
sági és politikai program. Ahelyi politi
kában pedig a városi adottságok figye
lembevételével kell kezdeményezéseket
tenni.

Elhatározták, hogy ha lehet, minden
hónapban találkoznak, hogy elképzelése
iket jobban össze tudják hangolni. Fel
hívják a többi ellenzéki pártot, a parla
menten kívülieket is, valamint a város
társadalmi szervezeteit, .amelyek részt
akarnakyenni megbeszéléseinken, jöjje
nek és jelezzék szándékukat a cél érde
kében;

A legközelebbi találkozó július 23-án
lesz.

A KDNP, Rdesz, MDF vezetösége.

15

Ifjúságmozgalmi
anya.g gyűjtése

AGyomaendrődi Közösségi Ház 1996. év
ben ifjúságmozgalmi kiállítást szeretne
rendezni. Várjuk azoknak a jelentkezését,
akiknek valamilyen dokumentum, em
léktárgy vagy egyéb információ van a bir
tokában a Gyomán vagy Endrődön mű

ködött cserkészszövetség, leventemoz
galom, Kalot, Kimsz, Madisz, úttörő

mozgalom, pajtásszövetség, kisdobos
mozgalom, DISZ, KISZ, Demisz szerve
zetekről, segítsen a-szervezőknek a kiál
lítandó anyag összegyűjtésében. Adoku
mentumokat vagy a személyes jelentke
zést legkésőbb szeptember IS-ig várjuk
az alábbi címre:

Közösségi Ház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.
Telefon: 66/386-917
Ádám Gyöngyi szervező

Gyoma és End.rod
képekben...

... címmel megjelent a két településrész
történetét képekkel illusztráló kiadvány.
A könyvet a Rekline Stúdió és a Gyomai
Kner Nyomda Rt. közös gondozása segí
tette napvilágra. Aszerkesztők további ér
tékes képeket, adalékokat várnak, mert
tervbe vették, hogy a következő évben 
'97-ben - a II. résszel toldják meg ezt az
emléktárat, ezt a könyvet.

Darvas Tibor előszava vezeti be az al
bumot, majd a református, a katolikus
egyház történeti kiegészítójét olvashat
juk Harsányi Pál református lelkész, Hor
váth János plébános, Iványi László plébá
nos, dr. Weigert József egyházi felügyelő

tollábÓl, valamint Balogh Tamás fiatal író
utószavával zárul a szép megjelenésű

könyv.
Beszerezhető a város több pontján pa

pírboltokban, árusoknál.

Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala értesíti a lakosságot, hogy aZ
1996/97-es tanévre az étkezési térfté
si díjak támogatásairántikérelmeket

.1996. július hónapban.míg a beiSko-
lázásisegily iránti kéreimeket 1996.
augusztus hónapban lehetbenyújta
niapolgámiesteri· hivatal kirendelt~
ségén és a szociális es egészség.ügyi
csoportnál.

Felhívjuk a tigyelmet,hogyaíent
megjelölt határidőkelmulasztása jog-
vesztő! . 'OLCÁII"ESTEltl HIVATAL
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Az alább közölt írás a Békés Megyei
Nap 1996. június 26-i számában jelent
meg. Aki figyelemmel kíséri a városban
a sakksportot, az minden bizonnyal már
tud arról az egyezségröl, ami Gyomaend
rőd és Dévaványa között született meg,
aki nem, hát itt az ideje, hogy tudomást
szerezzen róla. Acikkhez még hozzátar
tozik egy számomra nagyon elszomorító
tény, hogy a Gyomaendrőd Spartacus
Testnevelési Kör nincs többé, megszü
nik.

Mikor fent említett tény a felszínre ke
rült, .megdöbbentem, de sajnos a
rendszerváltás óta nem ez az első és biz
tos nem is az utolsó - aránylag jól mű
ködő - szervezet, amelynek nincs to
vább jövője. Csak köszönettel tartozorg. a
sporttársaim nevében mindazoknak, akik
segítettek abban, hogya tk. széthullása
nem hozta magával a szakosztályunk
anyagi csődjét. Bízom benne, hog} a ké
sőbbiekben majd a két önkormányzat jut
hasonló megállapodásra, olyanra, mint
amilyen 'az egyesületek között jött volna
létre, illetve létre is jött, csak következ
tetést nem tudunk levonni, miv'el a Spar
tacus nem tudott "életben maradni".

LÁSSUK A CIKKET: '
,,A Gyomaendrőd Spartacus Testneve

lési Kör és a Dévaványa SE az ősszel kez
dődő megyei sakkcsapatbajnokságban kö
zös csapatot indít. Az így összeálIt har-

'GYOMAENDRŐDIHíRADÓ

minc sakkozó részére június 29-30-án
Dévaványán hétfordulós versenyt is ren
deznek. Hogy miként jött létre a közös
csapat, erről Tóth Péter szakosztályveie
tő az alábbiakat mondta.

- Tavaly decemberben Dévaványán az
a vélemény alakult ki, hogy a településen
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani e
sportnak. Mivel a községünkben sokan
szeretik a sakkot, ezért csatlakoztak a leg
közelebb működő gyomaendrődi szak
osztályhoz, melynek akkor én voltam a
vezetője. Mivel magam is Dévaványán la
kom, azt tűnt kézenfekvőnek,hogya Dé
vaványa Sportegyesület vegye "szárnyai
alá" a sakkozókat, és vállalja fel az új
szakosztály működtetését. Az önkor
mányzat örömmel üdvözölte a javaslatot,
így ez év márciusában megalakult a he
lyi sakkszakosztály.

- Egy fúzió persze több gondot is fel
vet. Például azt, hogy mi lesz a gyoma
endrődiekkel,ha a dévaványaiak kivál
nak, hiszen Gyomaendrődönállóan nem
tud csapatot indítani.

- E tekintetben olyan megoldás szü
letett, hogy maradjon mindkét települé
sen szakosztály, de a bajnokságban közös
csapatot indítunk. Akét egyesület megál
lapodása szerint közösen finanszírozzák
a hivatalosan két, valójában egy szakosz
tály működtetését. Külön-külön egyik
önkormányzatnak sem jelent nagyterhet
a csapat támogatása, és a társulással el
háríthatók a pénzügyi akadályok, így hoz
záfoghatunk egy ütŐképes csapat meg"
szervezéséhez.

1996. JÚLIUS-AUGUSZTUS

--:- Mik a tervek?
- Véleményem szerint az új bajnok-

ságban az első három hely valamelyiké
nek amegszerzése lehet-a cél, de nem tit
kolt az a tervünk sem, hogy feljussunk az
OB Il-be.

M.L."

A fentieket annyival egésiíteném még
ki, hogy a két önkormányzat mellett vál~
lalkozók, illetve magánszemélyek is se
gítik csapatunkat, a sportolók havi tagdí
jat fizetnek be a közös kiadásokra. Az
OB-Il-be való feljutás nagyon reálisnak
tűnik. A csapat szervezése befejeződött,

már csak a papírmunkák vannak hátra.
Bízom a csapatunk sikerében, mút tá
mogatók az elkövetkezendő időben egy
re inkább csak olyan csapatot támogat
nak, amelyek eredményeket tudnak fel
mutatni.

Akik segítettek:
- dr. Szilágyi István gyógyszerész vál

lalkozó
- Fitowerk Kft. részéről Szabó Ferenc
- A Fagyöngy áruház részéről Borsi

Lajos és felesége
- Göblyös István és felesége
- Nagy és társa sütőüzem

- Elek Zsigmond, a művelődési ház
igazgatója

- ASzalay Kft. részéről Szalay Sándor

Gyomaendrőd, 1996. június 26.
T6t~ Péter,

Gy.D, SE.:szakosztályvezetó

GYOMAENORŐOÖN ÉS KÖRZETÉBE~BETÖLTÉSRE VÁRÓ ÁLLÁSHELYEK

SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYL6 MUNKALEHET6sÉG

Fejőnő és állatgondozó (Kiskőrös) , .. : : ~ 2 fő .
Simó Csaba vállalkozó, Kiskőrös, Felsőcebe 1.

Segédmunkás (Budapest) , .~., ',' ~ 10 fő .
Kokova Kft., Budapest XXI. ker., Gyepőr út 1.
Homonnai Sándor, telefon: 06-30/491-817, 06-30/491-816

Mezőgazdasági munkás (Gyomaendrőd) ~ 1 fő

Név és cím a kirendeltségen

K()ZÉPFOKO VÉGZETTSÉGOEK RÉSZÉRE

Utasszervező (Gyomaendrőd) .. ~ __ 2 fő

Hirdaki Bt., 1131 Budapest XIII. ker., Szent László út 139.
Jelentkezés: minden héten csütörtökön 14-16 óra között a 06-11120-3618 telefonon.

Lakatos (Budapest) , , ' , ~10 fő

Kokova Kft., Budapest XXI. ker., Gyepőr út 1.
Homonnai Sándor, telefon: 06-30/491-817, 06-30/491-816

Rendőrjárőr (csak férfi) (Gyomaendrőd) - 3 ffj
Gyomaendrődi Rendőrkapitányság, Szűcs Józsefalezredes, telefon: 386-633
Érettségizett, katonaviselt fiatal férfiak jelentkezését várják (erkölcsi bizonyítvány
szükséges).

FELS6FOKO VÉGZE;.TTSÉGOEK RÉSZÉRE

Cégképviselő (Gyomaendrőd) ~ 2 fő

Inter Info Service, 4029 Debrecen, Csapó út 86. V/14. .
Gergely Zoltán, telefon: 36/52/311-216

Itt a nyár, támad
a szalmonella!.

.NE TE LEGY AKÖVETKEZŐÁLDOZAT!

Hogyan lehet védekezni?
---.:. Mindig alaposan mosson keZet! .. ' ,
- A konyhai szabályokat tartsa be, mert
a tojás, a baromfj-.és sertéshús fertőzött

lehet!
- A szükséges hőkezelést tartsa besü
téskor-főzéskor,felmelegítésnéllegalább .
80 ·C!
- Kisgyermek etetésekor legyen óvatos!
- Hasmenéses panasz esetén időben

forduljon orVoshoz!
ÁNTSZ Békés Megyel Intézete

MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTÁK:

megyei: 13,4%
körzeti: 18,0%
gyomaendrődi: 19,4%
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.KIEGÉszíTÉS
Előző számunkban az új, érvényes

állattartási rendeletet hoztuk nyilvá
nosságra. Ide tartozik a következő:

1. építési terület: a lakótelepek 
Vásártéri, Ifjúsági, Kolman, Október
6. - területei.

2. építési teiiilet: AFő út menti, kb.
2 ház/telek szélességű sáv. A Hősök

útja menti l-2 ház/telek szélességű

sáv. A Béke - Kiss. Bálint utcától a
gimnáziumig - Bethlen iskoláig, az
Achim A. utca (Holler) Körös Hotel
mögötti 2 teleknyi terület. A Bajcsy
Zs. úton hasonló szélességű sávban a
Hámán K. - Vörösmarty utcától a
Fő útig - Wesselényi útig, MirMhá
ti - Jókai út közötti terület kivéte
lével.

Vannak területek pl. Endrődön,

ahol kiemeit részek találhatók: Szá
badság út - Endrődi u. - Deák utca
között, Zöldfa - Selyem út, Polányi
M. út szakasiai, Blaha L. úton a Szt.
Antal út - Nagylányiskola közötti
sáv.

nem jutnak erre nálunk sem, ez tévhit!
Két játékos biztosan távozik, ez ma így
néz ki. Ezek pótlását próbáljuk megol
dani. A cé1unk a jövőben is a bajnokság
megnyerése lesz.

- A Barátság eredeti elve és célja,
hogy helyijátékosokkal szerepeljen a
bajnokságban. Ez már a múlté?

- Kényes probléma. A Szikra nevű

csapatot azzal az elgondoláSsai indítot
tuk a megye III. osztályában, hogy meg
felelő felkészültségű és számú játékos
nak adjunk lehetőséget, akik az 1. csa
pat tartalékát képeznék és fiatalokból áll
na. Balul ütött ki. Mert tulajdonképpen
az egyesületen belüllétrehoztunk ezzel .
egy ellenzéki csapatot Asértódések, el
lenségeskedések egy különálló kl'ikket
alakítottak ki aSzikrából...

Egyébként egy endrődi fiúkból álló
csapat talán a megye III-ban ha megáll
ná a helyét.

Amióta Gyomának'új'vezetósége van,
sok gondunk nincs éleződő ellentétek
miatt. Jó lenne, ha egyszer mi, a két
egyesület, mutatnánk meg, hogyan is le
het igazán egyesülni... Szerintem a két
városrész minden g<;md nélkül ki tudna'
állítani egy jó NB III-as csapatot, és el is
tudná tartani.

Bélteid edzőben kezdetben nagyon
bíztam, bár nem ismertem előtte. Saj
nos 'a felnőttekkelnem tudott úgy bán
ni, mint előzőleg a gyomai ifistákkal.
Utána Halász Ferenc megbízott játékos
edző vette át a csapatot Paulikkal együtt.
Sorban hozták a nehéz meccseket, az
tán Békésen következett be a fordulat.
Nagy volt talán a lelki nyomás a játéko
sokon. Azonban a nyerni akarás legalább
olyan fontos, mint a játéktudás. Itt van
a gyomai példa. Játékoshiánnyalküsz
ködtek. Mégis, amit a gyomai srácok csi
náltak ebben a bajnokságban -le a ka
iappal előttük! Volt, amikor alig tudták
összeszedni a 11 játékost, ennek ellené
re csak pár ponttal kevesebbet gyűjtöt

tek, mint mi, akik dédelgettük, tenye
rünkön hordtuk a fiúkat.

- Az endrődiek anyagi háttere pedig
sokkal erősebb...

- Ma olyan kevés az önkormányzati
támogatás, hogy az önkormányzati költ
ségvetés 1 ezrelékét sem éri ez el. Elis
merem, hogy fontosabb dolgok is van
nak a sportnál, de azt nem, hogy felelős

beosztású emberek ellenséges hangnem~
ben tesznek megjegyzéseket a Barátság
SE-vel szemben. Ezt szerintem irigység
mozgatja. Elismerő megnyilatkozást
viszont alig hallani...

- Milyen tervekkel készülnek a kö
vetkező szezonra?

- Az biztos, hogy ez az ország soká
ig nem tud áldozni a sportra, a vállalko
zók is egyre nehezebb helyzetbe kerül
nek. Egyébként 22 szponzora van a -Ba
~átságnak, köztük kispénzű nyugdíjas
is... Most van folyamatban a csapat játé
koscseréje~ Óriási összegek, milliók már

, ,
ANYAGIESFELFOGASBELIGONDOK

Fociegyenleg

•
Lezárult az 1995-96-os labdarúgó

bajnokság. Városunk két megyei I. o.
klubja közül a Barátság az 5., míg a
GYFC a 9. h~lyen végzett. Megkértük,
hogyelemezze csapata végső helyezését
a GYFC-től Vass rgI'!ác, a Barátságtól Ko
vács Lajos.

Vass Ignác~

A jelenlegi helyzetben a csapat telje
sítménye megfelelt az elvárásoknak a ki
lencedik hellyel Uúnius 25-i adat). Az
őszi gyengébb szereplés után ez.yiszony
lag elfogadható. Ki kell emelni egy-két
játékost, elsősorban Plástyikot, Mun
kácsit, Somogyit, Hollót, Tóth Zsoltot,
akik egyenletes teljesítményt nyújtottak
az egésZ szezonban. Viszont sok volt a
sérültünk. Úgy tűnik, hogy ennek elle
nére elég jól összekovácsolódott a társa
ság. Szeretnénk együtt tartani őket a to
vábbiakban is. Ennek előfeltétele, hogy
sikerüljön előteremteni a működési fel
tételeket a második félévre. Majd a kfub
évadzáró gyűlésénmegpróbáljuk rögzí
teni elképzeléseinket a jövő szezonra. Az
önkormányzat által biztosított támoga
tás, a 400 ezer Ft,a létesítmény fenntar
tási költségeit sem fedezi. Egy megyei I.
osztályú csapat nagyon szerényen élhet
meg ma már 2-2,5 millió forintból
évente. Úgy tudunk létezni, hogy a vá
ros legtöbb vállalkozója időszakonként

támogatja a klubot, úgyszintén néhány
régi, más vidéken élő patrónusunk is. Az
önkormányzat tulajdonában lévő öltöző

épülete is nagyon rászolgált a renoválás
ra, mert állaga most már gyorsan rom
lik, pusztul. Erre bizonyára nem tud
vagy nem is akar áldozni az önkormány
zat... A csapat elég fiatal, így a kitűzött

célt, ti. a tábláZat elején való tanyázást
teljesíteni tudjuk, ha egyUtt maradnak.
Az idén sok pontot elveszítettünk feles
legesen olyan meccseken, ahol gólokkal
győzhettünk volna. Még a dobogón is vé
gezhettünk volna... Végeredm€nyben
nem várható olyan embercsere, amit ne
tudnánk megoldani a rendelkezésre álló
anyagból, itt az esetleges edzőcserére

gondolok.
Kovács Lajos:
Nem vagyok megelégedve az 5. hellyel,

mert eredeti célkitűzésünk a bajnokság
megnyerése volt Ehhez adva is volt min
den feltétel. Persze én is sok okot isme
rek, amiért nem sikerült. A legnagyobb
gond a hozzáállásokkal volt.
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Nagyszabású programot élvezhetett a
Katona József Művelődési Központ
nagytermét zsúfolásig megtöltő vendég
sereg június'29-én. Aváros önkormány
zata hazahívta aszülőföldről elszárma
zottakat. Közöttük találhattunk jeles
művészeket, közéleti személyiségeket, a
politikai élet képviselőit. A polgármes
ter, dr. Frankó Károly köszöntötte az
egybegyűlteket, a.város díszpolgárait, a'
megjelent díszvendégeket (Latorczai Já
nos országgyűlési képviselő, dr. Schmidt
Péter, az Alkotmánybíróság tagja, Dinya
László államtitkár, Gergely Ágnes író és
sokan mások; sajnos nem tudott jelen
ienni Határ Győző,Timár Máté, Fenákel
Judit, Sirokai Zsuzsa) a szereplőket. Ez
utóbbiak névsora: Kál1ai Ferenc Kos
suth-díjas, kiváló és érdemes művész,

Szilágyi István színművész, Frankó Tün
de, a Magyar Állami Operaház énekese,
Zombori Katalin, a Veszprémi Petőfi

Színház művésze,Veréb Judit énekmű
vész, Kiszely Zoltán, a békéscsabai Jókai
színház művésze, Tóthné Mucsi Margit, .
Erdeiné Mucsi Márta, Pólus Krisztián
electric boogie, továbbá a Rumba Tánc
csoport Klub és a Körösmenti Néptánc-

. együttes. Az est műsorvezetője,egyfajta
házigazdája Kiszely Zoltán volt.

A Találkozzunk, hogy találkozhas
sunk! című est résztvevői aszülőföldhöz
való viszonyukról, kötődésükről beszél
tek, s méltatták e rendezvényt.

Dr. Szilágyi Ferenc
egyetemi tanár:

- Remélem, nem veszik sértésnek az
endrődiek, mikor azt mondom, hogy én
mindig Gyomára jövök haza, mert itt
születtem. Aszülőfölddel érintkezve, ab
ból erőt merít az ember. Nagy öröm
ömre elhangzott a műsorban az a ver
sem, amit annak idején az Auróra kö
zölt. Ebben az Origó Gyomát jelenti.
Mondják,'hogy az első 10 év a döntő az
ember életében, ez köti aszülőfölddel

örökre össze.
- Min dolgozik mostanság?

- Jelenleg a Csokonaival foglalkozó
hatalmas munkába vontak be. Tízköte
tes sorozatról van szó. Előfordul e köz
ben, hogy ál-Csokonai-verseket kell le
leplezni.... Éppen nyomdában van az Ész
világa mellett című tanulmánykötetem
(ez a cím is Csokonaitól származik).

- Milyen gyakran jár haza?
- Mindig, amikor hívnak.
6 javasolta a Petőfi emléktáblát is,

amit aztán Honti Antal készített el, majd
. a városháza falán helyezték el. Előadá
sokat tart, író-olvasó találkozókra jár,
közben az egyetemen, Debrecenben ad
elő a felvilágosodás koráról.

- Milyen változásokat vesz észre a
városunkon?

- Sok tekintetben nehéz ráismerni.
Nagyot fejlődött. Egy adósságomat tör
lesztem a város iránt: Gyoma város tör
ténetét kezdtem el írni. E közben az a
csodás élmény is ér, hogy kicsit vissza
szállhatok a gyermekkoromba...

Zombori Katalin
színművész:

- A gyomai néptáncosból, aki több
mint tíz évig itthon táncolt, hogyan lett

.mégis színész?
- Már gimnazista koromban kevés

nek éreztem a táncot és elhatároztam,
hogy színész leszek. Színifőiskolát bár
nem végeztem, de tanítóképző főiskolát

igen. Utána a szolnoki színházhoz kerül
tem segédrendezőnek,segédszínésznek.
Majd Veszprém következett, ahol szí
nésszé váltam.

- Milyen szerepeket szeret legin
kább?

- Amelyikben van mozgás, az se baj,
ha ez valami néptáncféle. Szerepálmom
még nincs. Úgy érzem, hogy adottsá
gomnál fogva karakterszínész válik majd
belőlem. Addig is remélem, megadatik,
hogy dolgozhatok együtt nagyszerű

partnerekkel és rendezőkkel, amíg ez
beteljesedik. Két gyermeket szültem
közben. Velük két-két évig otthon vol
tam. Most már hétéves lett Fanni, há-

rom Peti, úgyhogy bevetettem magam
újra a munkába.

- Mit jelen Gyoma..?
- Mindent. A gyerekkor, az édesa-

nyám, a táncegyüttes... Mindig elszorul
a torkom, ha a főutcán végigmegyek,
még bőgni is szoktam~ Bár átépítették a
művelődési házat, az emlékeimet, ez ki
csit fáj. Nagy dolog, hogy ennyi értékes
embert fel tud mutatni ez a város...

. Szilágyi István
színművész:

- Nagyon jó érzéssel jöttem el. Azon
ban el kell mondanom, hogy úgy, mint
Kállai Feri, én sem forszírozom nagyon
a versmondást, mert párszor felsültem
már én is vele. Igazán nem tudtam, hogy
ráérek-e majd eljönni, de a polgármes
ter úr többször is megkeresett, így nem
tudtam kihagyni.

Afiam javasolta ebéd után, hogy men
jünk ki a Köröshöz. Természetes, hogy
a gyerekkori élmények törtek fel újra
bennem. Olyan emlékek ezek, mintha
trópusi dzsungelben játszottunk volna
annak idején. Sok élményem van a holt
ágakról is, még csónakot is elkötöttünk
a srácokkal egyszer...

(Képeink a szemközti o/da/on.)
Blr6

JEGYZET
Most, mikor fél Európa útra kel és

sokan az ismeretlent tűzikki célul, biz
tos, hogy sokan mifelénk is elvetődnek.

MilY.en látvány fogadja őket nálunk,
milyen emlékek.kel témek vissza ottho
naikba? Ez minden itt lakó hozzáállá
sától is függ. Ugyanis lehangoló képet
fest néhány fóutcánk rendje, az ottani
állapotok. Néhány ház hulló vakolata,
düledező, hiányos kerítése, elavult, ga
zos utcafrontja elüt a többitől és így
nagy a kontraszt, rosszabbodik a véle
mény.

Figyelni kellene erre is és lehetőség

szerint - magunknak is - kiköszö
rolni (kijavítani) a csorbát!...
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A legújabb a legrégibb
Akül- és belföldön már elég jól ismert

Sóczó Motormúzem idei működési kö
rülményeit így mutatja be Sóczó Elek és
Attila.

A múzeum több nehézséggel küzd.
Legfontosabb mégis a pénzügyi ... A tá
mogatóink nagyon megfogyatkoztak.
Köztük az Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet és a helyi OTP megszüntette a
jótékonykodását, az önkormányzat is sa
ját gondjaival küszködik. Avalóságbar.
csak önmagunkra támaszkodhatunk.

Ennek ellenére folyik a restaurálás to
vábbra is. 2-3 év még, mire az elkép
zeléseknek megfelelően alakul a kiállí
tott járművek skálája, állaga, műszaki

szintje. Arendelkezésre álló hely amúgy
is behatárolja a kiállítási lehetőségeket.

Régi darabokból az utánpótlás már meg
szűnni látszik... Viszont a Daimler ős

motorkerékpár készülőben van, mert
számítások szerint a fából és bronzból

készült első "rázató" másolata augusz
tus 20-ra működőképes állapotban kell
hogy legyen.

A Hősök útján, e napon a múzeum
előtt üzembe helyezik azt, és vaiószínű

leg mindenki megcsodálhatja majd. Ha
sikerül, akkor Heinz Oppenlander, aki
nagyon sok segítséget nyújtott a máso
lat elkészültében, is itt lesz ennek az ün
nepinek nevezhető aktuson.

Sóczó Elek és Attila lényegesnek tart
ja megjegyezni, hogy sok köszönettel
tartoznak a Gyomáról elszármazott
Roósz Lászlónak a Daimler motorral
kapcsolatos segítségéért. Nélküle al igha
sikerülhetett volna ez a kooperáció, a
Daimler motor másolatának elkészítése.
Egyébként már elkészült, 8 évi munka
után a helyére került a múzeumban egy
belga Gilette, egy 500-as 4 dugattyús
Puch is. Jelenleg a munkapadon van egy
500-as belga FN, egy R66 BMW, egy-egy

500-as, 600-as Ariel. Előfordulhat, hogy
egy-egyalkatrészre éveket is várni kell.

Nyitva tartás: május l-jétől október 1
jéig minden vasárnap du. l-6-ig. Cso
port esetén (minimum 5 fő) bármikor.
Telefon: 06-30/553-79l.

Augusztus l8-án orosházi szervezés
ben egy veterán motorostalálkozó és
-verseny lesz. Az útvonalát úgy tervez
ték meg, hogy Gyomaendrődön is meg
állnak. Egy pihenő-ellenőrző pont lesz
a Sóczó múzeum előtt a Hősök útján.
Körülbelül délelőtt vagy a déli órákban
érkeznek ide. Ekkor mindenki cseme
gézhet az ideérkező régi motorok kö
zött.

Motorostalálkozó az idén nem lesz
Gyomaendrődön a már megszokott he
lyen, a Körös partján. Helyette Gyula és
Békéscsaba között, Pósteleken tartják
meg augusztus 9-H-én.

BK.
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Rendőrségi hírek
• Figyelemfelkeltő kell hogy legyen végre az, hogy az utóbbi
néhány hétben rengeteg hétvégi házba, víkendházba betörtek
és az ott található, mozdítható kisebb-nagyobb értékeket el
vitték: gázpalackokat, gázkályhákat, horgászbotokat, magnó
kat, ágyneműket, ruhaneműket étkészleteket, tv-antennákat,
tévét stb. Arendőrség kérése, hogy saját érdekükben ne hagy
janak semmit a hétvégi házakban! (Harcsás-, Templom-, Ken
der-, Dan-, Bónom-, Kecskés-zug nyaralói voltak a terítéken)

• Felhívják a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a liget
ben, a Körös-parton vagy máshol idegen férfival találkoznak
- kb. 170 cm magas - és az exhibicionista (önmutogató)
hajlamait igyekszik kiéIni főleghölgyek szeme láttára, jelent
sék és tegyenek bejelentést az esetről.

• 25-én az Áchim utca egyik garázsát feltörték, onnan szalon
nát, kolbászt, horgászbotokat, szerszámokat vittek el. A kár
mintegy 70 ezer Ft.

• 25-én reggelre az öregkerti fala tozóba betörtek. Cigarettát,
csokoládét 15ezer Ft értékben vittek el. Az elkövetőellen, elő

zetes letartóztatásában az eljárást folytatják.

• A MÁV-állomásról több ízben vittek el értékes kerékpárokat.

• A Fő út 149. sz. alatti élelmiszerbolt elől, az ajtórács mögé
zárt tejtermékeket vitték el 26-án reggel.

• 26-án jelentették, hogya Kner Nyomda Rt. sérelmére lopá
sokat követtek el. l fő előzetes letartóztatása mellett, több sze
mély ellen folytatnak nyomozást.

• 27-én jelentették, hogy egy udvarból egy kotlóst a csirkéi
vel ellopták, összesen 27 db-ot.

• 160 ezer forint értékben a Tamási út egyik házának alsó épü
letéből szerszámokat (stflfúrész, köszörűt stb.) loptak el.

• A 2sort áruházba betörtek a szúnyogháló leszerelése után
a nyitott ablakon. A betörőt valószínűleg megzavarták áldat
lan tevékenységében, ezért csak szerény mennyiségűcigaret
tát vitt el, a többit szétszórta az üzletben.

• 28-án délután az endrődi részen egy erősen ittas fiatalem
ber póráz nélkül sétáltatta kutyáját. Ennek során szóváltásba
elegyedett más állampolgárokkal, akiknél szintén volt eb. A fi
atal úr erre ráuszította kutyáját a másik állatra, de eközben a
közútra futott ki a zabolátlan négylábú. Itt egy Ford személy
gépkocsi elütötte, de az továbbszaladt, azonban a kocsiban kb.
100 ezer forintnyi kár keletkezett. Afiatalember ellen az eljá
rás folyamatban van.

• 30-ára virradóra a Somogyi utca egyik istállójából 2 kecs

két vittek el az elkövetők.A kár 25 ezer Ft.

• Magyar tarka tehenet is elkötöttek július l-jén K. S. tulaj
donából.

• Kajakos turistákat raboltak ki a Körös-parton 3-ára virra

dóan.

• Személyi sérülés nélküli közlekedési baleset történt 4-én,
ahol két személykocsi ütközött a Selyem és a Kondorosi út ke
reszteződésében. Az anyagi kár legalább 100 ezer Ft.

Már négymillió éve is két
lábon járt az ember

"A bölcsesség kezdete az Úrnak iéIelme "

f. rész
Szenzációs hír jelent meg az újságban és járja be a világot,

amelynek tudományos szempontból van jelentősége.A rövid
kis cikket mint érdekességet sokan elolvassák, de nem isme
rik fel a jelentőségét. Ez a felfedezés azokat az elméleteket,
amelyek az embert a majomtól származtatják, átértékelésre
szorítják, mert az ember sokkal régebben ember már, mint
azt a gyártott elméletek szerint hirdetik.

Egy amerikai régész - antropológus szenzációs lelete azt
bizonyítja, hogy az ember elődei négy millió éwel ezelőttmár
felegyenesedve két lábon jártak. A kenyai Turkana-tó mellett
fejlett lábszárcsontmaradványokat talált és ezek alapján jutott
a fenti következtetésre.

A lelet fontosságát növeli, hogy a csontok egy eddig nem is
mert ősünké, az Australopithekus anamensis -csontjai. Vala
mikor 3,9-4,2 millió éwel ezelőtt élhetett, s felegyenesedve
járt. Ez a régészeti felfedezés erősíti azt, hogy az ember te
remtés eredményeként létezik. Ugyanakkor gyengült az az el
képzelés, hogy az ember és a gerincesek a Földet benépesítő
más szervezetektől származnak, más fajokból fejlődtek ki a
törzsfejlődés hosszú során át. Darwin elmélete szerint az em
ber és a mai emberszabású majmok közös őstől erednek. Dar
win elmélete szerint a leszármazást a kobold makiktól veszik.
De mivel az ember kialakulását fokozatosan, lassan képzelik
az utóbbi egy millió évtől, így időbelileg kizárható, hogy az
ember őse volna. Az emberré válást egy millió év alatt képzel
ték el. Adél-amerikai leletek az Australopithekusok maradvá
nyait, amelyek egy millió évesek, az emberré válás kezdetének
első stádiumának tekintették. Ezeket előembernek nevezték
el. Csontmaradványai Jáván, Kínában, Heidelbergben az Aust
ralopithekusnál fiatalabbak, 7-800 ezer évesek. Ezek képvi
selték a fejlődés második stádiumát elképzelésük szerint. A
Neander-völgyi első ősemberleletek3-400 ezer évesek. Ezek
képviselik az emberré válás utolsó szakaszát a majomtól való
származtatás elmélete szerint. A homo sapiens leletek 50
100 ezer évesek. Ez a végső emberré válás szakasza. A fenti
adatok ellenőrizhetőkBálint Andor Az öröklés és származás
tan alapjai című könyvében. Mivel az ember már négymillió
éwel ezelőtt két lábon sétált a kenyai területeken, így ezek az
utóbbi egymillió évben leírt és elképzelt emberré válási folya
matok jelentőségüketvesztették. A felsorolt fejlődési stádiu
mok nem a ma élő ember fejlődési szakaszai. Ha voltak egyál
talán ilyen folyamatok, jelentőségüket vesztették. A felsorolt
fejlődési stádiumok nem a ma élő ember fejlődési szakaszai.
Ha voltak egy~ltalán ilyen folyamatok, azok fajai kihaltak vagy
a mai Afrika emberszabású majrnai fejlődtek ki belőlük. A ma
élő ember őse az már négymillió éwel ezelőtt két lábon járt,
tehát mai állapotában létezett.

Dr. Weigert J6zsef
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Felhívjuk a gazdálkodók figyel
mét, hogy a mezőgazdasági terme
lés során keletkező növényi hulla
dék nyílt téri égetése, a tarlóégetés
engedélyköteles.

A tarlóégetés engedélyezése a
24/1992. (I. 28.) kormo sz. rendelet
14. § (3) bekezdése b. C. pontja
alapján a települési jegyző hatás
körébe tartozik. A tarlóégetés en
gedélyezéséhez a rendelet (4) be
kezdés értelmében a növényvédel
mi hatóság állásfoglalását be kell
szerezni.

Aki engedély nélkül tarlót éget,
szabálysértést követ el, és a
17/1968. (IV. 14.) kormo sz. rende
let lll/a. § (l) bekezdés d. pontja
alapján 30 OOO Ft-ig terjedő pénz
bírsággal sújtható.
Gyomaendrőd,

1996. augusztus 28.
Polgármesteri hIvatal

Mezőgazdasági

tenneló'k,
figyelem!

A Bethlen
iskola
rendez-

, ., venyel
4. oldal

Tüdőszűrő

vizsgálat

Következetes
képviseló'ket!

3. oldal

az endrődi városrészen a Déryné
Közösségi Házban (Gyomaendrőd,
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- A Cigány Kisebbségi Onkormányzat
szóvá tette, hogy kritizálta tevékenysé
güket...

- Kétségtelen tény, hogy a velük
kapcsolatos legutóbbi nyilatkozatom fél
reérthető volt, részben az én hibámból
is. Bennem is kialakult egy általános vé
lemény, ismerve az országos sajtóorgá
numokban közölt értékeléseket a ki
sebbségi önkormányzatokról, ami egyér
telművé teszi azt, miszerint több prob
lémátjelentenek és számos helyen csak
formálisan működnek. Agyomaendrődi

gondokat úgy értelmezem, hogy pont
azok az emberek, akik érdekében létre
hozták ezt a szervezetet - a cigány la
kosságnak -, éppen ők nem veszik ko
molyan saját önkormányzatukat. Ezért
találom kicsit formálisnak az ügyet.
Most is azt mondom, hogy nagyra becsü
löm Dógi úrnak és a többi képviselőnek

a munkáját, hisz ők a lehetőségekhez ké
pest mindent megtesznek. Az más kér
dés, hogy akik miatt ők vannak, azok
nem veszik őket komolyan.

- Mi a véleménye arról, hogya ci
gányság egy része Endrődön nem kíván
hozzájárulni az utcájajárdaépítéséhez?
Pedig ez használatos módszer volt a
múltban is, az lehetne most is e pénzín
séges időkben...

- Meg vagyok rajta döbbenve! Embe
reket ki akarunk - szó szerint - húzni a
sárból, hogy ne bokáig közlekedjenek
benne, azonban őket ez nem érdekli.
Csak arra apellálnék, hogya lakosság
nak vannak olyan csoportjai, akik nem
cigányok, de hasonló rossz körülmények
között laknak, mi mégsem őket része
sítjük előnyben, hanem a kisebbséget.
Tehát jó lenne, ha meggondolnák ma
gukat!

- Sóczó Elek és Attila látványos ered
ményeket ér el a motormúzeumukkal.
Miként vélekedik erről a híressé vált te
vékenységről?

- Nagyra becsülöm őket és tevékeny
ségüket. Nagyon büszke vagyok rájuk,
hogy ilyen nemes célokért képesek időt,

munkát, pénzt nem kímélve létrehozni
valamit, ami tulajdonképpen a települé
sünket és a múzeumot előbb-utóbb Eu
rópa-hírűvé teszi.

- Viszonylag sok rendezvénytől volt
mozgalmas anyarunk. Művésztábor, ki
állítás-vásár, augusztus 19., 20., szín-

játszótábor, millecentenáriumi rendez
vények... A legtöbbje bizonyította, hogy
a lakosság felébreszthető. Folytatódnak
az érdekes rendezvények ezután is?

- Remélem, hogy igen, bár úgy gon
dolom, hogyamillecentenáriumi év
rendezvényeinek zöme lejátszódott.
Szép sikernek könyvelhető el az au
gusztus 19-20-i műsoros nap is, amit
ezúton is megköszönök mindenkinek,
akinek ehhez köze volt: a rendezőknek,

szponzoroknak és magának a lakosság
nak is. Hozzáállásuk, érdeklődésük na
gyon szép dolog, és ezt méltányolni
kell. Biztos, hogy lesz még az ősz folya
mán sikeres rendezvény, többek között
október 23-án.

- A létrehozandó turisztikai marke
tingiroda nemcsak további pénznyelő
automata lesz? Lesz-e konkrét eredmé
nye a kezdeményezésnek?

- Most nagyon bízom abban, hogy ez
az iroda át fog vállalni egy csomó olyan
feladatot, ami már korábban feladat lett
volna a városban. Tapasztalatom szerint
sokszor keresnek olyan ügyben, ami
alapvetően a város idegenforgalmával
kapcsolatos, de nem tudtam sosem meg
jelölni olyan embert, olyan irodát, aki
ezt felvállalta volna. Most el kell kezde
ni ... Hiszem, hogy a városnak az idegen
forgalom az egyik megélhetési forrása
lesz hosszú távon.

- A kormány terve az önkormányza
ti támogatás 6%-os emelése. Mit gon
dol erről az isméte!ten burkolt csökken
tésről?

- Azt, amit a többi önkormányzat,
hogy ez elfogadhatatlan! Mert ha az inf
lációt is figyelembe vesszük, akkor már
az idei is kétségbe ejtő volt, de ajövő évet
nem is tudom, hogyan fogjuk elkezde
ni ... Úgy gondolom, hogy ez valahol párt
politika. Az önkormányzatok a maguk
módján megpróbálnak majd tiltakozni,
de ez kevés. (Tudom, hogy az MDF tün
tetéseket szervez ősszeL.!) Ha a nagyob
bik kormányzó párt nem fog ebben meg
felelően az önkormányzatok mellé állni,
akkor az önkormányzatiság meg fog
szűnni. Hiszen már most is meg lehet
kérdőjelezni, hogy ilyen pénzügyi felté
telekkel működhet-e egy település. Azt
sem lehet elvárni, hogy társadalmi mun
kában működjön egy testület.

- Legutóbbi találkozóiról?

- Hat év óta először sikerült szabad
ságra mennem, ami az alpolgármester
úr helyettesítésének köszönhető.

Voltam testvérvárosunkban, Nagy
enyeden három napig, az itt tartózko
dott művészek meghívására. (Művésztá
bor - Bethlen Alapítvány) Ott megismer
kedtem az új polgármesterrel, aki a 33
évével az egyik legfiatalabb polgármes
tere Romániának. Román származású
gépészmérnök. Szívesen fogadtak, kel
lemes emberek. Az október 23-i ünnep
ségekre majd ők látogatnak hozzánk.
Remélem, hogyatestvérvárosi kapcso
lat ezzel az új testülettel el fog mélyül
ni és sokkal látványosabb lesz.

Ivóvízügyben is volt találkozásom, de
úgy gondolom, hogy ez teljesen a Parla
ment döntésén múlik most már. Jövőre
kezdődhet a vezeték kiépítése - kedvező

esetben.

Gyomaendrőd Város
Polgárőr-egyesülete

megköszöni
az augusztus 19-i

rendezvény támogatásában
részt vevőMakra Bt.,

Cellai László, Bottlik Judit,
Gál Károly, Jakus Imre,

Timár István
vállalkozóknak
segítségüket.
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Következete
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kepviseló1íetI

• 50%-os árkedvezmény Standolit olajfestékek
• 30%-os árkedvezmény olaj- zománchígítók

~-
• 60%-os árkedvezmény Diszperzit külső, homlokfestékek, mel-,

:~~léképületek, gazdasági és egyéb épületekre stb. ajánlott.
• 50%-os árkedvezmény tömítőanyagok,fugázók - Henkel

~.~

Egyéb áruk áfásan:
• Hypo 18 Ft/I, mosogató 140 Ft/I, öblítő 90 Ft/1.
• Many kuka 4600 Ft helyett 3200 Ft
• Alapvető élelmiszerek áfásan:
• Eredeti étolaj edénybe mérve 160Ft/liter
• l l-es flakonban 177Ft
• Kristálycukor 50 kg-os 100 Ft/kg

Endrődi u. l. sz. ...;.:

- Indulna a következő választásokon?
- Nem. Apártban is csak tagként foly- .

tatom majd. Ha nem lesz igazi nemzeti
összefogás a jobboldalon, akkor semmi
esély arra, hogy jobb lesz.

- Mi a hobbija a szabad idejében?
- Sok zenét hallgatok, játszottam

többször a Ki nyer ma? című és más ve
télkedőben. Szeretnék télen-nyáron so
kat úszni ... Este-reggel olvasok, verse
ket is. Szeretek sétálni. Ezért is jó len
ne, ha létesülne itt egy természetbará
tok köre ... A sakk is fontos számomra.
Bár máramár az a helyzet, hogy nem én
játszom rosszul, hanem a fiatalok na
gyon jók. Avolt Spartacus sakkszakosz
tályában művelem e sportot.

- Mit dolgozott ezelőtt?
- Csecsemő- és gyermekgondozó-kép-

zőt végeztem. Dolgoztam gondozónő
ként, illetve bölcsődevezetőként, szülésze
ten és kórház gyermekosztályán is. Az
utóbbi hét évben Szolnokon a m:egyei
bölcsődék felügyelőjeként tevékenyked
tem. üktattam is. De mindig volt valami
plusz is az életemben, például voltam
szakszervezeti titkár, munkavédelmi fele
lős, egészségnevelő .... Még a mozigépésze
tet is megtanultam. Előadásokatszervez
tem, egyszóval mindig aktív voltam.

Biró

. -' ,.
TOTAL,. ,.

VEGYES KISARUHAZ

len semmit tenni. Lehet itt bárki jó vagy
rossz képviselő, ez nem játszik már sze
repet. Nem tudom, hogy így érdemes-e
csinálni?! A pártéletről annyit: két tábor
van. Akik igazi magyarok és igazi ma
gyar érdekeket képviselnek, valamint
egy olyan tábor, akik konzerválni akar
ják a mai helyzetet abban a hitben rin
gatva magukat és az embereket, hogy
jobb lesz. Ei mind mese. Rossz vágány
ra futottunk. Félrevezetnek bennünket,
ferdén tájékoztatják és hiányosan a la
kosságot. A modernizáció, karcsúsítás,
stabilizáció mit fed? Elvonást, megszi
gorítást, pénzügyi zsarolást, az ország
kiárusítását. Az ország vezetése ne azzal
törődjön, hogy milyen a külföld megíté
lése, hanem milyen a magyar ember vé
leménye, élete.

- Saját munkáját hogyan értékeli?
- Igyekszem felkészülni az ülésekre

témánként, alaposan. De már mondtam,
hogy nem tudunk sokat változtatni, ér
vényt szerezni a dolgoknak úgy a szoci
ális, mint az oktatási és kulturális bizott
ságokban, ahol részt veszek a munká
ban. Sajnálom, hogy nem sikerült a
szennyvízcsatorna építését folytatni,
vagy, hogy az utak olyanok, mint amily
nek, hogy nincs lehetőség a fürdő nor
mális működtetésére... Ezek is a város
fejlesztés feladatai lennének.

Hanyecz Margit a FKGP színeiben
indult a helyi választásokon, majd
be is került listás helyről a képvi
selő testületbe 1994-ben.

- -Milyen tervekkel és elvárásokkal
kezdte a munkát a testületben?

- Nagy reményeim nem voltak. A
megelőző ciklus tapasztalatai arról győz
tek meg, hogy bizonyos felsőbb szervek
mozgatják az önkormányzatot is. Azért
vállaltam a képviselőséget, hogy legyen
a Kisgazdapárt is képviselve. Úgy indul
tam neki, hogy legyek őszinte a kriti
kámban, a véleményemben, merjek szól
ni arról, ami köreinket érinti. Igazán .
azonban semmit sem tudunk elérni.
Bármilyen kéréssel mentem, semmiben
sem segítettek. Kezdve a földügyektől...

Nem kapunk elég jogvédelmet, úgy tű

nik falba ütközünk.
- Mit tenne másként, ha lehetősége

lenne?
- Szeretném, ha helyi érdekeinket job

ban képviselnénk, a törvényeket követ
kezetesen betartanánk. (Például a Kis
gazdapárt részére nem tudtuk elérni,
hogy egy pártirodát, helyiséget kapjunk
valaho!!) Így nem lehet csinálni, hogy
hiteleket vesznek fel. Csak abból a pénz
ből szabad gazdálkodni, ami van! Tegyen
ki-ki saját területe érdekében, próbálja
azt segíteni,fgy a várost is fejlesztjük.
Különböző juttatásoknál merni kellene
differenciálni, pl. a pedagógusok között
is ... Bár ez is még a régi minta szerint
működik.

- Hogyan értékeli a testület munká
ját?

- Atestületben megtörténnek az időn

kénti szembenállások. Ez szomorú, de
végső soron senki nem akar rosszat.
Másrészt ki vagyunk szolgáltatva a mai
helyzetnek... Nem lehet már csak rossz
és kevésbé rossz döntéseket hozni. Azért
merjen kiállni valami mellett a képvise-

. lő következetesen!
- Milyennek ítéli az országos vezetést?
- Tudatosan tönkre teszik az országot,

az önkormányzatokat. A kultúrát, az
egészségügyet, az oktatást, most már a
rendőrséget is. Néhány embernek na
gyon jól megy, de a zöm életszínvonala
süllyed. Az önkormányzat nem tud ez el-
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Hagyományos értéke
1996. SZEPTEMBER

A következő hírek szorosan kötőd

nek a Gyomaendrődi Bethlen Gá
bor Mezőgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképző Iskolához.

A nyár folyamán két jelentős rendez
vényt bonyolítottak le. Mind a kettő im
már hagyományos. Aaethlen Alapítvány
III. Nemzetközi Művésztáborában júli
us 22. augusztus 3. között részt vett al
kotók: Ausztriából Roman Buder, Egidi
us Golob, Franz Heis, prof. EvaMazuc
co, Carla Suparnova. Bulgáriából Angel
Gadjev, Kosztadinov, Dimiter Christov.
Izraelből Ivan Jacob Steinberger. AVaj-·

Dr. Kis Zoltán kóstol...

daságból Németh László. Romániábót
Bakó Klára, Balogh István, Bardi Nata
lia, Ferencz Károly, Horea Horhat, Imets
László, Orbán Endre László. Szlovákiá
ból Alena Kovalikova. Magyarországról
Diószeginé Biró Ilona, Erdélyi Gábor,
Görög Béla, Hevesi Nagy Anikó, Honti
Antal, Horváth Gábor, Kántor János,
Korcsok Zoltán, Nagyné Veres Róza, Pa
taj Pál dr., Troján Marian Jozef, Várko
nyi János, Zajácz Tamás.
Műveiket a Vita Agricolae mezőgazda-'

sági kiállításon láthatták az érdek1ődők.

Közel 40 támogató járult hozzá idén
a tábor létrejöttéhez. Atáborvezető Csu
,ta Györgynek és a zsűrinek az a határo
zott véleménye alakult ki, hogy egyre
színvonalasabb az itt születő' művek

szakmai értéke, és egyre inkább rangot
jelent a részvétel.· Ezért megteheti a
szakmai vezetőség, az Alapítvány azt,
hogy ezután válogat ajelentkezők közül.
Aki nem felel meg a három év tapaszta
latai után kialákult elvárásoknak, azok
helyett másokat hívnak meg. Az idei év
érdekessége volt, hogy festőkön és gra
fikusokon kívül két faszobrász is részt
vett, valamint két bőrből készült kép is
született. Gubucz József, a Bethlen is
kola igazgatója a művésztábor támoga
tói köréről elmondta, hogy tagjainak
száma nem bővült. Amennyiben ez így
marad, akkorfélő, hogy egyre nehezebb.
feladatot és több gondot jelent majd a

következő műv~sztábor megrendezésé
ben az anyagi szűkösség.

AVitaAgricolae '96nevű mezőgazda

sági, ipari kiállítás és vásár a Bethlen Gá
bor Mezőgazdasági Iskola, a gyomaend
rődi Bethlen Alapítvány és a Gazdakörök
Békés Megyei Szövetségének idei ren
dezvénye volt.

AVárosi Sportcsamokban augusztus
18-20-a közötti kiállítás és vásár 37 ki
állítót mozgatott meg. Amegnyitóra lát
ványos lovas fogatokkal érkeztek a verr
dégek, köztük dr: Kis Zoltán, a Földmű-·

velésügyi Minisztérium Államtitkára,
Pelcsins~ki Boleszl~v, a Békés Megyei
Közgyűlés alelnöke...

Akapcsolódó fórumokon, szakelőagáso
kon legtöbbször a mezőgazdaságot érintő

Gubucz József iskolaigazgató

problémákról, helyi gondokról, ezek meg
oldásának lehetőségeiről folyt a szó.

Pelcsinszki Boleszláv (SZDSZ) beszélt
például arról is, hogy nyugodt termelési
feltételeket kellene biztosítani a paraszt
embernek. Nem úgy, mint eddig, hogy kí
sérletezés tárgyai voltak. Azt kellene elér
ni, hogy először nekik menjen jól a dol
guk, ez magával hozhatná a többi szektor
gyarapodását is. Az elmúlt időkben a leg
több ágazat átélte a többlettermelés prob
lémáját, mert az emberek nem tudják,
hogy mit és mikor érdemes termelni. Az
ismeretlen és gyakran megbízhatatlan ér
tékesítési vállalkozások is ijesztgették a
termelőket. A kamara hatásköre is csök
kent. Az EU-ra való tekintettel is az állan
dó megszorítások ellentételezésére job
ban támogatni kellene a mezőgazdaságot.

Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) FM-államtit
kár hangsúlyozta, hogy a piac szabályo
zása már nem állami feladat.

Ezt át kell vállalni például az érdekvé
delemnek vagy olyan szervnek, amelyik

. ezzel foglalkozik. Ebben az ágazatban
egyébként - véleménye szerint - a meg
bízhatóság sajnos nem elterjedt...

Meg fognak változni a mezőgazdaság

ban a termelői és a vállalkozási feltéte
lek. 1997-től csak az vállalkozhat, aki
nek termelői igazolványa van. Termelé
si naplót kell vezetni és szám1ákkal bi
zonyítani a kereskedelmi mozzanatokat.
Eddig csak 17(!) olyan mezőgazdasági

kistermelő volt (van), aki adót fizetett...
Az adózás feltételei is megváltoznak.

(Erről pontosan írtak a napilapok.) Be
vezetik az átalányadózást vagy a tételes
elszámolású adózást a termelők között
is. Ezzel el szeretnék érni, hogy senki ne
bújhasson ki a közterhek fizetése alól...

-8-
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HIRDETMENY

a díjat nem Fizető Fogyasztók vízellátásának korlátozásáról·
ABékés Megyei Vízművek Rt. szolgálta- szeptember 16-ig rendezzék személyesen a

tásaiért járó, meg nem fizetett díjak (kint- hirdetményben megjelölt befizetőhelyeken.
lévőségek) összege az utóbbi időben sajná- Aki érvényes csekkel rendelkezik, tartozását
latos módon megnövekedett. Akintlévősé- postai úton is befizetheti. Amennyiben egy
gek megnövekedése miatt társaságunk egy- összegben és személyesen rendezi hátraIé-
re növekedő hitelek felvételére kényszerül, kát a T. fogyasztó, úgy társaságunk az évi
amely nem kívánatos költségnövekedéshez . 20%-os késedelmi kamatot nem számítja fel.
vezet. Minden szolgáltatónak és minden dí- Kérjük fogyasztóinkat, hogy befizetéskor
jat pontosan fizető fogyasztónak alapvető a felszólító levelet hozzák magukkal!
érdeke a kintlévőségek csökkentése. Ennek Azok a fogyasztók, akik a hirdetményben
érdekében társaságunk a kintlévőségek be- megjelölt időpontig nem rendezik tartozá-
hajtására a polgári peres eljárást a további- sukat, figyelemfelhívó levelet fognak kapni
akban is alkalmazni kívánja, de ajövőben a a Békés Megyei Vízművek Rt.-től az ezt kö-
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör- vető 30. naptól- ha a tartozás még fennáll
vény N. fejezete és a38/1995. (N. 5.) kormo _ a Békés Megyei Vízművek Rt. a bekötőve-
rendelet 9. paragrafusa alapján - a gazdál- zeték lezárásával törvényes úton vízkorlá-
kodó szerveknél már eddig is alkalmazott tozást léptet életbe.
módon - a díjat nem fizető lakossági fo- Ha a korlátozott fogyasztó díjhátralékát
gyasztók vízellátását is korlátozni fogja.

rendezte, a visszakapcsolást - a költségek
Díjhátralékos (nem flZetö) fogyasztónak megtérítése mellett - a szolgáltató öt na-

minösül, aki pon belül végzi el.
- a díjbeszedőnek (esetleg többszöri kí- BeflZetó'helyek:

sérlet után) a helyszínen vagy az általa meg-
jelölt helyen és időpontig nem egyenlíti ki üzemmérnökségi központok
a számlát, a Békés Megyei Vízművek Rt. Központja

-akészpénzáfutalási megbízás (csekk) mel- Kérjük T. fogyasztóinkat, hogy éljenek a
lé csatolt számlán, illetve külön értesítésen hirdetményben felkínált lehetőséggel!

megjelölt határidőig nem fizeti meg a díjat, Célunk nem afogyasztók korlátozása, ha-
_ pénzintézeti megbízást adott az átuta- nem az igénybe vett szolgáltatásért járó jo-

lásra, de a pénzintézet értesítést küld a tel- gos díj beszedése!
jesítés meghiúsulásáról. Békéscsaba, 1996. július 31.

Kérjük azon T. fogyasztóinkat, akiknek Békés Megyei Vízművek Rt.-
díjhátralékuk van, hogy tartozásukat 1996. Békéscsaba, Dobozi út 5.
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Azoknak a munkanélkülieknek, akik már
1995. július l-je elött is jövedelempótló
támogatásban részesültek, ez év szeptem
ber 30-ig 90 nap közhasznú foglalkozta
tásban kell részt venniük, hogy jogosult
ságot nyerjenek a 9600 Ft-os jövedelem- .

. pótló támogatás további folyósítására 
szól a törvénymódosítás.
Gyomaendrődön '95 első félévében ösz

szesen 86 főt alkalmazott az önkormány
zat, illetve az intézmények a 90 napos köz
hasznúmunka-végzésre. 1996 I. félévében
139 főt, összesen 225 embert. Nyilván vol
tak közülük sokan, akik el tudtak menni
más munkáltatóhoz. Néhányan előnyugdíj

ra lettek jogosultak vagy rokkantnyugdíj
ra, átmeneti j~radékra: ..

Városunkban 625 főt érint ez az intézke
dés. Nyilatkoztak az érintettek, hogy kíván
nak-e közhasznú munkában részt venni és
ezzel megszerezni a 90 napot, vagy ezt
önállóan megoldja, esetleg lemond, a támo
gatásról a jövőben. Összegben ez '95-ben

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

2,68 millió Ft-ot jelentett, hiszen a mun
kaügyi központ 70%-os támogatást bizto
sított. '96-ban ez a szám már 3,931 millió
Ft volt, összesen 6,6 millió Ft. (57,1 %-ot
kapott Gyomaendrőd az össztámogatásra
rendelkezésre álló összegből.) Afoglalkoz
tatottak elosztásánál 20 munkáltató volt
érintett.

Úgy gondolom - mondta Timárné Búza
Ilona, a gyomaendrődi munkaügyi központ
vezetője -, hogy sokaknak megoldották a
foglalkoztatását. Ugyanis, ha nem történik
meg ez, akkor ezek az emberek ellátás nél
kül maradtakvolna október l-jétől, ami óriá
si katasztrófa lett volna, ugyanis jó részük
önhibáján kívül nem tud elhelyezkedni. De
el kell azt mondani, hogy bizony elég sok ki
zárásra is sor került - akik a feltételeket fi
gyelmen kívül hagyták. Június táján óriási
hajrá alakult ki, hogy lehetőleg mindenkire
sor kerüljön. Atájékoztatást Timárné Búza:
Ilona, a központ vezetője adta lapunknak.

-B-
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Kék betegség ;:,.
MATHAEMOGLOBINAEMIA ,.

Az Országos Tiszti Főorvosi Hiva
talba érkezett jelzések szerint az el
múlt hetekben az átlagosnál több "
esetben fordult elő - nemcsak ivó- !
víz, de zöldség fogyasztását követő-

en is methaemoglobinaemiás meg
betegedés az országban a cs'ecsemők
körében. • .

Afehérjével szennyezett vizekben
a lebomlás során ammónia, nitrit,
nitrát stb. keletkezik. Minél frissebb
a szennyeződés (fehérjebomlás vagy
nitrogén műtrágya bemosása a kút
ba), annál több az ammónia é~ an~ ri
nál kevesebb a nitrát. Arégi, akár év- i
tizedes szennyeződés jeleként a nit-
rit szaporodik fel. Avízből a szerve- ~

zetbe kerülő nitrátok a vékonybelek
alsó szakaszában nitritté redukálód
nak, és fels~ívódva cl vörösvértestecs
kék haemoglobinjához kötődnek. A

. kapCSOlat olyan szoros, hogya ke
ringés során sem válnak le, ígyaka
dályozzák az oxigénfelvételt és a
széndioxid-leadást.

Abeteg oxigénhiányban szenved,
légzése nehézzé válik, cianosis je- t,
lentkezik (ajkak, bőr kék színe). Az "
állapot fulladásos halálhoz vezethet! i-

lAvérellátásra különösen érzékeny
"agykéregben gátlások fejlődnek ki, i'

ami hallási, látási károsodást okoz.
A nitrittartalmú vizet fogyasztó'
csecsemő és kisgyermek testi és
szellemi fejlődése visszamarad.

Abetegség megelőzése szempont
jából kiemelt jelentőséggel bír a
csecsemők 4-6 hónapos korig kizá
rólagos szoptatása. Tápszerek, főze

lék, tea készítése vezetékes vízből

történjen! Ellenőrzött zöldségeket
használjunk a gyermekélelmezés
ben. Veszélyes, ha a főzeléknövénye

ket fehérjetartalmú vízzel öntözik, fl
vagy ha nitrogén műtrágyában gaz
dag a termőtalaj.

Az utóbbi évek vizsgálati eredmé
nyei szerint vannak olyan speciális
növények, melyek az előzőektől füg
getlenül nagy mennyiségű nitrátot
vesznek fel, pl. a spenőt, a sárgaré
pa, a kelkáposzta, a karfiol. Ezek fo
gyasztása esetén emelkedik avérben
a methaemoglobin. Abetegség me
gelőzése céljából további felvilágo
sításért a gyermekorvosokhoz és a
védőnőkhöz forduljanak.

Dr. Hanyecz Vincéné'
vezető védőnő
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Veterán jármíívek

1996. SZEPTEMBER

AVeteránjánnű-fesztivál Gyomaendrődre érkezett résztvevői. Augusztus 18-án a Sóczó Motonnúzeum elé, az ellen
őrzési pontra érkeztek a járművek. A legöregebb a 83 induló közül egy 1903-as piros Puch volt. Jó néhány autóma
tuzsálem is tarkította a túlnyomórészt kétkereküekből álló mezőnyt.

Hagyományőrző kézimunka-kiállítás
A Városi Gondozási Központ 1996.

május 6-17-ig immár harmadik alka
lommal rendezte meg hagyományőrző

kézimunka-kiállítását. Az 52 kiállított
munkából 7 díjazásban részesült. Akö
zönségszavazat 1. díját kapta Katona
Miklósné öregszőlői lakos; 2. díját Knáp
Vincéné öregszőlői lakos, 3. díját Timár .
Dávidné nagylaposi gondozottunk.
. Különdíjban részesült Urbán Margit

néni, a 4. Sz. Idősek Otthona lakója.
Azsűri által legjobbnak ítélt munkák:

1. díj: Gönczi Károlyné endrődi, 2. díj:

Hadi Istvánné nagylaposi, 3. díj: Kenéz
Györgyné ugyancsak nagylaposi gondo
zottunk kézimunkái.

Egyben köszönetet mondunk támoga-
tóinknak: -

Rostélyos Gmk, Ágoston Lajos vállal
kozó, Hegedűs József vállalkozó, Gomb
kötő Frigyesné vállalkozó, 2sort Élel
miszer-áruház, Dávid Istvánné vállalko
zó, Kner Nyomda Rt., Imréné Kiss Pi
roska vállalkozó.

V.G.K.

Kimaradt a sorból
Honti Antal grafikus, a város dísz

polgára - sajnos jogosan - kifogá
solta szerkesztőségünknél, hogy
amikor többen aváros kulturális le
hetőségeit sorolják fel a sajtóban,
rendre elfeledkeznek megemlíteni
a Honti Galériát.

Pedig ez is tárt kapukkal várja a
látogatókat, és bizony rendkívüli él
ményt kínál. Tehát ne feledkezzünk
meg a Honti Galériáról sem Gyo
mán, amelyik aKisréti u. 19.-beó
várja látogatóit.

Öregszólői Gyennekekért Alapítvány Gyomaendrőd

Tisztelt OlvasóI
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy az Öregsző

lői Gyennekekért Alapítványt támogatni szíveskedjék.

Öregszőlő Gyomaendrőd külterületi településrésze. Az
itt felnövő gyermekek a távolság, a családok nehéz anya
gi körülményei miatt hátrányos helyzetűek.

Az alapítvány célja:

Az öregszőlői jó képességű, hátrányos helyzetű gyerme- 
kek közép- és felsőfokú tanulmányainak támogatása.

Számlaszámunk: Endrőd és Vidéke Takarékszövetke
zet, Gyomaendrőd, Fő u. 1. 53200015-10001961

Szíves támogatásukat köszönettelvesszük:

Pésó Béláné, a kuratórium elnöke

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének

gyomaendrődi csoportjának vezetősége 1996. szeptem
ber 28-án 20.00 óraikezdettel Gyomán a Körös étterem
ben (Holler) nagyszabású évadzáró vacsor:át rendez,
melyre szeretettel meghívja tagjait, illetve hozzátarto
zóikat. Avacsora ára tagoknak 300 Ft, a nem tagoknak
400 Ft. Kétféle menüből áll majd:

A menü: Májgaluska leves, sajttal, sonkával töltött ser
tésszelet rántva. Töltött csirkecomb, burgonyapüré, pá
rolt káposzta.

B menü: Májgaluska leves, mar!)apörkölt galuskával,
vegyes savanyúság. ~,

Jelentkezni minden kedden este a műv. házban CSő

ke János csoportvezetőnél, 1996. szeptember 20-ig.
Tombola és zene.

Tisztelettel: a vezetőség
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Felfelé a lejtőn - Gyomaendrődön
Ha vannak egy városban, községben

a közösségért tenni kívánó emberek,
akad rátermett vezetőjük, s mindez fel
világosult képviselő-testülettel párosul,
akkor még a mai zord időkben is elér
hetők nagyszerű dolgok. Járjanak cso
dájára!

A Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó

egyesület mára az egyesítés egyik ko
v~csa és - nem csupán a szójáték kedvé- .
ért mondjuk - kovásza is lett. Akét tele
pülésrész egyesülése táján egy Gyomán
tanárkodó és Endrődön élő, mindkét te
lepülésrészen vállalkozgató fiatalember
vette kezébe az önkéntes tűzoltók irányí
tását. Gyerekeket, fiatalokat vont be a
munkába. Manapság alighanem ők a leg
biztosabb támaszaL A rendszerváltás
ugyan itt is rengeteget rombolt önkén
teséknél, hogy csak a könnyebben moz
dítható példákat említsük: eltűnt a töm
lőkészletük, más célra hasznosították a
gyomai szertárukat. Aztán három-négy ,
éve főnixként feltámadott hamvaiból az
egyesületi élet. Tímár Vince ezúttal iga
zán jó partnerre talált az 1989-ben vá
rossá lett település képviselő-testületé

ben, s ami ugyanakkora szerencse, dr.
Frankó Károly polgármesterben és Csor
ba Csaba jegyzőben is. Már mindketten
önkéntes tűzoltók. (Az idén 5,5 milliót
fordít rájuk a képviselő-testület, az utób
bi négy évben összesen 13 millió forint
önkormányzati támogatást használhat
tak fel működésre, fejlesztésre.) Az el
múlt év májusában tűzoltónapot rendez
tek. Erre dupláztak rá az idén: második
alkalommal majálisoztak, s mindjárt két-
,napos folytatással. S az sem mindegy,
hogy hol.
, A két településrész helységnévtábláit
már az egyesülés előtt is csak pár lépés
választotta el egymástól. Olyan volt ez a
terület, mint a senki földje. Aszocializ
mus egy-két lakótelepi "szépségű", fő

ként szociális lakásokaftartalmazó épü
lettel tette le névjegyét a környéken, az
tán elfogyott a pénz, majd a szöcializmus
is. Már tavaly sem volt véletlen, hogya
gyomaendrődi tűzoltók éppen ide tele
.pültek a rendezvényükkel. Nyilvánosán
is megfogalmazták, hogy Gyoma ésEnd
rőd békés, együttes fejlődését kívánják·
demonstrálni a helyszín megválasztásá
val. Ráadásul mára a puszta térség köze
pén előbb az ipari szakmunkásképző új
épületét adták át, majd egy gyönyörűsé

gesen szép katolikus általános iskola ka-

pott helyet ott. Az idénmár mindkét in
tézmény a tűzoltónap egy-egy helyszíné
ül szolgált.

Május 25-én a város a tűzoltóság köz
ponti zenekarának játékára ébredt. Az
endrődi római katolikus templomban 
kőhajításnyira a laktanyától- közremű
ködésükkel Iványi.,László plébános misé
zett. Aztán átsétáltak a laktanyához, ahol
Iványi László felszentelte az épületet, a
tűzoltójárműveket, az önkéntesek zász
laját. Majd mindenki elsétált a világi
programnak helyszínt adó térre, a ... mi
lyen térre is?!
'- Még nincs neve, de talán az lenne a
legjobb, ha Flórián térnek neveznénk hi
vatalosan is - vélekedik a dologról Tímár
Vince, a parancsnok. Bizonyára lesz vala
ki, aki felveti majd e hézagpótló megol
dást a gyomai képviselők valamely ülésén.

Délután a még régebbi német patro
nálók, Bad Vilben-tűzoltói szintén befu
tottak: egy For,d kisbusz méretű-tűzoltó

járművet hoztak ajándékba. Ez egy ilyen
nap volt. Átvehették még az IFEX hab
baloltóját is. Néhány éve az Aral Hungá
ria Kft. ugyancsak az" egyesület segítője.

Arendezvényen jutottak arra az elhatá
rozásra, hogy egy Benefon City típusú rá
diótelefon-szettet ajándékoznak az ön
kénteseknek.

- Agyomaendrődi tűzoltókat érdemes
szponzorálni: 'amit adunk, alkalmazzák,
s nem nyerészkedni akarnak vele, hanem
arra használják, amire szándékunk sze
rint átnyújtjuk - mondta az Aral ipari ke
nőanyag osztályának vezetője, Jenei Já
nos. - támogattuk a tavalyi és az idei tű

zoltónapjukat, "beszállunk" az impulzu
s,oltó-vásárlásba, a mi kenőanyagunkkal
működnek a járműveik. Persze Tímár
Vincében és társaiban megfelelő partner
re találtunk.

Amostani rendezvényt 79 cég és ma
gánszemély támogatta, s 16 kiállító tar
totta érdemesnek il tűzoltónapi bemu
tatkozást, a remélhetően előbb-utóbb

Flóriánra keresztelendő téren...
Dr. Frankó Károly polgármester nem

rejtette véka alá elégedettségét:
- Magam is elképedek, ha a város ön

kéntes tűzoltóságának három-négy éves
fejlődésére gondolok - mondta. - Az itt
megvalósuló folyamattal Nyugat-:Euró
pa tűzvédelmének rendszere felé hala
dunk, talán kissé korábban, mint mások.
A németeknél a tűzoltósági, orvosi és
mentőügyeletet egyetlen hírközpont lát-

ja el. Gyomaendrődön az orvosi ügyele
ti gépkocsit a tűzoltóság tagjai vezetik, s
a tűzoltók fűtött szertárában helyeztük
el. Ezzel havonta hatvanezer forint bér
költséget is megtakarítunk. A tűzoltók

két mentőjén ugyan - egyelőre - nincs
szakápoló, ám kíséretet igénylő be
legszállítást máris végeznek. Azért is ka
punk jelentős külföldi segítséget, mert
az ő hatékony szervezeti és működési

gyakorlatuk csíráját látják törekvéseink
ben. A gyomaendrődiek polgártudata
elismeréssel tekint a város tűzoltóira, ön
zetlen és férfias elfoglaltságnak tekintik
az ovékét, nincs messze az idő, amikor
ugyanolyan tisztelettel tekintenek majd
rájuk, mint német barátainkná!. E:z is a
polgárosodás egy foka. Igaz, pénzbe ke
rül, de a lakosság a saját bőrén érezheti:
jelentősen nőtt a biztonsága, a védelme.

- Tervezik; hogy - állami támogatás
ellenében - szerződésben is vállalják a
város tűzoltási feladatainak ellátását?

- Ha valamennyi előfeltételnek eleget
tudunk tenni, feltétlenül.

FLORIAN EXPRESS, 1996. július
Kiss A. János

Elhunyt
dr. Haiman

György...
Kner Izidor elsőszülött unoká

ja, Gyomaendrőd díszpolgára
1945-tőI1948-ig Gyomán élt, és
vezette a család nyomdáját. 1967
tő! az Iparművészeti Főiskola ti
pografikai tanszékének vezetője,

,1983-tól nyugalmazott egyetemi
tanár. Jelentős kut'atómunkát
végzett, munkái, tanulmányai
magyar és idegen nyelveken is
megjelentek. Dr. Haiman György
az irodalomtudományok kandi
dátusa, a nagydoktori tudomá
nyos fokozat birtokosa. ASzéche
nyi Irodalmi és Művészeti Akadé
mia alapító tagja, Guttenberg- és
Tótfalusi Kis Miklós-díjas. AMa
gyar Könyvkiadók és Könyvter
jesztők Egyesülése életműdíjasa,

egyszóval a Kner család szellemi
ségének méltó folytatója volt.
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A műsorváltoztatás jogát fenntartj uk.

Jegyek elővételben

100-150-200 Ft-os árban a művelődési

házban kaphatók.

Minden nótakedvelőt szeretettel vár
az igazgatóság és Hazadi Zsuzsa.

Közreműködik:

Szentendrei Klára nívó- és Cselényi
díjas, Miklóssy József Cselényi-díjas,
Simó Katalin, Kelemen Géza,
Körös Menti Néptáncegyüttes

Kísér: ifj. Oláh Kálmá.n
és cigányzenekara

Szerkesztő-rendező:Ferkó István

A millecentenáriumi év tiszteletére
és városunk szülötte, Hazadi Zsuzsa
SO éves művészi jubileumára rendezett
nótaestre, melynek címe:

"Ez a Föld a hazám".

1996. s7.eptember 29-én,
. vasárnap délután 15.00 órakor

a Gyomai Katona József
Művelődési Házba.

!J7reyhfuó

,;
'_~lt,cs;vesze.,y ~

Tavasztól őszig, erdőn-mezőn, akárki~ kezelése nehezebb. ALyme-kór ,;Zgy bo-
re-bárkire eshet-mászhat kullancs! hóc", a betegeket, orvosokat becsapja,

A kullancsok száma, a fertőzött kul- zsákutcába vezeti. Ezek a betegek testileg-
lancsok száma, az általuk okozott fertőző lelkileg könyörtelenül sokáig és sokat
betegségek száma évről évre ijesztően szenvednek. Az ő gyógykezelésüket az át-
emelkedik! Fontos a kullancsirtás, kul- lagjövedelmű családok csak támogatással

. lancsriasztás, a kullancs gyors eltávolítá- bírják biztosítani. Ezek a betegek, a Lyme-
sa, a kullancscsípés fertőtienítése! kóros gyermekek, felnőttek meg akarnak

Kullancsencephalitis: kullancsok által gyógyulni, egészségesek akarnak lenni,
közvetített, vírus okozta agyburok-, illet- élni akarnak! A Lyme Alapítvány értük
ve agyvelőgyulladás. Megelőzhető aktív vé- van!
dőoltással! LYME-KÓR-LYME BORRE- Címe: Lyme Borreliosis Alapítvány
LIOSIS kullancsok által közvetített, bak- Magyar Hitelbank
térium okozta fertőző betegség. Tünetei: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.
bőrelváltozás, láz, fejfájás, gyengeségérzet, Csekkszámlaszám:
izom- és ízületi fájdalom, ízületgyulladás, 10200854-32512050-00000000
idegrendszeri tünetek, szívizomgyulladás.
Atünetek elhúzódhatnak, ismét1ődhet~ek. Adószám: 19668349-1-0l
Lényeges a korai felismerés és gyógykeze- Sok kis támogatás sok-sok beteget gyó-
lés! Abetegség kezdeti szakaszában jól gyó- gyíthat meg!
gyítható antibiotikumokkal, vitaminokkal. BeFlZethető: Magyar Hitelbank
Egy-egy antibiotikumos kúra - 40 OOO Ft, Békéscsaba,
azaz negyvenezer Ft. JózsefA. u. 2/4.

Az elhúzódó, nehezebben felismerhető, Magyar Hitelbank
a több hónapja fennálló folyamatok gyógy- Szarvas, Béke út 1.

III.színjátszótábor
Gyomaendrőd az idén is otthont

adott - harmadik alkalommal - a
Szake (Szakmunkástanulókért
Kulturális Egyesület) III. Orszá
gos Diákszínjátszó Táborának au
gusztus 17-23. között. Ennek ve
zetője, Hajdú László tájékoztatta
lapunkat az eseményről. (Hajdú
tanár úr segítői voltak Petri Mik
lós, Kós Károly, Kaposi József.
Négy, a Pesti Barnabás szakközép
iskola színészszakkörének oktató
ja is besegített a csoportos foglal
kozásokba.) Összesen 51 fő vett
részt az idén. Naponta kemény, 12
órás foglalkozásokon vettek részt,
többek között felkészülve ezzel
egy kisebbfajta lezáró produkció
ra, amit az utolsó estén adtak elő.

A foglalkozásokon szerepelt még
mozgástechnikai, ritmikus-mód
szertani mozgástréningek, de rög
tönzési gyakorlatok is.

Augusztus 19-én a városi ren
dezvényen felléptek az István, a ki
rály c. rockopera részleteivel. Az
előadás színvonalát rontotta a
gyenge hangerősítési technika. A
résztvevő fiatalok 80%-a visszajá
ró, főleg Dunántúlról - Győrből,

Mosonmagyaróvárról, Vásárosna
ménybői, Budapestről, de jelentős

a helybeliek érdeklődése is. Ebben
szerepet játszik valószínűleg a
viszonylagos olcsóság is, ami itt
fogadja őket... A nagyon jó hangu
latú tábort nem szívesen hagyták
el annak végeztével a színészpa
lánták. ASzake 2000 Ft/fő összeg
gel támogatta a megrendezést, de
kivette ebből a részét: Timár János
és Jánosné Dreher étterme, akik a
művelődési központban terítettek
az étkezéshez, a művelődési köz
pont dolgozói, akik éjt nappallá
téve rendelkezésre álltak, a Sport
és Ifjúsági Tábor - Babosné veze
tő és Kókai János, Zsort Élelmiszer
áruház, Zöld cukrászda, Hársfa
vendéglő, Pájer fagyizó, Halászati
Szövetkezet, Margó virágbolt, Hol
ler pizzéria, Molnár Tibor, Caola
Rt., Lionne Shop, Liget fürdő,

Kner Nyomda Rt., Timár Vince Sa
rokház üzlet, de a város minden
polgára készséges volt, így bizto
sítván a remek hangulatot.

B. K.
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VISSZA
AZ ERKÖLCSHÖZ!

Bizonyára ismert, hogy Sipos Tas Töhötöm református lel
kész úr régebben jól ismerte és foglalkozott a város gondjai
val, részt vett egy bizonyos mértékig a városvezetés munká
jában, sot ilyen irányú elhatározása, terve is volL.

- Van-e most kapcsolata ezzel a problémával, esetleg mi
lyen elgondolásai vannak?

- Korábban volt elképzelésem arról, hogy mit kellene és ho
gyan csinálni. Úgy láttam azonban, hogy erre nem nagyon volt
igény, ezért nem foglalkoztam a továbbiakban vele. Aváros
fejlesztéssel kapcsolatban olyan fejlemények alakultak már ki,
hogy nem is lenne ildomos bármiféle kritikát gyakorolni
részemrol, hiszen gyakorlatilag már nem látok bele a dolgok
ba. Míg ezzel foglalkoztam, mindigelmondtam a fenntartása
imat... Nekem most fontosabb az egyházam, a gyülekezetem
körül felmerülo problémák, feladatok ellátása.

- Mi az, amire nagyobb figyelmet kellene fordítani a mai
Magyarországon, Cyomaendrődön is és az egyházi munká-
ban, hivatásban?, '

- Mindenképpen azt a küldetést kell betölteni az egyháznak,
amit Isten rábízott. Ha ennek eleget tud tenni, akkor van egyál
talá~ remény nemcsak az egyháznak, hanem az emberiség
nek IS - meg a város jövojére nézve is - a jövore, az életre. Én
notóriusan mindig visszatérek arra, hogy ha nem térünk vissza
az isteni rendhez, az erkölcshöz, amit hitünk, vallásunk meg
határoz, akkor túl sok reménye itt az embernek nem lehet...!
Avárosnak is elonyére válna, hogyha azok lennének erkölcsi
normák, amik éppen hiányoznak - ez a nagy nyomorúsága is
egyben...

- Mire gondol nevezetesen?
- Például a végzett munkára, az adott szó hitelére... Pilla-

natnyilag sajnos ezek devalvált értékek. Olyan dolgokat favo
rizálnak országon belül, ami elég elképeszto. Meg kell csak
nézni a fiatalság ideáljait...

Gyülekezeten belül azt kell mondanom, hogy sajnos két ge
neráció kiesett. Ebbol a rétegboi kevesen látják be azt, hogy
ez egy végzetes dolog! Amegújuláshoz feltétlenül a fiatalság
megnyerésére lenne szükség, ami most hallatlan nehéz do
log. Foleg azért, mert a fiatalok útját elsosorban - jól, rosszul

, - a szülok egyengetik. Óriási lemaradásban vagyunk, annak
ellenére, hogy különbözo programokat szervezünk részükre.
Azért érezheto az a jelenség, hogy a fiatalok is, az egyház is
keresi a közös utat.Azt mondták, hogy az elrontott dolgokat
majd az egyház helyrehozza... Volt is egy fellángölás, ami mos
tanra már elüloben van. Egy lassú folyamat lesz e téren az
ami elindult. Foleg diákvárosokban látható, tapasztalható po~
zitív irány.
,- A szeretetotthon működő szárnya mellé a másik, készü

lőben lévő, mikorra lesz átadható?
- November 10-re ígérik elkészültét. Ekkor már 20 bentla

kóval üzemelhetünk. Elmondhatom, hogya most kialakítás-'
ra kerülo helyeket már lefoglalták ajelentkezok, sot, nagyobb
távolságról is lennének érdeklodok. Egyre nagyobb a kereslet
ami részint öröm, részint szomorú... '

Célunk az, hogy ez tényleg egy otthon legyen, az ittlakók
jól érezzék benne magukat.

- BK-

Már négymillió éve is
két lábon járt az ember
"A bölcsesség kezdete az Ornak félelme"

II. rész
Tanítottak egy új kitalált elméletet az élettelen anyag

élové válásáról, a törzsfejlodésrol, arról, hogy az ember
a majomból fejlodött ki, amelyet a tudomány sorra meg
cáfol. Élettelen anyag nem válik élové, a majom nem vá
lik emberré, semmiboi nem lesz semmi. A fajok, mint
ahogy Linné tanította és hirdette, állandóak. Az ember
mindig olyan volt, mint most. Ezután várható, hogy egy
új elmélettel állnak elo, hogyan lett a majomból ember,
csak a kialakulás idejét megváltoztatják. Egy kis témát
kutatva, az további ágakra osztható és újabb tudományá
gak nyílnak meg a kutatók számára. Minél többet tudunk
annál több területen sokkal többet kell még tudnunk é~
kutatnunk. Az anyag legkisebb része az atom volt. Aztán
felfedezték, hogy oszható. Ma már az atom részét még
további részekre bontották és tovább kutatják. Aszerve
zet legkisebb része a sejt volt. Ma már sok mindent tu
dunk róla. De az is megvilágosodik, hogy mennyi dolgot
nem tudunk még. Egy amerikai professzort idézek: "ahol
a tudomány véget ér, ott kezdodik az Isten". Avilág dol
gainak rendezettsége, a szervezet szervezettsége mind
arra utal,' hogy az nem spontán fejlodött ki. Az ember
sem fejlodött ki a majomból. Kell lennie egy magasabb
rendű intelligenciának, aki ezt megteremtette. Az éle
tünk a világon minden egy magasabb etika szerint szer
vezodik az emberi gondolkodáshoz képest. Amikor ezt
felismeri valaki, itt kezdodik a bölcsesség. Nem rendel
kezünk azzal a megismerési képességgel, hogy felmér
jük ésszel, bármennyit is tudunk, hogy ez a magasabb
rendűség a magasabb etika szerint hogyan van megszer
vezve és mi szerint működik. Mivel nem úgy működik

és nem úgy létezik, ahogy emberi ésszel elképzelik, e:?ért
sokan nem hisznek benne és létét tagadják.

Dr. WeigertJózsef

, ,

AlIásajánlatok
Segédmunkás (Mez6berény) - 4 fo, koműves (Gyoma
e.;drod) - 2 fo, festő (Gyomaendrod) 2 fo, hegesztő (Me
zoberény) 7 fo, lakatos (Mezoberény) 7 fo, esztergályos
(Mezőberény) 7 fo, hegesztő (Dévaványa) 10 fő, ács-áll
ványozó (Budapest) 2 fo, asztalos (Budapest) 2 fő, szo
bafestő~ és mázoló (Budapest) 2 fo, kőműves (Budapest)
2 fo, villanyszerelő (Budapest) 2 fo, asztalos (Gyomaend- '
rőd) 2 fő, var,ónő (Gyomaendrőd) 10 fő, esztergályos
(Gyomaendrőd) l fő, üzletkötő (Szarvas) 5 fő, üzletkötő

(Budapest) 5 fő, termékforgalmazó (Tapolca) 5 fő, taní
tó (Gyomaendrőd) 3 fő. .

ÉRDEKL6DNI A- MUNKAÜGYI KÖZPONTBAN.
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" .
Uj szolgáltatás.

ENDRŐD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
alapítva 1957. május 13.

.~.

Legyen az új szolgáltatásban partnerünk!

Keresse fel kirendeltségünket! Figyelje a deviza
számlához kapcsolódó költségeket! Megéri!

Várja Önt az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet.

Tisztelt Ügyfeleink és leendő Ügyfeleink!

. Takarékszövetkezetünk 1996. szeptembertől
Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti
kirendeltségén megkezdi a valuta forgalmazását
és a devizaszJimúík magánszemélyek
és vállalkozók részére történő vezetését.

GYOMASZOLG KFT.
4yomaendród, Ipartelep u. 2.. Tel.: 386-233 . Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a köziiletek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:
• magas· és mély~pítóipari kivitelezés és szolgáltatás,
· m:métszállitás1

• szállítás, gépbérlel,

I!:
belonértékesflés, helyszínre történó kiszállítás l

• teljes körű temetkezési szolgáltatás,
Vállaljuk sírkó készítését és múkövesmunkákal.

rfmftkuisi riszlf8
Elköltözött az Ipartelep uo 2.-bel

DINYAIMRE
VAS-MŰSZAKIBOLTJA
BajiSY-Zs. út 98. sz. Telefon: 06-60/388-953

HűT6K, KONVEKTOROK, KERÉKPÁROK.
HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK, SZERELVÉNYEK,

CSAPOK ÉS SOK EGYÉB!

~~4E:flJ
. ÉpjT6IPAJuéS S'UJr.ii:iLTA10 BEiéiJ l-ÁRSA$ÁG '.. .
.SSOOGY~R6D. T9mpaM.á Z2Tif,éJOiNfQi1l: ~6)3B6-1M

., ." -. ~ ... .'. ..
• út; leállósáv, .vfz, szennyvfzbek6tés tervezése,
_kivitelezése
-épitőmesterimunkák.elvégzése ..
- homok, homokos kavics, kőzúzalékszál/ftása
• töldmt,Jnkavégzés a-utogréderrel; úthengerre/.
• kis felü/etek aszfaltozása

i~~•••••••~ ••••••••• ~~~ ••••• ~ •••••••••••• p•••••• ~ ••••• ~ •••••

lMlfl@]~~Q@O@ft®üU8 ®@o@®ff~H3·~o~~@

'A Lakásfelszerelési Ajándék &'>hop
(Gyomaendrőd, fő út 208.)

nagy választékban,
kedvező áron kínál poharakat,

kelyheket.

Ezenkívül háztartási kisgépeket,
világítástechnikai termékeket kedvező áron.
Ugyanitt válthat 100, 200, 500 Ft értékben

vásárlási utalványokat.

Üzlethelyiségel(
Idadól(

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 35. alatt.
Érdeklődni:
386·505.

APRÓHIRDETÉS
• Üzlethelyiség kiadó Endrőd

központjában, Blaha L. u. l.
sz. Érdeklődni a helyszínen,
vagy a 386-262-es telefonon.

• Kedvező áron eladó Gyoma
endrőd, Vásártéri-Itp. 3I.
B/ll. sz: alatti lakás.

• Budapesten 1 fő diáklánynak
albérleti szoba kiadó. 06
1/2~0-4807.

• Érettségizettek, fIgyeleml
Pénzintézet részére munka
társakat kerések. Telefon:
Körösladány 479, Molnár la
jos.

• Gyomaendrődön, a Német
zugi soron 1015 m2-es kert
eladó. Érdeklődni Gyoma
endrőd, Ady E. u. 18. sz.
alatt, vagy a 386-152-es tele
fonon..

• Az új piactéren butik olcsón
eladó. Tel.: 06-30/551-295.
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Cipészek, bördíszmüvesekl
A Turul Cipő megnyitotta

bőr- és cipőkellék-szaküzletét

a Gyomaendrőd (Endrőd), Apponyi u, 14. sz. alatt
(a volt Vas-műszakiboltban).

Kaphatók:
bőrök, műbőrök,bélések, csatok, díszek stb,

OLCSÓ ÁRAKKAL UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL
VÁRJUK KEDVES VÁS.Á.RLÓINKAT.

, l

rHERMA'.";:~/)(--------- "" "-, ./ -
EPITOIPARI SZÖVETKEZET '.,,_.,-
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 3. TIF: 66/386-614, 386-226
- Fenyőgerenda, fenyő fűrészáru kapható.
- TetőSzerkezet faanyagára megrendelést felveszünk.
- Fehér, világos tölgy, fenyő laminátos bútorlap eladó,

~ igény szerint méretre vágjuk, élfóliázzuk.
- Osztályozott adalékanyagból bármilyen betonkeveréket

előá/lítunk.

KUTYATULAJPONOSOK,
FIGYELEMI

Már jó előre felhívjuk városunk lakosságá
nak figyeimét arra, hogy október 20:-tól kó
bor kutyák befogását tartjuk. Kérjük az érin
tetteket, az ebtartókat, hogy kutyáikat tart
sák ezentúl megkötve, elzárva!

.,

'U TI'

~
~
'UR'

Keresse fel Gyomaendrőd

legnagyobb használtruha

kereskedését, .

a TUTI-TURl-t,
ahol most óriási kolleciónkból

akciós áron válogathat.

Címünk: Fő u. 230.

74 Ft
99 Ft

~
.....
~:t

. '.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

- GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉG-

- VAGYON-
-LAKÁs-

- ÉLET-, BALESET-
- BETEGSÉGBIITosíTÁSOK

ÜGYFÉLFOGAOÁS:
HÉTFŐ-PÉNTEK DE. 8-l l-IG, DU. 14-17-IG.

CíM: GYOMAENDRŐD, FŐ U. 101.
TELEFON: 06-66/386-673, 06-30/458-218,

06-20/236-415

BESENYSZEGI
ABC-VEL SZEMBENP~

Fürdőruha-vásár
a fehérneműboltban, a STOP butiksoron

Női egyré$zes és kétrészes
fiirdőruhák egységesen 1000 Ft

Férfifiirdőnadrág 500 Ft
Lányka fiirdőalsó 400 Ft
Lánykafiirdóiuha 500 Ft

Továbbá meUtartók, topok 50"ÁJ engedménnyel

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÖlMAT.

Gyomaendrőd,Bajcsy 45.
Nyitva: hétfőtőlpéntekig 9-12,14-16, szombaton 9-12

Akció!
Coca-Cola család termékei l,5/íter
Pepsi család 2 liter

~ Élelmiszer-áruház,'
Pásztor J. út 35/2. sz.

I~ Élelmiszer-áruház
Szeptember l-jétől törzsvásárlói kártya váltható!
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Igazi ünnepséget·érdemelt
A világ első - Daimler 1885-ös - fából és bronz
ból készült motorkerékpárjának hű másolatát
készítette el Sóczó Elek és Sóczó Attila.

Az ünnepélyes üzembe helyezésre és múzeumi elhelyezésre
augusztus 20-ra eljött Németországból a dokumentációkkal és
tanácsokkal jó szolgálatot tevő mérnök is, Heinz Oppenlaen
der. (Az eredményes munka nélküle nem lett volna elképzelhe
tő). Fontos segítséget nyújtanak folyamatosan a Sóczó Múze
umnak még a'környékbőlszintén ez alkalomra összegyűlt ipa
rosok, abedolgozók.

Vetési Lajos esztergályos, Szabó István fényező, Katona Fe
renc fémöntő, Fodor Comp. In!. Bt., Virágh László címfestő 
Mezőtúr, Radar Rt. szemcseszórás - Törökszentmiklós, Nagy Ist
ván szíjgyártó - Kondoros, Dohányos András fényező - Csorvás,
Fülöp István géplakatos, Szabó Lajos gázszerelő,AndódiGyörgy
könyvkötő, Szmola Béla kovács, Mertz Zsolt karosszérialakatos,
Himmer Albert esztergályos, Szóczó Attila - Gyomaendrőd.

Dr. Frankó Károly szavai után Heinz Oppenlaender volt az,
aki az érdeklődők tömege előtt szertartásosan beindította a Da
imler másolatot és megtett nyergéb~nnéhány métert is a Hő

sök útján, ami valószínűlegsokáig az utolsó útja is lesz a "ráza
tónak", hiszen ezentúl a múzeumban fogadja a rá kíváncsiakat.

Roósz László, Heinz Oppenlaender, Sóczó Elek

A rendezvény támogatói:
Fő szponzor Aral Hungária Kft. Budapest, további: Raichle

Sport Kft., Bútoripari Szövetkezet, Corvo Bianco - Németh
Dezső, Balázs Dezső Lambéria - Gyomaendrőd, Minipol Kft. 
Békéscsaba, Fodor Comp. Inf. Bt. - Mezőtúr.

* * *
Alkalmunk volt Openlaender úrral beszélgetni - Roósz Lász

ló tolmácsolásával.
- Hogyan értékeli Sóczóék tevékenységét, mivel múzeumu

kat létrehozták?
- Egyedülálló, különleges és nagyon szépre sikerült. Tizenöt

év alatt szinte lehetetlen munkának tűnik ekkora anyagot összeál
lítani. Amotorbiciklik őrültjének kell ehhez egy kicsit lenni....

- Miért segített az elsőmotorkerékpár másolatának elkészí
tésében?

- Én is foglalkozom ősmotorok restaurálásával. Mikor meg
ismertem videóról és képekről a gyomai motormúzeumot, el
határoztam, hogy nekem is hozzá kell járulnom, valahogy se-

Már pöfög...

gítenem kell Sóczóék munkáját, mert ez a múzeum megérdem
li. Úgy döntöttem, hogy itt a helye a világ első motorjának is.
Az együttműködés és a sok munka eredményt hozott, mint azt
láthattuk ma. A 0,5 lóerős, 65 oktánszámos tisztítóbenzinnel
működő motor beindult és működött is.

- Most min dolgozik?
- Technikai eszközöket, motorokat felvágok és működőképes

állapotban, munka közben láthatóvá teszem őket. Szemléltető

eszközöket csinálok belőlük tulajdonképpen. Most a Porsche
gyárnak a legújabb boxer motorját vágtam így fel, valamint a
Porsche egyik új modelljét, szemléltető karosszériáját, úgy is _
mondhatnám, csontvázmodelljét készítettem el kiállítási darab"
nak. Az építéskor felhasználunk plexiüveget is, hogy láthatók
legyenek az egyébként takart részek. A hannoveri vásárra egy
városi és egy országúti buszt készítek, aminek lényeges elemét,
a földtől 30 cm-re lévő keréktengelyét kellláthatóvá tenni.

- Volt-e már Magyarországon?
- Nem, ez az első alkalom. Számomra legmegkapóbb a puszta-

ság, vagyis a sík vidék. Az is érdekes élmény, hogy itt a városok tá
volabb fekszenek egymástól, mint nálunk Baden-Würtenbergben.

- .Blró -

Hirdetmény
Apolgármesteri hivatal értesíti a tisztelt adófizető polgárokat,

hogy az 1996. évi helyi adók és a gépjármúadó második félévi
részletét szeptember hó IS-ig fizethetik be késedelmipótlék-men
tesen. Abefizetéshez szükséges csekkeket megtaláIják a jelenleg
postázás alatt lévő adóívek mellékleteként, illetve beszerezhetik
a polgármesteri hivatalnál vagy a hivatal kirendeltségén.

Kéri a polgármesteri hivatal az érintett adózókat, hogy fenti
fizetési határidőt a saját érdekükben szíveskedjenek betartani,
ugyanis későbbi fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetniük.
Akésedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese.

A helyi adóval, illetve a gépjárműadóval kapcsolatos problé
máikkal keressék fel a hivatal adócsoportját, ahol az ügyintézők

készséggel adnak felvilágosítást, illetve segítséget a problémák
megoldásához.
Gyomaendrőd, 1996. augusztus hó 28.

Polgármesteri hivatal
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Lassan véget ér a nyár... elkezdődik a sak
kozóknál a csapatbajnokság. De nézzük, mi
is történt az elmúlt egy hónapban a telepü
lési sakkéletben!

Több olyan eseményről is be tudok szá
molni, amit örömmel osztok meg a kedves
olvasókkal. Nézzük sorjában:

Fekete Albert sikere, avagy véget ért
a III. Szt. István Király kupa

nemzetközi sakkverseny
1996. augusztus 10-18. között harmadik

alkalommal rendezték meg ci hagyománytisz- "
telő nemzetközi sakkversenyt Szarvason. Az
A, B és C csoportban közel 120 versenyző

mérte össze tudását és "erejét", hogy eldönt
sék, ki írja be a nevét az utók0r számára. A
fantasztikus verseny győztese az orosz And
rej Purtov lett, fél ponttal mögötte a német
Andreas Kindereich végzett. Atovábbi helye
ken román, jugoszláv, német és orosz ver
senyző osztozott. Elnézést kérek, ha most
nem az ő sikeruket dicsőítem, hiszen szakosz
tályunk hat sportolója is részt vett ezen a: ke
mény tornán, s azt hiszem, Fekete Albert dé
vaványiU versenyz6sikere példaértékű, hiszen
a 7. helyen végzett 6 ponttal. Ezzel a helye
zéssei a legjobb magyar versenyző lett. Bár
anyagi előnye nincs, de mindenképpen óriá
si erkölcsi érték. Csomós Roland sporttársun
kat is gratuláció illeti meg, hiszen szintén 6
pontot ,teljesített, de rosszabb Buhholtz
pontszámitással csúszott l'é a 10. helyre. ,

Nagy öröm ez a szakosztá\yunk életében.
Az első 10 versenyző között 3 magyar vég
zett, s ebbő] kettő a GYDSE tagja!

Radics László és Bárdos István most sem
maradt el egymástól, 5-5 pontot gyűjtöttek
össze. Személyem - 7 döntetlennel, valamint
2 vereséggel - 3 1/2 pontot szerzett.

A B csoportban is volt érdekeltségünk, a
gyomaendrődi Putnoki Szilárd sporttársunk
5 ponttal a 10. helyezést érte el.

Összefoglalva: nagyon jó felkészülést je
" lentett ez a 9 napos verseny sporttársaink-

GYOMAENDRŐDIHíRADÓ

nak az októberben induló csapatbajnokság
ra. A csapatunk tagjainak gratulálunk, kívá
nom, hogy egyéni versenyeken továbbra is
hasonlóan szép eredményeket érjenek el, ez-

. zel terjesztve a Gyo.maendrőd - Dévaványa
SE sakkszakosztályának hírnevét.

Csapatbajnokság 1996/97
Örömmel tájékoztatom a sakkszeretőket,

hogya Békés megyei csapatbajnokság 1996.
október 12-én de. 9 órától veszi kezdetét. A
sorsolás még nem történt meg, bízom ben
ne, hogy az első fordulót hazai körülmények
között vívjuk. Ahazai fordulókra Dévaványán
a művelődési házban kerül sor. Minden ér
deklődőt szeretettel várunk mérkőzéseink

re, hiszen belépődíj nincs.
Amennyiben az első fordulót itthon játssza

a csapat, úgy a következő csapat-összeállítást
tervezem:

l. Berebora Ferenc (2400) 2. Emődi Gyu
la (2390) 3. Fekete Albert (2265) 4. Csomós
Roland (2185) 5. Polyák István (2105) 6. Ja
kus József (1984) 7. Marsovszki András
(2078) 8. Tóth Attila (2120) 9. Szalai Mihály
(2049) 10. Uhrin Viktor (1959) ll. Putnoki
Szilárd (1906) 12. Bíró Péter (1603).

Két nemzetközi mester
a GYDSE színeiben!

További jó hír, hogy csapatunk új játékos
saI erősödött. Azt hiszem, nem is akárkivel,
Berebora Ferenc nemzetközi mesterrel. Élő
pontszáma: 2400. Ferenc 30 éves, szolnoki
lakos. Játszik Németországban, Horvát-'
országban, Spanyolországban, az OB I1B-s
Szolnok csapatában, valamint most már a
GYDSE színeiben is. Hogy miért vállalta
ilyen kis településen a játékot? Örülők neki,
nem pénzért... barátságért.
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Acsapatunk második táblása Emődi Gyu
la nemzetközi mester. Élő; 2390. A hármas
számú játékos Fekete Albert lesz. Élő: 2165.
Úgy érzem, ilyen felállással csak az l. hely az
elfogadható eredmény a bajnokságban,
hiszen két nemzetközi mestert egyik csapat
sem tud felmutatni ... bár vegyük figyelem~

be, hogy Békés és Szolnok megyében nincs
is több, csak ők ketten!!!

II. Herter József nyílt, egyéni,
országos sakkemlékverseny

Gyomaendrődön

1996. szeptember 13-14-15-21-22

Második alkalommal rendezi meg Gyoma
endrődön szakosztályunk a Herter József em
lékversenyt, mellyeI köszönetet mondunk és
emléket állítunk pár éwe! ezelőtt elhunyt
sporttársunknak.

Mivel ilyen nagyszabású (5 napos) verseny
re még nem volt példa a településen, nagy iz
galommal várjuk, hogy az országban hány
sportbarát mozdul meg kezdeményezésünk
re. Jó jel, hogy 3 héttel a verseny előtt már
megindultak a nevezések: Pécs, Budapest,
Martfú, Mezőtúr és Szolnok város sakkbará
tai jelezték érkezésüket.

Szakosztályunk sportolóinak a versenyre
nevezési díjat nem kell fizetni.

Végül köszonetet mondok azoknak a tá
mogatóknak, akik lehetőséget adnak anyagi
hozzájárulásukkal csapatunk céljainak meg
valósításában: Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata, Dévaványa Nagyközség Önkor
mányzata;

Gyomaendrődről: Szilvia Panzió, Pavilon
Fogadó, ZsortÁruház, Lionne Shop és a Kő

rösi Halászszövetkezet
Dévaványáról: dr. Szilágyi István gyógysze

rész vállalkozó, Fitowerk Kft., Szalay Kft. -'
Dévaványa, Fagyöngy Áruház, Göblyös Ist
ván és neje vállalkozók, művelődési ház

"'
Tóth Péter szakosztályvezetö

Tár adaimi "munka?
-INKÁBBASÁR!

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat augusztus 16-i üléséről

Részt vettek Dógi János, Dógi Józsefné, nák a kisebbségi önkormányzat pénzét, mi-
Rácz Imre, a polgármesteri hivatal részé- vel ez szerintük őket illeti. Ez természete-
ről dr. Frankó Károly polgármester, Me- sen nem járható út. Emellett bosszantónak
gyeri László aljegyző, KurillaJánoscso- és lehetetlen állapotnak tartják azt is, hogy
portvezető. A Kossuth tér rendezési mun- - a Cigány Kisebbségi Önkormányzat földjé-
káiról, a Halász, Vadász utcák környékének ről a terület határait jelző karókat eltüntet-
alakításáról volt szó. Beszéltek arról is, ték. Panaszkodnak azért is, hogya Fűzfás-

hogy a járdaépítést társadalmi munkában zugban lévő kukorica táblájukon illetékte-
nem akarják vállalni a környéken lakók - lenek letarolták a termény egy részét, vala-
egy kivétellel - saját környezetük minősé- mint lopkodják azt.
gi javítására... Lehetségesnek tartják azt, hogy a Béke

Félreértések vannak a cigányság körében Tsz földjeiből még 10 hektárnyit a cigány
abban is - mint Dági János elmondta -, kisebbségi önkormányzatnak juttatnak.
hogy többen szeretnék, ha inkább kioszta- B.

, .

A 2. Sz. Altalános
Iskola majorette
csoportja köszöni

a támogatást!
- A polgármesteri hivatal képviselői

-' 2. Sz. Általános Iskola vezetősége

- Turul Cipő

- Fülöp István vállalkozó

- Kner Nyomda Rt.
- Tari Sándor vállalkozó

- Tímár Ernő vállalkozó

- Balázs Lambéria

- A majorette-Iányok szülei

-Trinom Gmk



14 GYOMAENDRŐDIHíRADÓ 1996. SZEPTEMBER

A MEGYEli. OSZTÁLY ŐSZI SZEZONJÁNAK SORSOLÁSA 1996.

FORDULÓ HÓNAP NAP IDŐPONT MÉRKŐZŐ CSAPATOK EREDMÉNY

l. 08. 10. 17.00 Barátság-Kamut

08. 10. 17.00 Mezőhegyes-GyomaFC

2. 08. 17. 17.00 Gyoma FC-Mezőkovácsháza

08. 17. 17.00 Békéscsaba MÁV-Barátság

3. 08.- 20. 17.00 Barátság-Elek

08. 28. 17.00 Csorvás-Gyoma FC

4. 08. 24. 17.0Q Gyoma FC-Battonya

08. 24. 17.00 Doboz-Barátság

5. 08. 3l. 17.00 Barátság-OMTK

09. Ol. 16.30 Medgyesegyháza-Gyoma FC

6. 09. 07. 16.30 Gyoma FC-Füzesgyarmat

09. 07. 16.30 Szeghalom-Barátság' .
7. 09. 14. 16.30 Barátság-Csabacsűd

09. 15. 16.30 Nagyszénás-Gyoma FC

8. 09. 2l. 16.00 Gyoma FC-Sarkad

09. 2l. 16.00 Jamina-Barátság

9. 09. 28. 16.00 Barátság-Gyoma FC

10. 10. 05. 15.00 Mezőhegyes-Barátság

10. 05. 15.00 Gyoma FC-Békéscsaba MÁV

ll. 10. 12. 15.00 Barátság- Mezők9vácsháza

10. 13. 15.00 Elek- Gyoma FC -
12. 10. 19. .14.30 Gyoma FC-Doboz

10. 20. 14.30 Csorvás-Barátság

13. 10. 23. 14.30 Barátság-Battonya

10. 23. 14.30 OMTK-Gyoma FC

14. 10. 26. 13.30 Gyoma FC-Szeghalom

10. 27. 13.30 Medgyesegyháza-Barátság

. 15. ll. 02. 13.00 Barátság- Füzesgyarmat .
ll. 03. 13.00 Csabacsűd-GyomaFC

16. ll. 09. 13.00 Gyoma FC-Jamina

ll. 10. 13.00 Nagyszénás-Barátság

17. ll. 16. 13.00 Barátság-Sarkad

ll. 17. 13.00 Kamut-Gyoma FC

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Sóczó Béla és Bacsa Erika

leánya Franciska, Károlyi László és
Gyurcsán Marianna leánya Kitti

Házasságkötés: Sebők Zsolt és Zsombok
Andrea, Bányai Zoltán és Tóth Erzsébet,
Weigert László és Gubucz Edit, Czmarkó
Béla és Buzás Andrea, Sztankó Zoltán és
Farkas Krisztina, Salánki Zoltán és Csoma
Beáta, Kruchió Attila és Hunya Adrienn

Akik eltávoztak közülünk: Kis János 94,
Gyuricza Zoltán 68, Szalóki József 87, So
czó István 27, Nagy Endre Sándorné Lu
kács Eszter 85, Mayer Lajos 47, Dina Pál
né Kafka Erzsébet 84, Weigert Mihály 76,
Szűcs Sándor 71, Fekécs Etelka 91, Hor
nok Lajosné Homok Irén 73, Csiszár Jenő
Jánosné 71, Sinyi József 81 éves korában

AKatona József Városi Művelődési
Központ programajánlata

Szeptember 6. 17 óra
Városi Művészeti és Zeneiskola évnyitója

Szeptember 22.18 órától
Fellegi Adám músora.

Október·4. 10 óra
Pán Péter címmel gyermekmúsor a budapesti
Jibraki S~ínpad elóadásában

Október 5.
Körzeti Kertbarátkör baráti találkozója

Október 8. 18 óra: Los Andinos-koncert.

Elhunyt Vatai Albert,
a gyomai labdarúgóélet volt játéko
sa, a csapat néhai edzője. Élt 82 ével.
Szeretettel gondolnak rá barátai és
még életben lévő játékostársai.

A kábeltévéról...
Alegújabb hír az, hogy városunk22

további településsel sorban áll az en-
o gedélyezésért. Ennek birtokában in
. dulhat a szerelés, amit Rozgonyi úr, a

Tele-Coop Kft. képviselője szeptem
ber-október idejére tesz.

Hibás területfelmérés?
A volt Béke Tsz földrendező bizottsága

lemondta megbízását további kimérendő
földek hiányában. Az ezzel kapcsolatos dol
gok, problémák ezentúl az FM-hivatalhoz
tartoznak. Szakálos Tibor, a bizottság volt
elnöke elmondta, hogy az augusztus 13-i
gyűlésen mintegy 120 ember értett egyet
a döntéssel.
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"Majdnem olyan nagy vagyok. .. "

A Katona József Művelődési
Központ rendezésében má
sodszorra zajlott le az augusz
tus 20-i ünnepség és a kísérő

programok sora a város geoló
giai közepén, az ipari és a kato
likus iskolák, valamint az Októ
ber 6.-ltp. között 19-én. Délelőtt
10 órától kezdve jóval éjfél után
fejeződöttbe a egész napos, sok
embert vonzó esemény.

Augusztus 20.
19-én

Kellemes sörzene külhonból

A Kenyérszentelés Lovagi tomászok

Egyperces gyászszünettel kezdődött az augusztus 29-i testüle
ti ülés dr. Haiman György emlékére. Közel 50 napirendi pont,
közte zárt ülésen tárgyalandó is, alkotta a vita anyagát. Néhányat
kiragadtunk ezekből.

• Elfogadta a t. Testület a Békés Megyei Munkaügyi Központ
Gyomaendrődrevonatkozó munkaerő-piaci helyzetjelentését. Eb
ből többek között kiderült, hogya regisztrált munkanélküliek kö
zel felét a szakmunkások teszik ki. Aférfiak 63%-ot, 37%-ot a nők

képviselnek. 53%-ukjövedelempótló támogatásban részesü!. Bé
kés megyében és városunkban a regisztrált munkanélküliek
létszámának csökkenése az országos szint alatt maradt. 1995 ja
nuárjában 2671 fő, októberre 1850 főre csökkent.

• Egy tartózkodással elfogadták a helyi népszavazás és népi kez
deményezés feltételeiről és eljárási rendjéről szóló rendeletter
vezetet, ami az 1992-es helyi rendelet újbóli szabályozása.

• 2 tartózkodással fogadták el a személyes gondoskodást nyúj
tó szociális ellátásokról, térítési díjakról szóló rendeletet.

• Aparkfenntartási szakfeladatokra a költségvetésben összesen
egymillió forintot csoportosítsanak át az elfogadott határozati ja
vaslat szerint.

• Ne lehessen különböző segélyekben részesíteni azt, akinek
köztartozása van.

• AVásártéri-Itp.-i bölcsőde/óvoda előtt leállósáv létesítését ter
vezik. Erre 97-ben 200 OOO Ft-ot biztosítanak.

• Pályázatot nyújt be a testület középtávú fejlesztés keretében
túraútvonal és ezzel az idegenforgalom, a falusi turizmus fejlesz
tésére. A80%-os elnyerhető pályázati, 3 millió forint feletti összeg,
amelyhez a saját erő 50%-át a Körös-Maros Természetvédelmi
Igazgatóság biztosítja. Közhasznú munkásokat is foglalkoztatná
nak ebben. A terv kidolgozását a Thermál-ber két lépésben vál
lalta. Az első idén szeptember 30-i határidővel történne, ami 500
ezer Ft kiadással jár. Ezt két ellenszavazattal elfogadták. Hason
ló arányban a Turisztikai marketingiroda létrehozásának javas
latát is, amelyre szintén pályázatot nyújtanak be.

Egy ellenszavazattal, egy tartózkodással elfogadták a vadász
társaságak területbérleti kéreimét. Ezt az új '97. február l-jétől

érvénybe lépő, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
új törvény indokolja. Érinti az önkormányzati tulajdonú terüle
teket és a három helyi vadásztársaságot.

A zárt ülés legfontosabb napirendi pontjairól a következőket

nyilatkozta dr. Frankó Károly:
Nagyobb ügy volt a strand pályáztatásával kapcsolatos feltéte

lek megvitatása. Óvatosnak kell ezzel lenni, a pályázók körét le
hetőleg előre ki kell válogatni. Lényeges volt még a patika köz
ponti vagyonrészvényeinek pályázati értékesítése, ami egyhan
gúlag a többet kínáló javára dőlt el. Az olyan ingatlanokat és rész
vényeket eladjuk, amelyek bevétele, osztaléka jelentéktelen. Ez
zel is a pénzügyi egyensúlyunkat kívánjuk megteremteni, amire
van reá!is esély ... !
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INGYENES
A CSEREBERE ÉS AZ

APRÓHIRDETÉS!
Kedves OlvasóI

Akövetkező számtól beindítjuk a Csere
bere CÍmű rovatunkat. Ehhez mindössze
annyi kell, hogy olvasóink meghirdessék a
Híradóban kisebb-nagyobb megunt, vagy
helyszűke miatt feleslegessé vált használa
ti, dísztárgyait, bármit, amit esetleg más
ra kívánnának cserélni. Leírnák ezt rövid,
lényegre törő apróhirdetésben - esetleg ár-,
értékmegjelöléssel, majd eljuttatják a Hír
adó szerkesztőségébe levélben, vagy sze
mélyesen. Amegjelenő Cserebere-hlrdetés
természetesen Ingyenes. Ezt követően lét
rejöhet a csereakció a két érdekelt fél kö
zött, ugyanis meg kell jelölni a hirdető CÍ
mét, ahová fordulhatnak a cserélni (csere
berélni) szándékozók. Cserélni lehet pél
dául: lakást, autót, hangszert, ruhát, szo
banövényt, festményt, szőnyeget, bútort,
bélyeget, képeslapot, könyvet, játékot, ba
baholmit, szerszámot, bármit... Indulhat a
Cserebere!

(Komolytalanok kíméljenek!)
Ingyenes ezután az apróhirdetés is.

Használja az alábbi szelvényt mindkét
esetben!
Gyomaendrődi Híradó szerkesrtősége

Gyomaendrőd, Szabadság tér l.
Telefon: 386-122, fax: 386-320.

~._---_.-.---------.--.- --.--- --_._---~
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• Augusztus 2-án jelentették, hogya Fő

úti trafik udvarából tejtermékeket vit
tek el.
• 3-ra virradóra betörtek a Gulyás-csár
·dába. Gázpalackot, cigarettákat, üdítő

ket, kávét loptak el, játékgépeket törtek
fel. A kár 35 ezer Ft.
• 4-én délután a Kondorosi úton bale
setet szenvedett egy utánfutóval közle
kedő Trabant. Az útszéli fának ütközött,
ennek következtében a vezető halálos,
utasa súlyos sebesülést szenvedett.
• 4-én éjszaka az új református szere
tetotthonba törtek be. Az alsó épület aj
tajáról a lakatot leverték és 40 üveg sa
vanyúságot vittek el hívatlan látogatók.
A látogatást néhány nap múlva megis
mételték, ekkor befőtteket, konzerveket
ragadtak magukhoz.
• A Hídfő utcai építkezésről locsoló
tömlőt, elektromos vezetéket loptak el.
A kár 50 ezer Ft.
• 7-én jelentették, hogya Torzsás-zug
ban az egyik hétvégi házban tettek láto
gatást enyveskezű látogatók. 4 horgász
botot, 1 csónakot kötöttek el. A kár 40
ezer Ft.
• A Fő úti tápboltba törtek be 7-én
éjszaka. 20 ezer forintnyi rongálást vé
geztek, az ellopott érték mintegy ezer
forint.
• 8-án hajnalban a szolgálatban lévő jár
őr az endrődi diszkont áruházban érte
tetten betörés közben és elfogta T. Z.
és D. S. gyomaendrődi lakosokat. Az el
járás ellenük folyamatban van.
• Éjszaka betörtek a siratói szivattyúház
udvarára. Onnan 22 db méhkaptárt vit
tek el az éber tolvajok, a kár 200 OOO Ft.
• ID-re virradóra több garázst törtek
fel az Október 6.-lakótelepen. Babetta
robogókat, hegyi bicikliket, autókból
rádiómagnókat, stb.-ket vittek el a tol
vajok.

Földhaszonbérleti árverés
Szeptember 16-án 9 órakor.

A Keslyú, Peres, Ugar, Szentmiklósi-zug,
Csejt, Susány-zug, Décsi-Pácskum,

Fazekas-zug hrsz.-ai megtekinthetők a
hivatal és a kirendeltség tábláján.

1996. SZEPTEMBER

• l2-énjelentették, hogy a MÁv sérel
méré Nagylapos és Mezőtúr között 204
méter, Gyoma és Nagylapos között 62
méter rézkábelt szereltek le és vittek el
a nyilván mobilis rablók.
• l4-én bejelentette az ÁFÉSZ, hogy
irodáiba betörtek. Kisebb mennyiségű

készpénz, nagyobb mennyiségű érték
papírt tulajdonítottak el.
• Egy súlyos sérültje lett az esetnek,
mikor egy Lada szgk. a 46. sz. közúton
Nagylapos és Gyomaendrőd között egy
valószínűleg kivilágítatlan lovas kocsi
ba futott l2-én hajnalban.
• A Kéri bőrdíszmű és elektromos üz
let kirakatát betörték, onnan 5 db vide
okazettát emeltek ki.
• IS-én hajnalban a moziba törtek be.
Az előtéri butikból ruhákat, ajándéktár
gyakat választottak k~magunknak az is
meretlen elkövetők. A kár 500 ezer Ft.

20-án délelőtt az endrődi templom ud
varából lezárt kerékpárokat kötöttek el.
• 21-én a Kner Nyomda Rt. Rákóczi ut
cai házából a betörők szerszámokat, fes
tékeket tulajdonítottak el, 49 ezer Ft ér
tékben.
• 21-re virradóra a téglagyár környéké
ről, két helyszínről 240 m drótot, kerí
tésdrótot göngyölítettek fel a szorgos
tolvajok, majd elporoszkáltak a zsákmá
nyukkal.
• A Kondorosi úton egy Ford szgk. az
árokba fordult. Abaleset következtében
a bent ülő gyermekek sérültek meg.
.27-én éjszaka a Dan-zugból 0,5 m3 fe
nyőpallót zsákmányoltak az elkövetők.

• 27-én éjszaka, kihasználva a majd
nem teliholdat, ismeretlen elkövetők

betörtek a Holdfény söröz6be rácsle
feszítés módszerével. Rádiós magnót, ci
garettákat emeltek el, valamint feltör
ték és könnyítették a játékautomata per
selyét.

Az Állami Nyomda Rt.
A MILLECENTENÁRIUM

alkalmából bemutatja
KÖZEL MÁSFÉL ÉVSZÁZADOS

TÖRTÉNETÉT.
Akiállítás melltekinthetó 1996. szeptember
4. - október 4-ig, a Kossuth u. 16. sz. alatt.
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Dr. Katona
Piroska
összegzése

5. oldal

A tartalomból:
JAPÁN VENDÉGEK

6, oldal

ADoMÁNYozó ATYA
4. oldal

AZ OLTÁRKÉP LEÍRÁSA
4. oldal

ÁRVERÉS VOLT
7. oldal

DIÁKLÉTSZÁMOK
3. oldal

RADON, AZ ELLENSÉG
ll. oldal

A JUDo HÍREI
15. oldal

APRÓHIRDETÉSEK
13. oldal

II. HERTER J.-EMLÉKVER
SENY EREDMÉNYEI

10. oldal

OKTÓBER 23-1 ÜNNEPSÉGEK
3. oldal

Hom Gábor
iskolaügyekre válaszol

3. oldal

14. oldal

A 90 napos
közhasznúak
is emberek

Szidják
a polgár
mestert,
de a
segély
jól jön

, Új HELYI '
BUSZMENETREND

7. oldal
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..... Nem lehet ','
elég korán kezdeni .'

6.oldal .

GYOMA VÁROS
TÖRTÉNETE

TESTÜLETI
.ÜLÉSEKRŐL

13-15. oldal

.. "
A SZULOOTTHON

HALÁLA
16. oldal

Cs. Szabó István sorozata
9. oldal
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Van egy törvény, ami lehetővé teszi azt,
hogy mindazok, akik nem teljesítettek 90
nap közhasznú munkát az önkormányzat
szervezésében, azok el fogják veszíteni ja
nuár l-jétől eddigi támogatásukat és ebből

végképp kiesnek.
Arra kérem őket, hogy ne a polgármes

terben lássák az "ellenséget". E szomorú
helyzetben örüljenek, hogy tudunk nekik
- igaz, nem mindig kellemes - munkát biz
tosítani, de ezután még két évig kaphatják
a jövedelempótló támogatásukat.

Adományozó
ARómában élő Prokop Péter (1919.,

, Kalocsa) pap, festőművész és író állan
dó kiállításának megnyitóját ünnepi
szentmise előzte meg a Gyomaendrő

di Katolikus Ált. Iskola kápolnájában
(szept. 24.).

Magyarországon 1978 óta évente
több kiállításon is részt vesz műveivel ~

szerte az országban.
Külföldön is megtekinthetők állan

dó kiállításai: Róma, Prima Porta, Fo
ligno, Grossetto, Portugália-Fatime...

1983-ban első könyve Keresztúton
címmel jelent meg, azóta 12 készült el,
ez évben a Pukkanó Buborék...

Állandó, önálló kiállításai a világon
több helyen, még Ausztráliában, USA-

I· ban is vannak.
• 1957-ben sikerült disszidálnia Rómá-
; ba, ott a festőakadémián diplomázott. i
~ Eddig 8000 képet festett, közben ~I sokféle technikával próbálkozott. Most '

36 képét adományozta a hamarosan
~ Szent Gellért püspökről nevet kapó is
, kolának.
~:..:-=.,:,;."~~"",,,.,.,..,...% '~Y'~;;:;x;.;z.::'",' =-=,"",="~~~;;,;.;;;;;~:~:=.;..~

Ha annyi pénzt biztosítanak, amennyivel
követni lehet az inflációt és az árváltozáso
kat, akkor meggyőződésem, hogya testü
let nem fog adókat emelni.

- A helyi egészségügy átszervezése nem
fog aváros betegellátásában zavarokat, ne
tán hiányt okozni (gondolok itt aszülőott

hon megszüntetésére)?
- Meggyőződésem, hogy nem, sőt azzal,

hogy feláldozódik a szülőotthon, helyén
jobban működő, szebb szakorvosi rendelők
jönnek majd létre, ugyanígy a tüdőgondo

zó épületében.
Mindezt persze nem önként és dalolva

tesszük, ugyanis nincs rá évente 15 millió
forintunk. Így azonban a működésük

olcsóbb lesz egy helyen. Alakosságnak majd
meg kell tanulnia, hogy ezután máshová
kell jámi, ahol bizonyára jobb ellátásban
fog részesülni.

- Apolgárőrség adottságaihoz képest jól
látja el feladatát. A közbiztonság érdeké
ben indokolt lenne támogatásuk. ..

- Senki nem vitatja a polgárőrség jelentő

ségét, fontosságát. Egy dolog van, ami eddig
is beleszólt abba, hogy nem megfelelően tá
mogattuk, ez a pénz szűkössége. Jövőre, ha
anyagi lehetőségünk megengedi, akkor lé
nyegesen több pénzre lesznek érdemesek.

Nem lehet elvárni, hogy társadalmi mun
kában csinálják ezt, hiszen alapvető feladat,
hogy működjenek.

- Utóbbi találkozói?
- Főleg művészekkel találkoztam. Pro-

kop Péterrel, aki jelentős ajándékot adott a
városnak, az egyházi iskolának.

Fellegi Ádám nálam is megfordult, mint
régi ismerős. Szomorúan kellett megálla
pítanom, hogy koncertjén Gyoma és End
rőd lakossága még 100 embert sem tudott
felmutatni. Ahol csak ennyien (60) jelen
nek meg egy igazi nagy kvalitású művész

előadásán, akkor megkérdezném, hogy hol
van a 200-nál több pedagógus, a 30 orvos,
az elit értelmiségi, aki annak hiszi és tartja
magát...? Ráadásul az időjárás is ennek ked
vezett. A pedagógusok felelősségére apel
lálnék! Úgy gondolom, ha ők nem mutat
nak példát, kíváncsiságot, érdeklődést a ko
molyzene iránt, akkor ki?

Részt vettem Békéscsabán a polgármes
teri fórumon, a II. Herter J.-emlékverse
nyen.

Információim vannak arról, hogy szidják
a polgármestert azért, mert dolgozni kell a
városban a munkanélkülieknek közhasznú
munkán. Nem sok pénzért, de többet kap
nak, mint a megszokott jövedelem pótló tá
mogatás.

MEGKÉRDEZTÜK
a polgármestert

2

- 24-én az ivóvíz ügyében milyen jelle
gű találkozó volt, kik vettek részt, és mi
volt az eredménye?

- Elsősorban szakmai jellegű megbeszé
lés volt. Különböző szakhatóságokkal pró
báljuk meggyőzni azoknak az újonnan
készült dokumentációknak a tükrében a
Környezetvédelmi Hivatalt, hogy az ivóvíz
ügyünk nem érinti alapjaiban a Körös-Ma
ros hordalékkúp ivóvízbázisát, ennek szak
mai problémáját. Koordinátor szerepet vál
laltunk abban, hogy a benyújtott címzett
támogatásnál egy második alternatívát is el
lehessen fogadtatni, mert van arra esély,
hogy az olcsóbb megoldásra talán hama
rabb bólint rá a Parlament.

Ha a drágább megoldást finanszírozzák,
akkor előfordulhat, hogy csak 2000-re lesz
itt a víz, ez pedig számomra elfogadhatat
lan. Maximum 2 év lehet a várakozás, amit
el lehet fogadni.

Az olcsóbb megoldás még azért is jó,
mert akkor Csárdaszállást is ráköthetik a
rendszerre.

- A gondozási központtal kapcsolatos
vizsgálat az előző lapzárta idején folyt. Mi
lyen eredménnyel zárult?

.:: Két szakértő - egy jelenleg jól műkö
dő szociális otthon vezetője és gazdasági
szakembere - tanulmányozta egy hétig a
mi rendszerünket. Úgy ítélem meg, hogy
eredményes volt. Amit ők hibaként, javíta
ni való feladatként határoztak meg, azzal
én teljesen egyetértek.

Az a véleményem úgy polgármesternek,
mint orvosnak,hogy azok a szakmai meg
állapítások igazak. Biztos, hogy az intéz
mény vezetője a testület mindenkori dön
tésének megfelelően végrehajt, de hiányo
lom az önállóságot. Legyenek saját gondo
latai, ötletei és ezeket hajtsa is végre annak
szellemében, ahogy a testület gondolkodik.

Felmerül a kérdés bennem még bizonyos
felelősségvállalásról is ...

- Akövetkező évi adótételek emelése me
gint csak egy lépcsőfok a lakosság elége
detlen hangulatának fokozására. Miért len
.ne szükséges az emelés?

- Atestület még nem döntött arról, hogy
emel adót, vagy sem. Ahivatal bizonyos al
ternatívákat dolgozott ki nem lényeges
emelésre. Követni kell az inflációt, az ára
kat. Nem tudunk mást tenni, mint próbál
kozni azzal, hogy növeljük abevételeinket.
Az állam nem fog annyi pénzt leadni,
amennyiből jól működhet aváros. Az eme
lés attól is függ, hogy a Parlament hogyan
dönt, milyen pénzügyi lehetőségekkel lát
ja el az önkormányzatokat.
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SAJÁT OKTATÁSI PROGRAM

A pénzt a gyerekre

HOL, MENNYIEN?
Isko/áink szeptemberi adatai (1996-97. tanév)

Az új tanév kezdetén általános és középiskoláinkban az alábbi diáklétszámokat találjuk.

Iskola l. osztályosok Iskolai létszám Tankönyvtámogatás
(évfolyamok/fő) (összesen fő) mértéke

2. Sz. Ált. Iskola 87 823 900 Ft/fő

Rózsahegyi K. 37 normál 570 22%..a bekerülési
Ált. Isk. 13 spec. tag. összegnek/fő

Katolikus Ált. Isk. 48 91 900 Ft/fő

Kner I. Gimnázium 296osztályos 303 900 Ft/fő

274osztályos
19 kereskedelmi

617. Sz. Ipari 13 cipőkészítő 305 tankönyv
Szakközépisk. 12 bőrdíszműves értékének

9 nőiruhakészítő arányában
15 bútorasztalos
Szakközép:
10 cipőgyártó

22 ruhagyártó

Bethlen G. Szakközép-, ált.
Mezőgazd. mezőg. szak 40
Szakközépisk. nappall szakmunkások 322 differenciált, szülői

szakkÖzépJsk.31 nyilatkozat alapján
4 éves gazda-

szakmunkás 31
kisállattenyésztő,feldolgozó

3 éves szakmunkás 29
l éves gazdaképző,

érettségi és szakmunkás-
bizonyítvány után 29

1956-199fi
·Az október 2].,1
ü....eplpro..... ·

Endrödön: 9"óraJ(orünnepi mise
akatolikus templomban; LatorcaiJá~ .
nósországgyÍÍlesi képvjselő,a KDNP
orsz~os Választmán)iának el~öke
ünnepi beszéde,kopjafaavatás....

Gyomán: 11 órakor zász\ófe\vo
nás a.? állami zászlónál, a 617. Sz.
Ipari Iskola műsora,koszoruzás.

BK

(információs hálózat kialakítására pl.). Ha
sonlóan 2%-ot regionális fejlesztésekre.

Kitért még a pedagógusok bérezésére,
az óraszámemelésekre is. A 18 órától 20
ra történő emelés csak a felső tagozatos és
középiskolai nevelőket érinti. Atörvény
kötelez ennek kompenzálására, amire
megvan a központi pénz. Mint elmondta,
az igazi bérezési megoldás egy önálló ta
nári bérezési tábla lenne, vagy a helyi szin
tű differenciálás biztosítása.

A Híradó kérdéseire a következőket vá
laszolta Horn Gábor.

- A megemelt óraszám bérezését ho
gyan oldják meg?

- Az állam garanciát vállalt az óraszám
emelésének bérezésére. A túlóra fedezete
eddig is megvolt, most tehát a felmérések ..
után majd a különbözetet kell biztosítani.
Erre van 2 milliárd Ft. A nyáron minden
híresztelés ellenére csak 1600 munkanél
küli pedagógus lett.

- Az iskola minden kötelező feladatát el
tudja majd látni - a finanszírozás bizto
sítja ezt?

- A törvény biztosítja, hogy az iskola el
tudja látni feladatát, ugyanúgy az önkor
mányzati törvény az önkormányzatokat is.
Amelyik nem, az az állam segítségét vehe- .
ti igénybe, összeomlásró! szó sem lehet.

- A bérfejlesztéseknél a tábla szerinti
kategória hogyan érvényesül?

- Született egy nagyon rossz alku '96 ta
vaszán, ami nem tisztázta, hogy kinek mi
a kötelessége.

A költségvetés + 5%-nyi bért felválIait,
de még mindig lóg a levegőben 4,5%, ami
nek sorsa nem tisztázott.

Hom Gábor tájékoztatója
ai programját elkészítse. Mit akar, hogyan
akarja azt és milyen feltételekkel. Ezzel át
láthatóvá válik az iskola. .

Afinanszírozásról összegezte, hogy ez
a modell három lényeges összetevőre

épül. Egyik a tényleges szektorsemleges
finanszírozás, amikor nem a fenntartót
vagy az iskolát támogatják, hanem a gye
reket.

A másik a normatív, fejkvótás finanszí
rozás. Ez pedig versenyhelyzetet jelent az
iskolák között, valamint nagyon rugalmas:
gyors változásokra gyorsan reagál. Kie
gészül még ez a rendszer kistelepülési ki
egészítő, bejáró, nemzetiségi, etnikai nor
matívával. Bizonyos programhoz kötődik:

napközis vagy a hátrányos helyzetűek után
járó normatívával. Új elem még a diákön
kormányzat, az iskolaszék és a diáksport
utáni kiegészítő normatíva.

Atörvényben kötelező tanári továbbkép
zésről is szó esik. Mindez a tanári munka
nélküliség leküzdésére. A közoktatás fej
lesztésére a költségvetés 2%-át fordítják

Horn Gábor országgyűlési képviselő, az
Országgyűlés oktatási bizottságának tagja
sajtótájikoztatót tartott sieptember 24-én
Békéscsabán a módosított közoktatási tör
vény kapcsán. Elmondta, hogy az SZDSZ
sikeresnek tartja az eddigi tevékenységét
a közoktatás területén. A '94-es választási
programban lefektetett elveket az új, mó
dosított törvény tükrözi.

Lefekteti a törvényes kereteket a nyitot
tabb és demokratikusabb iskolarendszer
megvalósításához.

A törvény létrehoz egy új intézményt, az
Országos Diákjogi Tanácsot, ami egyfajta
fellebbviteli lehetőségként is szolgál az is
kolai konfliktusok kezelésében.

Az iskolaszék létrehozása ezentúl nem
kötelező.

Az iskola valójában a helyi társadalom
szolgáltató egysége legyen, ahol a megren
delő nem az állam, nem a pedagógusszak
ma, hanem a szülői ház, a gyerek...

'96-tól 2 éve van minden magyar isko
lának ahhoz, hogy a saját helyi pedagógi-
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Az oltárképröl
(A GYOMAENDRÓDI SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÁPOLNÁJA). .

Szociális munkánk segítéséhez használt
ruháit, cipőit szívesen elfogadjuk.

Köszönettel:

Vöröskereszt területi szervezete!
Cím: Gyomaendrőd, Fő u. 2.
Hétfő-csütörtök 8-16 óráig.

Péntek 8-12 óráig.

A Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezete véradást szervez

a Katona József
Művelődési Központban

1996. október ll-én
és 18-án 8-12 óra között.

Anyakönyvi híradó
Újszülöttek: Adamik Tibor és Nagy Anikó

fia Bence, Rafael László és Kaidos Julianna fia
Péter, Bukva Lajos és Szabó Ildikó fia Gergő,

. Pólya István József és Tapodi Hajnalka fia Ist
ván, Lakatos Attila és Rácz Erzsébet fia Béla,

. Papp Gyula és Nagy Gizella fia Gergő Gyula
Ház~sságkötés: Szabó Mihály és Csapó

Anikó
Akik eltávoztak közülünk: Bótos Lajos Ist

ván 71, Pésó IIIésné Privóki Matild 88, Nagy
Elek 88, Vinkovics András 49, Juhász Sán
dorné Ágoston Katalin Julianna 46, Rácz
Sándor Ferenc 69, Giricz Imre 74, Roncsek
Mihály 84 éves korában

Tisztelt Lakosság!

Szeretettel várjuk ." --.]

minden új és régi véradónkat! I

.i

Ir~

II

nok és nagy vadász is volt. Halálát is ifjú
korában vadkanvadászaton lelte. Mély
vallásossága és aszkézise miatt szentté
avatták. A herceg fölött Gyomaendrőd
címere látható.

A középkép fölött a Szentháromság:
az Atyaisten alakja, kitárt karjain hor
dozva Krisztus keresztfáját, a corpust
mintegy elénk tárva. Feje fölött a Szent
lélek látható.

Az egész képet a gondolati-vallási-tör
téneti összefüggések rendszere szövi
egybe. A komponálás és a színek deko
rativitása pedig segíti a mű egységének
létrejöttét. Emellett a részletek is meg
figyelhetőek, de e részletek is alárendel
tek a kép egységének.

Budapest, 1996. szeptember 4.
Salamon György

depelő magyarokra. Kíséretében lovagol
Mór pécsi püspök, a költő, díszes bíbor
ornátusban, oldalán csatlósával.

A predella jobb oldali képe a püspök,
Gellért halálát jeleníti meg. A krónika
szerint Gellértet a Vata-féle pogányláza
dáskor, 1046. szeptember 24-én ölték
meg a lázadók. Gellért szekerét fölfordí
tották, a földön térdepelő és bántalma
zóira keresztet vető püspököt a Gellért
hegy egy sziklájáról a Dunába lökték, de
mivel alul még élt, ezért lándzsával át
döfték es fejét kővel szétzúzták.

Apredella fölött három kép van .. A kö
zépső a gyomaendrődi katolikus iskola
felajánlása Szűz Máriának. Ez a kép há

.rom j~lentésbeli és tartalmi részből áll
össze. Alul Gyomaendrőd mai lakói, tíz
valóságos személy, akik - a polgármes
ter vezetésével - átadják az iskolát. Kö
zépen Szent Gellért, a mártír csanádi
püspök, aki közvetíti a felajánlást a föl
ső-égi hatalom, Szűz-Mária felé. Tudjuk,
hogy Szent István Magyarországot Szűz
Máriának ajánlotta fel. így a jelenet egy
már hagyományos gesztust elevenít fel
a magyar ikonográfiában. Szűz Mária az
úgynevezett "köpenyes Mária" típusa, a
jóságát köpenye kiterjesztésével is kife
jéző anya megjelenítése. Ez a kép a kora
középkortól kezdve megjelenő donátor
képek családjába tartozik. A donátor (az
adományozó) itt az iskola épületének kis
makettjét tartja kezében.

A középkori művészetben a donátor
vagy adományozó az adományozott ké
pen portréként kisebb méretben, alul je
lent meg, vagy címerét festették a kép
re. A reneszánszkorban (1400-as évek
től) a donátor már olyan méretben je
lent meg a képen, mint a szentek vagy
a többi ábrázolt. Általában portréhűség
gel ábrázolták. Az itteni adományozó
kép követi ezt az ikonográfiai hagyo
mányt.

A középképtől balra Szent Gellértet
látjuk, a lándzsával és pásztorbottal, püs
pöki süveggel. A szent aszketikus alak,
a lándzsa mártír voltára emlékeztet. Fel
felé mutat, az ég - a szentek lakóhelye
- és egyben a Szent Korona, Magyar
ország legfőbb méltósága felé.

Aközépképtől jobora Szent Imre her
ceget látjuk, az aszketikus, gyötrődő if
jút, kezében a szűziességét jelképező li-'
liomokkal és oldalán a felövezett kard
dal, amelynek csak hegye látszik. A her
ceg - Szent István fia - testőrparancs-

Az ember alkotótevékenysége folya
mán, a művészet létrehozójaként a Te
remtő munkájához válik hasonlatossá.
Az istentisztelet, mivel Istennek csak a
legnemesebb dolgokat lehet felajánlani,
ezért válik szinte akaratlanul is a mű

vészetek gyűjteményévé, a templom pe
dig a művés-zetek tárházává, legnagyobb
befogadó héjazatától - az épülettől 
kezdve, a legkisebb használati, liturgi
kus tárgyig. Idetartozik természetesen a
templomi istentisztelet énekeitől, zené
jétől a költői művekig, és az iparmű

vészet, képzőművészet produktumáig
minden. Aművészet képes egyedül arra,
hogyahétköznapiból ünnepit varázsol
jon, áttételesen pedig, hogy az anyag (pl.
festék, vászon) legegyszerűbb megjele
nési formáját a művészi alkotás titokza
tos sorompóján áthúzva egyszeriben
szellemivé, magasrendű műalkotássá

avassa.
Ezt a titokzatos metamorfózist az egy

ház az evangélium szolgálatába állítot
ta a keresztény művészet évezredein át,
ezáltal a képek üdvrendje segítségével
szemlélhetjük Isten dicsőségét.

Az oltárképet a reneszánsz vezette be
a templomokban, amelyek nagyméretű

festmények - és rendszerint a templom
védőszentjével kapcsolatos tematikát
dolgoznak fel látványos, nagyszabású
formában.

Az itteni oltárkép egy egységként fog
ható fel, de hét darabból, egymással
összefüggő és jelentésében egymást erő
sítő és magyarázó képekből áll.
Gyomaendrőd a Szeged-Csanádi Püs

pökség területén fekszik, az első csaná
di püspök pedig Szent Gellért volt. Az ol
tárkép Szent Gellért élete és munkája
köré fűzi mondandóját. Szent Gellért
Szent István korában jött be Magyar
oszágra. Mór, Pécs tudós püspöke hív
ta be az eredetileg Jeruzsálembe, a
Szentföldre igyekvő velencei születésű

Gellértet. Gellért Velencében a Szent
György szigetén bencés szerzetes volt,
nagy tudású, szent életű és komoly, val
lásos férfi. Szent Gellértnek az országba
jövetelét az oltárkép predelláján (alul)
baloldalt láthatjuk. A predellán egy te
kercsen, melyet két angyal tart, kivetül
Gellért életének két sarokpontja..A be
jövetelen a háttérben az akkori Pécs ba
zilikájának tornyait látjuk, és az egysze
rű bencés rendi szerzetest, Gellértet,
amint áldását adja az elébe járuló és tér-
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Anyári megbetegedések közül nagyon
gyakoriak voltak a vírusfertőzések (has
menés, hányás), kötőhártya-gyulladás. Ez
utóbbiak egy részében a strand vize
játszott szerepet.

20 alkalommal derült ki, hogy szalmo
nellás fertőzéssel van dolga. Közülük ket
tő már a kontrollvizsgálat után negatív
vá vált. Alegtöbb viszont "ürítő" maradt,
vagyis székletükkel ürítették ezt a bakté
riumot, egyszersmind a fertőzés forrása
ivá is váltak. Itt azonban az ételfertőzés
a leggyakoribb. Atojás, tejtermékek, fel
vágottak, esetleg hűtőszekrényben tárolt
ételek veszélyesek, bár ezekben a kárte
vő a felmelegítés hatására - ha 80 fok °C-t
eléri - elpusztul.

Fontos a higiéniás szabályok betartása
a beteg környezetében. Aszalmonella egy
baktérium, amely a bélbe jutva fertőzést

vált ki. Ennek tünetei a lázas állapot, há
nyás, hasmenés, ami a kiszáradásig is el
juttathatja a beteget.

Avéráramba került alattomos baktéri
um túlél a szervezetben, mindenféle bel
ső szervet megtámadhat, gyulladást
okozhat. Régebben kórházak fertőzőosz

tályain kezelték ezeket a betegeket, de
manapság annyira elterjedtté vált ez a
kórokozó, hogyafertőzőosztályok nem
tudják már vállalni, csak a legsúlyosabb
betegeket.

Az ÁNTSZ közlése szerint az idén na
gyon magas volt a fertőzöttség a megyé
ben.

Vírusos enteritisek is előfordultak nagy
számban. Ez hasonló a szalmonellához,
de az akut időszak elmúlásával "ürítés"
nem marad vissza. Asót, vizet, cukrot pó
tolni kell a betegnél ilyenkor.

Egy skarlátos kapott kezelést, míg két
beteget veszettség ellen be nem oltott
kutya megharapott. Azért, mert ilyen eset
előfordult. fel kell hívni a lakosság figyeI
mét arra, hogy mindenki oltassa be ku
tyáját, de főleg azokat avárosszéli ebeket,
amelyek találkozhatnak kóbor állatokkal.
Ennek fontosságát be kellene látni min
den kutyatartónak.

A kullancsveszély, így a csípések szá
ma lényegesen nagyobb volt ez évben,
mint szokásos.

Lényeges tudni, hogyakullancsot mi
nél előbb ki kell venni a bőrből, pl.: egy
szemöldökcsipesszel. Nem nagy baj, ha a
feje leszakad, ugyanis bebizonyosodott,
hogy a mérgező, fertőző anyag a potro
hában van. Fontos tehát ezt eltávolítani.
Afejrész vagy kiszedhető, vagy a későb

biekben kilökődik.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Az idei nyár eseteinek összeg
.zésére kértük dr. Katona Pi
roska gyermekorvost.

Akullancs által terjesztett betegségek
ellen védőoltással lehet védekezni.

Sok otthoni és utcai baleset is történt,
halálos, hál' istennek, nem volt a körze
tében.

Gyakori volt még a hurutos megbete
gedés is. Valószínű a hűvös nyár miatt. A
megfázási hullám most is tart a náthától
a tüdőgyulladásig.

A
fertőző betegségek a higiénés
rendszabályok betartásával, figye
lemmel megakadályozhatók. Azon

ban csak védőoltás alkalmazható sok eset
ben. Ilyen pl.: a fertőző májgyulladás, dif
téria, influenza... Aszalmonella ellen saj- .
nos még nincs vakcina. Az újra támadó tbc
vészelyezteti a lakosságot, egyrészt az élet-
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viszonyok romlása miatt. Ezért megszigo
rították az oltási, védekezési rendet.

Az allergia terjedése is elért bennün
ket. Itt is legfontosabb a megelőzés.

Aporos, virágporos területek kerülésé
vel, vagy például a parlagfű eltávolításá
val, eg)'~rűen a gyomok irtásával. Eb
ben kicsit többet kellene tennie a gyoma
endrődi lakosoknak.

Összefogással az..irtásért! Ne hagyjuk
gyomosodni a kertet, az udvart, a ház
környékét, utcákban a gödrök, árkok
partját! Ez pénzbe se kerül, csak kis oda
figyelést igényeIne...

E csecsemő-kisdedkori allergiás beteg
ségekjó része megelőzhető a gyermekek
helyes táplálásával, az anyatejes táplálás
propagálásával. .

D
r. Katona Piroska beszámolt arról
is, hogy fokozatosan fejlesztheti
rendelőjét pályázaton nyert össze

gekből. Különböző fontos szűrővizsgála

tokat képes ezentúl végezni.
AREFLOTRON 4-es műszerrel példá

ul a vér 18 paraméterét lehet meghatá
rozni. Érelmeszesedés, magas vérnyo
más, a szív-érrendszeri betegségek meg
előzésére.

. A Szívügy Alapítvány pályázatán egy
ún. 24 órás HOLTER EKG-vérnyomás
monitort nyert, számítógépes diagnosz
tizálásra. Ezzel tövábbi 200 beteg vizsgá
latára nyílik lehetőség.

Továbbá: az Egészségbiztosítási pályá
zat, a Népjóléti Minisztérium pályázata
és az MHB Egészséges Nemzetért Ala
pítvány pályázata említhető meg. Ez
utóbbi a 14. életévét betöltött fiatalem
berek anyagGseréjének szűrését támo
gatja.
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Japán vendégek
.Gyomaendrődön
Az előző '91-es szeminárium is sok

fontosat és újat eredményezett. Akkor
részben szerkezetpolitikai, gazdasági
kérdésekrőlvolt szó. AHalászati Szövet
kezetek Nemzetközi Szövetsége kong
resszusán elhatározták, hogya halászat
fejlesztési szemináriumot az idé~ Ma
gyarországon is megrendezik.

Ezeket Csoma Antal, a Gyomai Körö
si Halászati Szövetkezet elnöke, a Hal
termelők Országos Szövetségének elnö
ke, a nemzetközi szövetség halászati bi
zottságának alelnöke mondta. Ez utób
bi elnöke egy japán, a négy alelnök fran
cia, indiai, koreai és Csoma úr Gyomá
ról. Amagyarországi előadásokon 3 kül
földi és négy magyar előadó tartott előa
dást különféle szakmai témákban.

Két napot Budapesten töltöttek. Az
egynapos hajdúszoboszlói és gyomai ki
rándulás során azután megtekintették a
vendégek a Gyomai HTSZ halfeldolgozó
üzemet szept. 25-én.

A szeminárium célja a jövő lehetősé

geit, a talpon maradás esélyeit boncol
gatni, választ adni a kérdésekre - fűzte

hozzá Csoma úr.
Egyik nagy tanulság japán példán ke

resztül az, hogy a fejlődés útját csakis az .
állami támogatási rendszerek biztosít
hatják, helyes és megfelelő lobbizás mel
lett.

Szemléletváltozás szükséges abban is,
hogy a vezetőt ne a napi ügyek foglalják
le, hanem a hosszú távra való gondolko
dás, tervezés... Előre kell lépni és fejlesz
teni, állhat a gazdálkodás mottójául- fe
jezte be Csoma Antal.

-B·

ATŰZOLTÓSÁG
HÍREI

Aug. 30-án szalmakazal kapott
lángra Dévaványán. Mire odaértek
a tűzoltók, a kazal sajnos leégett.

Szept. 8. Egy vízbe fulladt sze
mélyt emeltek ki a ványai úti köz
úti hídnál.

22-én bejelentették, hogy Pere
sen egy tanya ég. Kiderült, hogy az
ablakon kihelyezett kályhacső füs
tölt...!

25-én a Mikes utca 16. sz. házá
nál belvizet szivattyúztak le.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Ma sem késő, sőt minél gyakrab
ban fel kell hívni a figyeimét úgy a
lakosságnak, mint az iIletékeseknek
arra, hogy az elvadult környezetrom-

. bolás korában milyen fontos (lenne)
a közös cselekvés a környezetvéde
lem, a környezetkímélés ügyében.
Nem később és nem hamarabb, mint
azonnal!

Az ETA-programban szerepel a Kö
rösök vidékének fejlesztése. (ETA
program = a flamand kormány által
finanszírozott terv, a flamand és a
magyar kormány közötti együttmű
ködés része, a környezetvédelem, a
turizmus és a mezőgazdaság fejlesz
tésére.)

A gyomaendrődi nagyszabású
összejövetelen ez év tavaszán elhang
zott többek között az alábbi lényeges
kijelentés is. (A fiatalkori nevelés
szükségességét kell hangsúlyozni és
megkezdeni - a szerk.)

A Gyomaszolg Kft. értesíti
a tisztelt lakosságot,

hogy az őszi lomtalanítást 1996.
október lS-én végzi. Felhívja a la
kosság figyelmét, hogy a földes
utak mellett lakók zsákba vagy kö
tegelve a legközelebbi szilárd bur
kolatú út mellé kirakni szívesked
jenek legkésőbb 1996. október 15
én 7.00 óráig. A lomtalanítás nem
terjed ki széna, szalma, kukori
caszár, trágya, építési törmelék
elszállítására.

A Gyomaszolg Kft. felhívja
a lakosság
és aközületek figyelmét,

hogy a burkolt utak esetén a sze
métgyűjtést kukás edényekben kell
hogy történjen, burkolatlan utak
nál műanyag zsákokbari kell kihe
Iyezni. A nem megfelelően tárolt
és gyűjtött (pl. ömlesztett) szeme
tet nem szállítjuk el.

1996. OKTÓBER

... Ahulladék/szemét kezeléséről re
gionális, összehangoltan kialakított
telepeknek kell gondoskodniuk. Be
kell vezetni a szelektív gyűjtési mó
dokat. Történjen meg megfelelő ter
vek alapján a hulladékvisszanyerése.
A lakosság érzékenységének, ébersé
gének növelése a szemétre vonatkozó
összes problematikában, és aktív rész
vétele szintén előfeltételea hulladék
termelődés elleni harcnak.

Tudatos nevelésnek kell indulni az
óvodai, általános iskolai szinten.

Magyarországnak fel kell vennie a
harcot ennek a növekvő gondnak a le
győzésére, amit már korán a fiatalok
tudatában kell táplálnI; mert a tl,idati
álalakulás nélkül I~nyeges javulás saj
nos nem várható. Helyi szinteken az
önkormányzatok feladata a megoldás.
Megelőzési kampányokkal szükség

lesz a hulladéktermelést is minimali
zálni.

,
Allásajánlatok

VIZsgázott kazánfűtő (Dévaványa) - l
fő, festő- és mázoló (Gyomaendrőd) - l
fő, állatgondozó (Gyomaendrőd) - l fő,

hegesztő (Dévaványa) - 10 fő, ács-állvá
nyozó (Budapest) - 2 fő, asztalos (Buda
pest) - 2Jő, szobafestő- és mázoló (Bu
dapest) 2 fő, kőműves (Budapest) - 2 fő,

villanyszerelő (Budapest) - 2 fő, területi
képviselő (Szeghalom) - 3 fő, varrónő

(Gyomaendrőd) - 10 fő, esztergályos
(Gyomaendrőd) '- l fő, pék (Gyomaend
rőd) - 2 fő, betanított cipész (Dévaványa) •
- 20 fő, ügyintéző (diploma szükséges)
(Dévaványa) - l fő, költségvetési ügyin
téző (Gyomaendrőd) l fő, élelmiszeripa
ri betanított munkás (Gyomaendrőd)
15 fő, autószerelő (Gyomaendrőd) -l fő.

Murphy bölcsességei
• A zs~nit arról lehet megismer

ni, hogy tépőzáras cipőt hord. (A
cipőfűzőt nem tQdná bekötni!)

• Kollégád imádja a munkát. Ké
pes egész nap ülni és nézni, aho
gyan dolgozol.
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HaszonbérletiHelyi járatú " "arveres
AUTÓBUSZ-MENETREND Megtörtént a keselyűsi, peresi, ugari,

Szent Miklós-zugi, csejti, susány-zug i,

Érvényes: 1996. szeptember 2-től
décsi-páskum!, fazekas-zugi földterüle-
tekre az 5 év időtartamra szóló haszon-

MUNKANAPOKON bérleti árverés szeptember 16-án a pol-
gármesteri hivatalban.

Öregszö!ö Déryné M. H. MÁv-án. Szabadság t. MÁv-án. Szabadság t. Déryné M. H. Öregszö!ö Kalapács alá került közel 260 ha. Meg-

5.25 5.30 5.40 5.45 5.55 6.00 6.10 6.15 ismételt árverés várható décsi-páskumi

5.55 6.05 6.10 6.20 6.25 6.35 földek esetében az egyik óvás, a másik
visszalépés miatt.

6.15 6.20 6.30 6.50 6.55 7.00 7.10 7.15 Néhány kiragadott licit kg/ak-ban a
+6.55H1.I.p 7.15 +7.20+Kisr: +7.30+lpdri 7.45 Décsi-Páskum területére, mivel ez volt

7.15 7.20 7.30 7.35 8.00 8.05 8.15 a legtöbb ez alkalommal: 20, 35, 36, 38,
8.15 8.25 8.30 8.50 8.55 9.05 41, 46. (20 kg/ha volt pl. 7,12 ak a
9.40 9.50 9.55 10.15 10.20 10.30 02284/19 hrsz.-on vagy a 02294/6 hrsz.-

10.50 11.00 11.05 11.30 11.35 11.45 ú 24,31 ak-á's terület. A 46 kg/ha a

11.50 12.00 12.05 12.35 12.40 12.50 02294/9 hrsz.-ú 186,68 ak-ás terület

13.00 13.05
volt.)

13.05 13.10 13.20 13.25 13.45 13.50 14.00 14.05 Sziasztok,+13.45+lpdri 13.55 14.00 +14.10+Kisr. +14.15+lpilri 14:25
14.05 14.10 14.20 14.25 15.00 15.05 15.15 15.20

kis kiránduló15.00 15.10 15.15 15.30 15.35 15.45
15.25 15.30 15.40 16.05 16.10 16.25 16.30

barátaink!16.10 16.20 16.25 +16.30+Kisr. +16.35Hl.1.p 16.55
16.35 16.50 17.00 17.05 17.45 17.50 18.00

18.00 18.10 18.15 18.30 18.35 '18.45 A nagy sikert aratott kirándulásainkat
18.45 18.55 19.00 19.45 19.50 20.00 szeretnénk ebben a tanévben is foly tat-
21.20 21.30 21.35 21.50 22.10 22.20 ni. Október 12-én ismét Budapestre

ÖREGSZŐLŐBE KONDOROSI ÚTON KÖZLEKEDIK
utazunk. Ez alkalommal a Globe Szín-
ház 2 fantasztikusnak ígérkező kiállítá-

Tanítási napokon - NAGYLAPOSRA Déryné Műv. Háztól 6.35 14.30 sa tartogat számunkra meglepetéseket.
- NAGYLAPOSRÓL Déryné Műv. Házhoz 6.45 14.45 Egyik, az iskolai tantárgyakhoz értékes
- HÍDFŐTŐL - Déryné Műv. Ház - Selyem utca anyagot nyújtó interaktív kiállítás (pl.

- Október 6.-ltp - egyházi iskola 15.40 késleltető telefon, hanggyűjtő, rajzolás

Bővített útvonalon közlekedik isk. tanítási napokon, ajelölt. hely érintéséve!. tükrön át... stb.), másik, a Walt Disney
munkásságát bemutató robotokkal

MUNKASZÜNETI NAPOKON mozgatott meseképek kiállítása. ElIá-

MÁV-án. MÁV·án. Öregszö!ö
togatunk a Közlekedési Múzeumba is,

Öregszö!ö Déryné M. H. Szabadság t. Szabadság t. Déryné M. H. és végül megtekinthetjük a világ első

5.25 5.30 5.40 5.45 5.55 6.00 6.10 6.15 Zászlómúzeumát, ahol földünk orszá-
6.15 6.20 6.30 6.50 6.55 . 7.00 7.10 gainak címerei, zászlÓi, jelképei látha-

7.20 7.30 7.35 8.00 8.05 8.15 tók.

8.20 8.30 8.35 8.50 8.55 9.05 Részvételi díj: gyerek: 1100 Ft, felnőtt:

9.40 9.50 . 9.55 10.15 10.20 10.30 1300 Ft. Művelődési központ, Kossuth
10.50 11.00 11.05 11.30 11.35 11.45 u. 9. sz.

11.50 12.00 12.05 12.35 12.40 12.50 Ha felkeltettük érdeklődésedet, és sze-

13.10 13.20 13.25 13.45 13.50 14.00 14.05 retnél kis csapattal közösen eltölteni egy
fantasztikus napot, akkor várunk októ-

14.10 14.15 14..25 14.30 14.45 14.50 15.00 ber 12-én reggel háromnegyed 7-re a
15.30 15.40 16.05 16.10 16.20 16.25 művelődési ház elé (Kossuth u. 9. sz.)

16.30 16.50 17.00 17.05 17.45 17.50 18.00 enni-innivalóvaI, esőköpennyel! Az end-
18.00 18.10 18.15 18.30 18.35 18.45 rődi részen a Fő úton a nagy ABC mel-

·18.45 18.55 19.00 19.45 19.50 20.00 letti buszmegállóban várjatok!
A szervezők
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A Közösségi ,Ház október havi programja

A Katona József Városi Művelődési
Központ programajánlata

(OKT6BER 4.-NOVEMBER 4-IGj-

Október 8.: (I8 óra)

LOS ANDINOS-KONCERT. Igazi,
hangulatos dél-amerikai népzene! A
helyszínen megvásárolhatók az együt
tes műsoros kaiettái, CD-i, valamint
hangszerek, ajándéktárgyak Peruból,
Bolíviából, Ecuadorból.

Belépő: 150 Ft (diák, nyugdíjas) és 220
Ft (felnőtt)

A rendezvény támogatói: Corvo Bian
co Schuch Bt.,

Október ll.: Véradó nap.

Október 12-27-ig:

HONTI ANTAL KIÁLLÍTÁSA.

Megnyitó: 12-én de. II órakor. A
megynyitón beszédet mond dr. Fran
kó Károly polgármester.

A kiállítás megtekinthető:hétköznap
8-19 óráig, szombaton: 9-12 óráig.

Rendezgetvén dolgaimat, a szá
momra még elrendelt időt szerény
munkával és csendes meditációval
töltögetve, rég elfelejtett vázlatfüze
teim kerülvén a kezembe, szomorú
an néztem a már megsárgult lapokat.
Kár értük, hogy így elkallódjanak.

Egy ráérő délután elszántam ma
gam, hogy megnézzem, Péter unokám
ugyan mit motoszkálazon a számító
gépen szinte éjjel-nappal, s kértem,
mutassa már meg, hogy mit is tud e
fránya gép, hogy olyan rabul ejtő.

9-én 17.00-tól: Cukorbetegek klubja.
IO-én IO.OO-tól: Zenés gyerekműsor

.óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Vendégeink: Hevesi imre és Gu
lyás Levente.

ll-én 16.00-tól: Termékbemutató.
19-én lB.OO-tól: A Magányosok klubja

alakulásának 2 éves évfordulóját
ünnepli, közös vacsora kereté
ben.

19-én 16.00-tól: Az ifjúságmozgalmi ki
állítás megnyitója. A kiállítás
nyitva: októbet31-ig, hétközna
pokon 9-17 óráig.

Elcsodálkoztam. Egy varázslattal
kerültem szembe. Mindent lehet vele
csinálni. Rajzolni, kicsinyítent~ na
gyítani, elhagyni, hozzátenni, megö
rökíteni elszálló gondolatokat és még
sok mást. Döbbenetes!Elő a régi váz
latokkal, s csoda történt, a gépen
megújultak. Oj tartalmat kaptak.
Önálló alkotásokká nemesedtek. Ét
vágyat kaptam. Hát nézzük csakI Mi
történne, ha a meglévő képeimmel is
játszadoznánk a gépen?

Két hétig teljesen belebolondultam,
csak ültem az unokám mellett és ve
zényeltem neki, mint egy karmester
a zenekarnak.

S íme. Itt van egy részük a kiállítá
son, a régi képeimből, vázlataimból,
az általam, az unokám és a számító
gép közreműködésévelszületett "ÚJ"
alkotások. Kérem, tekintsékmeg őket.

Október 28.-november 7-ig:

PÉLINÉ EMŐDI ETELKA KÉPZŐMŰ

VÉSZ KIÁLLÍTÁSA.

Megnyitó: október 28-án 16 órakor.
,megnyitón beszédetmond dr. Banner
Zoltán művészettörténész;

A kiállítás megtekinthető: hétköznap:
8-19 óráig és szombaton 9-12 óráig.

Jön! Jön! Jön!

November 18-24-igVasarely-kiállítás
a'művelődési központban!

26-án Il.OO-tól: Teaház
E havi vendégünk: Dévai Nagy
Kamilla.
A műsor címe: Magyarok fénye
Az előadás után kazetta és CD vá
sárolható a helyszínen.
Belépő: 100 Ft.

AKözösségi Házban az idei ősz folyamán
is beindult a társastánctanfolyam egy
csoportban, valamint helyet adunk még
egy gitár- és számítógép-kezelői tanfo
lyamnak.
Szeretettel várjuk az érdeklődőketa ren
dezvényeinkre és állandó csoportjainkbal

Vasarely-kiállítás
Gyomaendrődön!

Victor Vasarely magyar származású vi
lághírű képzőművész kiállítását tekinthe
tik meg az érdeklődők a Katona JózsefVá
rosi Művelődési Központban november
18-24-ig.

Aművész képeit - a pécsi álland'ó kiál
lításon kívül- több mint la éve nem lát
hatta a magyar közönség. Ez az anyag,
amely Gyo'maendrődön bemutatásra ke
rül, bejárta már szinte az egész világot. El
sősorban a fővárosokban volt látható. Az
országos vándorkiállítás Magyarország la
városában (Sopron, Szombathely, Nagyka
nizsa, Zalaegerszeg, Győr, Verőce, Eger,
Salgótarján, Szolnok) és Békés megyében
egyedül Gyomaendrődön tekinthető meg.

Akiállítási anyag magángyűjtemény (Cs.
T. tulajdona), amely eddig hazánkban
egyetlenegyszer volt látható. Ismert és ke
vésbé ismert képek egyaránt bemutatásra
kerülnek. Vasarhely alkotásaiból teljes ská
lát láthatunk majd (fekete-fehér, színes és
térhatású képek, valamint szobrok), ame
lyek hűen reprezentálják a,méltán világ
hírű művész munkásságát.

Akiállítás megrendezési költségei igen
magasak, ezért minden képzőművészet

iránt érdeklődő magánszemély és cég
szponzori támogatását a rendező művelő

dési központ nagy örömmel elfogadna.

FELHívÁs
Továbbra is várjuk a lakosság segítsé

gét az ifjúságmozgalmi kiállítás létreho
zásához.

Várjuk azon jelentkezését, akik az if
júságmozgalom történetéből úgymint
cserkészszövetség, leventemozgalom,
Kalot, Kimsz, Madisz, úttörőmozgalom,
pajtásszövetség, kisdobosmozgalom,
DISZ, KISZ, Demisz tagja volt, és a do
kumentumokat vagyemléktárgyakat a
kiállítás időtartamára kölcsönadná.

Akiállításra szánt anyagokat, illetve a
személyes jelentkezést október 16-ig
várjuk az alábbi címen: -

Közösségi Ház, Gyomaendrőd, Blaha
út 21. Telefon: 66/386-917.

Szervező: Ádám Gyöngyi

Kiállításmegnyitó: 1996. október 19
én 16 órakor a Közösségi Ház földszinti
termében, és megtekinthető október 31
ig napközben 9-17 óráig.

Szeretettel várjuk az érdeklődőketl
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Adatok Gyoma történetéhez
Gyoma a Hármas-Körös bal partján,

annak árterületén fekszik. Valamikor a
Egyesült vagy Nagy-Körös melletti,
közvetlenül a folyómeder szélén lévő,

mintegy 10 hektár kiterjedésű magas
laton indult meg a település. Abelterü
let legmélyebb fekvésű pontja tszf.
83,50 m magasságú térség (kisebb ki
terjedésű térség a volt Ságvári és Micsu
rin utcák kereszteződésénél),a belterü
let 80%-a tszf. 85,00 m. felett fekszik.
Külterülete a bal parton részben a.bé
kés-csanádi löszháthoz tartozik (Kese
lyős, régebbi nevén Tanyaföld) , tszf.
85,00 m. Ajobb parti térség lényegesen
mélyebben van, tszf. 84,00 m. A város
területének altalaját a vékony fedőréteg

alatt főleg a zsíros agyagok különféle
változatai alkotják, de adódnak lencsé
sen közbetelepült iszapos agyag és ho
mokos agyagrétegek is. A csapadék
viszonyokra az év 500 mm-es átlag ajel
lemző, de az északi részeken 300 mm
es évi csapadék is előfordul. E terület
már az ország legszélsőségesebbéghaj
latú részéhez tartozik. A Hármas-Kö
rösnek a város életében meghatározó
szerepe volt s van. (Gyomai tanulmá
nyok 1977, 487. oldal)

Gyoma város 22 500 ha területével a
környék legnagyobb területű települé
se, annak ellenére is, hogy 1973-ban te
rületéből 3674 ha-t elcsatoltak Túrke
ve városhoz. Az 1973 előtti együttes te
rülete földrajzi szempontból három
részre bontható. É-D-i' irányban
hosszan elnyúló határának É-i fele a Be
rettyó (honfoglalás idején s a fejedel
mek korában Túr) vízrendszeréhez tar
tozik. A régészeti lelőhelyek sora jól ki
rajzolja a különböző korokban elzáró
dott meanderágakat (holtágakat), ame
lyekből négy esik a Balai pusztára. A ré
gészeti lelőhelyek minden korszakban
bőségesen előfordulnak, feltűnő a kur
gánok (kunhalmok, mesterségesen fel
hányt földhalmok) nagy száma. Az É-i
területet a Hármas-Köröstől a Pusár
nak (régen PÓsár, Pocsár, PÓ Sara) ne
vezett mély fekvésű rész választja el.
Ezen alig van lelőhely és az is szegé
nyes. A Körös régi meandereit viszony
lag fiatal medrek darabolják fel. A lelő

helyek főleg e régi ágak partjain ülnek.

,
A HONFOGLALAS, ,

KO.RATOl.. ..
ATOROK', ,

HODOlTSAG
UTÁNr, .. ,

UJRATElEPUlESIG

Olvasói és más kéréseknek
teszünk eleget, amikor hason
lóan a Városunk című laphoz
helytörténeti ismertetést kez
dünk el közölni.
Többen észrevételezték és hiá
nyolják a gyomai település his
tóriáját a túlnyomóan endrődi

történetekkel foglalkozó fent
emlitett lap sorozataiban.
Szíves örömest teszünk eleget a
valóbanjogos kéréseImek, annál
is inkább, miv.el Cs. Szabó Ist"
ván rende1kezésünkí'e bocsátot- .
ta etnográfiai értekezését Gyo
ma történetére vonatkozóan.

A hajdani ártér különösen széles volt a
településtől K-re, ahol a Halmagyi rész
csaknem üres - régészeti leletek szem
pontjától-, a medertől D-re fekvő Nyi
lasokon is csak egy igen régi meandert
rajzolnak ki avarkori és Árpád-kori te
lepülések. A D-i részt a Keselyős nevű

magas fekvés ű, erősen tagolt, de élő vi
zektől nem járt plató foglalja el. Ez a
Maros ősi törmelékkúpjának a pereme.
Itt igen kicsi és szegényes lelőhelyek

vannak. A plató É-i szélén húzódó, kb.
K-Ny-i irányú hát - amely a Körös ár
tér D-i partját zárja le - viszont igen
gazdag lelőhelyekben, de ezek legkoráb
bika is csak késő-bronzkori. (Jankovich
B. D. - Makkay J. - Szőke Béla M.': Bé
kés megye régészeti topográfiája, Szar
vasi járás IV/2., Budapest, 1989, 186.
oldal)

Gyoma jellegzetes folyókétparti, kül
terjes, nagyállattartó-földművelőgaz
dálkodást folytató közösség települese,

amely gazdálkodás és településrendszer
párhuzamait mind a mai napig megta
lálhatjuk az Orosz Birodalom D-i sáv
jában el egészen Kína Hszin-Csiang-Uj
gur Autonóm Tartományáig, azaz Bel
ső-Ázsiáig. Említett gazdálkodási
rendszert - ~i., hogy a folyó egyik part
ján van az állandó település, szántóföl
dekkel, belső legelőkkel, a túlparton pe
dig külső legelők és kaszálók - az aka
démikus tudomány nomád gazdálko
dásnak nevezi. Maga a település neve
Gyoma - személynévi eredetű, feltehe
tően a legrégebbi "törökös"-magya,r ré- .
tegből ered. Gama, Gyuma, Gyana, Gya
ma alakban többször előfordul személy
névként is, s a mi Gyománkra vonatko
zóan is, a Váradi Regestrumban. (Kand
ra Kabos: A Váradi Regestrum, Buda
pest, 1898,239.,275., 448. oldal)

A szinyei-merse nemzetség első is
mert őse is Gyoma (de genere Gyoma).
(Haan Lajos: Békés vármegye hajdana,
Pest, 1870, Gyoma címszónál).

Baskíriában is van egy Gyoma folyó,
oroszul Gyim. Jellemző a török nyelvű

népekre, hogy folyókat, vizeket is elne
veznek személyekről, s viszont vizek ne
vét is adják személynévként (pl. Etel~Etil
Attila, ami a legismertebb példák egyike).
Gyoma folyóval való találkozásukat na

.gyon szépen, érzékletesen, líraian leírják
könyvükben Boros János és Rapcsányi
László. (Boros János - Rapcsányi Lász
ló: Vendégségben őseinknél, Budapest
1975, 164-168. oldal)

Meglehet, hogy a Körös partján elő

forduló személynévi eredetű helynevek
esetleg besenyő eredetűek (Gyoma, Ege,
Tarcsa, Nadány, Bala, Ecseg stb.) A be
senyők régészeti hagyatékát eddig még
nem sikerült elkülöníteni. Békés me
gye É-i részén a magyar fejedelmek te
lepítettek le besenyő közösségeket már
a X. század első felében. Ez a tény is el
lentmondani látszik a besenyőktől

elszenvedett állítólagos megsemmisítő
vereségünknek, amelynek következmé
nyeként aztán a m~gyar nemzetségek
fejvesztve, minden tervszerűségnélkül
beözönlöttek a Kárpát-medencébe.

Cs. Szabó István
okI. mezőgazda és okl. etnográfus

(Folytatjuk)
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A telefon életet menthet...
Telefonhelyzet Cyomaendrődön

Gyomaendrőd- más településeké is
természetesen - urbanizációjának egyik
fokmérője a telefonellátottság, de a jól
működőnyilvános hívóállomások száma
is. Jól működő, megítélésünk szerint ak
kor, ha szükség szerint rendelkezésre
áll, nincs használaton kívül valamilyen
ok miatt. Ez az ok általában rongálást
jelent. Emiatt sokszor napokig, de hete
kig is "süket" lehet a készülék. Fontos
vagy kevésbé fontos közlendőnk tovább
ra is csak gondolat és kívánalom marad,
az esetleg barbár rongálók eredményes
tevékenysége miatt...

Búzás Zoltán, a Hungarotel megyei
igazgatója állt rendelkezésünkre telefon
témában Gyomaendrőddelkapcsolatban.

Elmondta, hogy városunk 1000 vona
las kapacitása már lekötött, eddig azt
nem Iehetett bővíteni.

A30 nyilvános fülkéből II kártyás, 19
pénzes (érmés). 1996-ban a mai napig 8
rongálás történt, ami l kártyás és 7 ér
més fülkét érintett. (131 rendbeli a ron
gálások száma megyei viszonylatban,
ahol 932 nyilvános állomás található.)

Az okozott kár értéke 310 678 Ft-ot
tesz ki, valamint 8600 Ft-ot tulajdoní
tottak el a perselyekből a vandál, apró
pénzre éhes rablók. (A megyei adat 2,5
millió Ft.)

'95-ben 13 alkalommal dolgoztak
eredményesen a telefonrongálók váro
sunkban. Búzás úr tudo"mása szerint
Gyomaendrődönegy érmés fülke van
üzemen kívül ma - anyaghiány miatt...

Műszaki hiba miatt is előfordulhat

időszakos állomáskiesés.
Azzal indokolta ezeket, hogy az anyag

beszerzés egyre nehezebb, hiszen az al
katrészek importból származnak. Sajnos
néha komplett készüléket kell feláldoz
ni a javításokhoz...

A mobiIkészülékek megjelenése miat
tikonkurenciáról a következőket nyilat
kozta Búzás úr.
Érezhető a mooilok felé történő el

mozdulás, ami természetesen elveszi a
forgalom egy részét a vezetékestől. Úgy
vélem - mondta -, hogy egyre inkább a
két rendszer kiegészülése alakul ki. Vár
ható, hogy előbb-utóbb a mobilt arra
fogják használni, amire·való, vagyis egy
két szó üzenetre ...

Nem tudok olyat, hogya mobilteIefon
tulajdonos ne kért volna' vezetékes
készüléket is, ugyanis az üzemeltetés
költségeiben nem lehet összehasonlíta
ni a kettőt.

- Mivel lehet még a konkurenCiát áll
ni, esetleg előnyre szert tenni?

- Megemlíteném az üzenetrögzítő

szolgáltatásunkat, ami tulajdonképpen
minden központban automatikusan
működik.Hasonlóan, mint a mobiltele
fonok központi üzenetrögzítője. Annyi
megkötéssel, hogy az analóg közpon
tokban nem automatikus az üzenet, ha
nem fel kell hívni a 410-410-es számot;
majd annak a számát, akinek üzenünk,
ekképp a postafiókban meg lehet hagy
ni az üzenetet. Jelen pillanatban ez csak
egy helyi beszélgetés díjtételének felel
meg.

Beszámolt még arról is, hogy Gyoma
endrődön megtörtént az előszerződé

sek megkötése a telefonra várakozók
kai, ami azt jelenti, hogy l éven belül
mindenkinek működni fog a készülé- .
ke ... Ennek tervezési folyamata már
megkezdődött.Kiküldtek 2200 előszer

ződést, ebből több mint fele válaszolt és
fizetett is.

Vannak még olyanok - 472-en -, akik
eddig nem reagáltak. Aki szeptember vé
géig ezt nem tette meg, azt törölté.k az
állományból, egy új igénylésnél vehetők
csak számba a későbbiekben.

szeptember 18. - BK -

A II. Herter József-sakkemlékversenyt Gyoma
endrődön szeptember l3-1S-én, 21-22-én ren
dezték meg a ligeti pavilonban. GyomaendrődVá
ros Önkormányzata és Gyomaendrőd-Dévaványa

SE sakkszakosztálya által lebonyolított verseny fő

szervezője Tóth Péter volt.
A két hétvégés erőpróba eredménye:
1. Volosin Vladimir (orosz), 2. Csomós Roland

(Gyoma-D. SE) 8,0;
3. Fekete Albert (GYDSE) 7,5; 4. Andor László

(Békéscsaba) 6,0; Szoukup Helga (Erzsébetváros)
6,0; ifj. Gombár János (Szarvas) 6,0 ponttal.

A GYDSE csapata első mérkőzését 1996. októ
ber 12-én játssza a Gyula SE csapatával.
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mért radonról
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1995/96-ban a RAD Alapítvány Lauder Kutatócsoportja a
helyi iskolák együttműködésével az ország 182 településén
összesen 5690 házban határozta meg a radioaktív radon
gáz szintjét.

Köszönjük minden tanár- és diákmunkatársunknak a
pontos, megbízható munkát.

A 2. Sz. Általános Iskola 8. b. osztálya, osztályfőnökük és
fizikatanáruk, Cseh Jánosné vezetésével, az 1995-96-os tan
évben radonháttérsugárzás-mérést végzett városunkban.

Amérés 80 lakosra terjedt ki - ennyi detektort tudott te
lepülésünknek biztosítani a budapesti Lauder iskola, ahol
a mérési eredményeket feldolgozták és értékelték.

A mérés 3 szakaszban (őszi-téli-tavaszi időszak) 3-3 hó
napig tartott. A detektorokat a lakószobák padozatától
50-90 cm-re helyeztük el abban a magasságban, ahol az ott
lakó (alváskor) a legtöbb időt tölti. A három hónapos
időszakvégén a detektorok begyűjtését,majd az újak kihe
Iyezését a tanulók végezték.

A három időszakmérési eredményeiről a lakókat értesí
tettük, ahol a mérési eredmény magasnak bizonyult (oka

lehet ennek a hosszú tél, bezártság), ott a központ által ja
vasoltak alapján kértük a lakókat szellőztetési szokásuk vál
toztatására.

Most, a mérés befejezésével az éves átlageredmények is
meretében értesítjük a mérésben részt vett lakosokat, hogy
városunkban "riasztó", átlagon felüli éves átlagot nem mér
tünk.

Mérési eredmények ismelete nélkül is jó azonban, ha le
fekvés előtt 15 percig a hálószobákat huzattal szellőztet

jük, ekkor ugyanis minimálisra csökkenthetőaz egész nap
felgyülemlett radonszint, amelynek egészségkárosító ha
tása nem vitatható.

Amérés ingyenes - csak a detektorokat kell kíméletesen
kezelni, illetve megtűrni 9 hónapig lakásunkban.

Munkánkat szép levélben köszönte meg dr. Tóth Esz
ter szervező.Mi a lakosok nevében a lehetőséget köszön-
jük. -

Végül álljanak itt az eredmények (az átlagos, egészséget
még nem károsító radonszint 200-400 I3q/m3).

Az 1996 tavaszán (l996.június 23-ig) mért Gyomaendrődházainak eloszlása
radonszintek országos eloszlását, ill. az éves átlagok 1996 tavaszán és éves átlagban:
országos eloszlását ai alábbi grafikonok mutatják:
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~..: --
ÉpiTŐIPARI SZÖVETKEZET ./
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 3. TIF: 661386-614, 386-226
- Fenyőgerenda, fenyő fűrészáru kapható.
- Tetőszerkezet faanyagára megrendelést felveszünk.
- Fehér, világos tölgy, fenyő laminátos bútor/ap eladó,

igény szerint méretre vágjuk, élfóliázzuk.
,. - Osztályozott adalékanyagból bármilyen betonkeveréket

L-:~:/~!Un~.,?"=__ ==:;","",_,::,~""","",,,,:,:::,,_.:- .. '" .. ::::":::::"'~.'::..

ENDRŐD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
alapítva 1957. május 18.

KÉT NAP EGYMÁSÉRT.
Amagánéletben is vannak jeles ünnepek, amikor rokonok,

barátok felkeresik egymást. Nekünk is van születésnapunk, de közös
ünnepünk aTakarékossági Világnap is.

Keressen fel most is, ha betétet akar elhelyezni,

ha kölcsönigénye van,
ha számlát akar nyitni vagy azon forgalmazni,

ha új szolgáltatásunk (devizaszámla, valutavétel, ·eladás) érdekli,
vagy akkor is, ha ünnepünkön csak találkozni akar velUnk.

Várjuk Önt endrődi és gyomai kirendeltségeinken.
.

Régi és új barátainkat ünnepi nyitva tartással
várjuk kirendeltségeinken
október 30-án (szerdán)

és október 31-én (csütörtökön) 7.30-18 óráig.

DINYAIMRE
VAS-MŰSZAKIBOLTJA

Bajcsy-Zs. út 98. sz. Telefon: 06-60/388-953
HűTÖK KONVEKTOROK, KERÉKPÁROK.

HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK, SZERELVÉNYEK,
. CSAPOK ÉS SOK EGYÉB!

Akciót

Keresse fel Gyomaendrőd

legnagyobb használtruha

kereskedését,

a TUTI-TURl-t,
ahol most óriási télikabát-kollek

ciónkból akciós áron válogathat.

Címünk: Fő u. 230.

Férjizokni-vásór a fehérnemű
boltban il STOP butiksoron
október 7-14-i9.

FEKETE, szüRKE ÉS FEHÉR
SZÍNBEN EGYSÉGESEN 150 Ft.

Melltartók, topok, bodyk 50"/o-os árengedménnyel.

vÁROM KEDVES VÁSÁRLÖlMAT.

Gyomaendrőd,Bajcsy 45.
Nyitva: hétfőtőlpéntekig 9-12, 14-18, szombaton 9-12 óráig.

GYOMASZOLG KFT.
(iyomaendrőd, Ipartelep u. 2.. Tel.: 386-233 . Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:
- magas- és mély-építőipari kivitelezés és szolgáltatási
- szemétszállítás,
- szállítás, gépbérleti
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítási
- teljes körű temetkezési szolgáltatás,
Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákal.

TtÍtltfktztSi fiSZltB
Elköltözött az Ipartelep u. 2.-be!

'A Lakásfelszerelési Ajándék <f,hop
(Cyomaendrőd, fő út 208.)

nagy választékban,
kedvező áron kínál poharakat,

kelyheket.
Ezen·kívül háztartási kisgépeket, világítástechnikai

termékeket kedvező áron. Ugyanitt válthat 100, 200, 500
Ft értékben vásárlási utalványokat.

Farkas Máté

Apponyi u. 3.
Telefon: (06-20) 432-170

VIRÁGHAGYMÁK • VIRÁGFÖLD • VIRÁGCSERÉP •
DEMIZSON • MŰANYAG HORDÓK • CSÁVÁZÓSZEREK.

. ~~O~NJ···
ÉpiT61PARl ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTlTÁRSASÁG . . ..
5$00GYO~NDR6D, Tompa M. uo 22. Telefo"'fax: (66) 386-186 .•

• út, leállósáv, víz, szennyvízbekötés tervezése,
kivitelezése .

• építőmesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, kőziJzalékszállítása
• földmunka végzés autogréderrel, úthengerrel
• kis felületek aszfaltozása .
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APRÓHIRDETÉS

• Alig használt csempeburkolatú Mekalor lu
xus márkájú olajkályhámat elcserélném hi
bátlan balos asztali vagy teatűzhelyre. Csak
kifogástalan állapotú érdekel. Vaszkó Já
nos, Gyomaendrőd, Toronyi u. l.

cs rebere KUTYATULAJDONOSOK,
FIGYELEMI '

Ol<tóber 20-tól I<óbor I<utyál< be
fogásat tartjul<. Kérjül< az érintet
tel<et, az ebtartól<at, hogy I<utyá
il<at tartsál< ezentúl megl<ötve,
elzárva!

Szobafestés.
m6zolgs/vi)lamint

fürdÓk ;'dok '
",9!"

felú) ítóS}:li:'ÍJ6I1oIJuk"
lokosSÓ~ok~;;<>

, ,?". ''':: ~ ."'~ .~.. "'>':- '

és közQle-t""knék is,,'

BE'Rlh ZOLTÁN
: yé: "Aókóai u. 37.
" 'Tel.: 06-601384-426

Testületi ülé
• Agyomai katolikus egyház az öregtemetői

csőszházat díjmentesen felajánlja lebontás
ra és romeltakarításra. Kerentessy József.

• 2800 db új vályog ela'dó (17 Ftldb). Érdek
lődni: Csokonai u. 18., Rausch Béla.

• Németjuhász kölyökkutya 9 hetes 2000 Ft
ért eladó. Gyomaendrőd, Attila 2.

• Érettségizettek, figyelem!, Pénzintézet
, részére fiatal munkatársakat keresek. Te
lefon: Körösladány 479, Molnár Lajos.

• Tetőtér-beépítéses, többgenerációs, alápin
cézett; nagy, új ház eladó (6 szoba + nap
pali). Vállalkozásra is alkalmas. Telefon: 06
60/305-884.

• Vásártéri-ltp. 21. épület első emeleti gáz
konvektoros, redőnyös, vízórás lakás ela
d6. Érdeklődni: Bulla, 66/311-423, 06
60/483-965, este.

• Gyomaendrődön, a Német-zugi soron 1015
m2-es kert eladó. Érdeklődni: Gyomaend
rőd, Ady u. 18. sz. alatt vagy a 386-142-es
telefonon.

• Gyomaendrődön a Petőfi S. u. l. szám alat
ti családi ház eladó. Érdeklődni: Gyoma
endrőd, Mátyás kir. 2/A. Telefon: 06
66/386-859, 06-20/422-435.

• Gáztűzhely gázpalackkal, .-::sempekályha,
olajkályha eladó! Érdeklődni: Gyomaend
rőd, Kulich Gy. u. 12.

• Régi típusú, négyszobás lakás, több mellé
képülettel, nagy portával eladó. Gáz az ud
varban. Érdeklődni: Gyomaendrőd, Faze
kasi u. ll., Szujó Istvánné.

• Jó állapotban lévő Zsuzsi kézi kötőgép ela
dó. Gyomaendrőd, Selyem út 36/1.

• Pásztor J. utcában pizzéria berendezése,
szék, asztal, csillár, gáztűzhely, szieszta stb.
eladó. Érdeklődni: Vásártéri-ltp. 30/AI2.

• Négyütemű Trabantot vennék. Ajánlatokat
Körgát u. 29/1., este.

• Bánomkertben 904 négyszögöl szántó ela
dó. Érdeklődni: Gyomaendrőd, Kató József
u.2.

Aszeptember 26-i testületi ülésen tárgyal
ták egyebek között:

• A közoktatási törvény módosítása mi
att a térítési és tandíj rendezését, amit el is'
fogadtak. Továbbá elfogadásra kerültek
még: a Dosszié Kft. nyomdaüzem létesíté
sére előterjesztett ügy, aMirhoháti u. 33.
sz. telken.

• Hosszabb vitára adott alkalmat az 1997
re tervezett adótételek c. napirendi pont. El
hangzott, hogy a lakosság túrőkrépessége ha
tárán van. Viszont az intézmények érdeke az
emelt adóbevétel, ezért nem szabad elvetni
a bevételek növelésének körültekintő mód
ját. Bizonyos adónemeket lehet emelni, de
nem egyöntetűen mindegyiket. Ha látja a la
kosság, hogy visszaforgatott pénze a váro
sért, így értük is van, talán megértőbben fi
zetik az adókat is.

Tárgyilagosan kell nézni az egyes szemé
lyek adóztatását, ennek feltételeit.

Alakosok kifogásolták az érthetetlen, at
tekinthetetlen adóértesítéseket. Kívánalom
lenne a tömör, rövid és érthető "népnyel
ven" közölt értesítés.

A pénzügyi bizottság megvitatta és 4:1
arányban elutasítja az adóemelést.

Az arányos teherviselés maradjon fő szem
pont.

Nem tudni, mit hoz ajövő, készüljünk fel
a lehetséges emelésre! Az üdülőtelkek, há
zak adóját kezeljük rugalmasan!

Felháborító a privatizációs miniszte. el
járása, aki milliárdokat fizet egy vil.:~álatért,

amely honorárium több, mint Gyomaend
rőd évi költségvetése.

Akommunális adó meghatározásakor ve
gyék figyelembe, ki tartja rendbe házatáját,
ki nem, ettől függően kevesebbet vagy töb
bet vessenek ki. Ezt tartassák be.

Az adók emelését nem lehet elvetni.
Az elfogadott javaslat-l tartózkodással l

ellenszavazattal - lényege, hogy nem tart
ják a képviselők egyelőre indokoltnak a he
lyi adók emelését, de a jegyző dolgozza ki a
módosításról a rendelettervezetet.

• Elfogadtak az Állami Számvevőszék
vizsgálatáról szóló tájékoztatást. Kiderült,
hogy semmilyen elmarasztaló észrevételt
nem jelentettek, megelégedéssel zárták a'
vizsgálatot. Mindemellett egy külső szakem
ber alkalmazása kívánatos lenne...

• Szintén elfogadta a testület a Városi
Gondozási Központnál végzett szakmai-gaz
dasági vizsgálati jelentést. Ezt az ügyet is
meglehetősen hosszan tárgyalták. Gonda
Edit, az intézmény vezetője is szót kapott. A
problémákat, hiányosságokat, a felvetett kér
déseket próbálta megmagyarázni.

Végül a testület elfogadta a vizsgálati
anyagot: az intézményvezető személyi fele
lősségét nem állapítja meg a kialakult hely
zetért. Megemelik 4,2 millióval a gondozá
si központ támogatását. Avezető pedig je
lentse a tényleges többlettámogatási igényét,
amit a hivatal majd felülvizsgál.

• Kettő tartózkodással fogadták el a város
egészségügyi ellátásának jövőbeni átalakítá

,sát. (Lásd. dr. Gedei fogorvosnő nyilatkoza-
tát!) •

Ajegyző ezután összehasonIította a gon
dozási központ és az egészségügy helyzetét,
mindkettő vezető szerepét és tevékenységé
nek hatékonyságát is. Az egészségügyben
érezhető volt a konzekvenciák helyes levo
nása, a szükséges intézkedések megtéte!e,
míg'a másiknál kevésbé... (Ezt sajnos Gonda
Edit és Co. nem várta meg.)

A polgármester jegyzólcönyvbe mondta,
hogy a képviselő testület a szülőotthon 1996.
december 31-i megszűnését szomoruan
veszi tudomásul, de mint tényt elfogadja.
Ugyanakkor megköszöni dr. Csaba Kálmán
eddigi fontos, odaadó tevékenységét.••

• Atestület 9 igennel, 3 tartózkodással, l
ellenszavazattal elf()gadta, hogya Kner I.
Gimnázium Természetbarátainak Köre ne
kapja meg a bükkszentkereszti üdülő alatti
földterület tulajdonjogát.

• Egy ellenszavazattal elfogadták a bale
setveszélyessé vált nyárfák kitermeléséről és
újratelepítéséről a tervek elkészíttetését a
668. hrsz.-ú 187 B erdőrészlet területére.
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A ,,90 napo ak"
Aszeptember eleji gazdag esőtől ázta

tott, sáros gyepen közelítettem meg a gyo
mai ligetben gereblyéző asszonyokat. lát
hatóan a lázas sietségtől mentes a tevé
kenységük.

Ketten készséggel bemutatkoznak, tár
suk nem.

Megtudtam, hogy ezelőtt a helyi sütői

pamál dolgoztak, '91 óta munkanélküliek,
. az ottani átalakulások kezdete óta. Nyolc
osztályt végeztek. Talán ezért is, sajnos
azóta nem sok lehetőségük volt az elhe
lyezkedésre, bár szívesen elmennének va
lahová dolgozni.

Egyikük megjegyezte, hogy amikor
munkára jelentkezett városunk egyik ci
pőgyártó üzemében, egyenes úton eluta
sították. Szerinte csak azért, mert cigány
származású...

Szerintük afeketemunkát
jogosan teszik, "ha kapnak

egy kis pénzt érte"

Acsaládot el kell tartani - mondták -,
és a rezsikiadások bizony őket is sújtják.
,,Azonban vigyázni is kell ezzel, mert so
kan névtelen levélben «jelentik», ha el
megy az ember libát tépni például. Ráadá
sul itt is jelen kell lenni" - mutat a nedves
falevelektől tarkálló gereblyére (a 90 na
pos közhasznú foglalkoztatás).

"A beiskolázási költségek
is ott vannak"

Erdeiné bevallotta, hogy az endrődi bér
lakására valame'1nyi lakbértartozása .is
összegyűlt már, ezért nem is kapott segélyt
gyermeke tanszervásárlására az idén, pe
dig csak nagyon nehezen tudja összeka
pami erre a pénzt.

Furcsának tartják a mostani helyzetet,
amikor mindenki csak a saját zsebét sze
retné teletömni, ugyanakkor ezek nem tö
rődnek a másik ember:rel.

Beszéltek olyan esetről, hogy az illető

árulja saját házát, mikor bérlakásban lakik...
Ki a felelős a: helyzetért, ami rajtuk kí

vül nagyon sok mindenkit érint? Szerin
tük egyértelműen "fent" a kormány, "mert
a polgármester biztos nem juttatott volna
bennünket ilyen sanyarú helyzetbe!"

.Aliget kissé távolabbi pontján két férfit
találtam fúkaszálás közben. Ők inkább el
hallgatták nevüket...

A. állattenyésztő-képesítéssel rendelke
zik. Megfordult Németországban is, igaz,
nem sokáig, csak másfél hónapig, mert
nem egyezett ottani gazdasszonyával.

Ezután Öregszőlőben három hónapot
dolgozott egy telepen. Egyébként csak
most várja az első jövedelem pótló tá
mogatásának kititalását, vagyis "kezdő"

e téren.

B. hegesztő. Budapesten az Élgépnél
dolgozott. A kereset tűrhető volt, de az
országot bebarangoló, sok utazással tűz

delt utazás már kevésbé.
Aztán Gyomán segéd-, betanított mun

kásként alkalmazták különböző helyeken.
Két éve munkanélküli. (Ez idő alatt képez
te magát hegesztőnek a munkaügyi köz
pont segítségéve!.)

Afeketemunkát szívesen elvállalják "De
fizetsége válogatja!" - mondták.

A. ezzel kapcsolatban meg tud nevezni
Gyomán is több céget, amelyek alkalmaz
nak ilyen munkaerőt.

"Néha jól jön egy kis kereset" - mondta
erre B.

A. hozzáfűzte, hogy nem kellene a kis
embereket közmunkával büntetni. "Csak
annyit mondok, hogy fent megszavazzák
maguknak a nagy pénzeket, nekünk meg
idedobják aminimál - éhbért -; amiből

nem lehet megélni tisztességesen..."
Bűnösnek tartják a kormányt, hogya

helyzet idáig süllyedt.
B. így summázza ezt: ,,A múlt rendszer

is ludas benne, mikor minden nagyon
szép, minden nagyon jó volt. Csak vették
fel egymás után a kölcsönöket, amit most
kell visszafizetnünk, és nem a felelősök

nek, hanem a népnek. Miközben most az
embereket mindenhonnan elküldik. Cso
da a szegénység?"

A. tovább panaszkodott. "Két gyerme
kemnek a tankönyveket csak részletekben
tudtam megvenni. Az igazgatónő meg~

nyugtatott, hogy van, aki rosszabb körül
mények között él és csak könyvenként ké
pes megvenni gyermekének a szükséges
tanszert."

Részükre november 30~án fejeződik be
a 90 napos közhasznú foglalkoztatás. "Mel
lesIeg" a megszólítottak mindegyike tisz
tában van, ho·gy ez a 90 nap mit jelent.

A90 napos közfoglalkoztatás elvégzése
további 2 évre biztosítja a támogatást
részükre, ami 7680 Ft-ot jelent havonta,
viszont nem jelenti azt továbbra sem, hogy
ebből tisztességesen meg lehet élni, gye
rekeket lehet óvodába, iskolába küldeni,
villanyt, gázt, vizet, mindennapi betevőt

fedezni...
Van-e és mi a megoldás?

-B-
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Rendkívüli testületi ülés
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Feladó neve: .

Cserebere- (apró-) hirdetés szövege

(max. 20 szó): . . .

Ajelen lévő 15 képviselő közül 12-en
nemmel, l igennel (a bejelentő Hanyecz
M.) szavazott, l tartózkodott, l pedig
nem voksolt (?!).

Akésőbbiekben Hanyecz Margit nyújt
sa be kidolgozott javaslatát a '97-es gaz
dasági évre vonatkoztatva.

Az amúgy is feszült hangulatot az ülés
után egy incidens fokozta a városháza fo
lyosóján, miközben a képviselők elvonul
tak. Dr. Weigert József elszabadult indu
latának nem sok vetett gátat, mikor han
gos szóval fenyegette a munkáspárti Dá
vid Istvánt az évtizedekkel ezelőtti

kényszerű téeszesítés miatt, ami minden
mostani baj okozója dr. Weigert szerint...

Atettlegességre nem került sor, mert
a polgármester jobb belátásra bírta a fe
leket...

ere

Cí!11e: ..

csere
Továbbra is várjuk olvasóink cserebe

re-ajánlatát, apróhirdetését. Ezek most
már ingyenesek a Híradóban.

Töltse ki az alábbi szelvényt és juttas
sa el kitö!tve hó végéig a Híradó szer
kesztőségébe!

Cserére fel lehet ajánlani bármit, amit
meguntunk vagy feleslegessé vált, azon
ban van, lenne esetleg más, amit szíve
sen látnánk helyette...
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősé

ge, Szabadság tér 1. sz. Telefon: 386-122,
fax: 386-320.

r------------------------------~

INGYENES CSEREBERE-HIRDETÉS :
(APRÓHIRDETÉS) :

I
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l
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jelentkezett azzal a polgármesteri hiva
talban, hogy földet akar vásárolni 
mondta a polgármester, dr. Frankó Ká
roly. Konkrét személyekrőllistát kelle
ne vezetni, ki is lenne igénylő .... Elhang
zott, hogya legtöbben saját földön sze
retnének gazdálkodni, de a téeszekben
kiűzték belőlük az önálló gondolko
dást...

A földnek van értéke, ezért van igény
iránta.

Felvetődött, hogy az eddigi licitálások
ból kimaradt földeket kik és miért mű
velikjogtalanul? Gyuricza Máté csoport
vezető megnevezte, hogy kik azok, akik
nem fizettek eddig bérleti díjat: az egyik
csoport Bátori képviselő javas!c:.tára a
Nagyállási Gazdák Kft., a másik Hunya
Lajos és társai. Ezen személyek, jogi sze
mélyek a tulajdonviszonyok rendezésé
ig nem kívánnak fizetni.

A szavazáson végül arról döntöttek,
r.ogy kívánja-e a testület a javaslatokkal
módosítani az ide vonatkozó korábbi
rendeletét.

nagyon érezhető volt. A gyerekek
nemcsak a tatamin bizonyítanak, hanem
a csapatszellem alakításában, a küzdő

modorban, az egymásért való szurkolás
ban is a legjobb irányba haladnak.

Szeptember utolsó hétvégéjén Tatán
léptek tatamira a gyomaendrődi judós
tehetségek. Ezúttal az Országos Nem
zetközi diák A-B-C korcsoport részére
kiírt versenyen. Az eredményeik most is
derekas helytállást igazolnak.

50 szakosztály 460 versenyzője közül
49 kg-ban Bkcs.-ban 1. Balog Zoltán, 58
kg-ban B kcs.-ban 2. Szurovecz Tibor,
45 kg-ban A kcs.-ban 2. Vetró Péter, 45
kg-ban B kcs.-ban 3. Stranszki Mihály,
45 kg-ban B kcs.-ban 5. Dancs Tamás,
30 kg-ban B kcs.-ban 5. Gózon Gábor. E
verseny után 25 ponttal a gyomaendrő

diek 8.-ak a rangsorban.

Hanyecz Margit képviselő indítványá
nak megvitatására szeptember 12-én
rendkívüli testületi ülést tartottak. A
mintegy kétórás, igen sok hozzászólás
sal tarkított vita az ülés egyetlen napi
rendje körül gyűrűzött. Nevezetesen az
önkormányzati tulajdonú földek haszon
bérlet útján történő hasznosításra kiírt
árveréssel kapcsolatban.

Hanyecz képviselőnő indítványa az
volt, hogy 10 ha alatti földtulajdonnal
rendelkezők (vagy egyáltalán földdel
nem rendelkezők) és helyiek licitálhas
sanak nem 50%, hanem csak 30% elő

zetes bérleti díj befizetésével.
A város vezetése a vidéki földesurak

helyett inkább a helyiek segítségével
törődjék, akik nehéz körülmények kö
zött élnek - írta levelében a képviselő

nő.

Többek közt vitáztak a városatyák
azon, hogy ki is számít ma szegénynek.
Ezeknek lenne-e annyi indulótőkéjük,

hogy meg tudják művelni a földjüket?
"Egy kivétellel még szegényember nem

A Károlyi fiúk nem hagynak kétséget
a továbbiakban sem arról, hogy judóban
a lehető legjobb úton járnak. Az őszi ver
senyidény kezdetén máris a következő

remek eredményekkel rukkoltak elő:

Pakson rendezték szeptember 7-8-án
a Nemzetközi Országos Rangsorversenyt
,,Atom-kupa" néven, diák A-B-C serdü
lők részére. A600 induló versenyző kö
zül Balog Zoltán diák B 49 kg-ban első,

Szurovecz Tibor diák B 58 kg-ban első,

Kónya Katalin serdülő 45 kg-ban első,

Stranszki Mihály diák B 45 kg-ban har
madik, Kun József diák C35 kg-ban ötö
dik, Schwalm Gergő serdülő 57 kg-ban
hetedik, ugyancsak hetedik lett Vetró Pé
ter diák Acsoportban.

Mint Károlyi Antal a csapat edzője el
mondta, ezen az őszi első versenyen az
edzőtáborban végzett jó munka hatása

KENYÉRAKCIÓ!
Október 3·tól minden csütörtökön elsősorban nyugdíjasok

és nagycsaládosok részére! Előjegyzés minden kedden este 18 óráig.
Formakenyér - 1kg 83 Ft.

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 6-11-ig, du. 14-18-ig, vasárnap 7-11·ig, du. 14-18-ig.
GALGÓCZI ÉLELMISZER, Béke u. 20. sz., telefon: 06-60/305-986
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Rendőrségi hírek
• Sajnos tovább folytatódnak városunkban a kerékpárlopá
sok. Ne adjunk lehetőséget azoknak, akik kerékpárokra
"utaznak", jól zárjuk le azokat, ha lehet zárt ajtó mögött
tartsuk.
• l2-ére virradóra egy Polski Fiatról két jobb oldali kere
két a Vásártéri-!tp.-n leszerelte eddig ismeretlen tettes. Socó
zugi víkendházba törtek be. Horgászbotot, plédeket, villás
ku1csokat 12 Ft értékben vittek el.
• l4-én l8.20-kor baleset történt a Fő út 144. sz. előtt. Gya
logost személygépkocsi gázolt el. Ennek során könnyebb sé
rülést szenvedett a szerencsétlenül járt.
• l4-re virradó éjjelen ismeretlen tettesek a Kishajó sörö
zőbe látogattak, ahonnan cigarettát vittek el és ajátékgépek
pénztartalmát...
• l6-ra virradóan a Shell benzinkútrólloptak el ismeretlen
tettesek egy 12 V-os akkumulátort. A kár kb 12 ezer Ft.
• Hunya egyik házából tv-t, étkészletet, egyéb holmikat ra
boltak el eddig ismeretlenek. A kár itt kb. 30 ezer forint.
• A Rózsahegyi Általános Iskolában valaki iskolatáskát lo
pott.
• Kocsifeltörés is történt l7-án, de a sértett nem kíván fel
jelentést tenni.
• 19-re virradóan a Peresi holtág menti nyaralókat, víkend
házakat törték fel. Egyebek mellett tv-ket, gázpalackokat,
horgászbotokat, ágyneműket vittek el. 100 OOO Ft-nyi a
becsült kár.
• ASimai-zugban is történt hasonló betöréses eset.
• 21-én délelőtt a 46-os főközlekedési úton az "olajosok"
útjánál a kereszteződésben gépkocsi kerékpárost ütött el,
aki súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
• 21-re hasadó hajnalon a Vásártéri-Itp.-n megint gyűjtőútján
tevékenykedett a PoJski Fiatok kerékleszerelője. Újabb két, ezút
tal első kerékkel gazdagította arzenálját.

22-én éjszaka újabb Socó-zugi nyaraló látta kárát a betö
rőnek, aki innen sem üres kézzel távozott, hanem horgász
felszereléseket, magnórádiót vitt el 45 ezer Ft értékben.
• 23-án az éjszakai órákban a besenyszegi kocsmában be
törés után a tettes a játékautomatákat fosztotta ki.
• 26-án jelentették be, hogy ez alkalommal a Torzsás-zug
víkendházaiba látogattak szorgos kezű elkövetők.

• 27-én egy telefonfülkében a készülék zárját fúrták meg,
de az így sem adta meg magát, ezért üres kézzel hagyta el
azt a pénzéhes tettes .
• 27-e éjjelén a Csokonai utca egyik házába törtek be, annak
is a szerszámtárolójába. Onnan rotakapát, fűnyírót, szivattyút
120 ezer forint értékben találtak érdemesnek elvinni.
• 28-án este 20.20-kor bejelentették, hogy·a 46-os főúton

Nagylapos és Gyomaendrőd között személygépkocsi elütött
egy kerékpárost, aki olyan súlyosan megsebesült, hogya kór
házba szállítás után belehalt sérüléseibe. Az eljárás folya
matban van.
• 29-én jelentették be, hogy az ÁFÉSZ-irodába az udvar felől
behatoltak az ablak betörése után. Aszemle során kiderült,
hogy onnan nem vittek el semmit. Az eljárás folyamatban van.

Áldozat: a szülőotthon
Dr. Geáei Margit főorvos magyarázta a város egészségügyének

változását következő nyilatkozatában

Az országos ágycsökkentési láz elérte Gyomaendrődöt is. A me
gyei egyeztető fórumon javasolták a gyomaendrődi szülőotthon be
zárását. Így 1996. december 31-ig működik még, azután megszűnik.

Viszont a lakosság egészségügyi ellátása érdekében pályázaton 15
milliót nyertünk, amit az épületek átalakítására, műszerek vásárlá
sára fordítunk. Az önkormányzat támogatást ígért az esetleges hi
ányzó összegre. Amíg az átalakítások megtörténnek, addig a meglé
vő szakrendelések a mostani helyükön üzemelnek.

Aszülőotthon megszűnésére a fmanszírozási elégtelenség miatt
és az előírt szakmai minimumfeltételek biztosítása miatt került sor.
30 ágyra 7 orvos és 8 szülésznő jutott.

ATb támogatása olyan alacsony, hogy jelenleg lényegesen alacso
nyabb dolgozói létszám mellett is a szülőotthon működése veszte
séges, így a továbbiakban méginkább működésképtelen lenne.

Az önkormányzat pedig a szűkös anyagi lehetősége miatt a külön
bözetet nem tudja biztosítani (14-15 millió/év). Alegrosszabb, hogy
a Tb elzárkózott a szülőotthon további működtetésétől.

(Ezt nevezi kormányunk szívet tépő nyilatkozataiban szociális,
gondoskodó, reformizáló... politikának - a szerk.)

Az átalakítás után belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, tüdőgyó

gyászat, szemészet, labor, röntgen, ultrahang, onkológia szakrendelé
sek állnak majd a lakosság rendelkezésére a meglévő ellátások mellett.

Csökkent óraszámban tervezzük a fül-orr-gége, bőrgyógyászat, re
umatológia, ideggyógyászat és urológia szakrendeléseinek indítását.
Az alapellátás színvonalának javítása érdekében a jobb állagú tüdő

gondozó épületében alakítjuk ki a két felnőtt- és egy gyermekorvos,
fogorvos és a védőnők részére a rendelőket.

- B-

Az Országos
ÁFÉSZ-napok keretében

1996. október 7-12. között

a szövetkezet üzleteiben

árengedményes
vásárt tartunk.

A vásár ideje alatt számos élelmiszert
és vegyi árut nagy árengedménnyel kínálunk,

amíg a készlet tart.

Miért ne fizetne kevesebbet?

Októberi bevásárlásait kezdje
a Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ üzleteiben!
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Határ
Győző

itthon volt

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Választópolgárok!

Dr. Frankó Károly
polgármester

1996. december 31-vel megválok tisztségemtől. 1997. janu
ár l-jétől a törvény által is biztosított eredeti munkahelyem
re, a körzetembe, háziorvosnak megyek vissza.

1994-ben megígértem, mindent elkövetek, hogy a városnak
egészséges ivóvize legyen. Ezt az ígéretemet tisztességgel tel
jesítettem. Aberuházás 1997-ben kezdődik, melynek finansZÍ
rozási ütemezését a Parlament a költségvetési törvényben ha
tározza meg ez év őszén.

Számomra a polgármesterség igen megtisztelő és nehéz fel
adat volt. Mindennel és mindenkivel szemben csakis a lakos
ság érdekeit képviseltem.

Köszönöm bizalmukat.
Tisztelettel:

Aláírásgyűjtés ...
Mint Csorba Csaba jegyző elmondta, a Dezső Zoltán-féle aláírás

gyűjtési kampányról - amivel a polgármester elmozdítását tűzte ki
célul a FIDESZ-es vállalkozó és köre -, ő valóban megtagadta az aláí
rási ívek hitelesítését, mivel erre nem lehet jogkövetkezményekkel
aláírást gyűjteni. Önmagában az, hogy mondjon le a polgármester
tisztségéről nem lehet tárgya népszavazásnak és népi kezdeménye
zésnek.

Apolgármesteri tisztség alapvetően három esetben szűnhet meg:
lemondással, összeférhetetlenségi ok miatt, bírósági ítélet nyo

mán.
Jogkövetkezmények mellett aláírást gyűjteni olyan tárgyban lehet,

ami a népszavazás és népi kezdeményezés tárgykörébe tartozik.

Az
egyház

•
IS

reagál
9. oldal

A nagy
enyedi
polgár
mester

Gyomán
és

Endrődön

6. oldal

Büdösek a kulákok?
14. oldal·

Atartalomból:
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- Összefügg-e lemondása az oltárképügy-
gyel? i

- Nem. Emiatt még nem kellene lemon
danom. Távozásom oka más - de gondo-

. lom, mindenki számára érthető. Atörvény
ugyan biztosítja, hogy bármikor eredeti
munkahelyemre visszatérhessek, de most
olyan helyzet állt elő (és ezt csak kb. egy
hete tudom), hogy később nem lesz mun
kahelyem! Furcsa helyzet, de számomra ez
sorsdöntő. Ha most nem foglalom el az ere
deti körzetemet mint háziorvos, attól tar
tok, a volt munkahelyem megszűnik l

- Mégis mi a véleménye az oltárképügy
ről?

- Megviselt. Tiszteletben tartom a hely
beliek véleményét - elfogadom, hogy vitat
koznak felette. Azonban úgy gondolom,
hogya helyi sajtó szándékosan országos
botrányízű ügyet akart ebből keverni és
meg is tette! Holott ez a város belügye.

Higgye el, ez nem országos ügy, ez hit
vita, ízlés és kultúrtörténeti ismeretek vi
tá.ja -, de elsősorban az egyházi iskola és a
katolikus egyház ügye, hiszen a kép az ő tu
lajdonuk!

IvIiéli, mit gondol, a püspök úr felszen
tel egy kápolnát s egy oltárképet, ha az az
egyház ízlésének, szigorú szabályainak,
előírásainak nem felel meg? Szeretném ki
hangsúlyozni: nem egyedül vagyok a képen.
Én po Igármesterként az egyházi iskolát
ajánlom fel a vallásos emberek nevében 
mint azt imában is felolvastam - az egyház
kérésére.

Tudom, hogy ez szokatlan, de nem egye
di eset ebben az országban. Ami a kép kö-

rüli vi tát illeti - pontosabban, hogy közpén
zen készült -, erről a következő a vélemé
nyem. Aváros nehéz anyagi helyzete miatt
magam is önként 670 ezer Ft-ot hagytam
a közös kalapban közpénznek! Keressen
még egy olyan polgármestert, aki mostaná
ban a fizetésének egyharmadáról- 10 hó
napon át - lemondana!

Sohasem tagadtam, hogyafestőművész
rokonom. Homok Ernő úr legalább már 5
éve tudja és szeméJyesen is ismeri, hiszen
még riportot is készített valamikor vele.
"Leleplezése" csak lejáratásom miatt volt
most fontos.

A kép terveit egyébként a kulturális bi
zottság is !átta...

Higgye el, a kép körül semminemű sza
bálytalanság nem történt. Természetesen
vita ebből még lehet, hiszen ritka, 150
évenkénti eseményről van szó... !

Afestőt ajánlottam. Bemutatott munkái
alapján az egyház választotta ki, a kép szer
kezetét és témáját is az egyház döntötte el.
Az egész felfújt ügy inkább már vallás- és
egyházellenessé fajult...

- Valóban rossz a kapcsolata a vállalko
zókkal?

- Ez nem igaz. Azok a meghatározó
vállalkozók, akik sok embernek adnak itt
a településen munkát, ezt cáfolni tudják.
Normális, jó kapcsolatom van szinte
mindegyikkel. Nagyon segítőkészek, bár
mikor számíthattam baráti segítségük
re. Amit most is csak megköszönni tu
dok.

- Mi a véleménye a város aggasztóan
magas munkanélküliségéről?

- Ez a legnagyobb társadalmi feszültsé
get okozó probléma nálunk. Gondolja el,
kb. 130 millió forintot fizetünk ki a város
kasszájából ebben az évben szociális terü
leten!

Közel 2000 embernek munkahelyet te
remteni nálunk - akárcsak az országban
megfelelő gazdasági kormányprogrammal
lehetséges csak. Az önkormányzat azért
harcol, hogy saját intézményeiből minél ke
vesebb embert kelljen munkanélkülivé ten
nie. Ez sem kis gond. Sem a testület, sem
jómagam nem tehetünk ilyen magas ará
nyú munkanélküliségről, pedig még ezért
is bennünket szidnak.

- Milyen érzés lesz újból csak orvosnak
lenni?

- Jó! Nagyon várom már. Továbbképzé
sekre jártam és járok. Vizsgákon vettem
részt és készülök is, hasonlóan kollégáim
hoz. Természetesen az adminisztráció so
kat változott, de majd megismerkedem
vele, hiszen segítő asszisztencia lesz. Tud
ja, a betegeimben sohasem csalódtam. Meg
becsültek, tiszteltek - úgy éreztem, szeret
tek is.

Voltak nehéz perceim polgármesterként,
és olyankor mindig a hivatásom adott erőt,

hogyelfelejtsem milyen utálatos dolog is a
politika - mert az!

Most boldog vagyok, hogy újból orvos le
hetek, csak orvos. Büszke is vagyok, hogy
az igazi nagy problémát - az ivóvízügyet 
eljuttattam a megoldáshoz, hiszen ez a leg
fontosabb az élethez. Már ezért az egy do
logért is érdemes volt.

Ka ona József Városi Művelődési Központ programajánlata
November 9. 10.30 óra:

t: osztályos társastáncverseny
Belépő: 250 Ft.

November 19-24:
Victor Vasarely kiállítása.
Nyitva: mindennap 8-18 óráig.
Belépő: csoportos 50 Ft (min. 20 fő),

diák/nyugdíjas: 70 Ft, felnőtt: 100 Ft.
A rendezvény támogatói: Petőfi Termelőszö

vetkezet - Csárdaszállás, Gyomai Kner
Nyomda Rt. - Gyomaendrőd, Starktherm
Termelő és Szolgáltató Kft. - Békéscsaba,
Rimi MS Monitoring Kft. - Budapest, Sano
pharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat - Bé
késcsaba, Hunyadi Mezőgazdasági Terme
lőszövetkezet - Hunya, Agrofém Kft. - Gyo
maendrőd, Dewa Ipari Festőberendezést

Gyártó és Forgalmazó Kft. - Békéscsaba.

November 22. 18 óra:
,,10 éves a zeneiskola" - jubileumi hangver
seny. Abelépés díjtalan. Minden érdeklődőt

szeretettel várunk!
November 23.:

AGyomaendrőd Társastánc-mozgalmáért
Alapítvány jótékonysági bálja.
Helyszín: Városi Sportcsarnok.
Belépő és vacsorajegy: 1500 Ft/fő. Jegyek
elővételben a művelődési központban
kaphatók.

November 26. 20 óra:
Peter Turrini Patkányok című drámájának
magyarországi ősbemutatója a Komédiáskör
előadásában. Csak felnőtteknek ajánlott'
Belépő: 150 Ft. Kizárólag meghívóval váltha
tó.

November 29. 10 óra:
Pán Péter címmel zenés gyermekműsor abu-

dapesti Pince színház előadásában.

Belépő: 120 Ft.
Támogatók: Gyomai Kner Nyomda Rt., Petőfi

Tsz - Csárdaszállás, Marzol - Gyomaendrőd,

- Timek Kft., polgármesteri hivatal- Gyoma
endrőd.

November 30. 18 óra:
Véradó ünnepség - vacsorával egybekötött·
bál. Jegyek igényelhetők avöröskereszt irodá
jában. (Fő út 2. sz.).

FIGYELEM! Kezdő jógatanfolyam indul a mű
velődési központban. Jelentkezési határidő

november 14. Bővebb felvilágosítás a művelő

dési központban (Kossuth út 9. sz. vagy a
386-777-es telefonszámon).

SZILVESZTEREZZEN NÁLUNK!
Szalonzenekar; műsor: humor, tűzijáték, fi
nom ételek... és fergeteges jókedv várja önö
ket'
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TESTÜLETI ÜLÉS

Lemondott a polgármester
Az október 3l-i testületi ülésen dr. Fran

kó Károly polgármester bejelentette, hogy
1996. december 31-vel megválik tisztségé
től és visszatér körzetébe háziorvosnak, mi
vel erre most van lehetősége ... (Lásd az 1.
és 2. oldal írásait!)
Ajegyző tájékoztatása szerint az idevo

natkozó rendelet alapján a polgármester
távozása után összeül a választási bizot!
ság 60 napon belül és határoz a választás
időpontjáról, ami 2 hónapon belül követ
kezik majd. Addig a polgármesteri teen
dőket Czibulka György alpolgármester
látja el.

Kérdésünkre, hogy vállalná-e ezután a
választáson valójelöltetését polgármester
nek, azt a választ kaptuk Czibulka alpol
gármestertől, hogy egyelőrenincsen ilyen
terve, elképzelése...

Egyéb, fontosabb napirendi pontok vol- .
. tak:

• A helyi népszavazásról és népi kezde
ményezés feltételeiről és eljárási rendjéről

szóló rendelettervezet második fordulós vi
tája egyhangúlag elfogadásra került. (A he
lyi népszavazás kezdeményezéséhez a vá
lasztójogosultak l5%-a, a népi kezdeménye
zéshez, hogy a testület az ügyet napirendre
tűzze, 5%-ának aláírása szükséges...)

• Az egészségügyi struktúraváltáshoz az
önkormányzat a '97-es költségvetésben fe
dezetet biztosít, összességében 27 millió Ft
ot. Az ezzel kapcsolatos vitában egyik fő ar
gumentum volt az, amikor néhány képvi
selő hangoztatta véleményét, miszerint a
város geológiai központja felé kellene orien
tálódni és ott kialakítani az egészségügyi
létesítményeket, miután úgyis költözködés
ről van szó...

Említették esetleg az ENeI épületét.
Azonban erről hamar kiderült, hogy az
ÁNTSZ ezt nem engedélyezné. Egyébként
is, hogy megfeleljen, 60-70, esetleg
többmilliós ráfordításra lenne szükség. Fel
merült: az ipariiskola éttermében is elkép
zelnék egyesek az egészségügyi tevékeny
ség koncentrálását, amikor is a két szakis
kolát közös irányítás alá lehetne helyezni,
ezáltal helyátadásra is sor kerülhetne...

Az átszervezéssel járó támogatást fel kell
vállalni, mert egyébként összeomlana Gyo
maendrőd egészségügye...

Lépéskényszer van, nem tudunk mást
dönteni, reméljük, hogy így tényleg meg
valósulhat...

- Milyen nagy öröm lett volna számom~
ra, ha az egészségügyünk érdekében gyűj

töttek volna aláírásokat egyesek, erről

beszélne a rádió meg a televízió inkább... 
vetette közbe a vita során a polgármester.

A javaslatot végül elfogadta a testület l
ellenszavazattal.

• 494 ezer Ft támogatást biztosítanak a
Szent Gellért Ált. Isk. részére a '96/97-ben
induló két napközis csoport működésére (l
ellenszavazattal, 3 tartózkodással).

• A közművelődési intézményekkel
kapcsolatos támogatások megoszlása és
gazdálkodásukkal foglalkozó beszámolóból
megtudtuk, hogyalakosságarányos támo
gatási elosztás problémákat okozott a gyo
mai művelődési központnál, az alapfelada
tok finanszírozásánál. A '97-es költségvetés
készítesénél legyenek figyelemmel arra,
hogy a támogatás fedje le az alapf~ladato

kat. A fejlesztésekről az intézmények a költ
ségvetéstől elkülönítve nyújtsák be igényü
ket. Azt is hallottuk, hogy a kialakult hely-

zet az alulfinanszírozás miatt jött létre. A
megállapított hiány ( Gye. V. M. K. 630 ezer
Ft) fedezetére térjenek vissza a novemberi
testületi ülésen.

• AVárosi Piaciroda '96-os működéséről
szóló határozati javaslatokat egy módosí
tással fogadták el. Eszerint a gazdasági
elemzést elfogadták. Az endrődi mázsaház
felújítását a többletbevételből '96-ban vé
gezték el, a gyomait a '97-es költségvetés
ből határolják el. Az endrődi piac illemhely
(WC) -problémáját később vegyék számba.
A decemberi ülésre terjessze be apiaciroda
'97-es pénzügyi működési tervét.

• Az endrődi sportpálya körüli fákat csak
balesetveszélyessé válásuk esetén vágják ki.

• A Kisréti Úti Óvoda területének hasz
nosítására a következő határozat született:
bontsák el az épületeket, és a helyet köz
parkká alakítsák ki.

• A zárt ülés napirendjeitől Czibulka al
polgármester tájékoztatott. A Mol bejelen
tette szándékát, hogy egy Mol 2000-es ku
tat szeretne létesíteni.

A Rekline Stúdió régi piactéri telekrész
re vonatkozó vételi ajánlatának megvitatá
sa történt még. A testület az előszerződés

hez tartja magát, ez marad érvényben.
Az ebben lefektetett feltételekkel kezdhe

ti meg a R-L. St. a munkákat. Mindaddig
önkormányzati tulajdonban marad a terü
let, amíg meg nem kötik az adásvételi szer
ződést. A díszburkolat elkészülte egy felté
tel. A határidő 1997. június.

Lemondott tisztségéről Botos
János kisebbségi önkormányza-
ti képviselő. . .

Megalakult a Gyomaendrődi Ter
mészetbarát- és Turistaegyesület szep
tember 20-án, II alapító taggal. A
GYITE az Országos Természetbarát-szö
vetséghez tartozik. Ötfős vezetősége fő

leg pedagógusokra és diákokra számít a
jövőben - tájékoztatott R. Nagy Tibor.

A nonprofit jellegű egyesület célja az
egészséges életre nevelés, a természet
védelme, a helyi turizmus fejlesztése,
sok egyéb hasznos teendő mellett...

Az érdeklődők a 386-875-ös telefonszá
mon kaphatnak közelebbi tájékoztatót.

BK

~

Uj egyesület
Kner 1. Gimnázium - Szeghalom kosárlabda-mérkőiés

Megyei júdóverseny
Vállalkozók kupája - technikai értekezlet
A városi diáksportbizottság küldöttközgyűlése

A Társastánc-alapítvány bálja
Vállalkozók kupája - kispályás labdarúgótorna
Vállalkozók kupája
Városi Télapó-ünnepség
Vállalkozók kupája
Vállalkozók kupája
Vállalkozók kupája
Karácsony kupa, középiskolás-sportnap
40 éven felüliek kézilabdatornája

10.00
10.00
9.30

14.00
10.00
10.00
8.00
8.00

A Városi Sportcsarnok programja
15.00
9.00

17.00
14.00

nov. 6.
nov. 9.
nov. 15.
nov. 20.
nov. 23
nov. 30.
dec. 7.
dec. 8.

dec. 14.
dec. 15.
dec. 17.
dec. 21.
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1956-1996
Október 23-án Endrődön, a katolikus templomban ünnepi

misével 9 órakor kezdődött az emlékezés. Majd dr. Latorcai
János országgyűlési képviselő beszéde után leleplezte a Szon
da István által készített, '56-nak emléket állító kopjafát. A
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói pedig ünnepi mű-

Latorcai fejet hajt

1996. NOVEMBER

A gyomai koszorúzás hátterében a nagyenyedi küldöttség

sorral idézték fel a tragikus eseményeket, ezután koszorúkat
helyeztek el a kopjafánál a város lakói.

Gyomán II órakor folytatódott a rendezvény. Ezen, a vá
. rosrész központjában az állami zászlónál a 617. Sz. Ipari Is
kola diákjai emlékeztek a 40 évvel ezelőtti forradalom törté
néseire.

Az ünnepségen és az azt követő koszorúzáson a Hősök em
lékművénéla városi intézmények, szervezetek képviselői mel
lett a nagyenyedi küldöttség is részt vett, illetve elhelyezte
koszorúját. .

Nagyenyed és Gyomaendrődpolgármesterei: Ing. Horatiu-Mihai Josan és dr. Frankó
Károly

Nagyenyed
polgármestere

látogatóban
A polgármesteri hivatal meghívására

Gyomaendrődönköszönthettük október
21-24. között Nagyenyed testvérváro
sunk küldöttségét. Az ottani polgármes
ter, Horatiu-Mihai Josan, dr. Coltor Oc
tavian és Mezei Sándor tanácsosok az
október 23-i ünnepségre érkeztek.

Avárosházán 22-én megbeszélésen ta
lálkoztak a város néhány intézményének
képviselőjével, vezetőjével (Katona
József Művelődési Központ, könyvtár, ál
talános és középiskolák, Városi
Sportcsarnok). A testvérvárosi kapcso
lat további elmélyítésére, kiszéiesítésé
re, aktívabb folytatására hangzottak el
elképzelések és már néhány konkrét terv
is a sportcsarnok, Babos Lászlóné részé-'
ről.

A nagyenyedi polgármester eltökélt
szándéka e kapcsolatok más, valóságo
sabb talajra való ültetése a két város és
annak lakói megelégedésére...

Murphy bölcsessége
Arejtett hiba csak a gyártónál az. Mihelyt
megvetted. rögtön felfedi magát.

Kis segítség
Futó Mihályné vagyok, a Városi

Gondozási Központ dolgozója. Be
osztásom: foglalkoztató nővér. Fela
datom az idős, de még tevékeny em
berek bevonása a csoportos vagy
egyéni foglalkozásokba. Célja: az in
tézményünkben folyó ápolási-gon
dozási munka könnyítése, a szabad
idő jobb kihasználása révén. Ezért
fordulok kéréssel alakossághoz.
Várjuk azon személyek jelentkezé-

jó közérzet
sét, akik tudnak segíteni a követke
ző dolgokkal: színes újságok (Nők

Lapja, Fürge Ujjak, Képes Újság),
különböző maradék anyagok, fona
lak, amit már nem tudnak haszno-'
sítani. Aki segíteni szeretne, kérem,
vigye be a lakásához közelebb eső

Idősek otthonába.
Segítségüket köszönöm a gondo

zottak nevében is.
Futó Mihályné
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Megszűnt az ügyelet amentöknél
Gyomaendrődön milyen körülmények

között működik a mentőszolgálat? - tet
tük fel a kérdést az állomás dolgozóit kép
viselő Balasi Zsigmondnak, az alapítvány
kuratóriuma tagjának.

A körzethez tartozik Ecsegfalva, Déva
ványa, Hunya is, így az igen nagy. Ezért
természetesen a legnagyobb problémát a
pénzhiány jelenti - kezdett nyilatkozatá
ba Balasi Zsigmond.

Mint megtudtuk, azért ezt némiképp
alapítványi és egyéb szponzori segítséggel
igyekeznek enyhíteni.

Alapítványuknak története van.

HAGYATÉK

1992-ben meghalt Nagy Lajos helyi lakos.
Az egészségügy területén dolgozott mint
egéSzségőr.Betegsége alatt sokat szállítot
ta a mentő, sőt még a feleségét is. Akkori
ban határozta el, hogy a gyomai állomás
nak egy mentőautót vásárol. Végrendeleté
ben aztán meg is hagyta, hogy 200 OOO Ft
ot örököljön tőle a mentőállomás ...

Ahagyatéki tárgyalások miatt 2 évig hú
zódott az ügy, mire tényleg megkapták a
pénzt. Ebben nagy segítségül volt dr. Ka
tona Gyula ügyvéd. Időközben azonban
lecserélték - kb. 3 éve - a Niva mentőket

korszerűbb Toyota mikrobuszokra...
Ekkor létrehozták a Nagy Lajos Alapít

ványt, de ezt a vállalati jogtanácsosuk meg
támadta azzal, hogy nem jogi személyek.
Az ügyészség intézkedésére meg kellett
szüntetni ezt az alapítványt és másikat lét
rehozni.

Ennek ügye sajnos elég sajátossá vált 
panaszkodtak többen is -, mikor a saját fő
nökségükkel kellett pereskedniük a meg
tartásáért.

Ehhez a 20 főnyi alkalmazotti létszámuk
'is hozzájárult ezer-ezer forinttal, neve
Gyomaendrőd Mentőalapítvány lett '95
szeptemberében. A kuratóriumnak három
tagja van: dr. Katona Klára, dr. Frankó Ká
roly és Balasi Zsigmond. Az OTP pedig a
nála elhelyezett alapítványösszeghez 5000
Ft-tal hozzájárult. Az alapítvány céljai kö
zött találjuk az állomás hagyományainak
ápolását is. Ez azt jelenti - tájékoztat Ba
Iasi úr -, hogy évente rendeznének jóté
konysági vacsorát, aminek bevétele az ala
pítványt gazdagítaná. A dolgozók zöme a
Békés Megyei Mentőalapítványban is tag..

PÁLYÁZAT

Pályázaton nemrég nyertek egy EKG-fax
felszerelést. Ez a rádiótelefonos műszer

jelzi Békéscsabán a belgyógyászaton a gyo
maendrődi vizsgált beteg adatait, ahonnan
válaszban közlik gyógyszeres ellátási ta
nácsukat. Ehhez 50 ezer forinttal járult

Egy minap megjelent újságdkk szerint
nyílt levélben fordult a Mentödolgozók
Önálló Szakszervezete a mlnlszterelnök
böz azért, mert részükre 1,3 milliárd fo
rinttal kevesebb pénzt biztosítana a '97
es költségvetés, mint amennyibői az
Idén múködtek. A tb-támogatás Ilyen
csökkentése jogellenes - véll a MÖSI.

hozzá az alapítvány. Aműszer értéke mint
egy 450 ezer Ft. (A mai napon vették át 
a szerk.)

KINÉL LENNE JOBB?

- Az ajándékba kapott, jelenleg a tűzol

tóságon tárolt roham-mentőautórólis szó
esett. úgy tudom - mondta Balasi úr -,
hogyaNémetországból származó Merce
dest eredetileg nekünk szánta a város. A
megyei mentőfőorvos és a város közötti
üzemeltetési problémák miatt a megegye
zés nem jött létre, így került a tűzoltók

hoz, pedig itt is nagy szükség volna rá... !
- A túzoltók az együttműködés érdeké

ben eddig még nem kerestek meg bennün
ket, pedig együttműködési szerződést kel
lene kötniük az MOMSZ-szal az üzemel
tetés ügyében, ahol különböző előírások

nak kell megfelelni ...
úgy tartják az állomás dolgozói - vélik

többen is -, hogya tűzoltókelőbb a tűzol

tófeladatként vállaltakat lássák el tisztes
séggel, mielőtt másba fognának... (Konk
rét beszorulásos országúti balesetet emlí
tettek, ahol nem tudtak segítséget nyújta
ni a rászorulóknak.:.)

MEGSZORíTÁS

- A mentőket hogyan érinti a kormány
megszoritó egészségügyi átszervezése?

- Még tisztán nem látni ... Ennek ered
ményeként már viszont megszűnt a tele
fonos ügyelet. Túlórázni nem lehet...

Jó lenne az is, ha az önkormányzat meg
egyezne a Hungarotellel (MATÁV), hogy
legalább egy segélykérő telefont szerelje
nek fel a mentőállomás elé...! Akkor lehet
séges lenne Békéscsabát felhívni ...

Az épület tetőzete is javításra szorul. Sok
mindent saját erőből végeznek el. Kerítést
állítottak fel, garázst építettek. Igaz, ehhez
a helyi önkormányzat 300 ezerrel, a déva-o
ványai 200 ezerrel járult hozzá egyéb vál
lalkozói segítség mellett.

AMENTÉS

Elmondták, hogy a kivonulás nappal l
percet, éjjel 2 percet vesz igénybe, ezután
a távolság játszik még szerepet. A további
fejlesztésekhez mentőtisztekre lenne szük
ség, ennek lehetőségétaz alapítvány is tá
mogatja (továbbképzés, minősítés). Eseti
feladatoknál lenne erre nagy szükség.

Az utóbbi időben megnövekedtek a nem
sürgősségiszállítási kivonulások, de sajnos
a meglévő 4 kocsiból pénzhiány miatt csak
3 használható. A közeljövő tervei közt sze
repel egy vércukormérő beszerzése. Apénz
telenség leküzdésére egy hónapon át félre
tették a hálapénzeket, de a támogatásokat
is szívesen fogadnák konkrét ügyben is. Je
lenleg 192 ezer Ft az alapítvány tőkéje. Eb
ből fedeznék azt az tanfolyamot, ahol a dol
gozók meg~nulnák az infúzió bekötését is ..

okt. 16. - BK -

Dr. Bumbera József a mentő me
gyei főorvosa:

Nemes akció indult: az ősz folya-
. mán, a már nem használatos 10-20

filléresek gyűjtésének és a bankba való
leadásának eredménye - ami sok mil
lió forint lehet - a mentőszolgálatot

és az Aerocaritást támogatja.

Rajtunk múlik!
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Interjú Horatiu-Mihai Josánnal

Változó Idők

.Előjáróban elmondta, hogy ismeri októ
ber 23-a jelentőségét. Az '56-os magyar
országi események eredményei '89 után
jelentek meg... Reményt jelentett ez Ro
mánia lakossága körében is. Kár, hogy az
'56-os és '89-es események vérbe fulladtak,
és Romániában sem érte el célját. Szerin
te lehet, hogy az '56-os forradalom túl ko
rán történt meg, amit az erős, felkészült
Szovjetunió leverhetett.

- Milyen a közhangulat a romániai vá
lasztások előtt?

-A valós változások kezdete már a hely
hatósági választásokon érezhetők voltak.
A De!TI0kratikus Konvenció tulajdonkép
pen megnyerte ezeket június 2-án. A r<i
mánok igénylik a változást. Meggyőződé-

. sem, hogy e~ november 3-án bekövetke
zik.

- Mit vár a választásoktól tehát?
- Hogy konkretizálódjon ajúniusi hely-

hatósági választás eredménye országosan.
- Van-e érezhető román~magyar ellen

tét, probléma?
- Elmondhatom, hogy jelenleg nincs

ilyen érezhető gond. Úgy gondolom, hogy

il. magyar nemzetiségi és a román lakosság
helyileg az őket megillető helyen van, ez
nem lehet kérdés, ez történelmi adottság.
Én egy kereszténydemokrata párt képvise
lője vagyok, amelynek az alapja a keresz
tény erkölcs. 1992-ben ez a Demokratikus
Konvenció az RMDSZ-szel szövetségben
volt. Apolitikai harcok következményeként
az RMDSZ ebből a szövetségből kilépett.

Ebben a mostani új kormányzati struk
túrában, amely valószínűleg november 3.
után bekövetkezik, az RMDSZ is ott lesz
újbói a szövetségben a Demokratikus Kon
vencióval.

- Hogyan képzeli a két város további
kapcsolatát?

- Ennek első fázisában az volt a problé
ma, hogy semmi konkrét nem történt a két
város kapcsolatában és főleg alakosságra
vonatkozóan. Pedig rengeteg közös pont
van, mint például a kulturális vagy sport
tevékenységek terén, ahol a lakosok talál
kozhatnak egymással, bevonhatók a
kapcsolatba. Az a meggyőződésem, hogy
végre a gyomaendrődiek is konkrétumokat
akarnak látni arról, hogy milyen legyen ez.

Ing Horatiu-Mihai Josan,
Nagyenyed polgármestere

Az emberek ismerjék meg egymást, és
akkor könnyebb lesz gazdasági együttmű
ködést is kialakítani.

- Ottani vállalkozók például mennyire
számolnak Gyomaendrődlehetőségeivel?

- 3000 vállalkozó található Nagyenye
den és környékén. Pillanatnyilag sokuk je
lezte a polgármesteri hivatalban azt, hogy
szeretnének külföldiekkel, gyomaendrődi
ekkel gazdasági kapcsolatokat kialakítani.

A két polgármesternek tehát nem kisebb
és nem nagyobb a feladata, mint összehoz
ni ezeket az embereket, a város lakóit egy
mással, kialakuljon egy igazi, szoros test
vérvárosi együttműködés a jövőben, minél
hamarább.

Okt. 22. - Biró -

Határ-találkozó

Határ Győzőt és feleségét dr. Kovács Béla gimnáziumigazgató
fogadta •

A gyomai születésű (1914) író, költő, filozófus, Kossuth-díjas,
Gyomaendrőd díszpolgára a közelmúltban kapta meg a magyar
olasz Salvatore Qvasimondo-díjat és a külföldön élő magyar írók
díját. Október 15-16-án a Kner r. Gimnázium és a 617. Sz. Ipari
Iskola Határ Győző Körének vendége volt.

Kántor Zsolt újságíró, költő vállalta a gimnáziumi író-olvasó
találkozó levezetését. Méltatta és bemutatta Határ Győzőt és mun
kásságát. A 82 éves, Londonban élő költő és felesége, Prágai Pi
roska személyesen is bemutatott néhány verset a közönségnek.

A bensőséges ünnepségen Knapcsek Anikó és Koloh Judit ta
nulók, valamint Hornok Lajosné könyvtárvezető a művész né
hány szép versét adta elő. A találkozón kicsit jobban megismer
hettük az "irodalmi polihisztor" személyét, tevékenységét a sze
mélyes találkozó varázsával fűszerezve. - B. -

Rendkívüli testületi
Az október 18-i rendkívüli ülésnek egy napirendje volt. A

617. Sz. Ipari Iskola és a Kner r. Gimnázium bizonyos
létszámcsökkentéséhez - amit nem kényszerből,hanem szük
ségszerűségbőlléptek meg - támogatásért pályázatot nyúj
tanak be. A négyszázezer Ft-nyi összeg ennek a feladatnak a
fedezésére szolgálna (pl. végkielégítés... ).

Ehhez volt szükséges a testület jóváhagyása, amit két tar
tózkodással meg is adtak.

Judohírek
Októberi aranyzápor

Szentesen 26-án, diák A-B-C korcsoportban a kb. 150 részt
vevő közül a gyomaendrődi Károlyi-fiúk a következő helyek
kel érkeztek haza:
Molnár Zsuzsa - A 38 kg - 1., Tóth Tamara - B 38 kg - 1.,
Varga Réka - B 49 kg - 1., Balog Zoltán - B 49 kg - 1.,
Stranszki Mihály - B 45 kg - 1., Szurovecz Tibor - B58 kg -l.,
Oláh Zoltán - A 41 kg - 1.,
Kun József - C 34 kg - 2., Gózon Gábor - B 30 kg - 2.,
Vetró Péter - A 45 kg - 2., Gáspár Tamás - A 52 kg - 2.,
Dancs Tamás - B 45 kg - 3.
Országos ifjúsági rangsorversenyen 27-én Győrött 150 ver
senyző közül Gál Béla 60 kg-ban 3. helyet ért el.
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Létszám a zeneiskolában

Ünnepi hangverseny

Megújuló művész

Honti unoka

Bethlen-hírek

Az októberi Híradóbólbizonytalanság miatt kimaradt a Városi
Zene- és Művészeti Iskola létszáma.

Az 1996/97-es tanév adatai:
189 gyerek jár a zenei és 190 a néptánc szakra. Jelenlegi

hangszeres oktatás hegedűn, zongorán, furulyán, fuvolán, klari
néton, szaxofonon, gitáron, harmonikán és trombitán zajlik.

Ezt 8 főállású (l éppen gyesen van) és 2 másodállású oktató
val/tanárral végzik. A néptáncot l fő- és 2 másodáll~ú instruk
tor biztosítja,

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola önállóvá válásának 10. év
fordulója alkalmából hangversenyt rendeznek a Katona !ózsef
Művelődési Központban 1996. november 22-én 18 órakor. Akét
részből álló műsorban az itt tanult és tanuló, a legmagasabb fok
ra eljutott növendékek lépnek fel, mint például Frankó Tünde...
és még sokan mások.

Arészletes műsort a plakáton láthatják majd az érdeklődő gyo
maendrődiek.

Nem lesz belépődíj, hanem adománypersely lesz elhelyezve.

Honti Antal kiállítása október 12-én dr. Frankó Károly polgármes
ternek és Megyeriné Csapó Ildikónak, a Katona J. Művelődési Köz
pont igazgatójának szavaival megnyittatott. Akorral haladó művész

modern, számítógépes segédlettel alakított kompozícióit mutatta be.
Ebben az átalakítási munkában, a grafikák új köntösben történő meg
jelenítésében nagy segítségére volt unokája, Csemniczky Péter.

Honti Antal

Az október lO-én Ivanka pri Dunajiban hagyományos, kété
venként rendezett versenyen - ahol a nemzetközi rangot a he
Iyiek mellett ausztriai és magyar csapatok részvétele adta - a
gyomaendrődiek jól szerepeltek. A mezőgazdasági szakiskolá
soknak az összetett sportversenyen atlétikában, biatlonban (fu
tás, lövészet), kispályás labdarúgásban, vegyes csapatú röplab
dában folyt a kétnapos verseny. A gyomaendrődiek eredménye:
atlétikában a fiúk L, lányok 2., biatlonban a lányok L, a fiúk 3.,
labdarúgásban 3., röplabdában 3., összetettben a gyomaendrő

diek 2. helyezést értek el a házigazdák mögött. Az ezt követő
szkanderversenyen is bethlenes diák bizonyult a legjobbnak Sé
lei Ltjos személyében.

A kancsalság nem egyszerű szépséghiba, hanem a két szem
együttműködésének zavara, Akancsalság legnagyobb veszélye,
hogyafélretekintő szem "leszokik a látásról", azaz tompalátó
vá válik. Akancsalság okát nehéz pontosan kideríteni - családi
örökletes hajlam, lázas betegség, lelki sérülés, ritkábban szem
vagy idegrendszeri betegség állhat mögötte. Akancsalságot min
dig komolyan kell venni, kezelésével nem lehet várni, nem növi
ki a gyermek! Akancsalság korai felismerésében és kezelésében
igen n'agy a szülők szerepe és felelőssége. Hogyan ismerhető fel
a kancsalság:

Ha a gyermek tekintete "zavaró", mert nem tudjuk, melyik
szeméve! hova néz, szinte bizonyosra vehető, hogy a gyermek
kancsalít. Akancsalság első tünete lehet a gyermek hunyorgá
sa, vagy az, hogy mindenhez túl közel hajol.

Hogyan vizsgáljuk a gyermeket:
- Az újszülött szeme még csak a fényt érzékeli.
- Három-négy hónapos gyermek szeme előtt mozgatott na-

gyobb tárgyat tekintetével követni tud.
- Hét-nyolc hónapos. gyermeket vegyünk ölbe és szórjunk az

asztalra pár szem morzsát. Agye'rmek automatikusan elkezdi
ujjaival felcsipegetni azokat. Közben próbáljuk meg a szemét
felváltva letakarni. Ha azt vesszük észre, hogy bizonytalanul kö
zelít az apró dolgokhoz, figyelmeztető jel.

- Másfél-két éves kortól még pontosabbá tehető a látásvizsgá
lat. 5 méter távolságból felmutatott kártya nagyságú, általa ked
velt tárgy vagy állat rajzát fel tudja ismerni, illetve azt egy képes
könyvben azonosítani tudja. Természetesen váltott szemekkel.
-Kettő-négy éves gyermek feladata, hogy megnevezze a tá

volról felmutatott képeket.
Aszülők elsősorban a gyermekük látásának rendszeres ellen

őrzé:;ével tehetik a legtöbbet.
Hogyan kezeli az orvos a gyermeket:
Ha fénytörési hiba van, szemüveget rendel, még akkor is, ha

a gyermek esetleg szemüveg nélkül is jól lát. Gyermekkorban a
szemüveget mindig, tehát az alvás kivételével folyamatosan kell
viselni! Ha a gyermek a látásvizsgálat során gyengelátónak bi
zonyul, és aszemüveg sem javította ki megfelelően a látást, an
nak oka a tompalátás. Ha az orvos megállapítja a tompalátást,
a kezelés nem tűr halasztást. Akezelés lényege, hogya tompa
látó szemet is "megtanítjuk" látni. Ehhez az szükséges, hogya
jobban látó szemet eltakarjuk, csak így kényszeríthető a tom
palátó szem az aktív működésre.

Ajóllátó szem letakarásának első napjaiban szükséges, hogy
a szülő több időt töltsön együtt gyermekével. Agyermek tilta
kozását a ragasztás vagy a szemüveg egyik üvegének takarása
ellen minden esetben türelmesen, de le kell győzni.

Atompalátás annál hamarabb szűnik meg, minél fiatalabb
korban kezeljük.

Előfordul, hogy hosszas kezelésse! sem érhető el a szemek
párhuzamos állása. Ilyenkor műtétre kerül sor, menyeI csak a
kancsal szemállás korrigálható, a tompalátás és a fénytörési hiba
nem.

Ha a családban kancsal vagy tompalátó van, vagy az előzőek

ben leírt módon vizsgált gyermeknél bizonytalanok vagyunk a
látását illetően, tanácsos legalább féléves kortól szemészeti szű
rővizsgálatban részesíteni.

Agyermek mindenki szemevilága. Védj ük a gyermek szeme
világát!

EGÉSZSÉGÜGY

Kancsal gyermek

Dr. Hanyecz Vincéné
vezető védőnő
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Fő téma még az oltárkép volt ..

1996. NOVEMBER

Rendkívüli te tületi
Az október 10-i ülés alig n~gy napiren

di pontjának megtárgyalása elméletileg
nem emésztett volna fel többet, mint
40-50 percet. Azonban a napirend előt

ti felszólalások az oltárkép ügyében, pró
és kontra több mint egy órát raboltak el
az effektív munkából. A polgármester
hangsúlyozta az adomány szokatlan vol
tát, mivelhogy 150-200 évenként törté
nik hasonló esemény egy-egy települé
sen, ami a létező hagyományt ez esetben
is rendkívülivé, tehát szokatlanná teszi.
Az ilyen jellegű adományozás évszáza
dokra nyúlik vissza.

Példa erre Békéscsaba, ahol a jaminai
templom freskóin látható ma élő szemé
lyek senkit sem hökkentettek meg, vagy
az egyház, a püspök úr a gyomaendrődi

képpel kapcsolatban semmilyen kifogás
sal nem élt, sőt...

Egy olyan helységben, ahol a lakosság
döntő többsége nem vallásos vagy nem
gyakorolja azt, könnyű köztük olyan
hangulatot kelteni és úgy tálalni a dol
got, hogy rossz' száj ízt teremtsen.

"Nem szégyellem magam, emelt fővel
járok. Hogy itt-ott vigyorognak, gúnyo
lódnak rajtam, elsősorban a Szó-Beszéd
nek (helyi havilap) köszönhetem ezút
tal is ...!" - mondta dr. Frankó.

Lakossági és képviselői vélemények
(természetesen kivonatosan):
Hithű hívők saját· pénzüket adomá

nyozták az egyháznak... (Hanyecz M.).
Az egyházi helyett a lakossági igénye

ket kellene kielégíteni. .. (Dávid).
Szokatlan az általunk ismert, élő sze

mélyt látni a képen, ami azonban meg
felel az egyházi szokásoknak...(Czibul
ka).

Az atyaisten pedig Valach doktorra ha
sonlít...(dr. Kovács).

Megalázónak tartom ezt az oItárkép
vitát. Nem lett volna szükséges, hogya

. polgármester rajta legyen...(Várfi).
Nem szolgálja a polgármester jó meg

ítélését. Aránytévesztés is történt...(Ka
tona).

Addig jutottak egyesek, hogya polgár
mester visszahívását emlegetik... (Báto
ri).

Aközhangulat érdekében nem kellett·
volna·az ellenszenvet fokozni egy ekko
ra kép megjelenítésével...

Felmerül a kérdés, hogy mikor, meny
nyit kellett eddig fizetni a képért, ami
rokonsági vonalon készült...? (Dezső Z.)

A polgármester válasza: A festőművész

a város iránti tiszteletbőlolcsóbban

készítette el a képet. Eddig 60 ezer Ft
ot kapott...

Napirendi pontok:
l. Apolgármester vétója alapján a tes

tület újra tárgyalta a Kner L Gimnázi
um Természetbarátainak Körének kéré
sét a bükkszentkereszti ingatlan tulaj
donjogának átruházására vonatkozó elő

ző testületi döntésről.
Abükkszentkereszti üdül6ingatlant az

akkori Kiss Lajos Gimnázium tanulói,
dolgozói saját pénzükön vették, de az in
gatlant a Gyomai Városi Tanács vb ne
vére jegyezték be. Közben pihenőházat

építettek a telekre, szintén saját erőből.
Az 1990-ben alakult - iskolán belül 
Természetbarátainak Köre tulajdonjo
got kapott a házra és most a telekre is
szeretné ezt kiterjeszteni az egyszerű

ség, hatékonyabb működés érdekében.
(Októberi számunkban sajnos helyte

lenül jelent meg az idevonatkozó dön
tés, amiért elnézést kérünk. A testület
akkor úgy határozott 9 igen, 3 tartózko
dás, l ellenszavazattal, hogy a Ter
mészetbarátainak Köre kapja a tulajdon
jogot.)

A rendkívüli ülésre a vétó kapcsán
felvett ügy most azzal a határozattal
végződött, hogy a testület visszavon
ta előző döntését. Ennek oka, hogy
Fekete László, a kör elnöke levélben
kereste meg a polgármestert. Ebben
azt kérte, hogy a decemberi egyesü
leti közgyűlésrevaló tekintettel, ahol
alaposan megtárgyalják majd a prob
lémát, a testület most vonja vissza a
határozatát. Ez meg is történt 12
igen, l tartózkodás és egy nem szava
zattal.

Dr. Kovács Béla, a gimnázium igazga
tója ezután reagált dr. Szendrei Éva le
velére,' amiben az ügyet véleményezte,
mivel nem tudott jelen lenni az ülésen
a képviselőnő. Dr. Kovács elmondta,
hogy illene tudni a képviselőtársának a
pontos körülményeket, ha már levélben
szólt hozzá...

Dr. Szendrei Éva írta: Tudomásom
szerint nemcsak a gimnazisták, hanem
az ipari iskolások is hasonló adományo
kat tettek.

Dr. Kovács B.: Nem tettek!
Dr. SZ. É.: De az iskolákon kívül szá

mos helyi vállalat támogatta anyagilag
ezt az üdülőt...

Dr. K. 8.: Egy fillérrel sem!
Dr. SZ. É.:' Maga az üdülő létre sem

jött volna, ha az akkori tanács nem vá-
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sárolja meg a város, illetve akkor még a
község pénzén az ingatlant.

Dr. K. B.: Nem vásároita meg!
2. A Selyem út folytatásának megépí

tése az Ipartelep útig (a Shell-kútig) volt
a következő téma.

A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium pályázatának lényege,
hogy ez 1996 II. félévében elnyerhető. A
megépítéshez 24 millió Ft saját erő

szükségeltetik, továbbá 120 ezer Ft az
építési és 36 ezer Ft a használatbavételi
engedélyre. A megvitatás során felme
rültek támogató és ellenérvek.

A pályázás még nem jelent kötelezett
séget. Tapasztalatok szerint be nem adott
pályázattal még soha senki nem nyert...! .

Többen szorgalmazták sürgősségi sor
rend felállítását a költségvetés ismereté
ben...
Miről kell lemondani a 24 millió kifi

zetése miatt? - kérdezte Hanyecz Mar
git.

Legyünk takarékosak, mert szeret
nénk támogatni az egészségügyet,
egészséges ivóvizet akarunk, járdák épí
tésére is nagy az igény... - vélte Hangyá
né.

Katona Lajos alapjaiban ellenzi az ot
tani út megépítését- más fontosabb dol
gokra kell a pénz...

10 igenne!, 2 ellenszavazatta!, l tar
tózkodással fogadta el a testület végül a
pályázati részvételt.

3. Az évközi pénzügyi helyzet javítá
sára, a költségvetés egyensúlyban tartá
sára önkormányzati kincstár- és likvidi
tásmenedzselési rendszert, ennek infor
matikai hátterének biztosítását egy nem
tervezett többletbevételbőlbiztosítanak
380 ezer Ft értékben. Ennek működési

feltétele, hogy a város intézményei, a hi
vatal, az OTP fegyelmezetten együttmű

ködik a továbbiakban. Időközben a
lecsökkent létszámú testület 9 igenne!,
kettő tartózkodással, l ellenszavazattal
fogadta el.

4. A jegyző javaslatát egyhangúan el
fogadták: az október 3l-i testületi ülé
sen a Gyomaszolg tételesen írásban szá
moljon be - a nagy nyilvánosságnak is 
az elkészült járda és útszakaszokról.
Ahol nem készült el a szükséges mun
ka, úgy azt indokolja meg.

Ajegyző még bejelentette, hogy az ön
kormányzati földek ügyével kapcsolatos
per jelenleg szünetel, vagyis a szüksé
ges, privatizációs minisztériumban ke
letkezett iratot nem tudják előadni sem
innen, sem a Kárrendezési Hivatalból,
aminek óriási jelentősége lenne pedig.
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Október 5-én szentelte fel Gyulay Endre
püspök a gyomaendrődi Szent Gellért Kato
likus Általános Iskola kápolnáját. Ekkorra
készült el a több részből álló oltárkép is,
melynek központi alakja Szent Gellért vér
tanú püspök.

Bizonyos körökben ez a kompozíció nagy
érdeklődést, sőt felháborodást váltott ki.
Egyesek fölháborodásának oka az, hogy az
egyik képen városunk jelenlegi poJgármes
tere felismerhető módon látható, amint az
iskolát felajánlja Szent Gellért által Szűz Má
riának.

Bizonyos fokig értem (de nem megértem)
magatartásukat. Nincsenek ehhez hoz
zászokva, hiszen az utóbbi 50-100 évben a
környezetünkben sajnos nem született oltár
kép. Nem értik az emberek a kép mondani
valóját. Éppen ezért a kápolnaszentelőre

megkértem a művészt, hogy írja le képe
mondanivalóját és gondolatait a képpel
kapcsolatban, hisz tájékoztatni kell az em
bereket. Szórólapokon és újságokban is meg
jelentettem. Sajnos, még a tanultabb embe
rek sem igen értenek a művészettörténethez,

innét a félreértés. Atörök időkben ezen a vi
déken régi művészeti kincseink jórészt el
pusztultak, ezért is áll távol ezektől az em
berektől a művészettörténet világa.

Hogy ne tűnjék magyarázkodásnak vagy
belemagyarázásnak írásom, szó szerint idé
zem a Lexikon christlicher Kunst Themen,
Gestalten, Symbole (verlag Herder, Freiburg
im Breisgau 1980 (magyar kiadás: Keresz
tény művészet lexikona - Corvina Budapest,
73. old.) c. könyvből a donátor címszót. .

"donátor (lat. adományozó): Középkori
templomokon és műalkotásokon gyakran
látni a szentek mellett egy térdelve imádko
zó, kisméretű alakot, akit azért örökítettek
meg, mert saját (és családja) lelki üdvéért ő
építette, illetve adományozta az illető alko
tást. Ha templomról van szó, a donátor eset
leg az épület modelljét ta~a a kezében, és
felajánlja Krisztusnak, Máriának vagy egy
szentnek, mint Enrico degli Scrovegni a pa
dovai kápolnát Giotto Utolsó ítélet freskóján
(1306 k.). Lehet a donátor kezében az általa
adományozott tárgy, pl. oltár (Volvinus
aranyoltára, 840 k., Milánó; Stefaneschi-ol
tár, 14. sz. első harmada, Róma Pinacoteca
Vaticana). Könyvek írói az ún. dedikációs ké
pen nyújtják át megrendelőjüknek vagy va
lamely védőszentnek művüket (...) Akorai
középkorban az élő donátort rendszerint
négyszögletes dicsfény különbözteti meg (pl.
Desiderius apát a Sant' Angelico in Forrnis
falképén, 1072 k.). Máskor egy szent, több
nyire a donátor védőszentje Krisztus vagy
Mária oltalmába ajánlja védencét. Adonáto
rokat egészen a késő középkorig az alázat és
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a szerénység jeIéül általában sokkal kisebb
nek ábrázolták, mint a szenteket, pl. Eras
mus plébánost a mártonhelyi templom Jo
hannes Aquila által kifestett szentélyében.

A naumburgi dóm nyugati szentélyének
nagyméretű donátorfigurái (13. sz. közepe)
sajátságos körülményeknek köszönhetik ke
letkezésüket: a naumburgi püspökség ll.
sZ.-i alapítóit ábrázolják, akik a későbbi nyu
gati szentély helyén templomot alapítottak
családjuk számára temetkezőhelyül. Anyu
gati szentélyben tartott gyászmiséken ilyen
módon jelen voltak az első alapítók, akik
Krisztus egyházának hű szolgáiként példát
mutattak a híveknek. Adonátorfigurák ezen
kívül kapcsolatban állnak a szentélyrekesz
tő bejáratának keresztre feszített Krisztusá
val és a világbíró Krisztussal is: Krisztus ke
reszthalála által a püspökség jámbor alapí
·tói beletartoznak az egyház közösségébe és
a nyugati szentélyablakain ábrázolt szentek
társaságába.

A késő középkortól kezdve - főként az
olasz reneszánsz hatására - megszűnik a
szimbolikus méretkülönbség: a donátorok
ugyanakkorák, mint a szentek, de továbbra
is alázatos imádkozó tartásban jelennek meg,
mint pl. Merész Fülöp burgundi herceg és
felesége a dijoni kartauzi kolostor bejáratán
(1388-1393)."

Azt hiszen, ez a történeti áttekintés önma
gáért beszél.

És most a mi képünk.
Az egész képet nézve (és nem bizonyos

részletet kiragadva) egyáltalán nem bántó és
kiugró városunk első emberének a jelenléte,
hisz nem róla szól a történet. Az iskola ma
kettjét felajánló polgármester körül még ott
van tíz mai, élő gyomai és endrődi polgár
képe. Ez így együtt a várostje1képezi, és nem

Folytatás a 10. oldalon
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Folytatás a 9. oldalról

egyes embereknek állít maradandó emléket.
Azt hiszem, azt mindenki tudja és érzi, ha
valahol külföldön a köztársasági elnök meg
jelenik (függetlenül a személyi tulajdonsá
gaitól, pártállásától), az egész országot, né
pet jelenti. Így egy város szabadon választott
polgármestere is - függetlenül attól, hogyan
hívják - az általa képviselt várost reprezen
tálja.

Hogy ez mennyire gyakorlat, hadd idéz
zem fel első működési helyem, az ásotthal
mi templom példáját. A templomban a '30
as években festett mennyezet- és falképek
mutatják be a hét szentséget. Volt főnököm
név szerint sorolta a képeken látható akkori
élő személyek nevét, akiknek egy részét még
ő is ismert.

Néhány éwel ezelőtt épült Békéscsabán a
jaminai templom. Ott is a freskók a jelenkor
.embereit is ábrázolják: a polgármestert, a
téglagyár igazgatóját, a tervezőket, a plébá
nost, a híveket felismerhető módon. Ott ta
lálhatók továbbá Tolcsvayék, Szörényi, Bródy
stb. a szentek között. Békéscsabán ezt meg
értették és felfogták. Szerintem nekünk sem
kell szégyellnünk a képen látható polgáro
kat, sem a polgármestert, mert ők mi va
gyunk, az egész város.

Ahagyományismerák szerint az endrődi

templomban is a szentek arcképei mögött az
akkori áldozathozók, az uhrinok, kalmárok,
hanyeczok stb. vannak megjelenítve.

Vannak, akik az anyagiakat kifogásoIják.
Tudom, szűkös a város költségvetése. Ha

a sportnak ma is jut évente néhány millió,
akkor talán erre sem sok ez az összeg (bár
én nem vagyok sportrajongó, mégis fontos
nak tartom, mert sok embernek jelent ki
kapcsolódást, szó-rakozást, egészséget - ak
kor talán más ügynek is lehet létjogosultsá-
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ga). Tudomásom szerint a polgármester út
670 ezer Ft járandóságáról mondott le (me
lyet törvényesen felvehetett volna) a város
költségvetését támogatva.

Véleményem szerint nem annyira eszmei,
sokkal inkább politikai viharról van szó. Nem
is az oltárkép a központi téma, hisz azt, mint
a város millecentenáriumi ajándékát, a kép
viselő-testület megszavazta. Mielőtt a mű

vész hozzákezdett volna munkájához, jó egy
éwel ezelőtt az önkormányzat kulturális bi
zottsága is megnézte a festmény vázlatait,
senki nem emelt kifogást ellene. Mi, az isko
la és az -egyház, szeretnénk a napi politikai
csatározásoktól távol maradni. Ezért kérek
mindenkit, hogy ne lövöldözzenek a fejünk
fölött egymásra.

Ma, amikor minden pusztul körülöttünk,
már az a feltűnő, ha valami új készül és lé
tesül. Úgy gondolom, hogy honfoglalásunk
1100. évfordulójára a város méltó emléket
állított: az egyházzal együtt egy új iskolát
adott a városnak. Ez méltatlan arra, hogy
személyi konfliktusok szintjére degradáljuk.
Ebben a kiemelkedő évben a város egy neve
zetességgel, egy művészeti értékkel gazda
godott.

Néhány éwel ezelőtt a szegény hazai kul
túrát és művészetet támogatva Spéter Erzsé
bet amerikai milliomos megalapította az
Erzsébet-díjat. A hála és köszönet helyett
sok-sok támadást és gúnyt kapott. Csoda,
hogy megvonta a támogatást?

Végül arra kérek minden jószándékú em
bert - mert ilyet csak a jószándékú emberek
tállehet kérni -, hogy e jeles nemzeti évfor
dulónkon béküljünk meg egymással, fogad
juk el egymást. Ha nem tudunk összefogni
és együtt élni, dolgozni, akkor nem lesz jö
vőnk.

. Iványi László
plébános
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Együtt
a gyermekekért

"És érezzék egy kézfogással rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta,
jó vagy;
s egy tekintetünk elhitesse véled:
- szép dolgokért élsz - és érdemes élned!"

Váci Mihály

"oo. csak úgy tud emberként megmaradni
az ember, ha van, aki segít neki.
Segítsen, akinek több ereje van.
De hogyan segítsen? Ahogy lehet!"

Szabó Pál

Tisztelt Vállalkozók és Szülőkl

1996. október 12-én tartottunk ovivacsorát.
Tombolatárgyainak bevételét részben már a
gyermekek jobb óvodai körülményének továb
bi fejlesztésére fordítottuk. A megmaradó
összeget az év legszebb, legbensőségesebb nap
jaira tartogatjuk, amikor a fenyőfa első gyer
tyafénye megcsillanhat a gyermekek szemé
ben, és egyaránt örülhetnek azok is, akiknek
az óvodai játék és egyéb tárgy jelent mindent.

Köszönjük, hogy ebben az évben is hozzá
járultak a gyermekek örömszerzéséhez.

Köszönöm az Sz. M. K. vezetőjének lelki
ismeretes munkáját, Tímár Lászlónénak, aki
igen sokat vállalt magára ennek az érdeké
ben, Uhrin Lászlónénak, Földi Lászlónénak,
Hadi Ottónénak, továbbá Takács Mátyásnak
a kitűnő hangulat megteremtéséért és fő tá
mogatónk vezetőjének, a Pentament Kft.-nek,
valamint minden szülőnek, az óvoda dolgo
zóinak, vállalkozóknak, akik támogatóink
voltak és a Jó barát vendégl9dolgozóinak.

Pacni Péterné
Szabadság Úti Óvoda

tagóv. vez.

Érdemérem
Apolgárőrségben végzett kiemelkedő te

vékenységéért Pataki Józsefnek a Polgárőr

szolgálatért Érdemérem kitüntetést adomá
nyozta a Békés Megyei Polgárőrszövetség.

Gratulálunk!

Anyakönyvi híradó
Újszülöttek: Szécsi Cyula és Soczó Ilona le

ánya Mária, Jónás Zsolt és Mohácsi Krisztina
leánya Barbara Csilla, László Zoltán és Miszlai
Tünde fia Zoltán, Knap Zoltán és Kulich Ilona
leánya Renáta, Kovács Ferenc és Salamon Ka
talin fia Ferenc

Akik eltávoztak közülünk: Rácz Imréné
Kiszely Mária 89, Szőke Istvánné Kovács Etelka
76, Sztanyik Károlyné Tímár Mária 86, Kelemen
Károly 70, Cellai Sándor 73 éves korában

Kiállítások
•Október 28-án nyílt Erdélyi tájak

címmel Páliné Emődi Etelka kerami
kus és festőművész kiállítása a Katona
Józs~f Művelődési Központban. Ban
ner Zoltán művészettörténész nyitot
ta meg, közreműködött Polányi Éva.

Megtekinthető november 8-ig, 9-18
óráig.

Illéssy Péter Azegyházművész c. tár
lata pedig november 7-én nyit. AGyo
maendrőd Város Közgyűjteményeiért .
Alapítvány kuratóriumának rendezvé
nye a Városi Képtárban, a Kossuth u.
ll.-ben lesz megtekinthető december
31-ig kedden, csütörtökön 9-13, szer
dán, pénteken 13-17, szombaton
14-16 óra között.

Támogatóink:

Pentament Kft.
Corvo Bianco
Vöröskereszt
Lövei Tibor - magánvállal-

kozó
Kord Kft.
Sándor Mihályné - Kondoros
G. Kiss Gábor - Orosháza
Tandi Ferencné - vállalkozó
Bukva Vince - vállalkozó
Villányi Attiláné - Flamingó

virágbolt
Várfi András - gazdabolt .
Bottlik Judit - élelmiszerbolt
Radewill Kft.
Sikér Sürőipari Gmk
Iparcikk Bt.
Zita butik
Zöld cukrászda
Farkasinszki Zsuzsa - Vi·

rágbolt
Farkas Máte- gazdabolt
Kalamáris papírbolt
Tímárné Rózsika - éleI·

miszer
Herbária
Andódy könyvkötészet

Marzol
Háztartási bolt - Endrőd

Besenyszegi élelmiszerbolt
Lakberendezési bolt
Andi butik
Papir-játékbolt
Kötöttáru - Gyoma
Dávid virágbolt
Farkasné - élelmiszerbolt
Tandi butik
Izsó Béla - vállalkozó
Tímár Vice - Sarokház cse·

mege
Marina bolt
Kner nyomda
Lakásfelszerelés - Varga

Jánosné
Virágbolt - Gyoma
Szabó Ktsz.
Körös Kft. - Mészáros

Vendel
Körös-Kurca Bt.
Furák Istvánné - használt

ruha-kereskedő

Tímár Ernőné - Margó vi
rágbolt

Stafirung Kft.
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Allásbörze - 36-an "elkeltek"
11

'Monológ a "siralomházból"

Apályakezdő munkanélküli fiatalok elhe
lyezkedését segítő rendezvény a munkaügyi
központban, Gyomaendrődön október 16-án
volt.

Az ilyen találkozók lassan már hagyomány
nyá válnak. Ezen személyesen találkozik a
munkaadó és a munkanélküli, a leendő mun
kavállaló. Akölcsönös megismerés mellett be
tekintést nyernek a munkaügyi központ mun
kamódszereibe, működésébe is.

Ez alkalommal a június óta regisztrált
munkanélküliek zöme volt érdekelt. Ugyanis
ez év június l-jétől megszűnt a pályakezdő

1996 februárjában kezdődött el intézmé
nyünk hányattatásának története. Ekkor fo
gadta el a város költségvetését a tisztelt képvi
selő-testület. Számunkra ez a lassú haldoklás
elejét jelentette. Azt az intézményrendszert,
amit eleink és az előző városvezetés felépített,
pár hónap 'alatt torzszülötté tettük. Kevés a
pénz, a városunk többé nem tud fenntartani
ilyen sok intézményt. Előtérbe törnek a priva
tizációs magánérdekek, ami egy egészséges
verseny kialakulását feltételezné normál kö
rülmények között. Csakhogy a verseny túlsá
gosan egyoldalú és nem mentes a rosszindu
lattól.

Az elmúlt időszak történései mély nyomot
hagytak az intézményünkben lakó gondozot
tainkban, a dolgozókban és mindenkiben, aki
valamilyen szolgáltatást igénybe vesz tőlünk.

Ez a nyom többnyire bizonytalanságérzés, fel
háborodás és düh és ezek nem ellenünk irá
nyulnak.

Ellátásunkban tapasztalatot csak az szerez
het, aki folyamatosan kapcsolatban áll velünk
és nap mint nap figyelemmel kíséri munkán
kat. Tapasztalatból állítani, hogy az öregek ott
hona siralomház jellegű, felelőtlenség egy
olyan ember részéről, aki csupán 6-8 órányi
tapasztalattal bír.

Akrónikusan elégedetlenkedő gondozotta
ink sem költöznének haza és folyamatosan ag
gódnak az otthon megszűnése mi,att. Agon
dozók odafigyeléssel és szeretettel' végzik
munkájukat, elégedetlenséget többnyire az
okoz, hogy 6-8 ágyas szobákban, zsúfoltan
vannak elhelyezve a lakók, és a személyes zó
nájuk állandó jelleggel sérül- magánélet mint
olyan teljesen ki van zárva gondozottaink éle
téből.

Természetesen sok mindent rá lehet kiabál
ni egy vezetőre, és az annál sérülékenyebb, mi
nél kisebb "tömeg" áll a háta mögött. Én 14
éve az emberek iránti mélységes tisztelettel
szolgálom a betegeket és az időseket. Vezetői

stílusom munkatársaim elfogadják, emberi
magatartásom sem alább való, mint a többi
emberé. Képesítésem, szakmai múltam a tör
vény által előírtnak megfelel. Nem érzem szük
ségét annak, hogy lehajtott fővel járjak az em
berek között, és ezt megerősítik a beosztotta
im és gondozottaim is.

munkanélküliek segélyezése, ennek ellenére
vagy épp ezért sokan jelentkeztek. Ugyancsak
sokan továbbtanulással, katonai szolgálatra
történt behívással vagy szerencsés esetben
munkavállalással elkerülték a problémát idő

közben.
Afelajánlott 98 álláslehetőségre 70 fiatal pá

lyázhatott. Közülük - ami jó eredménynek szá
mít - 36-an el is tudtak helyezkedni a börze
segítségével.

Alegnagyobb problémát az jelentette, hogy
a fiatalok végzettségét összeegyeztessék a fel
kínált munkalehetőségekkel.

Szeretem a nyílt, őszinte beszédet, és szere
tem, ha úgy beszélnek hozzám, hogy azt én is,
és m~ is megértse. Lehet, hogy a terem hibá
ja, ha a hozzám szóló mondandóját nem értem
meg, de mentségemre szolgál, hogy nemcsak
én nem értettem, hanem munkatársaim és a
testületi ülésen részt vevők közül szinte senki
azt, amit a jegyző úr mondott.

Gonda Edit

Mellékelem az intézményünkben végzett
elégedettségi vizsgálat eredményét.

Avárosi gondozási központban végzett elé
gedettségi vizsgálat eredménye:

A vizsgálat időpontja: az 1996. október
7-ll-ig terjedő időszak.

Avizsgálatban 43 klubtag és 61, idősek ottho
nában élő gondozott vett részt; mindazok, akik
szívesen vállalkoztak véleménynyilvánításra.

Az elégedettséget az idősek otthonaiban 24,
az idősek klubjaiban 22 célzott kérdéssel vizs
gáltam.

Idősek klubjai:
, Az ellátás a válaszadók 90, 7%-ának megfe
lel, 7%-ának több mint megfelel, és 2,3% nem
adott választ.

Agondozók magatartásával a gondozottak
60,5%-a teljesen elégedett, 32,5%-a nagyon
elégedett. Nemleges válasz nincs, viszont 7%
nem adott erre a kérdésre feleletet.

Agondozottaink 83,7%-a intézményünket
egyértelműen ajánlaná másnak is, 9,3%-a va
lószínűleg. Nem válasz nincs, nem adott vá
laszt 7%.

Idősek otthonai:
Az ellátásunk aválaszadók 90,2%-ának meg

felel, 4%-ának több mint megfelel, 2%-ának
nem felel meg.

Az ápolási-gyógyítási-gondozási munkával a
gor.dozottak 73,8%-a teljesen, 23%-a nagyon,
3,2%-a valamennyire meg van elégedve.

Agondozók magatartásával 59%-ban telje
sen, 36%-ban nagyon, 1,6%-ban valamennyi
re vannak megelégedve lakóink. Erre a kérdés
re a gondozottak 3,4%-a nem válaszolt.

Alakóink 72,1%-a egyértelműen, 18%-a va
lószínűleg és 9,9%-a nem ajánlaná intézmé
nyünket másnak.

Avizsgálat teljes anyaga a Városi Gondozá
si Központban megtalálható.

Arendezvényen észrevehető volt a korábbi
tapasztalatok felhasználása, ezért simábban
zajlott a fórum.

A munkaügyi központ által felajánlott
szolgáltatásokat nagyon jól kihasználták a
fiatalok, például a pszichológiai teszteket.
Dömötör Tibor, a Munkaügyi Minisztérium
főosztályvezetője, aki jelen volt a gyomaend
rődi eseményen, sikeresnek ítélte a rendez
vényt.

Tímárné Búza Ilona, a kirendeltség vezető

je így summázta a börzét:
"Elérte célját!" - B -

Névadó
és szentelő

Szent Gellért nevét kapta a Katolikus
Általános Iskola 1996. október 5-én.
Gellért 980 körül született velencei pat
rícius családból. Kolostori iskolában vé
gezte tanulmányait; alaposan ismerte a
szentírást és ai egyházatyákat. Bencés
lett, és már fiatalon a közösség apátja.
Szentföldi zarándokútra indult, amikor
a dalmát partokon, Záránál (Zadar) ha
jótörést szenvedett. Apannonhalmi apát
rábeszélésére Magyarországra indult,
hogy egy ideig hirdesse az evangéliu
mot. Huzamosabb időt töltött István
udvarában, aszent király bizalmi embe
re lett. Bakonybél rengetegében hét évig
remetéskedett; csak István kérésére
hagyta el szeretett magányát és elfogad
ta a csanádi püspökséget. Ettől kezdve
az evangélium hirdetésének élt. 1000
éve az egyházmegyében az első iskolát
ő létesítette. Az István halála után gaz
dátlanná vált országban pogány lázadá
sok törtek ki. Gellért Vatha csapatainak
lett áldozata 1046. szeptember 24-én.
Avértanú püspök testét 1083-ban Lász
ló király emelte oltárra.

Az ünnepségen Gyulay Endre szeged
esanádi megyéspüspök felszentelte az
iskola kápolnáját, az elkészült oltárké
pet, Salamon György festőművész alko
tását (az oltárkép értelmez'éséről előző

számunkban olvashattuk a szerző írá
sát). Az ünnepi mise végén leleplezték
az adakozók emléktábláját is.

Apüspök úr átnyújtotta a Szent Gel
lért Emlékérmet Salamon György fes
tőművésznek, Kiss Pálné iskolaigazga
tónak, dr. Frankó Károly polgármester
nek. Ugyanezt a kitüntetést Iványi lász
ló plébános is átvehette szeptemberben
Domaszéken.

Az ezüstös érem egyik oldalán Szt.
Gellért püspök alakja 500 éve vértanúnk
Szent Gellért püspök felirattal, másik
oldalán a szegedi dóm épülete és a pá
pai címer látható.

BK
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Időt, fáradtságot szeretne megtakarítani?

ENDRŐDÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

Alapítva 1957. május 18.

cserebere
APRÓHIRDETÉS

• Kedvező áron eladó Gyomaendrőd, Vá
sártéri-ltp. 311B/ll. szám alatti lakás. Ér
deklődni a helyszínen vagy 06-60/316
721-es telefonon.

• Gyomán a Vásártéri-Itp.-en I-II. emele
ten lakást keresek max. l millió forintig.
Érd.: 06-20/236-415.

• Október 6.-ltp.-en 55 m2-es lakás eladó.
Irárnyár: 20 ezer Ftlm2• Érdeklődni:

Rupcsó, Szabó Ervin l.

• ÖregszőlOben, Diófa u. 9. sz. alatti ház ela
dó. Érdeklődni: Tímár István, Tulipán 4.

• Fűzfás-zugban 400 n. öl. kert eladó. Ér
deklődni: Zrínyi M. u. 22., az esti órákban.

• Gyomaendrődön, a Német-zugi soron
1015 m2-es kert eladó, Érdeklődni: Gyo
maendrőd, Ady E. u. 18. sz. vagy a 386
142-es telefonon.

Fuvarozók,
figyelem!

Áruszállításra alkal
mas NissaR Trade
ponyvás teherautó
újszerű állapotóan
eladó. Áfa-visszaigény
lés lehetséges. Érdek
lődni a Glória bú
torszalonban vagy te
lefonon a 386-714-es
számon.

Vállalkozók
figyelmébe!

A Sublót Kft. bérleti
hasznosításra meghir
deti a Fő út 230. sz.
alatti üzletét. Abérlet
lehetséges az egészre
is.vagy megosztott te
rületekre is. Érdeklőd
ni a 386-774-es telefo
non vagy személyesen
a fenti címen.

ProfilváItás
Profilváltás miatt érté
kesíteni kívánom for
galmas helyen lévő

vállalkozásomat. Gaz
da Kisáruház 140 m2,

földterület 3500 m2,

magtár 300 t befoga
dására alkalmas. Fize
tési könnyítéssel. Ér
deklődni: Várfi, 06
66/386-359, 386-926.

Értesítem kedves vásárl6imat, hogya Stop butiksoron
a Méter- és rövidárubolt áruválasztéka széles körben bővült:

Bővebbfelvi/ágosíJásért kérjük
keresse fel kirendeltségeinket és "számoljon velünk"!

320-1 090 Fl-ig,
18H1Ó Ft:ig,

980-1 500 Fl-ig,
350-810 Fl-ig,

2 200-3 600 Ft-ig.

Ezen kívül:

- konyhai edényalálélek:
- kulcstartók, újsáQtartók:
- asztali diszek:
- apró zsákfigl!rák:
- gyöngyfüggönyök:

- gyermeksapkák: 260-330 Ft-ig,
- gyermekkesztyúk: 180-290 Fl-ig,
- gyermeksálak: 190-300 Fl·ig,
- gyermek fejpánlok: 200-260 Fl-ig,
- fiúsapkák: 290-450 Fl-ig,
- fiú-, férfisálak: 250-580 Fl-ig,
- felnőtt női kötött sapkák: 260-350 Ft-ig,
- felnőtt férfi kölött kesztyúk: 320 Fl,
- konyharuhák: 180-260 Fl·ig,
- 3db-os konyharuhák: 560 Fl,
- kis kötény edényfogó kesztyúv~l: 650 F~

- aszlallerílők: 380-860 Fl,
- ágynemúk: 1980-2 990 Fl

FIGYELEMI

- Vezesse lakossági és vállalkozó számláját Takarékszövetkezetünk
nél, ami már devizában is lehetséges.

. - Mi kedvező költségfelszámítás mellett teljesítjük megbízásait.
- Munkabére átutalási betétre érkezik? Ebben az esetben nálunk más

nál gyorsabban igényelhet és kaphat kölcsönt.
- Sokrétű hitelkonstrukcióval várjuk Tisztelt Ügyfeleinket (november

I-jétől csökkentett kamattal).

- blúzselymek: 350-890 Fl-ig,
- kosztümanyagok: 650-980 Fl·ig,
- buklészövetek: 980-1 450 Fl-ig,
- buklékölöttek: 790-1 450 Ft-ig,
- kabátszövelek: 780-2 490 Fl-ig,
- szabadidőanyagok, 2mszéles: 890 F~

Névnapra, szülelésnapra apró ajándéktárgyak: - bútorvásznak: 520-720 Ft,

- tű, cérna, bizsu, kon-kon tartó, - otthonka anyagok, 150 széles: 310-390 Ft,

l:
onott díszdobozok: 260-1 090 Ft-ig, - viaszos vásznak: 340-840 Fl-ig.

PVC és padlószónye~ megrendelhetóf Mindenkit szeretettel várunk!
GYOMAENDROD, BAJCSY-ZS. 45., STOP BUTIKSOR

cserebere
Továbbra is várjuk olvasóink cserebe

re-ajánlatát, apróhirdetését. Ezek most
már ingyenesek a Híradóban.

Töltse ki az alábbi szelvényt és juttas
sa el kitöltve hó végéig a Híradó szer
kesztőségébe!

Cserére fel lehet ajánlani bármit, amit
meguntunk vagy feleslegessé vált, azon
ban van, lenne esetleg más, amit szíve
sen látnánk helyette ...

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősé

ge, Szabadság tér 1. sz. Telefon: 386-122,
fax: 386-320.

~------------------------------~

: INGYENES CSEREBERE-HIRDETÉS :
I I

: (APRÓHIRDETÉS) :
I I
I I
I Feladó neve: I
I I
I I
I ...................•..........•.....•.•.. I
I I
I I

: Címe: 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••• :

I I
I ,
r ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

I I
I ,

: Cserebere- (apró-) hirdetés szövege :
I I

: (max. 20 szó): :
I I
J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
I I
I I
I ••..••••••••..•••.•••.••.••..•••.•..••••• ,I, ,
I ~I ..........•.....•.....•.......•..•....•.. I
I ,

I .......•..•..•..•..•.......•..•.•...•.... I
I I
I I
I .....•....•..............•....•....••..•. I
I I
I I
I •............•.....•..•.....•..........•. l

I I
I II .........•...............•..•.••..•....•. I

: (olvasható irássaf.l) :
I I

~_-----------------------------_~
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DINYAIMRE
VAS-MŰSZAKIBOLTJA

Bajcsy-Zs. út 98. sz. Telefon: 06-60/388-953
HÜTŐK, KONVEKTOROK, KERÉKPÁROK.

fIÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK, SZERELVÉNYEK,
CSAPOK ÉS SOK EGYÉB!

Téli vásár
a Kínai Sárkányban
Ajánlatunk:
Gyermek bőrcipő .. , , . , , , ,2200 Ft-tól
Gyermek bakancs .... , , .. 3220 Ft-tól
Gyermek hossz0ujjú póló " .. 580 Ft-tól
Baby thermo gamitúra " .. l 610 Ft-tól
Gyermek pantallós nadrág , , 670 Ft-tól
Női bakancs, , .. , . , , ..... 4700 Ft-tól.
Emellett babytől a felnőtt méretig szabadidőruhák,

ingek, pulóverek, nadrágok, kabátok kaphatók!
A gyermekeket színes játékkínálatunkkal várjuk!
Gyomaendrőd, Kossuth u. 61-63.
Telefon: 386-833
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-12-ig, 14-18-ig, szombaton 8-12-ig,

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNKI

Keresse fel Gyomaendrőd legnagyobb
has.ználtruha kereskedését!

A Tuti-Turiban november ll·től

nagy cipővásár indul.
Tovább tart akabátok, télikabátok vására is.

. Figyelem!
A megváltozott nyitvatartásunk a következő:

hétköznap 8-l 7-ig, szombaton 8-l 2-ig.

Tuti-Turi, Fő út 230.

'A 1akásfelszerelési Ajándék Shop
(Gyomaendrőd,fő út 208.)

nagy választékban,
kedvező áron kínál poharakat,

kelyhek~t.

Ezenkívül háztartási kisgépeket, világítástechnikai
termékeket kedvező áron. Ugyanitt válthat 100, 200, 500

Ft értékben vásárlási utalványokat.

~ 7ROI.JINENJ
ÉP}TÚIPARI ÉS SZOWÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
5500 GYOMAENDRÓD, Tompa M. u. 22. Telefon/fax: (66) 386-/86

• út, leál/ósáv, víz, szennyvízbekötés tervezése,
kivitelezése

• építómesteri munkák e/végzése .
• homok, homokos kavics, kőzúzalékszállítása
• fö/dmunkavégzés autogréderre/, úthengerre/
• kis fe/ü/etek aszfaltozása

-

Szobafestés,
mázolás; vdamiot

fürOőkpdak

felújftását·vállaljuk.
lakossÓgoak" é ~~

és közüj~teknek is.
".

<.,BERKI ZOLTÁN
~/' Rákóczi U. 37.

, Tel.: 06-<>0/384-426

DjlitArLJház
A szezonális áruk megérkeztek,

Mikulás, szaloncukor és sok egyéb..,
Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat,

~ Élelmiszer-áruház, Pásztor J. út 35/2, sz,

GYOMASZOLG KFT.

"';.;x~;":::~:":'::~:::':. .... ... _:.::~, :- _;: ".:::::::-:~::::":: ... o••••••••• o••

A Pehérnemíí Bolt őszi ajánlatából:
• FELINA, SJlRINA, l'R1UNIPH francia színes melltar

tó/..;, toppok, bodyk, selyemkombinék, csípőszorítók, női

alsók, hálóingek, selyem pizsamák, köntösök, baby-dol
lok, női straech-harisnyanadrágok...

• Férfi aL"ók. pizsamá/..;, leöntösök, zoknik, atléták...
• Fiú és lányka atléták, pizsamák, köntösök, lányka to-

pok, bodyk, harisnyanadrágok, zoknik...
• Fmit ofthe loom sportmházat!
• Hanes férfi aL"ök 195 Ft

vÁROM KEDVES 1fÁSÁRLÖIMAT
Bajcsy II. 45. sz. (Stol' Br..tiksoron).

THERM
ÉpíTŐiPARISZÖVETKEZET
5500 GYOMAENDRŐD,IPARTELEP ÚT 3. T/F: 66/386-614, 386-226

VÁLLALKOZUNK ÉpíTÉSI MUNKÁK
VÉGZÉSÉRE TERVEZÉSSEL IS.

Készítünk és gyártunk betonkeveréket. Osztályozott ada/éka
nyagokbó/ szükség esetén vegyszeradago/ással, me/egvíz fe/
haszná/ássa/o Laminá/t bútor/apot méretre vágunk, élfó/iázunk,
értékesítünk több színben.

Kelemen Károly 69 éves ko
rában hosszú szenvedés után
1996. szept. 25-én elhunyt.
A gyászoló család megköszö
ni mindazok virágait, koszo
rúit, akik fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, és utolsó
útjára kísérték drága halot
tunkat.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS

"" ....,.",.-"'~.-......,.."..

(iyomaendród, Ipartelep U. 2.. Tel.: 386-233 . Fax: 386-269
Állunk a lakosság és a közűletek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:

- magas- és mély-építőipari kivitelezés és szolgáltatás,
. szemétszállítás,
- szállítás, gépbérlet;

It:
betonértékeSítéS, helyszínre történő kiszállítás;

- teljes körű temetkezési szolgáltatás,
Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákal.

Ttmtfktztsi rtszlts
Elköltözött az Ipartelep u. 2.-be!



Büdös ku ákok?

Kóbor ebek befogása
A Gyomaszolg Kft. 1996. november hónapban tervezi a kóbor ebek befogá

sát. A befogás időpontjáról megelőző 8 hónapban tájékoztattuk a Gyomaendrődi
Híradón keresztül a lakosságot. A befogást takarékossági okok miatt hagyomá
nyos módon kívánjuk elvégeztetni a gyepmesterrel. (Szokató etetés és kézi be
fogás.) A gyepmester 500 Ft-ot kap minden egyes befogott ebért. A befogott
ebeket a gyomaendrődi gyepmesteri telepen ketrecekben fogjuk elhelyezni. A
lakosság 8 napon belül átveheti, ha igényt tart, valamelyik befogott vagy elkó
borolt ebet, napi 800 Ft gondozási és befogási költségek megtérítése ellenében.
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"Elveszte mindent, amit keresett
Szorgalmas élte verítékének
Gyümölcseit most más emészti meg"

Petőfi Sándor: István öcsémhez

Petőfi sorai nemcsak édesapjára igazak,
hanem a mi nagyapáinkra, apáinkra is. A
csődbe került szövetkezetekben, amelyek
a bevitt vagyonukból alakultak, minden va
gyonuk odaveszett. Tanyánk, bevitt eszkö
zeink, lovaink, minden.

Aszeptember 12-én tartott rendkívüli
ülésen az önkormányzati földek árverésé
ről volt szó. Aváros tulajdonába került 418
ha 6632 ak értékű terület, amely az 1. sz.
kárpótlásból maradt. De a város rátette ke
zét a 2. sz. kárpótlásra kijelölt 1700 ha te
rületre is. Csábító a magas has.zonbérleti
díj, amely 35-46 kg búza értéke ak-ként.

Atestületi ülésen elmondtam a vélemé
nyem és· azt is, hogy nem lett volna sza
bad elvenni az önkormányzatnak a kárpót
lási földeket. Dávid István munkáspárti
képviselő így regnált: "Lehet itt kiadni föl
deket, de a Munkáspárt ezeket előbb-utóbb
össze fogja szedni, közös lesz újra. Ez nem
maradhat magánkézben." A gyűlés végén
pedig azt mondja nekem: "Maga is a kulá
kokat pártolja!?"

A földjeiket visszakérő emberek mind
kulákok? Azoktól el kél! venni a földet?
Ezek nem hagyják abba, ezeket agyon kel!
verni. A kezükben volt minden. Apárttit
károk, a káderek, a vezető elvtársak, a ka
pitalista kizsákmányolás elleni harc véres
szájú hirdetői milliomosokká, a liberális
piacgazdaságot hirdető tőkésekké lettek.
A gazdaságok vezetői, a tsz-elnökök, a
párttitkárok megszerezték aparasztoktól
erőszakkal elvett vagyont. A kommunista
párt elárulta a munkásokat és parasztokat,
akiket kisemmiztek vagyonukból. Mit
akarnak ezekután?

Tettlegességre nem került volna sor,
mert Dávid csak hallgatta, amit én mond
tam. Nem ellenkezett. Legelőször nem ve
lem kerül szembe, hanem a volt párttit
kárral, munkáspárti képviselőtársával. Az
egykori párttitkárokkal, volt gazdasági veJ
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zetőkkel, tsz-elnökökkel, akik potom ára
kon felvásárolták a vagyont és földeket
szereztek. Nagyapáink, apáink munkájá
nak gyümölcsét ezek szerezték meg, ezek
az "új kulákok". Én ilyen gyümölcsre nem
vágyok. Nagyon keserű lehet még ez a
gyümölcs. Korlátozni kellett volna a bir
tok nagyságát felső határérték megszabá
sával. így egy nagyon egyenlőtlen birtok-··
nagyság alakul ki. Agazdaságok versenye
egyenlőtlen, a kistermelőket könnyen le
seprik a területről. Akik nagy földterüle
teket szereztek, azok, ha kell, életük árán
is megvédik, amit megszereztek. Gondol
janak arra, hány kulákot vertek Rákosiék
agyon, mert másképpen nem kapták meg
a földjeit...

Akulák egy rossz ízű szó. Még ma is név
szerint emlegetik azokat a gazdákat, akik
kihasználták munkásaikat. Külön főztek

kását a munkásoknak, és külön ettek. A
cseléd gyermek minden reggel behozta a
tanyáról a tejet, a gazda evett, de a gyer
mek nem kapott belőle.

Dávid István képviselő véleményével ak
kor értettem egyet, amikor az idősek ott
honát, annak vezetőjét támogatta. Akkor
is egyetértettem vele, mikor a kitünteté
seket, díszpolgári címeket osztogatták, és
nem vett részt az ünnepségen, mert nem
értett vele egyet. .

Ezzel én sem értek egyet és erről elmon
dom véleményemet. A helyi kitüntetése
ket azoknak az embereknek kell adni, akik
Gyomaendrődért, annak felemeléséért tet
tek. Nem a budapesti köpönyegforgatók
nak, akik a mindenkori politikai hatalmat
kiszolgálják, hazug írásaikkal meghamisí
tották a valóságot, a történelmet. Csak
azért, hogy valaki itt született, azért nem
jár kitüntetés.

Szociális demokráciára épített keresztény
kormányra volna szükség. Olyan kormány
ra, amely mentes az ateizmustól és min
denféle marxizmustól. A tőkés, nagybirto
kos kezekbe került vagyon a másik oldalon
sok kisemmizett embert eredményez.

Dr. Weigert József
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Cs. Szabó István

Adatok
Gyoma történetéhez 2.
A Körös és Berettyó vidékének szórvány

besenyő településekkel való megszállásáról
Vadász Pál is a következőképpen vélekedik:
"Bala rígi lakói besenyők lehettek, a tatárjá
rás ideje táján. Aközeli Gyoma, Ecseg, Cse
re (e két utÓbbi ma ványai határ rísze), Kö
rösladány - rígen Nadány, - az én feltevé
sem, felfedezésem szerint, besenyő telepek
lévén, kiknek emléke e vidéken él - Szerep,
Zódony, Bihari, Túr szónaki - azaz Szolno
ki-helységek határaiban is. Tehát nem az
egísz Békés besenyő megye, mint ez ily cimü
füzetembe az én felfedezésemrűl túlzott ala
pon 1925-be irtam volt; csak ennek itt emli
tett s még néhány más helye tán. "Szerzőnk
kolozsvári jogász végzettségü, amatőr törté
nész túrkevi földbirtokos volt. (Dr. Gyön
gyös-Halászi Vadász Pál: Adalíkok Csuda
Bala törtínetihez Klny. 1928. Gyoma, aki ez
e tájon beszélt nyelvjárásban írta munkáit.)

Ajelenlegi Gyoma területéről hét olyan Ár
pád-kori falu lelőhelyét ismerjük, amelyek a
XIV. század előtt valamilyen oknál fogva el
pusztultak, amelyeknek nincsen okleveles
említése. Árpád-kori, illetve honfoglalás ko
ri temetőből kettőt ismerünk, sajnos ezeket
is szétdúlt állapotban sikerült a régészeknek
leletmentő ásatással valamelyest részben fel
támi. Honfoglalás kori, Árpad-kori szórvány
telepek tömegével jelentkeznek területün
kön. Ezek a külterjes állattartással kapcso
latos gazdálkodással hozhatók összefüggés
be. Itt jegyezzük meg, hogy az ún. "noma
dizmus" nem cél nélküli vándorolgatás, ha
nem gazdasági kényszerűségből folytatott
külterjes gazdálkodás volt. Akülterjes gaz
dálkodás - tehát - nem kuriózum, hanem
egy társadalmi-gazdasági forma természetes
következménye. Visszatérve a régészeti is
mertetőhöz, Gyoma területén hét középko
ri falu lelőhelyünk van, Árpád-kori előzmé

nyekkel, ezek közül kettőt semmilyen okle
vél nem említ meg. A régészeti leletek sze
rint pedig léteztek, s a többi elpusztult falu
val együtt csak a török hódoltság után kerül
tek Gyoma határába. Összegzésként megje
gyezzük, hogy az okleveles említés nemléte
riem zárja ki egy falu-település egészen ko
rai, honfoglalás kori megülését, s számtalan
esetben bizonyította a régészeti feltárás, hogy
az illető település az első okleveles említés
nél már jóval előbb létezett. Sajnos Gyoma
területén nem volt még hiteles, tervszerű,

valamilyen célú régészeti feltárás. Kivételt
képez az Ailer téglagyár körüli akadémiai fel
tárás. Néhány leletmentő régészeti hitelesí
tő ásatásról van adatunk különböző korok
ból, ezek között is elenyésző az Árpád-kori,
illetve a magyar középkori feltárás".

(Folytatjuk)



Bukástól rettegtem..

Koncz - a hős

,
Allásajánlatok

Vendéglátóipari eladó (Dévaványa) - l fő, kőműves (Szarvas) - 3 fő, lakatos
(Dévaványa) - 5 f6, elektroműszerész (Gyomaendrőd) - 1 fő, vendéglátóipari
eladó (Gyomaendrőd) -1 fő, bútorasztaIos-kárpitos (Gyomaendrőd) -l f6, ápo
lónő (Dévaványa) - 2 fő, betanított cipész (Dévaványa) - 10 fő, vendéglátóipa
ri eladó (Gyomaendrőd) - l fő, ápolónő (Gyomaendrőd) - l fő, vendéglátóipa
ri eladó (Gyomaendrőd) - 2 fő. ÉRDEKLŐDNI AMUNKAUGYI KÖZPONTBAN.
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A Három test6r Afrikában c. Bujtor
film díszbemutatója, amin Bujtor Ist
vánt, Szilágyi Istvánt és Prukner Pált
Gyomaendrődön köszönthettük, októ
ber 22-én volt az Apolló moziban.

Egyébként az eddig több mint 120
ezer néz6t vonzó filmet városunkban a
két el6adáson 248-248-an tekintették
meg, ami a mozi vezet6je, Csányi István
né szerint bevételét tekintve az ameri
kai sikerfilmekét döntötte meg...

- Rejtőt nem kell aktualizálni - mond
ta Bujtor István, a film készít6je a két
el6adás közti szünetben a Híradónak.

- Mindenki úgy szereti és ismeri Rej
tő történeteit, ahogyan 6 megírta. Én is
hűen szerettem volna tolmácsoIni a
filmben.

Majd így folytatta: - Aszerep16k kivá
lasztása is körültekintően történt. Sze
rettem volna esetleg - el6zetes elgondo
lásaim alapján - Csülök szerepét el
játszani, de végül a sok szervezés, a meg
beszélések, pénzügyi gondok, a rende
zés feladatai nem engedték ezt, marad
tam inkább a kamera túloldalán.

A következő film, a Láthatatlan légió
egy kooprodukciós megoldás lenne tu
néziai filmes ekkel. Ez is a költségek fe
lezését jelenthetné.

- Kilen.c-tfz helyszínen. forgattak Ma
gyarországon. A tunéziaz: sivatagi for
gatás lehetett a legérdekesebb, legveszé
lyesebb...

- Bizony! Askorpiók és a viperák kö
zelségére kellett figyelni. Baleset nem
történt hál' istennek, az egyetlen, Koncz
Gábor esetét kivéve.
-?
- Őt egy kiskutya foga karcolta meg,

miközben az ízletes magyar szalámival
kínálta...

Szinte pánikhangulatban kellett 6t te
repjáróval, repülővel Tunisba szállítani
a klinikára, mert attól rettegett, hogy
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veszett volt a kölyökkutya... Egy hónap
múlva úgy mesélte Koncz az esetet,
hogy egy farkas támadott rá a sivatag kö
zepén, aztán két nap múlva emígyen,
hogy veszett sivatagi róka támadta meg
a stábot, és 6 önfeláldozóan odavetődött

megvédeni minket...
EI6nye az esetnek - mesélte nevetve

Bujtor -, hogy akit Koncz esetleg azóta
megharapott, senki nem lesz veszett,
mert már ő megkapta a szükséges 4-5
oltást...

- Sejtette, érezte kezdetben. a leen.dő

sikert?
- Van olyan film, amiről érzi valóban

az ember, hogy érdemes vállalni, be fog
jönni.

Err61 egyik na .gondoltam, hogy
mindent elsöprő siker lesz, másnap
viszont bujdoklásra adtam volna a fejem,
mert őrült nagy bukástól rettegtem.

Egyébként fantasztikus ez a Rejt6-vi
lág. Egyszerűen, áttételes módon és
kiszámíthatatlanul alakítja a filmen is az
ember hangulatát. Persze el6nyös, hogy
tömegben nézzük a nézőtéren, mert az
ilyen hatás, néz6téri légkör a tévéképer
nyő el6tt nem működik. ARejt6vel adan
dó próbálkozás lehetősége isten kísérté
se volt, egyszerűen meg kellett tennem.
Úgy érzem, hogy Rejtő szelleme ott kí
sért végig a filmben, néha er6sebben,
néha kevésbé, de ott van.

- Gyoma, Endrőd és környéke soka
kat megbabonázott már. Hogy van ez
önnel (Tudjuk, a Balaton szerelmese vi
todásávaL)

- Ide, Gyomára a fiammal is vissza fo
gok térni, ez biztos. Őt a Sóczó Motor
múzeum rabul fogja ejteni... Azután úgy
hallom, hogy remek horgászhelyek van
nak itt, én pedig 6rült nagy horgász va
gyok... - fejezte be Bujtor István.

- Viszontlátásra!
Bíró
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Tisztújítás
a szocialistáknál

AMagyar Szocialista Párt gyoma
endrődi szervezete 1996. október 24
én tartotta tisztújító taggyűlését. A
gyűlésen részt vett és felszólalt Szöllő
si Istvánné, a körzet országgyűlési kép
viselője, Földesi Zoltán, az MSZP me
gyei listáján megvá1asztott országgyű
lési képviselője, a szarvasi szervezet el
nöke, jelen voltak még: Ivanics Kata
lin, a párt Békés megyei elnökségének
tagja és Bíróné Fazekas Mária, az 5-ös
számú képviselői iroda vezetője.

Ataggyűlésen elhangzott beszámo
ló és számos hozzászólás értékelte az
1994-es választások óta végzett tevé
kenységet. Megfogalmazódott, hogy
a szervezet tevékenysége fő vonásai
ban nem szorul lényeges változtatá
sokra, de több területen szükség van
némi kiigazításra és a megváltozott
kÖl'Ülmény'ekhez való gyorsabb alkal
mazkodásra.

Tovább kell folytatni a párt szociál
demokrata értékeinek tisztázását és
érvényre juttatását. Több figyelmet
kell fordítani a nyilvánosság előtt való
megjelenésre, javítani kell a párbeszé
det a szervezeten belül és a város sza
vazó polgáraival is. Tovább kell ápol
ni a kialakult kapcsolatokataz önkor
mányzattal és a település szervezete
ivel, a helyi sajtóval.

A taggyűlés öttagú elnökséget vá
lasztott, melynek elnöke Babos Lász-

. ló, tagjai Fekete László, Foglár Mi
hály, dr. Kovács Béla és Szigetvári
Vince. Az alapszervezetet a megyei
küldöttgyűlésen Babos László fogja
képviselni.

Lomtalanításról
és kukáról...

A GYOMASZOLG KÖZLEMÉNYEI
A'96-os év oszi lomtalanításának ered

ménye 1300-1400 m3 szemét volt. Ezt ki
lenc napig hordták a vállalat emberei a te
lepre.

Kérik a lakosságot, hogy a továbbiakban
a kukákba a heti elszállításra csak a ház
tartási szemetet, hulladékokat helyezzék,
mert az elkövetkezőkben csak ezeket szál
lítják el.

Aszilárd útburkolatú utcákban kötele
ző a szabványos ún. kukaedény használa
ta. Aföldutakra ezután is a zsákos gyűjté

si rend vonatkozik.
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• ASzabadság tér egyik házának udvarán
a fáskamrát feltörték, ahonnan egy fűnyí

rót toltak el.
• AVásártéri-Itp. házaiból, a lépcsőházak
ból, tárolókból egyre több kerékpárt visz
nek el. Októberben eddig 5-6-ot, de viszik
az üzletek elől is. Hasonlóan népszerűek

a segédmotoros kerékpárok, robogók is.
Ezeket garázsokból, udvarokból, gazdátla
nul hagyva utcáról is eltulajdonítják. Az
utóbbi idők eredménye legalább 6 db volt.
• ll-én reggelre betörtek a Fő úti műsza
ki üzletbe, amit a rendőrjárőr észlelt. Az
ismeretlen elkövetők tévéket, videókat, rá
diókat vittek el több mint 100 ezer forint
értékben.
• Dan-zug egyik víkendházából gázpalac
kot és egy pár cipőt vittek el.
• l2-én a Fő úti ajándék- és háztartási bolt
ablakát kifeszítették és onnan egy kenyér
pirítót elemeltek.
• 13-án egy orosházi lakos jelentette, hogy
az endrődi vásártéren gépkocsijából egy
táskát emeltek ki 6300 Ft-tal. Atettes meg
került, ellene az eljárás folyamatban van.
• Kocsorhegyen 30 zsák kukoricát és
zöldséget vittek el ismeretlenek egy tanyá
ról, a kár SO OOO Ft.
• 14-én a Fő út egyik élelmiszerüzletének
tejtermékeit dézsmálta meg ismeretlen
tettes, ami az ajtó és a vasrács közé volt
helyezve.
• Az Apponyi u. ll. sz. előtt személygép
kocsi gyalogost ütött, aki S napon belül
gyógyuló sérülést szenvedett. Feltehetően
ittas volt a gépkocsi vezetője.

• IS-án S. L. bejelentette, hogy VII. ker.-i
tanyájáról50 zsák vetőbúzát tulajdonítot
tak el. Akár több mint 100 ezer Ft.
• Egy kerékpáros 19-én a kerékpárúton a
sorompó piros jelzését nem vette figyelem
be, így annak nekihajtott és letörte azt. Sé
rülés nem történt...
• .Az endrődi sportpályánál19-re virradó
ra egy szerszámtárolót feltörtek. Öt tűzol
tó tömlőt vittek el ismeretlen elkövetők.

20-án ismét felkeresték ezt a raktárt és to
vábbi 4 tömlőt vittek el. A kár 70 ezer Ft.
• A Shell-benzinkútnál a kerékpárúton
haladó kerekesnek nefD adott elsőbbséget
egy autós 27-én, de szerencsére sérülés
nem történt.
• 27-én garázda személy(ek) kirugdosták
a Szabadság téri telefonfülke üvegfalát.
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• 29-én reggelre "elkötötték" a Pásztor J.
utcában lévő gyógynövényüzlet elől az ott
parkírozó Ford Transit kisbuszt.
• 30-án reggel a gyermekorvosi rendelő

ből babakoc3it loptak felelőtlen egyének.
Akár 20 ezer Ft.

* * *
Nyomozást folytatnak a Városi Könyv

tárban történt sikkasztás ügyében. Homok
Lajosnét, a könyvtár vezetőjét kérdeztük
az ügy részleteiről.

- K. I. könyvelt az intézménynél. Bizo
nyítottan 170 OOO forintot sikkasztott.

-Hogyan?
- Több pénzt könyvelt el, mint ameny-

nyiről számlája volt.
Bevételeket nem fizetett be az intéz

mény számlájára kb. 20 OOO forint érték
ben. Adolgozók fizetési előleget vettek fel,
ezt havi részletekben törlesztették. Ezeket
a törlesztéseket-"zsebre rakta.

- Mi történt ezután?
- Az intézmény belső ellenőrt alkal-

maz. Ez a belső ellenőrzés igen hamar
feltárta a könyvelés rendellenességét.
Fegyelmi bizottság ült össze, aminek a
határozata alapján a dolgozót azonnali
hatállyal elbocsájtottuk, és az okozott
kár megtérítésére köteleztük. Szolgál
jon volt dolgozónk mentségére, hogy az
okozott kár felét, mintegy 100 OOO fo
rintot már visszafizetett. A sikkasztás
nemcsak anyagi, hanem erkölcsi káro
kat is okozott nekünk. Reméljük, hogy
aki igénybe veszi szolgáltatásainkat, az
tudja, hogy az intézményre nem jel lem
ző ez az eset. Nagyon fontos számunk
ra, hogya lakosság elégedett legyen a
könyvtárral. Mivel igen szegényes költ
ségvetéssel működünk, így anyagilag is
rosszul érint minket a fennmaradó tar
tozás. Sajnáljuk a történteket. K. L jó
munkaerő volt, okos, szolgálatkész. Fel
tehető, hogy bizonyos káros szokások
rabja lett. Emberként még mindig saj
náljuk, de az intézmény érdekében el
kellett bocsájtani. Hallottuk, hogy volt
munkatársunk még itt-ott még mindig
könyvtárosnak adja ki magát, és ügye
ket intéz. Kihasználom a lehetőséget,

hogyelhatároljam a könyvtár intézmé
nyét volt dolgozónktól. K. L 1996. szep
tember ll. óta nem dolgozik a könyv
tárnál.
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ok az
amerikai...
"Közönségfilmeket" várunk!

A Három testőr Afrikában c. film
díszbemutatóján jelen volt Prukner
Pál reklámfőnök, osztályvezető-he

lyettes, a Budapest Film képviselője.

Immár harmadszor jött Gyomaend
rődre. AMagyarországon előforduló,

a filmforgalmazással kapcsolatos
problémákról faggattuk.

Elmondta a Híradónak, hogy külön
leges a magyar filmforgalmazás hely
zete. Egyrészt azért, mert bizonyos fo
kig túlkínálat van az amerikai filmek
ből, másrészt kevés olyan magyar film
készül, amely talalkozik a közönség
érdeklődésével, tehát eladható, és nem
csak egy bizonyos rétegnek szól. Azért
érezhető a vál tozás.

Szeptemberben megnyílt a Corvin
Budapest FilmpaJota, ami 6 termes,
1500 néző befogadására alkalmas. Na
gyon korszerű mozi, ami képben,
hangban olyasmit tud, amit eddig
nem tudtak a mozik.

Amultiplex rendszer egyszerre több
nézőt csábít magához különböző mű

sorral, mint a hagyományosak, de bi
zony drágábbak is.

Az idén elkészült három olyan ma
gyar film, ami a nézőszámot megfi
gyelve találkozott a közönség érdek
lődésével, igényével. Ez a szám elérte
az amerikai filmek látogatottságát.

(Sztracsatella - Kem András, Szam
ba - Koltai Róbert, Ahárom testőr Af
rikában - Bujtor István.)

A magyar filmeket tavaly összesen
120 ezren nézték meg. Ezzel szemben
e három filmet eddig összesen min
tegy 350-360 ezren.

Az elfogadhatatlan, hogy egyes fil
meket csak SODO-en néznek meg.
Ugyanis a készítés költségei közel azo
nosak egy sikerfilm és egy ún. mű

vészfilm esetében is.
Szponzorok és alapítványok támo

gatása nélkül elképzelhetetlen ma egy
film elkészítése. Gondolni kell még a
másodlagos jogokra is, ami növelheti
még a bevételt, például video, tévé...
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A TARTALOMBÓL:
Utcanévjavaslat 2. old.

Körkérdések polgármesterügyben 6. old.

Keresztrejtvény 11. old.

Közmeghallgatás _ 14. old.

Kí 'rt th" t' "se e IS ona 15. old.

Nem drágul a víz - testületi ülés 14. old.

AZ , 'l 'en ve emenyem 4. old.

Az ' "k'rly' 'lun. OrvOSI a aro 16. old.

Bemutatkozik a gondozási központ 10. old.

Sport 11. old.

TfmárMáté

Karácsonyi köszöntő

Csillag inog a fenyőfák felett,
s ím eljött, ki megígértetett.
Karácsony van, .béke, szeretet,
légyen jutalmatok emberek,
ha a gyarlóság távol marad,
s helyette a bölcs jóakarat
lel hazát a Körös partjain,
orv indulatok hullámain.

Gondda! terhes úgyis a világ,
jóreménységet, ó, vajh ki ád,
ha nem gyámolító kézfogás
erősít. Ha látod, hogy a más
hisz abban, hogy aza csillag ott,
Betlehemből Terád is ragyog,
s azt fényli: Ha egyenes az út,
hitében az ember célba jut.

Hitem betlehemi csillaga
a szívemmel világíts haza,
s mondd el azt a harangok szaván,
bár itt lakom, ott az én hazám.
S hol a Körös gátjai között
szél fütyörész a fűzfák fölött,
RitmizáIják szíweréseim:
Boldog Karácsonyt, Testvéreim!

S ha az esztendő végére jár,
és kisöccse a helyére áll
dúsabb az, és boldogabb legyen,
simogató gond - bús szíveken.
Kis hazánkat kegyeIje a sors,
örömteljes. Kenyerünkre bort
teremjenek kívánságaim:
Boldog Újévet, Barátaim!
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MEGKÉRDEZTÜK
a polgármestert

1996. DECEMBER

- Egy küldöttségjárt városunkbólNémetországban. Milyen
célja volt ennek az invitálásnak?

- Egy megtisztelő meghívásnak tettünk eleget. Ziegen-Wit
genstein tartomány tűzoltó-egyesületénekparancsnoka, Ar
min Setzer úr hívott meg bennünket: Kovács Jánost, a megyei
tűzoltóparancsnokot, Tímár Vincét, a gyomaendrődi tűzoltó

parancsnokot, Iványi László plébános urat, Czibulka György
alpolgármestert és engem. Ebből a német tartományból kap
tuk a mentőautókat és a tűzoltókocsikat. Fogadott minket a
tartomány elnöke és három város polgármestere is. Örömmel
hallottuk, milyen nagyra becsülik az ott dolgozó gyomaend
rődi fiatalokat és személy szerint Katona Sándor urat, akinek
elévülhetetlen érdemei vannak a kapcsolatteremtésben és a
tűzoltó felszerelések megszerzésében. Vendéglátóink további
segítségüket ajánlották fel városunknak. Természetesen ezt

mi köszönettel elfogadtuk. Volt idő meglátogatni az ottani ön
kéntes tűzoltó-egyesületekmellett üzemeket - pl. Krupp-mű
veket, Befa-műveket ... - múzeumokat, városházákat..., Ta
nulságos, szép út volt.

- Úgy hírlik, a sportcsarnok újabb gondokkal küszködik 
építési hiányosságok...

- Igen. Megint pereskedésbe kezdtünk. Kiderült ugyanis,
hogy a csarnok műanyaggal borított küzdőtere alatt nem az
előírásoknak megfelelően készült az alapozás. Az mostanra fel
porlott, a pálya borítása hullámossá kezd válni, ígyeló'bb-utóbb
annak használhatóságát lehetetlenné teszi. Fel kell teljesen
szedni a padozatot, majd újból alapozni és új borítást készíte
ni. Ez kb. 10-15 millió forint kár a városnak! A tornacsarnok
sajnos úgy rossz, ahogy van. Háborús nyelven szólva, "időzí

tett aknára épült".

GyomaendrődVáros Képviselő-testülete

Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.

Tárgy: képviselői kérelem

Még a millecentenárium évében, vala
mint az 1956-os forradalom és szabad
ságharc 40. évfordulója alkalmából aktu
ális az alábbi kérésem, s remélem, nem
utasítja vissza a tisztelt képviselő-testü

let.
Szeretném - sok helyi lakos nevében 

ha városunk az 56-os forradalmárokról
maradandót állítana, s a jelenlegi Fő út
,,56-os mártírok útja" lenne.

Október 23-án országszerte ünnepsé
gek, szép beszédek, koszorúzások voltak,
magas szinten kitüntetéseket adtak át.
Ha ez az ünnep valóban bensőséges, a hő

sök iránti tisztelet és megbecsülés a tisz
telt képviselő-testületszámára is, akkor
kérem, ne zárkózzon el a néwálasztástól.
A Szent István út elnevezést a korábbi
testület elvetette, a régi Széchenyi út sem
lehetett újra főutcánk neve. A Fő út jel
legtelen. Sok nagy magyar emberrel, hős
sel büszkélkedhet e nép, van, kik közül
választani és megadni nekik utcanéwel
is a kellő tiszteletet. A 40. évforduló erre
jó alkalmat kínál, s nemes gesztus lenne
a város részéről.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy
Olaszország 28 városában neveztek el ut
cákat a mi 56-os forradalmárainkról.

Azt is kérem, demokráciánkban szűn

jön meg végre a Sallai utca elnevezés, és
kapja vissza a régi Luther utca nevet.

Bízva támogatásukban maradok tiszte
lettel:
Gyomaendrőd, 1994. nov. 18.

Hanyecz Margit

KÖSZÖNET
A TÁMOGATÁSÉRT!

AMozgáskorlátozottak Békés Me
gyei Egyesülete gyomaendrődi cso
portjának vezetőségeezúttal mond
köszönetet mindazoknak, akik
1996. szeptember 28-i évadzáró
vacsoránkat tombolatárgyakkal tá
mogatták, és segítették a mozgás
sérült sorstársaikat.

Tisztelettel:
(sőke János csoportvezető

Padlóhiba, választás...
Csorba Csaba jegyzőt kérdeztük a cím

ben jelzett témákban.

A Városi Sportcsarnok padlóborítási
hibáiról kivizsgálást kértek szakértői

szinten. Előzetesmegállapítások szerint
az aljazatnak, a betonozásnak előállítá

si problémái vannak. Porlik abetonalap,
felválik a sportpadló borítás...

Április óta folynak a kivitelező jogu
tódjával a levelezések. Megegyezés még
nem született, illetve a hibát nem isme
rik el, ezért bírósághoz fordultunk.

Az elkövetkezendő polgármester-vá
lasztás költségei az önkormányzatot ter
helik. Ez az összeg egyelőre nem ismert.

Tájékoztató jellegű, előkészítő meg
beszélést tartott a választási bizottság
november 21-én. A következő érdemi vá
lasztási megbeszélésre január elején ül
össze a bizottság.

- B -

Tisztelt AdózókI
Közeledik az év vége. Ezért felhívjuk

az érintettek figyeImét arra, hogy aki
még nem tett eleget az 1996. évi fizeté
si kötelezettségének, az a lehetőségek

hez képest mielőbb pótolja ezen mulasz
tását, hogy a mulasztása miatt soron kö
vetkező kényszerintézkedést saját érde
kében elkerülje.

Emlékeztetni szeretnénk a vállalkozó
kat arra, hogy a helyi iparozési adóelő
leget - az egyszeres könywezetésre kö
telezettek kivételével- a várható éves fi
zetendő adó összegére az adóév decem
ber hó 20. napjáig ki kelJ egészíteni!

Kérjük azokat az adózókat, akiknél a
tulajdonukban lévő adóköteles ingatlan
vagy gépjármű tulajdonában 1996. év
ben változás következett be, vagy bármi
az adókötelezettséget érintő változás
történt, és erről még nem tették meg
adóbevallásukat, azok a változást közlő
bevallást legkésőbb 1997. január hó 15
éig adják le az adócsoportnál (adásvéte
liszerződés-másolat csatolása ajánlott).

Segítő közreműködésüket,odafigye-
Jésüket köszöni az: Adóhatóság

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazok

nak. a velünk együtt érző emberek
nek. akik drága jó édesanyánk. özv.
Bula Lajosné (Vaszkó Erzsébet) te
metésére eljöttek. sírjára virágot he
lyeztek el. Emlékét megőrizzük.

A gyászoló család
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A május 23-i testületi ülésen határoz
tak arról, hogy 96. szeptember l-jétől a
Kisréti utcai óvoda költözzön a Vásárté
ri-ltp. bölcsődei épületébe.

Akkor meglehetősen vegyes érzelmek
kel fogadták - főleg a szülők - a hírt,
olyannyira, hogy aláírást is gyűjtöttek an
nak érdekében, hadd maradhassanak a
csemeték a régi, megszokott helyükön...

Azóta az átköltözés megtörtént, és már
lassan "bejáródott" az új óvodai hely is.

Klimó Mária, az óvoda vezetője emígy .
nyilatkozik erről: úgy gondolom, hogy
belenyugodtak és megszokták a szülők is
az itteni jobb körülményeket. Hatvan
gyerek került ide, bár a létszám 67 lett a
környékről ide járókkal. Négy WC-t és két
mosdót kellett beszerelni, aKisréti utcá-

. ból idetelepíteni. Aköltözés költségeit sa
ját költségvetésbőlfizettük, erre külön
pénzt nem kaptunk.

A kialakított konyhából mégis át kell
járni a mosatlan edényekkel a bölcsi
konyhájába azokat elmosogatni, ez az
ÁNTSZ rendelkezése...

Ahelyiségeket meszelésekkel újítottuk
fel, az udvarban drótkerítést húztunk fel,
hogy külön teret kapjanak, ne zavarják
egymást a bölcsisek és óvodások.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

A Kisréti utcából a lakótelepre••.

Az óvodáról
A Híradó kíváncsi volt az érintett szü

lők véleményére is arról, hogy mit jelent
az új óvodába történt átköltözés számuk
ra. Néhányan nem kívánták nevüket adni
a témához...

"Jó, hogy ide jár a gyerek, mert a kö
zelben lakunk. .."

"Nekünk rosszabb lett a távolság mi
att... Szokatlan is volt a gyereknek elein
te, mert nincs olyan elegendően nagy tér
a játszáshoz, mint volt a Kisréti utcában
- mondta Szabó Lajos, aki egyedül neve
li két, 4 és 7 éves gyermekét, miután el
vesztették anyjukat a gyerekek... - Itt ki
sebbek a szebák, a WC elhelyezése is kel
lemetlen... A szülők szempontjából nem
érte meg."

"Nagyon pozitív, szerintem. Mi is itt la
kunk a közelben. Azonban az átjárás a
mosdókon, a WC-n nem jó. Ez az elren
dezés nem szerencsés..."

"Kétségtelenül messzebb van, de meg
oldjuk, egyébként tetszik."
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"Jobb így, igaz, elfogult vagyok, mert a
kisebb gyerek ide a bölcsibe jár. Jobb a
környezet, az épület, az étkeztetés is jobb
- megérte." Hajdú úr még hozzáteszi,
hogy "egy nagyobb városban még sokkal
rosszabbak is lehetnének a körülmények
a távolság miatt..."

"Messzebb van, de jobb. Igaz, hogy
amott több WC volt, mint itt, és a moso
gatóba itt át kell hordania mosatlant..."

"Rosszabb, mert messze van, de egyéb
ként a gyereknek jobb. A téltől félek. .."

"Sok gyerek - köztük az enyém is 
nem akar hazamenni, mert olyan jól ér
zik magukat itt az oviban..."

,A körülmények sokkal jobbak. Világos,
napsütötte és szebb az épület. Az, hogy
messzebb van, ez megoldható. Jobban tud
ja itt a gyerek kezelni a VÍzcsapot, a WC-t..."

"Fel voltam háborodva eleinte, most
már meg vagyok elégedve... KulturáItabb,
egészségesebb körülmények közé került
a gyerek."

"Először rossz volt a távolság miatt,
egyébként meg vagyunk elégedve, hogy
egészségesebb helyre került a gyerek."

"Sokkal jobb, kulturáltabb itt, jelenték
telen a távolság gondja."

-8-

A Közösségi Ház (Blaha út 21.) decemberi programja
December 2-án 17 órától:

MACSKÁSSY IZOLDA festőnő kiállí
tásának megnyitója.
Megnyitja Iványi László római katoli
kus plébános.
Közreműködik Erdeiné Mucsi Márta
(ének).
A kiállítás december ll-ig tekinthető

meg, munkanapokon 8-tól 16-ig.
December 3-án 17-től:

TERMÉKBEMUTAT6
December 5-én 8-15-ig:

Új RUHA- ÉS CIP6vÁsÁR
December 6-án 10-tól:

MIKULÁS-NAPI BÁBEL6ADÁs az
1. Sz. Napközis Otthonos Óvoda óvó
nőinek közreműködésével.

December 7-én 9-ll-ig:
oKUlÁR OPTIKA - computeres szem
vizsgálat.

December ll-én 17-tól:
CUKORBETEGEK KLUBJA

December 14-15-én 8-tól 16-ig:
GALAMBKIÁLLfTÁS

December 20-án ll-től:

A gondozási központ karácsonyi ün
nepsége.

December 21-én 14-től:

MIKULÁS-BULI ÖREGSZ6L6BEN
gyerekeknek.

December 26-án 17-tól:
TEAHÁZ karácsonyi hangulatban.
Közreműködik:Kiszely Zoltán, Polá
nyi Éva, Szendreiné Cserenyecz Éva,
Kurilla Lászlóné, Bárkai Bianka, Ha
nyecz Tünde, Bene Gábor, Ádám
Gyöngyi és a Selyem úti óvoda
nagycsoportja.
Karácsony második napján egy kelle
mes, családias rendezvényre hívjuk
önöket. Szerény, de bensőséges mű

sort és környezetet kínálunk minda
zoknak, akik ide eljönnek. Bizonyára
vannak olyanok, akik egyedül töltik
ezt az ünnepet, és jól esne egy meg
hitt légkör kellemes emberek társasá
gában. De szívesen lá,tunk családokat
is, akik ünnepi hangulatban szívesén
eltöltenének egy kis időt. Szokásunk
hoz híven teával és süteménnyel vár
juk önöket.

December 28-án 17-től:

Az 1. Sz. Nyugdíjasklub Szilveszteri
vacsorája.

December 31-én 18-tól:
Amagányosok klubja szilveszteri mu
latsága.

Januári előzetes:

Január 18-án Teaház.

Január 22-én Pótszilveszter a magányo-
sok klubja szervezésében.

A februári Teaház vendége: Mácsai Pál.

A Közösségi Ház büféhelyisége bérbe ve
hető december l-jétől. Vállalkozói iga
zolvány szükséges! Érdeklődni lehet a
Közösségi Házban.

AMICROFOX KFT. értesíti ügy
feleit, hogy új irodába költözött.

Új címük:
Gyomaendrőd, Rákóczi u. 3.

Telefon: 386-400

Továbbra is várják kedves ügyfeleiket
- egyéni és vállalkozók - könyvelési
ügyekben és számrtógép-programok
kal kapcsolatban.
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EGÉSZSÉGÜGY '. . AZ ÉN VÉLEMÉNYEM

Az 1996. éVI influenza
elleni védőoltásokról

Az influenza a legnagyobb gyakorisággal előforduló fertő

ző betegség. Nem ismeretes más fertőző betegség, mely rö
vid időn belül olyan nagyszámú esettel járna, mint az influ
enza. Klinikai tüneteit, a betegség lefolyását tekintve nem
tartozik a különösen súlyos fertőző betegségek közé, a meg
betegedettek döntő többsége 3-7 napon belül meggyógyul.
Annak következtében azonban, hogy a megbetegedések szá
ma igen magas, a nagy számok törvényéből adódóan a szö
vődményes esetek száma is igen jelentős. Abetegség súlyos
ságátjelentősen befolyásolja az egyén általános egészségi ál
lapota: a krónikus betegségben szenvedő, vagy idős szemé
lyeknél az influenza klinikailag lényegesen súlyosabb formá
ban zajlik le, többnyire szövődmények is kialakulnak. Az inf
luenza megbetegedések megelőzése érdekében ebben az év
ben is lehetőség van - korlátozott számban - térítésmentes
oltásokra. A térítésmentes oltóanyaggal kizárólag az alábbi
csoportokba tartozó személyek olthatók:

- idült szív, keringési, légzőszervi, anyagcsere-betegség
ben szenvedők;

- 60 éven felüliek;
- szociális otthonokban, öregek otthonában vagy egészség-

ügyi intézményekben tartósan ápolt bármely korú sze
mélyek;

- tartós salicilát kezelésben részesülő gyermekek és ser-
dülők (a Reye-szindróma) veszélye miatt;

- egészségügyi dolgozók;
- szociális intézmények dolgozói.
Ezenkívül orvosi vényre bárki megvásárolhatja a

gyógyszertári forgalomban lévő influenzavakcinák bárme
lyikét 50%-os társadalombiztosítási hozzájárulás mellett. Ja
vasolt a védőoltás a közlekedési, rendészeti, oktatási, közel
látási feladatokat teljesítők, valamint diákotthonok, kollégi
umok és más közösségek lakói, illetve tagjai között.

Az Országos Népegészségügyi Központ Epidemiológiai In
formációs Hetilapja alapján összeállította az ÁNTsz Szarvas
Városi Intézete.

A termeló'k figyelmébe
Novemberben döntöttek az országgyűlési képviselők, hogyan

adózunk 1997-ben. A mezőgazdasági kistermeiők l millió forin
tos adómentessége megszűnik. A mezőgazdasági kedvezménye
ket ezentúl a megállapított adóalaphoz nyújtják. Ezért szükséges
nyilvántartást vezetni. 3 millió forint éves árbevitel alatt, ha vala
ki mezőgazdasági kistermelő, ki fogja váltani az őstermelői iga
zolványt. Árbevételeit nyilván kell tartania a termelőnek. Ha az
árbevétel a 250 ezer forintot nem éri el, akkor adómentes él ter
melés. 250 ezer és 3 millió között pedig év végén adóbevallást kell
adnia a termelőnek. Adózni a bevételek és a kiadások különböze
te, a jövedelem után kell. Ajövedelem után kiszámított adóból száz
ezer fOlint kedvezmény még levonhatő. Ez aváltozat a tételes költ
ségelszámolás volt. Adózhat a kistermelő átalányadó szerint is. Ez
esetben a növénytermelésből származó árbevétel 20%-a után, az
állattenyésztésból származó árbevétei 8%-a után kell adóznia.

Dr. Welgert József

Ha én polgármester lehetnék
A közeljövőben polgármester-választás lesz Gyomaendrődön.

Arra kérem a politikus alkatú olvasókat, hogy hozzám hasonlóan
írják meg e lap hasábjain, ha önök polgármesterek lehetnének,
akkor milyen elvek szerint irányítanák városunkat az adott !ehe
'tőségeken belül. Persze az sem baj, ha nem lesz belőlünk polgár
mester, de akit megválasztanak, az majd hasznosíthatja az álta
lunk leírottakat.

Tisztelt Állampolgárok, Jelöltek és Önjelöltek, itt az alkalom,
pártállástól és egyéb elkötelezettségektől függetlenül szabad a pá
lYa, írjanak, hogya lehető legjobb polgármestert választhassuk a
jövő év elején!

Avárosi lapok oldalain többször leírtam a véleményemet, ame
lyek a városunk közéletével kapcsolatosak, most azokat megismé
telni nem akarom és igyekszem röviden, a lényegre törően írni.
Akit a véleményem bővebben is érdekel, az keressen feIlakáso
mon. Aszerkesztő úr ez 4gyben szívesen ad felvilágosítást.

Jelen írásomnak a fő 1)10ndanivalójaAz emberi jogok egyetemes
nyilatkozatára épül, amely megjelent a Zsaru című újság
1996/9-10. számában a Cigányok földje című írásban, amelynek
szerzője Udvarhelyi András. Tatabánya Mészkőtelepen élő cigá
nyok sorsáról szól. Acikk nagyon tanulságos és jobbító szándékú,
ezért is választottam követendő példának. Az emberi jogok egye
temes nyilatkozatának egyes cikkeit szó szerint, idézőjelben fo
gom közölni, és odaírom a vonatkozó cikk számát is.

"Minden emberi lény szabadnak születik, egyenlő méltósága és
joga van. Az emberek ésszel és lelkiismerettel bírván egymással
szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek." (1. cikk)

,,A család a társadalom természetes és alapvető alkatóeleme, és
joga van a társadalom, valamint az állam védelmére." (16. cikk)

"Minden személynek mind egyénileg, mind másokkal együtte
sen joga van a tulajdonhoz. Senkit nem lehet tulajdonától önké
nyesen megfosz~i." (17. cikk)

"Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad
megvá!asztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez
és a munkanélküliség elleni védelemhez." (23. cikk)

"Minden személynek joga van saját maga és családja egészségé
nek és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, neveze
tesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, va
lamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a mun
kanélküliség, betegség, özvegység esetére szóló, valamint minda
zon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási esz
közeit akaratától független körülmények miatt elveszti." (25. cikk)

"Minden személynek joga van a neveléshez... A nevelésnek az
emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az embe
ri jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának mege
rősítésére kell irányulnia... Aszülőket elsőbbségi jog illeti meg a
gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában." (26. cikk)

"Minden személynek joga van a közösség kulturális életében
való szabad részvételhez, a művészetek élvezetéhez, valamint a
tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben
való részvételhez." (27. cikk)

Afenti jogok leírva nagyon szépek, jól hangzanak. Apolgármes
teri hivatalra tartozó megvalósítás nagyon sok kötelezettséggel
jár, ami csak a képviselők, a köztisztviselők, közalkalmazottak és
a jóakaratú városlakók polgármesterrel való együttműködése so
rán valósulhat meg. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és
sok sikert!
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Az 1. Sz. Önálló Napközia Otthonos
Óvoda 4 tagóvodája szerencsésen pályá
zott a nyár folyamán. Nem nagy össze
get, csupán 20-40 ezerig nyertünk óvo
dánként. Ezen pénzösszegből udvari já
tékszereket és sportszereket vásárolunk,
mellyel a gyermekek mozgásigényét,
egészséges fejlődését próbáljuk biztosí
tani.

Nagy izgalommal készültünk a tea
délutánnal egybekötött játszóházra,
melyet a Rózsahegyi Kálmán Általá
nos Iskola és Diákotthon rendezett a
közel 100 nagycsoportos óvodás szá
mára. Az alsó tagozatos iskolások mű

sorral k.edveskedtek nekünk. Aműsor

után a hatalmas tornateremben min
den megjelent óvodás kedvére szóra
kozhatott: tornázhatott, gyöngyöt fűz
hetett, hajtogathatott. Ezután igazán

Növény-egészségügyi
felmérés

Mint arról bizonyára értesültek, a me
gye több településén fellépett az Erwi
nia amylovora zárJati baktérium, mely
az almatermésűek tűzelhalás betegségét
okozza. A kórokozónak kedvező csapa
dékos nyári és őszi időjárás miatt szük
ség van a későbbi fertőzések miatt rep
rezentatív felmérésekre. A felmérések
nek a Békés Megyei Növény-egészségü
gyi és Talajvédelmi Állomás fényképes
igazolvánnyal ellátott munkatársai vég
zik. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az
eredményes együttműködés érdekében
segítsék az állomás szakembereinek
munkáját.

Polgárme!öterl hivatal

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

jólesett a tea és a keksz, mellyel meg
vendégeltek bennünket. A közös délu~ .
tán emlékére ajándékokat kaptunk egy
süni bábot és egy nyakba akasztós kis
füzetet. A közös délutánból a torna
termi lehetőségvolt a legnagyobb ha
tással az óvodásokra. Rajzaikon is jól
tükröződik az átélt élmény. Óvodása
ink várják az újabb találkozást, közös
délutánt.

Óvodánk bábmunkaközössége műsor

ral készül a Télapó-ünnepélyre, mely az
endrődi Dériné Közösségi Házban kerül
megrendezésre, mind a 4 tagóvoda óvo
dásai szám·ára. A bábmunkaközösség
műsorát mindig szívesen fogadják a
gyermekek. Ebben az évben a Télapó-vá
rással összekapcsolva, reméljük, felejt
hetetlen élményben lesz részük az óvo- .
dásainknak.

Illés)' Péter Az egyházművész c.
tárlata a Városi Képtárban tekint
hető meg (Kossuth u. 11.) kedden,
.csütörtökön 9-13, szerdán, pénte
ken 13-17, szombaton 14-16 óra
között.

Murphy bölcsességei
Örülj a mának! KI tudja. holnap

lesz-e minek örülnöd.
Ha szétszerelsz valamit. az aláté

tekkel bánj hanyagul. Végül úgyis
marad még néhány.
Sürgős dolgokat ne intézz el

azonnal! Késóob úgyis kiderül. hogy
nem volt az.

5

Köszönetünket fejezzük ki az alábbi
vállalkozóknak és üzleteknek, akik tom
bolatárgyaikkal támogatták a Selyem Úti
Óvoda vacsoráját, ezen bevételből a gyer
mekeknek vásároltunk játékokat Téla
póra és karácsonyra, valamint udvari fa
játékszereket fogunk készíteni.

Andódi könyvkötészet; Keszthelyi János
né vállalkozó; Bula Lajosné vállalkozó;
Kurilla Béla vállalkozó; Mustang farmer
üzlet; CsalánéMaczó Rozália fodrász; Ra
dewill műszaki üzlet; Tandi Sándor vállal
kozó; ZöldLászló zöldség-gyümölcs keres
kedő; Dezső Zoltán - Linda sport; Stex Kft.
- Méteráruüzlet; Putnoki Sándorné kis
kereskedő; Vaszkó Lajos vállalkozó; Szmo
la Józsefműköves; Kord Kft.; Balázs Imre
- vállalkozó; Bótos Zsolt rövidáru üzlet;
Dosszié Kft.; Tandi Ferencrzé - vállalkozó;
Turul cipő; Német János vállalkozó; Ugqr
Emese papír-írószer; Buli - tüzép; Stop
Shop divatáru; Audi - üzlet; Kalamáris pa
pír-írószer; Fekécsné Dinya Mariann fod
rász; Bertók László - autócentrum; Ugor
Katalin - élelmiszerüzlet; Csőkérl.é Hornok
Ilona kozmetikus,: Kertes József vállalko
zó; Flóra virágbolt; Tímár Gyuláné vállal
kozó; Fekécs - Kovács Kkt.; Ifj. Rácz Imre
vállalkozó; Balogh József filter üzlet; End
rőd és Vidéke Takszöv.; KITE Rt.; Fülöp
István vállalkozó;Lövei Tibor - vállalkozó;
Tóth Sándorné zöldséges; Fülöp Zoltán 
vállalkozó; Szabó Ktsz.; Tímár Ernő - vi
rágüzlet; Kner nyomda; Marzol cipő; Dá
vid Istvánné - virágüzlet; Hőterm; Stafi
rung Kft.; Szarka Csilla látszerész; Berény
- Color Bt.; Körös Vegyesipari Kft. - Déva
ványa; Szigeti Topánka Cipőipari Bt.; Tóth
Sándorné - zöldség-gyümölcs; Farkas
Máté vállalkozó; Cellai Gergelynévállalko
zó; Kővágó Gabriella vállalkozó; Termix;
Laki Istvánné vállalkozó; Paróczai József
né fodrász; Mándi Imréné fodrász; Tímár
né Hanyecz Klára; Josikné Gyuricza Mar
git; Szabó Lajos zöldséges;Zöld cukrászda;
Véha Béla; DógiJánosné vállalkozó; Styecz
Györgyné; Vizi József; Csiper Zsuzsanna;
Kovács Mihályné; Farkas Antalné;Kiszely
Jánosné - Szarvas; Tusják György - Szar
vas; Bánfi Gyuláné; Szigeti Pál - Szarvas;
Vetési Sándorné; BákaiIstván - Kondoros;
Baloz Istvánné - Szarvas; Cellai Tiborné 
virágüzlet; Somogyi Imréné zöldséges;
Kert-Kivi Kft.; Corvo Bianco; Cuti Bt.; Fü
löp Zoltán vállalkozó; Bonita Kft.; Margó
élelmiszer; Dávidsöröző; Magép Bt. puly
katelep; SzalaiKft.; Szűcs Sándornékosár
fonó

Tisztelettel és köszönettel az Sz. M. K.
és az óvoda dolgoz.ói nevében Szabó Ist
vánné vezető óvónő.
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Mit. hoz at a jövo~ •
A2 októberi testületi ülésen dr.
Frankó Károly polgármester le
mondásával érdekes és komoly
helyzet állt elő. Természetesen
megindultak a sugdolódzások,
találgatások az esetleges okokról
- túlmenően a polgármester ál
tal felsoroltakon - és arról is, ki
fogja majd elfoglalni a polgár
mesteri széket, valamint kik kö
zül válogathat majd az elkövetke
ző - valószínűleg márciusi - vá
lasztáson a lakosság, kik jelölte
tik magukat. Néhány köztiszte
letben álló, ismert - netalán szó
ba jöhető - személyiség vélemé
nyét kértük a megválaszolandó
kérdésekre. Nem választási kor
tesnyilatkozatokat szándékoz
tunk gyűjteni, a válaszok kihámo
zását a kedves olvasókra bízzuk•..

A körkérdéseket soroljuk fel először,

.. és a számozásuk szerint olvashatják a vá
laszokat.

1. Ha úgy adódna, támogatná-e a vá
ros szétválását?

2. Mi a véleménye a polgármester le
mondásáról?

3. on szerint lehetett-e más kénysze
rítő erő a háttérben az eddig ismerte
ken kívül a polgármester lemondására?

4. Milyen indokok húzódhatnak emö
gött?

5. Kit látna - milyen beállítottságú
embert - szívesen polgármesterként?

6. Indulna-e on ezért a posztért?

Válaszok:

JENEI BALfNT
L Értelmetlen ezzel foglalkozni,

.abszolút nem támogatom. Sokkal fon
tosabb dolgok is vannak ennél. Inkább
összefogni kéne!

2. Én a magánügyének tartom lemon
dását. Igazából ő érzi, hogy miért mon
dott le.

3--4. Nem tartom kizártnak, hogy az
oltárképpel kapcsolatos kampány idegi-

leg hatással volt rá... Nem tudom. Az
aláírásgyűjtés nem az én világom. Asaj
tó már országosan is nagyon kiexponál
ta ezt a dolgot. De azt mondom, hogya
városban mégsem ez a legfontosabb kér
dés.

5. Nem személyesítenék meg most
senkit, de úgy gondolom, hogy egy ilyen
bonyolult városban, egy ilyen sok prob
lémával küzdő településen olyan racio
nális gondolkodású ember kellene, aki
nek van érzéke a gazdasághoz. Nem tar
tok szerencsésnek kifejezetten humán
beállítottságú polgármestert, mert itt az
alapproblémák nem egészen ilyen jelle
gűek. Az infrastruktúrában még renge
teg tennivaló akad. Pályázatokat kellene
nyerni. A mai helyzet gondjait, problé
máit, az összefüggéseket jól át kell lát
ni, és ezeket a vezetőkhöz csak a polgár
mester kö~etíthetí.

6. Elképzelhető.

CZIBULKA GYORGY
1. Semmiképpen. Annak idején az em

berek az egyesülésbe bizony nem jósze
rivel mentek bele. Mára a fejlődés olyan
irányt vett, hogy most már hátrányossá
válna az elválás mindkét résznek. Keve
sebb pénz is jutna mindenre.

2-3-4. VégtelenüIsajnálom. Egyrészt
mint embert nagyon megbántották...
Lelkileg nehéz tolerálni az ilyesmit,
másrészt belefáradt már a szélmalom
harcba, bár ígéreteibéíl sokat megval6sí
tott, pl. az iv6víz ügye... Lehet, hogy akik
ki akarták kezdeni, azok most ezt ered
ménynek könyvelik el. Viszont arra,
hogy eredeti állásába visszakerüljön
most van a legjobb alkalom, így még
szolgálatot is tettek neki.

5-6. Elkezdődött egynéhány olyan fo
lyamat, amit én szeretnék mindenkép
pen továbbvinni, ugyanis kívánok indul
ni különböző pártok és szervezetek fel
kérésére. Tervezett beruházások, kon
cepciók vannak, melyeket mint rám bí
zott feladatokat, mint már folyamatban
lévőket napirenden tartunk. Ilyen a víz
ügye, a kulturális koncepció, egyéb fej
lesztési ügyek, az idegenforgalmi elkép
zelések, a Mol-benzinkút terve, a holtá
gak ügye...

Ezeket legalább olyan elszántsággal
próbálom kapcsolataim felhasználásával
folytatni, mint dr. Frank6 vitte.

DAVID IMRE
L Nincs reális alapja. Én támogatnék

egy olyan "végső" népszavazást, amin eJ
dőJne, hogy ez a település egy.. .!?

2. Suszter maradjon a kaptafánál... Vé
leményem szerint nem is kellett volna
elindulnia a második ciklusban, mert
ami itt a városvezetésben politika, az
níind gazdaságpolitika. Egyetértek vele,
hogy letette a lantot. Ha az ut6dlást si
kerül j61 megoldani, akkor a település
nyerhet vele.

3--4. Mondvacsinált kifogások lehet
nek az okok. Komoly kényszerítő hatást
nem látok.

5. Olyan'embert, aki az értékeket a he
Iyükre tudja rakni ... Termelő, feldolgo
zó, értékesítési, szolgáltat6 és mezőgaz
dasági érdekeltségű szakemherre gon
dolok, azért legyenek gazdaságpolitikai
és vezetői erényei. Agilis, itt élő, gazda
sági, pénzügyi jártasságú is legyen.

6. Ezt még nem lehet tudni ... Bár én
már kétszer is nemet mondtam, hogy
engem jelöljenek. (Én nem tekintem el
sődlegesnek - de fontosnak, igen - az
egészségügyet, a kultúrát, az oktatást
stb. Elsődleges a pénzt megteremteni,
tehát az értékeket a helyükre rakni.)

Ha a követelmények, a körülmények
úgy alakulnak, akkor lehet, hogy én is
indulok. Ez januárban dől el.

VARFIANDRAS
1. Nem, még településrészi önkor

mányzat felvetésével sem értek egyet.
2-3--4. Ez az ő ügye. Az oltárkép mi

att érték támadások. Véleményem sze
rint van egy vállalkozói réteg, akik töb
bet vártak el a polgármestertől, így a kö
vetkezőtől is. Gyomaendrődön minden
képp élénkíteni kellene a vállalkozáso
kat. Rengeteg a munkanélküli. Ezt igen
is lehet befolyásolni. Aj6 kapcsolatokat
ki kell használni.

5. Dr. Dávid Imrét, mert ismerem
szakmai felkészültségét, közgazdasági
szemléletét, s ez igen j6. Nagy munka
bírású ember, és meg tudná oldani a hát-
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ralévő fél ciklusban is, és a következő

ben is a város vezetését.
6. Nem.

VASSIGNAC
l. Meg kell ilyen kezdeményezést vizs

gálni, gondolkodni kell rajta. Biztos len
ne egy csomó hátránya, de előnye is.

2. Ebbe a szituációba, amibe került
jól tette. Úgy értem, hogy ne tegye ki
magát tovább annak a rétegnek, ezek
piszkálódásainak, ahonnan örökös táma
dás érte.

3--4. Szerintem nem. Bizonyos mérté
kig ezekbe a döntésekbe, a helyzetbe, ami
be a város került a polgármesterrel együtt,
valamennyi köze a képviselő-testületnek

is van, hiszen a negatív lakossági vélemé
nyek okozója a testületi döntésekből szü
letik. Nemcsak az oltárképre gondolok,
mert ez csak egy ráadás. Úgy gondolom,
hogyha valaha orvosként kíván dolgozni,
akkor ez az utolsó lehetősége volt..

5. Egy olyan személyt, aki bizonyos fo
kig tájékozott a mai gazdasági helyzet
ben. Olyan vezetésre van a városnak
szüksége, hogy azt a minimális pénzt,
amit egy állami költségvetés tud bizto
sítani, azt a legjobban tudja felhasznál
ni. Azokat az erőket, amelyek néha itt
Gyoma és Endrőd viszonylatában
összeütköznek tudja, félretenni.

6. Nem.

GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

DEzs6 ZOLTAN
1. Konkrét szétváliást nem támogatok.

A gazdasági megosztást, azt viszont igen,
célravezetőnek látom, sőt szükségesnek.
Ezt a jelenlegi testületi hozzáállást nem
látom célszerűnek továblifolytatni, előbb
utóbb gazdasági csődhöz fog vezetni.

2. Hamarabb kellett volna neki belát
ni, hogy nem képes a város irányítására
és a gazdasági fejlődést hátráltatja az ún.
tevékenység hiánya...

3. Nem az oltárképügy hozta ezt, ha
nem annak kapcsán jött elő az emberek
ből a felháborodás, és olyan megfogal
mazásban, hogy ő egyszerűen nem az 01
tárképre való. Ha ő ehhez hozzájáruit,
hogy ilyen megjelenítés készüljön róla,
akkor viszont nem való polgármester
nek sem. Ezt az emberek fogalmazták
meg, amit végül is én az aláírásgyűjtés

kezdeményezésével kiviteleztem.
5. Mindenképpen egy olyan gazdasági

szakembert, aki képes menedzser típusú
szemlélettel, kemény vezetői jellemmel ezt
a várost sínre tenni. Ne olyan hozzáállást
tanúsítson, amely az idő múlását 1úvatott
megjeleníteni (oltárkép). Olyan ember le
gyen párt- és vallásfelekezettől Ínentesen,
aki ennek a településnek, lakosságának ér
dekeit képviseli a fellendülés érdekében.

6. Nem.
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KATONA LAJOS
1. Ha csak önző, gyomai szemüvegen

keresztül nézem, akkor nagy a csábítás·
az elszabadulásra... Azonban úgy látom,
hogy ezt most nem érdemes már
visszacsinálni, nagy az összefonódás.

2. Én többször kritizáltam már tevé
kenységét, és elég sok hiányosságot lehet
a szemére vetni szerintem. Azért csak jobb
lett volna, ha végigviszi már a ciklust.

3--4. Én csak azt tudom, hogya ma
gánéleti boldogulása miatt mondott le.
Talán azt is érzem még, hogy elege volt
az oltárkép és egyéb okok miatti piszkál
gatásokbóI. Egyébként én érzéketlen va
gyok az érdekcsoportokkal szemben.
Nem tartozom sehová ilyen tekintetben.
Ha volt is ilyen csoport a polgármester
ellen, akkor most mi van? Korántsem
biztos, hogy az ő emberük kerülhet a
polgármesteri székbe.

5. Egy gyakorlati szakembert, aki a föl
dön jár, némi közgazdászvénával megál
dott, aki az országos politikában is ben
ne van, kapcsolatokkal rendelkezik.

6. Nem. Olyan ember menjen el még
képviselőnek is, akinek a háttérben meg
oldott a gazdasági helyzete. Ezért füg
getlen mindenféíe lobbytól, nem kerül
het kényszerhelyzetbe, szinte hobbija a
polgármesterkedés...

BK

Jobb pozíció...
A statisztikai körzetbesorolások sze

rint Szarvas és térségeként szerepel Gyo
maendrőd. Bennünket ez nagyon hátrá
nyosan érint, mert bizonyos statisztikai
mutatók Szarvas adatai miatt Gyoma
endrődöt úgy érintik, mintha az infrast
ruktúra olyan lenne, mint Budapesté, s
munkanélküliség rátája pedig olyan
mint Szarvasé... .

Mi Szarvas pozicióját nem rontjuk le
úgy, hogy emiatt hátrányt szenvedjen,
viszont a pályázatok megítélésében Gyo
maendrőd így jobb feltételekkel szerepel
- irreálisan, a valósághoz képest. Ezért
a Központ Statisztikai Hivatalhoz for
dultunk, hogy a statisztikai körzethatá
rokat vizsgálják felül, próbáljanak meg
a valósághoz közeli mutatókat kimutat
ni esetünkben. Erre a válasz megérke
zett, miszerint az idő rövidsége miatt
1997-től még nem, de '98-tól figyelem
be veszik a reális adatokat, mutatókat
Gyomaendrőd esetében - nyilatkozta
Czibulka György alpolgármester.

BK

A Mágus-Comp Karácsonyi ajánlata
- Új és használt számítógépek összeállítása

(286,386,486,Pentium)
- Új és használt alkatrészek, nyomtatót forgalmazása
- Bizományos adás-vétel
- Számítógépek és tartozékaik javítása
- Fénymásolás A4-es, A3-as méretben .J'"
- Irodatechnikai termékek forgalmazása

(telefonok, faxok, fénymásolók)

.t1!:~,* - Ingyenes szaktanácsadás .t1!:~,*

~ Ne várja meg a karácsonyi zsúfoltságot, ~
vásároljon időben, nyugodtan, kényelmesen.

Érdeklődhet: üzletünkben Gyomaendrőd, Fő út 230.
vagy telefonon a 66/386-774/5 melléken.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-l7-ig, szombaton 8-l2-ig.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Gumicsizma 40%-kal olcsóbban,
amíg a készlet tart! Női· és gyermekcipőkgyári áron.

Minőségi étolaj kimérve 160 Ftjl. Almavásár SO-70 Ftjkg. Hegesztő
elektróda 250-es vállalkozóknak, viszonteladókn·ak 160 Ftjkg + áfa.

EDRŐDI HÁZTARTÁSBOLT, Endrődi u. 1. sz.



FEBRUÁR
1.Sz IllMe
2.V Karolina, Aida
3.H Balw
4. K R6hel, C.enge
S. SZ Agota.lngrld
6. C. Dorottya, Dóra
7.P Tódor, Rómeó
8. SZ Aranka
9.V Abigél, Alex

10. H Elvira
11. K Bertold. Marietta
12. SZ Livla. Lidia
13.Cs Ella. Linda
14. P Bálint, Valentin
15. SZ Kolos. Georgina
15.V Julianna, Lilla
17. H Donát
18. K Bernadett
19. SZ Zsuzsanna
20. ca Aladár, Álmos
21. P Eleonóra
22. Sz Gerzson
23. V Alfréd
24. H Mátyás
25. K Géza
26. SZ Edina
27. Cs Akos, Bátor
28.P Elemér

JANUÁR
1. Sz Újév, Fruzsina
2. ca Abel
3. P Genové.... Benj6mln
4. SZ TItusz. Leona
5. V Simon
6.H BoldIzúr
7.K Attila, Ramóna
8.Sz Gyöngyvér
9. CS Marcell

10. p 1IIe1,"la
11. SZ Ágota
12. V Ernő

13. H Veronika
14.K Bódog
15. SZ Lól1int, Loránd
16. Cs GusZ1év
17. P Antal. Antónia
18.Sz Piroska
19. V Sára, Márió
20. H Fábián. Sebestyén
21. K Ágnes
22. SZ Vince, Artúr
23. Cs Zelma. Rajmund
24. P TImót
25. SZ Pál
26. V Vanda, Paula
27. H Angelika
28. K Károly. Karola
29. Sz Adél
30. CS Martina. Gerda
31. P Marcella

GYOMAENDROD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

MÁJUS JÚNIUS
1. Cs A munka Ü., Fülöp, Jakab 1. V Tünde, Torda
2.P ZSigmond 2.H Kármen, Anita
3. Sz Tímea, Irma 3. K Klotild
4.V Mónika, Flórián 4. Sz Bulcsú, Tonnás
S.H Györgyi S. Cs Fatlme
6. K Ivett, Frida 6.P Norbert, Cintia
7. Sz Gizella 7. Sz Róbert
8. CS Mihály 8. V Medárd
9.P Gergely 9.H Félix

10. SZ Annln. Pálma 10.K Margit, Gréta
11. V Ferenc 11. Sz Barnabás
12.H Pongrác 12. Cs Vlllö

~., .- 13. K Szervác, Imola 13. P Antal. Anett

~~-,'~ --
.~~~~:.

14. Sz Bonifác 14. Sz Vazul
1S.Cs ZSófia, Szonja 15. V Jolán, Vid
16. P Mózes, Bolond 16. H Jusrtin
17. Sz Paszkál 17. K Laura, Alida

....*-~. 18. V Pünkösd, Erik 18. Sz Arnold, Levente
19. H Pünkösd, Ivó 19.Cs Gyárfás,...
20. K Bemát, Feliela 20. P Rafael

"<ot ..... .~- 21. Sz Konstantín 21. Sz Alajos, Leila
22. Cs Júlia, Rita 22. V Paulina.- 23. P Dezső 23. H Zoltán

"~ 24. Sz Esrter, Eliza 24. K Iván
25. V Orbá:l 25. Sz Vilmos.. 26. H Fülöp, Evelin 26. Cs János. Pál
27. K Hella 27. P László
28. Sz Emil. Csanád 28. Sz Levente, Iren
29. CS Magdolna 29. V Péter, Pál

')0
.,... .... : ., 30. P Janka, ZSanett 30. H Pál

')" 31. SZ Angéla. Petronella

." t...
~ .

:~;..

OKTÓBER:;;-. SZEPTEMBER
.-fi. 1. H Egyed. Egon 1. Sz Maivin

.""" 2. K Rebeka, Dorina 2. Cs Petra
3.Sz Hilda 3. P Helga
4. Cs Rozália 4. Sz Ferenc
5.P Viktor, Lőrinc 5. V Aurél
6.Sz zakariás 6.H Brúnó. Renáta
7.V Regina 7.K Amália
8.H Márla. Adrienn 8. SZ Koppány
9. K Ádám 9. Cs Dénes

10. Sz Nikolett, Hunor 10. P Gedeon
11. Cs Teodóra 11. SZ Brigitta
12. P Márla 12.V Miksa
13. SZ Kornel 13. H Kálmán, Ede
14. V Szeréna, Roxána 14. K Helén
15. H Enikő. Melltta 15. Sz Teréz
16. K Edit 16. Cs Gál
17. Sz ZSófia 17. P Hedvig
18. Cs Diána 18. Sz Lukács
19. P Vilhelmina 19. V Nándor
20. SZ Frlderika 20. H Vendel
21. V Máté. MIreIla 21. K Orsolya
22. H Móric 22. Sz Elöd
23. K Tekla 23. Cs Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24. Sz Gellért, Mercédesz 24. P Salamon
25. Cs Eufrozina, Kende 25. Sz Blanka, Blanka
26. P JusztJna 26. V Dömötör
27. Sz' Adalbert 27. H Szabina
28. V Vencel 28. K Simon, Szimonetta
29. H Mihály 29. Sz Nárcisz
30. K Jeromos 30. Cs Alfonz

31. P Farkas

""~. ...
. t '~':-0<:..



NOVEMBER

Forgassa az új esztendőbenis a Híradót!

Az illusztrációk gyomaendrődi általános iskolai tanulók rajzai

Boldog
ijévet!

Elza
Mellnda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugenia
Karácsony, Islvár.
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emód
Lőrinc

Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Márla
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Szt. István, az államalapítás u.
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Ema
Rózsa
Erika, Bella

ÁPRILIS
Hugó
Áron
Bud.l, Richárd
izidor
Vince
Vilmos. Biborka
Herman
Dénes
Erhard
Zsoll
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázl211, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar, Odett
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, KlItl

1. K
2. Sz
3. Cs
4. P
5. SZ
6. V
7.H
8. K
9. Sz

10. Cs
11. P
12. Sz
13. V
14.H
15.K
16. Sz
17. CS
18. P
19. Sz
20. V
21. H
22. K
23. Sz
24. CS
25. P
26. Sz
27. V
28. H
29. K
30. Sz

1.H
2. K
3. Sz
4.Cs
5.P
6. Sz
7.V
8.H
9. K

10. Sz
11. Cs
12. P
13. Sz
14. V
15. H
16.K
17. Sz
18. Cs
19. P
20. Sz
21. V
22. H
23. K
24. Sz
25. Cs
26. P
27. Sz
28. V
29. H
30. K
31. Sz

DECEMBER

AUGUSZTUS
1. P
2. Sz
3. V
4.H
5.K
6. Sz
7. Cs
8. P
9. Sz

10. V
11. H
12. K
13. Sz
14. Cs
15. P
16. Sz
17. V
18. H
19. K
20. Sz
21. Cs
22. P
23. Sz
24. V
25. H
26. K

'27. Sz
28. Cs
29. P
30. Sz
31. V

Marianna
Achilles
Gyözó
Károly
Imre
Lénárd
Rezső

Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzía, Gergő
Jenó
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő

Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emilia
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tam6s
Zoltán
Franciska, Fanni
ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
MeUld
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emóko
Gábor, Karina
Irén, frlsz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Húsvét, Zalán
Húsvét, Árpád

JÚLIUS

MÁRCIUS
1.Sz
2.V
3.H
4.K
5. Sz
6. Cs
7.P
8. Sz
9.V

10.H
11. K
12. Sz
13. Cs
14. P
15. Sz
16. V
17. H
18.K
19. Sz
20. Cs
21. P
22. Sz
23. V
24. H
25. K
26. Sz
27. Cs
28. P
29. Sz
30. V
31. H

1.Sz
2. V
3. H
4.K
5. Sz
6.Cs
7. P
8. Sz
9. V

10.H
11.K
12. Sz
13.Cs
14. P
15. Sz
16.V
17.H
18.K
19. Sz
20. Cs
21. P
22. Sz
23. V
24. H
25. K
26. Sz
27. Cs
28. P
29. Sz
30. V

1.K
2. Sz
3. Cs
4. P
5.Sz
6.V
7.H
8. K
9.Sz

10. Cs
11. P
12. Sz
13. V
14. H
15.K
16. Sz
17. Cs
18. P
19.5z
20. V
21. H
22. K
23. Sz
24. Cs
25. P
26. Sz
27. V
28. H
29. K
30. Sz
31.Cs
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Bemutatkozik a Városi Gondozási Központ
1. sz. Idősek Otthona

Az 1. sz. idősek otthona aMirhóháti
út l-3. szám alatt található. Ez Gyoma
egyetlen szociális intézménye. Az ott
honban 1996. május l-jéig idősek klub
ja is működött, de ezen időponttól a kép
viselő-testület megszüntette. Jelenleg a
következő feladatokat látja el:

- az alapellátás keretében biztosít:
szociális étkeztetést, házigondozást;

- szakosított ellátás keretében ápoló
gondozó intézeti ellátást.

A szociális étkeztetés a szociálisan
rászorulók számára legalább napi
egyszeri meleg ételt biztosít. Azok vehe
tik igénybe, akik önmaguk, illetve eltar
tottjaik számára ezt tartósan vagy átme
neti jelleggel nem képesek biztosítani.

Két formája működik:

- a gondozott elmegy az ebédért;
- a gondozott részére kiviszik az ebé-

det.
Ez esetben házhoz szállítási díjat is fi-

zetni kell.
Térítési díja: 18-60 év 113 Ft/ebéd,
60 év felett 104 Ftlebéd.
A házhoz szállítás térítési díja: 17

Ft/ebéd.
Házi segítségnyújtás keretében gon

doskodunk azokról, akik önmaguk ellá
tására saját erőből nem képesek, és ró
luk nem gondoskodik senki. Magában
foglalja a fizikai segítséget (pl. általános
háztartási munka) és az egészségügyi el
látás területének egy részét (orvos kihí
vását, gyógyszerkiváltást, egészségi álla
pot figyelemmel kísérését, pszichés gon
dozást).

Térítési díja: 103 Ft/óra.
A szociális törvény értelmében az ét

kezés és a házi segítségnyújtás térítési
díja együttesen nem haladhatja meg a
jogosult havi jövedelmének 30%-át.

Az idősek otthona biztosítja a bentla
kók fizikai és egészségügyi ellátását,
pszichés és egészségügyi gondozását,
foglalkoztatását és megfelelő életteret.

Az idősek otthonába való felvétel ről,
illetve a jogviszony megszüntetéséről a
képviselő-testület szociális és egészség
ügyi bizottsága dönt.

A két épületben összesen 2 db kétá
gyas, 3 db négyágyas, 3 db hatágyas, l
db hétágyas szoba van. Az otthon kihasz
náltsága 100% felett van, folyamatosan
pótággyal működünk, amelynek felszá
molása lehetetlen próbálkozásunk. Az

idősek otthonában a gondozáson felül az
intézmény biztosítja a gyógyszerellátást,
a megfelelő ruházatot a rászorulóknak,
a fodrászt és az orvosi ellátást. Az intéz
ményben élők számára heti l alkalom
mal biztosítunk egész napos programot,
éven 2-3 alkalommal kirándulást, meg
tartjuk az ünnepeket, a névnapokat és
az évfordulós születésnapokat. Az ott
hont a gyomai származású svéd állam
polgárságú Kruchió Endre támogatja,
személyes látogatást tesz, ajándékaival
évente örömet szerez a kis közösségnek.

Tanácsaim mindazok számára, akik
azon gondolkoznak, hogyesetlegesen
beköltöznek az otthonba:

- Ne szégyelljék ezen szándékukat! Az
otthon megfelelőéletteret biztosít min
den magára maradt idősnek.Nem min
dig a gyerekek hibája, ha a szülőket nem
tudják megfelelőengondozni. Amoder
nizáció hozta a többgenerációs családok

. széthullását, az élet nem engedi meg,
hogy a gyerek hátat fordítva a munka
helyének, a családjának haláláig gondoz
za a szülőket, mert erre nincs megfele
lő anyagi bázis. Ismerjük a nyugdíjak és
az ápolási díj nagyságát!

- Az otthonban a közösségben való lét
új teret nyit az életnek. Apihenés, az ál
landó meleg, a megfelelő étrend, az ál
landó egészségügyi felügyelet biztosí
tott. Az időben történő beköltözés mi
nőségileg megváltoztatja és megnyújtja
az életet.

- A felvétel intézését időben indítsák
meg, mert a beköltözést általában
hosszas várakozás előzi meg. (Mint

már említettem, soha nincs üres
ágyunk.)

A szociális törvény értelmében az el
látásért személyi térítési díjat kell fizet
ni, amelynek összege nem haladhatja
meg az ellátást igénybe vevő rendszeres
havi jövedelmének 80%-át. Városunk
ban ennél az ellátási formánál az intéz
ményi térítési díj összege napi 547 Ft,
havi 16410 Ft a 60 év feletti korcsoport
ban. 18-60 éves korig valamivel maga
sabb: 596 Ft/fő/nap, azaz 17880 Ftlhó.
Ez aztjelenti, hogy ennél többet az ellá
tottól nem kérhetünk el térítési díjként.

(Folytatás a következő számban)
Gonda Edit

Intézményvezetö

Idősek napja
AVárosi Gondozási Központ 1996. ok

tóber 25-én idősek napi ünnepsége ren
dezett a Déryné Művelődési Házban. Az
ünnepségen több mint 100 fő vett részt.
A színvonalas műsort az endrődi nyug
díjas klub és magányosok klubja, a gyo
mai általános iskola 4. c osztályos tanu
lói (felkészítő tanáruk Oláh Gizella és
Molnár Albert) és a művelődési ház dol
gozói szolgáltatták. Megköszönjük Han
gya Lajosné képviselőnő idősekhez inté
zett szavait, Hanyecz Margit képviselő

nő csodálatos versét és Tótka Sándor,
Dávid István, Knapcsek Béla képviselő

urak megtisztelő jelenlétét. A több mint
3 órás program kellemes szórakozást és
kikapcsolódást biztosított az idős embe
reknek és minden résztvevőnek.

v. G. K.
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Óriási
használlbúlor

vásár

Kedves Olvasóinkl
Akeresztrejtvény megfejtését de

cember 20-ig adják postára vagy jut
tassák el a Híradó szerkesztőségébe

(Szabadság tér 1. sz. - az udvarban).
Ahelyes megfejtést bekilldők között
akövetkező nyereményeket sorsoljuk
ki: a gyomaendrődi ÁFÉSZ 3 db 500
Ft-os vásárlási utalványát, a Sikér
Gmk 2db 500 Ft-os vásárlási utalvá
nyát, a Gschwindt és Társa Bt. 2 db
500 Ft-os utalványát, a Lionne Shop
és Eitler Gottfried órás 2 db 500 Ft
os vásárlási utalványát, aLakásfelsze
relési ajándék shop 500 Ft-os vásár
lási utalványát, a fehérnemúbolt
(Stop butiksor) 500 Ft-os vásárlási
utalványát, aZsort élelmiszer áruház
500 Ft-os vásárlási utalványát.

Anyertesek postán kapják meg a
nyeremény átvételére jogosító érte-
sítést. '

a Glória b'útorboltban
(Fő út 230. sz.)

.Heverők: 3000 Ft-tól
Űl6garnitúrák: 8000 Ft-tól
Szekrények: 5000 Ft-tól

Amíg a készlet tart!

Nyitva:
hétfőtől péntekig 9-17-ig,

szombaton 8-12-ig.

FüggólegeS: 1.Gyors ukrán népi tánc.
2. Formáló. 3. Fadd határail4. Egyipton ne
vének rövidítése. S. Azonos betúk. 6. A
Duna ókori neve. 7. TomaesZk6z. 8. Válta
kozó fényú textilanyag. 9. EBK. 10. Hetyrag.
11. ÜS. 12. A Zord idö írójának névjele. 13.
Olasz nói név. 14. Konkolyt hint ... búza kö
zés (viszályt kelt). 15. Kapusbánat. 18. K61
tói mú. 21. IsmereUen. furcsa vagy gyanus
ember, tréfás szóval. 24. Suli. 25. A függ.
33. sz. sor folyta1l\sa (zárt betúk: GY, N,
NJ. 26. Hazai szabványjelzés 1957 elejéig.
27. Köhói határozószó. 31. Az ón vegyjele.
32. Fal is van ilyen. 33. A vizsz. 30. sz. sor
folytatása (zárt betük: T, L). 34. K6teles
ségszerüen elvégzendó dolog. 38. Nöi név.
39. Zenekart vezényel. 41. BuchwaJd ismert
újságíró személyneve. 45. Brazil város. 48.
Szeget ... (Shakespeare·komédia). 50....
dog; killis virsli. 52. Köböl faragott, erl<élyt
tartó eróleljes férfialak. 54. Veszett lejszé
nek... 56. Szolmizációs hang. ford. 57. Er
dei gyümölcs. 58. Ideiglenes épOlet. 59. Ma
gad szintén ne. 61. Addig a helyig. 62. Fran
cia férfinév. 66. Antal, becézve. 68. Turl<u
svéd neve. 69. Természettudományi kar.
rOv. 70. A nitrogén és a rádium vegyjele. 71.
Madár tollbóbitája. 74. 10. 75. ezer méter.
r6v. 76. Azonos betúk. 77. Súlyarány. röv.

SZ. GY.

Karácsonyi

vásár
a Glória
bútorboltban!
Egyes bútorok és lakástextíliák
10-30% engedménnyel. A vá
sár ideje alattminden 5000 Ft fe
letti vásárlás után sorsjegyet
adunk. A nyeremények kisorso
lása december 23-án 14 órakor
az üzletben.
Jó vásárlást és kellemes ünne
peket k{vánunk minden kedves

. vásárlónknak.

Bizalmatlanság
Vízszintes: 1. Külföldi lapban olvas

tuk ezt a megallapítást (zárt beruk: J, M,
N): !oly!. • vizsz. 30., függ. 33. és 25. so....
ban. 13. ÜS1ökös központi része. 16. Na·
gyobb helyiségból nyllik. 17. Szerl<ezet a
gépkocsiban. 19. Panasz kezdetei 20. Hát
só·indiai fa. 22. Csíramentes. 23. Becézett
Ákos. 25. Bécsi úr (HERR).26. Mll. 28. Fú·
részes élú maláji tÖr. 29. Elhint. 30. A vizsz.
1. sz. sor folytatása (zán betúk: Ü. EJ. 33.
Autóközlekedési Tanintézet. röv. 35. Ilyen
film is van. 36. Az asztácium és a kálium
vegyjele. 37. Tonódarabl38. Hagy. 40.lga·
zolás befizetett összegról. 42. Annyi mint,
röv. 43. Czuczor Gergely irói áineve. 44.
Omlós édes tészta. 46. A zenében: három.
47. Néma jósl49. Eiópiai nép. 51. BÚlonf
pus. 52. Tangens. röv. 53.... divat (folyói
rat) 55. Sokakat megnyeró, vonzó (~szme).

57. Sérüiés. 60. Ilyen szó pl. a "nem". 62.
Luanda a fövárosa. 63. Gyermekgondozá
si segély. röv. 64. A közmol1~ás szerint ha
mar összezördül a faz"kk.aJ. 65. Szürrea
lis"a festö (Salvador). 67. Állati testrész. 68.
"A" szfnfa. 70. Tiszával elötte: hevesi faju.
72. Jelenleg. 73.... az orrát: illetéktelenúl
közbeavatkozik. 75. Múbrrálók. 78. Eszaki
férlinév.

Anyakönyvi híradó
Újszülöttek: Jónás Zsolt és Mo

hácsi Krisztina leánya Barbara Csil
la, Szediák László és Csizmadia Eri
ka leánya Szilvia, Dógi Csaba és Nó
tári Anna leánya Noémi

Akik eltávoztak közülünk: Hanna
tí Imre 89, Hernádi Andrásné Kéri
Margit Ilona 73, Barják Mihály 92,
Szurovecz Máténé Bela Irén 74, Sza
kálo Istvánné Hegedús Mária 91,
Kiss Lajosné Juhász Erzsébet 87 éves
korában

Judohírek
Gyomaendrődön, aVárosi Sportcsarnok

ban 1996. ll. 09-én megyei meghívásos
Judobajnokságot rendeztek. Akörmérkő

zéses rendszerben lebonyolított versenyt
1987-ben született fiúk, diák fiú A-B-C, diák
leány B-C, serdüiő fiú, serdülő leány
korcsoportok részére szervezték.

Aversenyben részt vevők: Békés-Vésztő

. közös csapat, Gádoros, Békéscsaba, Gyoma
endrőd, Szajol (megyén kívüli).

A belyiek eredményei:
Gyermek, I98l-es születésűek: 24 kg 2.

Molnár Zoltán, Gyomaendrőd; 26 kg l. Pap
János, Gyomaendrőd; 30 kg 3. Varga Mihály,
Gyomaendrőd; 36 kg l. Molnár Gábor, Gyo
maendrőd; 2. Lövei György, Gyomaendrőd.

Diák C korcsoport, fiúk: 36 kg l. Kun
József, Gyomaendrőd.

Diák B korcsoport, fiúk: 28 kg l. Gózon
Gábor, Gyomaendrőd; 3. Polányi Gábor,
Gyomaendrőd; 35 kg 2. Fekécs László, Gyo
maendrőd; 41 kg l. Molnár András, Gyo
maendrőd; 45 kg l. Stranszki Mihály, Gyo
maendrőd, 2. Dancs Tamás, Gyomaendrőd;

. 48 kg l. Balog Zoltán, Gyomaendrőd, 2.
Szurovecz Tibor, Gyomaendrőd.

Diák A korcsoport, fiúk: 41 kg l. Oláh
Zoltán, Gyomaendrőd; 45 kg l. Vetró Pé
ter, Gyomaendrőd; 53 kg l. Gáspár Tamás,
Gyomaendrőd.

Diák A korcsoport, leány: 38 kg l. Mol
nár Zsuzsa, Gyomaendrőd, 3. Tóth Tamara'
Gyomaendrőd; 45 kg 2. Varga Réka.. Gyo
maendrőd.

Serdülő fiúk:
48 kg l. Szabó Szabolcs, Gyomaendrőd,

2. Erdősi Dániel, Gyomaendrőd; 57 kg l.
Dananaj István, Gyomaendrőd; 62 kg l.
Oláh János, Gyomaendrőd; 2. Schwalm
Gergő, Gyomaendrőd.

Csapateredmények: l. Gyomaendrőd104
ponttal; 2. Békés 52; 3. Szajol 25; 4. Bé
késcsaba 17; 5. Gádoros 10 ponttal.
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_Iroda- és
ráktárhelyiségek
. olcsón kiadók!

Pásztor J. út 39.
(Matróz Kft.)
Érdeklődni

a 386-400-as telefonon.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Ékszervásár aLionne Shopban
december 6-24-ig!
Karórák nagy választékban! Akciós filmvásár!

Ezeken kívül sok értékes karácsonyi ajándékkal állunk
rendelkezésére minden kedves vevőnknek. Antik, fali. asztali
stb. órákjavírása garanciával. Elemcsere 1 év jótállással!

Eitler Gottfried órás a Lionne Shopban hétfón, szerdán.
Hősök útja 46.

LIüNNE

SHOP·

~ 7RorJtNENf .•
ÉpjT6lPARl ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTJ TÁRSAsAa - -.
5500 GYOMAENDR6D, Tomptl M.I(. 12. T~lefimlf=: (66)3~1~6

-. út, /eállósáv, víz, szennyvízbekötés tervezése,
kivitelezése

• építómesteri munkák elvégzése
• homok, homokos kavics, kőzúzalékszállítása
• földmunka végzés autogréderrel, úthengerrel
• kis feJűletekaszfaltozása

ÉpíTŐiPARISZÖVETKEZET /
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 3. TIF: 66/386-614, 386-226

VÁLLALKOZUNK ÉpíTÉSI MUNKÁK
VÉGZÉSÉRE TERVEZÉSSEL IS.

Készítünk és szállítunk betonkeveréket. Osztályozott ada/ékanya
gokbó/ szükség esetén vegyszeradago/ássa/, me/egvíz fe/hasz
ná/ássa/o Laminált bútor/apot méretre vágunk, élfó/iázunk, érté
kesítünk több szinben.

Afehérneműboltajánlatából:

1\!IKULAS-NAPI VAsÁR
A FEHÉRNEMŰBOLTBAN.

KEllEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG Új ÉVET KÍVÁN AZSORT. l

~ Élelmiszer-áruház, Pásztor J. út 35/2. sz.
~~.M«J:« _ ••~.

Minden 1000 Ft feletti vásárlás esetén sorsjegyet adunk!
Sorsolás december 23-án, hétfőn este a Zsortban 18 óra
kor. A nyeremények december l-jétől megtekinthetők az
üzletben. Értékes nyeremények kilátásban... !

IWA.. Áruház

Tuti-Turi, Fő út 230.

A Tuti-Turi minden kedves vásárlójánok

kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kíván.

A megváltozott nyilvatortásunk o következő:

hétköznap 8 - ll·ig, szombaton 8 - 12-ig.

Karácsonyi, ,
vasar
a Kínai Sárkányban
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gaxdag új éve,
kíván a Kínai Sárkány üxletvexetője,

Csigéné Lovas Katalin.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 61-63.
Telefon: 386-833, 17-es mellék
Nyilva: hétfőtől péntekig 9- 12-ig, 14- 18-ig. szombaton 8- 12-ig.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNKI

"\ U1:1 Keresse fel Gyomaendrőd legnagyobb
has:z:náltruha-kereskedését!

@, .
·9

'U~\

A Lakásfelszerelési Ajándékshop
(Gyomaendrőd, fő út 208.)

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván
kedves vásárlóinak!

Nagy választékban, kedvező áron kínál
poharakat, kelyheket.

Ezenkívül háztartási kisgépeket, világítástechnikai termékeket
kedvező áron. Ajándékozzon karácsonyra szeretteinek

100,2000 vagy 500 Ft értékben vásárlási utalványt!

Melltartó + alsó, badyk. toppok,
. Hanes férfialsók 50% árengedménnyel.

VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓlMATJ

Bajcsy u. 45. sz. (A StDp butiksoron).
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-12, 14-18, szombat 9-12-ig.

GYOMASZOLG KFT.
4yomaendród, Ipartelep u. 2.. Tel.: 386-233 . Fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbi tevékenységekkel:
- magas- és mély~pítőipari kivitelezés és szolgáltatás,
- szemétszáUítás,
- szállítás, gépbérlet,

•

- betonértékesítés, helysz[nre történő kiszáUítás,
- teljes körű temetkezési szolgáltatás,
Vállaljuk sírkő készítését és műkövesmunkákat.

. Ttmttkuisi riult8
Elköltözött az Ipartelep u. 2.-bel
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FIGYELEMl

A Gyomaendrőd

'. és.VidékeÁFÉSZ.
kellemes'karácsonyi ünnepeket·

és bfJldog (Jjévet kíván
tagjainak é!; vásár/óinak.

Miért ne fizetne kevesebbet?
Megéri,. ha az .4FÉSZ üz/eteiben. vásárol:

Értes/tem kedves vásár161mal, hogya Stop butiksoron
s méter- és f'Óvldárubolt áruválssztéks széles k6rben bővült:

1997-ben,ls széJesáruválasztékkal .
és $Zolid árakkal, rend~eres árengedményes akci6kkal

állunk vásár/6/nk rend~/kezésére.

....::::~:': __ ::-:::::_~.':::;,v_:~::::~~.::::~:~:_:t.i:::

ENDRŐD ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

Alapítva 1957. május 18.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ön már a mindennapos kapcsolataink folyamán megismerte
szolgáltatásainkat. Ha felkeresi kirendeltségeinket, mi tudunk

J' ajánlati még mindig új szolgáltatás Önnek~

Ajánlatunk: - Betét (új fix kamatozású konstrukció).
- Hitelfolyósítás (nov. l-jétől csökkentett kamat).
- Számlavezetés (al-:ár már devizában is).
-- Valutavétel, -eladás.
- Lakossági számlavezetés, közüzemi díjak, biztosítási díjak,

hiteltörlesztés kiegyenlítése.
- Egyéb szolgáltatás (értékeit széfünkben megőrizzük,

áramszámladfját befizethető bármelyik kirendeltségünkön).

KéIjen bővebb felvilágosítást kirendeltségeinken, és válassza az Ön számára
legmegfelelőbbeta közelgő ünnepek alkalmából.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves
tagunknak, ügyfelÜRknek és leendő ügyfelünknek! .

(

cSerebere
APRÓHIRDETÉS

Feladó neve: _." _. : .

o Használt, de működőképes mosógépet és centrifugát hin·
taágyra cserélnék. Gyomaendrőd, Ko;su!h u. 5.

o 2 db alig használt fotel, l db 2 x 3 m gépi perzsaszőnyeg

és eiSy konyhai szagelszívó eladó. Érdeklődni a helyszínen
egész nap. Gyoma, Kossuth u. 5.

o Fúzfás-zugban 400 n. JI. kert eladó. Érdeklődni: Zrínyi M.
u. 22., az esd órákban.

o Gyomaendrődön, a Német-zugi soron 1015 m'·es kert ela
dó. Érd~klódni: Gyomaendrőd, Ady E. u. 8. sz. vagy a386
142·es telefonon.

o Ajándékozási gondja van? Amegold,is: Arnway termék. Er
deklődni: Gyomaendrőd, Tompa u. 10.

o Négyszobás családi ház melléképtilekkel, nagy telekkel ela
dó Gyomán, ~látyás u. 32. sz. alatt. Gáz az udvarban. Ér
deklódni: Endréd, Fazekasi u. ll.

o 46·os fő út mellett új. összkomfortos tanya l ha földdel
eladó. Érdeklődni: Gyoma, Tom~ M. u. ll/l.

o Kondorosi kövesút mellett jó állapotban lévő tanya eladó.
Érdeklődni: Debreceni Elek, Gyomaendrőd, Vasvári Pál u.
2. (Ridegváros).

o Alkotmány u. 15. sz. alatt (Endrőd, Liget) az alábbi tárgyak
eladók: l db fali gázmelegítő, kéményre szerelhető; l db
diófa derék 0,5 m'; horogfák, gerendák bontásból.

o Alegkorszerűbb füstölési technológiával hús· és kolbász·
füstölést vá!lalok. Szurovecz Máté, Eötvös u. 2. sz., tele·
fon: 386-539.

o AHárom Halom Alapítvány holland. belga bálás ruhái kö
zölt válogathatl Abevétel a magyarok megsegítését szol·
gália! Bajcsy·Zs. út 71. sz.

o Üzlethelyiség kiadó raktárral együtt! Bajcsy-Zs. u. 71. sz.
Érdeklődni a helySzínen.

cserebere
Továbbra is várjuk olvasóink cserebere-aján

latát, apróhirdetését. Ezek most már ingyene
~ek a Híradóban.

Töltse ki az alábbi szelvényt és juttassa el ki
töltve hó végéig a Híradó szerkeszt6ségébe!

Cserére fel lehet ajánlani bármit, amit meg
untunk vagy feleslegessé vált, azonban van, len
ne esetleg más, amit szívesen látnánk helyet
te...

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Sza
badság tér 1. sz. Telefon: 386-122. fax: 386-320.
;- ~ L..-... --'- ........... ~_____I

INGYENES CSEREBERE-HIRDETÉS
(APRÓHIRDETÉS)

190~2190 Ft-ig,

1980 Ft-ról 1560 Ft,
1990 Ft-ról 2490 Ft.

19~90 Ft-ig,
450-650 Ft-ig,
32~90 Ft-ig,
500-650 Ft-ig,

Címe: .,Oo ••••••••••••••••••••••••••••••••

Cserebere- (apró-) hirdetés szövege

(max. 20 szó): Oo Oo '. .. .. •• •

I
.....................- I

I
I

......................................... I
J,

.••..••.•.••.••......•••••.••..•••••••••• I

I
.......•...•...•.......•.•..••.......•••. I,

I
...••.........•.•••...••••.....•......••••. I

I
I

.•..•••••••..•...•••.,••••••........•.•••• I
I
J.......................................... I

(o[vashaiófrássalJ) :
: IL ~

KEZDJE IDEJÉBEN AKARÁCSONYI AJÁNDÉKVÁSÁRLÁST!

- Apró kabalafigurák 380-810 Ft-ig, Karácsonyi ágynemúvásár:
- agyagfigurák, perselyek, 100% pamut

ceruzatartók 190-590 Ft-ig, ágynemű:

- ékszer, kon-kon tartók, Krepp ágynemű:
bizsutartók 31~540 Ft-ig, Továbbá:

- különböző !ak~sfelszerelési ,_gyermeksapkák,
kellékek, disztargyak 16~1560 Ft-Ig, -sálak -kesztyűk

- konyhai edény-, fűszer-, . '
kenyértartók 32~1560 Ft-ig, -I~ykak.alapok _

_ bambusztálcák, - fiusapkák, -kesztyuk
salátás készlet 39~1250 Ft-ig - felnőtt női sapkák

e
's még sok-sok értékes és maradandó aján- - francia jellegű női

déktárgy, amivel meglepheti szeretteit. bársonykalapok

Nézzen be hozzám, megéri!
GYOMAENDRŐD,BAJCSY-ZS. 45., STOP BUTIKSOR
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Nem drágul a víz - testületi ülés
Anovember 28-i ülésen többek között

napirenden volt a jövő évi vízdíj és az adó
összegeinek emelése. Anapirend előtt Dá
vid L képviselő "lakossági bejelentéssel"
élt: kérdezte, hogy az aljegyző - Megyeri
László - tevékenysége, munkája kitölti-e
munkaidejét, és ebben az időben valóban
dolgozik-e, és nem azzal foglalkozik,
hogy Gyomaendrőd szétváljon... Csorba
Csaba jegyző válaszában kifejtette, hogy
ez csak vádaskodás része lehet, amiben
azzal illetik a hivatalt, hogy akár a két te
lepülésrész összetartása vagy szétválása
mellett erősen kardoskodik. Az igazság
az, hogy ebben a hivatal teljesen semle
ges állásponton van... Megnyugtatta a
képviselőt, hogy M. L. munkaideje telje
sen ki van töltve. Megyeri L. aljegyző ki
jelentette, hogy munkaköre teljes politi
kai semlegességet követel, ezt ő igyekszik
is betartani, és sértőnek találja a feltéte
lezéseket.

Az ivóvíz díjának mintegy 25%-os terve
zett emelését hosszas és heves vita előzte

meg. Ezalatt lényegében Hosszu Szilárd, a
Békés Megyei Vízművek Rt. vezérigazgató
ja igyekezett védeni cége álláspontját, és az

emelést szerette volna kicsikarni... Atestü
let ezzel szemben kitartott a változatlan
árak mellett, tekintettel a víz jelenlegi mi
nőségére. Felmerült még az is, hogy vajon
a Vízművek Rt. részéről az emelkedő költ
ségek mennyire indokoltak, és egyáltalán
jogosak-e...?Akkor, amikor a megyében né
hány jó vizet fogyasztó város úgy döntött,
hogy nem fizetnek többet a szolgáltatásért,
akkor mi Gyomaendrődön miért fizessünk
többet a rosszért.. .? Végeredményben ates
tület nem fogadta el avíz- és a szennyvízel
vezetés díjainak 1997-es emelését, tehát a
régi ár marad...

Másik sarkalatos kérd~ és vita e napon a
jövő évi helyi adók körül gyűrűzött. Ennél a
témánál többen hangoztatták, hogy az adó
kat karban keH tartani az infláció miatt is...

Nemcsak a lakosságot kell hogy képvisel
je a testület, hanem a város intézqJ.ényei
nek működőképességét is biztosítani kell...

A gépjármúadót 20%-os mértékkel
emelik 1997. január l-jétől. (Minden
megkezdett 100 kg után 480 Ft. Motor
kerékpár, lakókocsi, lakóautó és sátoros

.utánfutó évi adója 2400 Ft.)

Gyomaendrődön '96-os adatok szerint'
389 személy-, 1531 tehergépjármű van. Kü
lönböző utánfutókkal, motorkerékpárokkal
ez aszám összesen 2924 db. Az önkormány
zatot illető összeg '96~ban 6,6 millió Ft volt.

Ahelyi adpk közül akommunális adó 20%
.kal emelkedik. Atelekadó részleteit még ki kell
dolgozni... Ahelyi iparűzés i adó mérsékelten
emelkedik, kivéve az alkohol-forgalmazást és
egyebet, abol8 ezrelékről1,2 %-ra változik.

Ajövőben bővíti tevékenységét a Vá
rosi Piaci Iroda is. Egyebek mellett 1997
ben márciustól novemberig autó- és me
zőgazdaságigép-vásárt rendeznek min
den hó első vasárnapján.

Atestület pályázatot hirdet a településen
az ingatlantulajdonosok által kötelezően

igénybe veendő folyékony hulladék gyűjté

sére és elszállítására. Határideje: 1997. ja
nuár 15. Részletekről a polgármesteri hi
vatal ad felvilágosítást.

Zárt ülésen tárgyalták a Liget-fürdő üze.
meltetése, Templom-zugi szabadstrand
üzemeltetése, kitüntetési javaslat és felleb
bezések dmű napirendi pontokat. .

Következő testületi ülés dec. 19-én lesz.

, KÖZMEGH·ALLGATÁS·"' ':
~ .- • f

November 26-án közmeghallgatást tar
tott Gyomaendrőd Város Képviselő-testü

lete, a polgármesteri hivatal dolgozóit nem
számítva viszonylag kevés számú érdeklő

dő előtt. Czibulka György alpolgármester
vezette a falugyűlést a polgármester távol
létében. A617. Sz. Ipari iskola jéghideg au
Iájában az alpolgármester ismertette a na
pirendi pontokat (a szövegben kiemelve).

Tájékoztatás aváros vagyoni helyzetéről
c. témában először németországi példákkal
hasonlította össze a magyarországi - h~lyi

- helyzeteket. A '96-os költségvetés 814
millió 665 ezer Ft volt, mint 3 éwel eze
lőtt... Anehézségek és az infláció ellenére
mégis mintegy 20 millió Ft pozitívummal
zárjuk az évet.

Ahelyi adókról származó bevétel 47 mil
lió forint. Például a gépjármúadókból az
50%-os helyben maradó rész csak 6,6 mil
lió Ft. Az adófizetési morál egyébként jó a
városban...

Arészönkormányzatokról most viszony
lag kevés vélemény hangzott el. Atéma már
volt napirenden, sőt aláírásokat is gyűjtöt

tek az ügyben. Arészönkormányzati hatás
körök - szociális ellátás, parképítés, útépí
tés, felújítás, ingatlanhasznosítás - ma már

nem lehetnek kellő indokok ezt meglépni...
(Egyébké!1t is szegényesek a lehetőségek.~.)

Aváros általános fejlesztési koncepció
járól részletesebben Szabó Jenő mérnök úr
szólt. Január l-jétől pályázati pénzen a Kol
mann-telepen egy idegenforgalmi irodát
nyitnak. Az idegenforgalom főleg olyan he
lyen hódít teret, ahol ipar, mezőgazdaság
nem fejlődhetett eléggé ki. Adott például e
helyeken a megfelelő természeti környezet
és más struktúrák.
Gyomaendrőd esetében a természet, ter

málkutak azok, amelyek kevésbé hasznosí
tottak. A10 OOO vendégéjszaka évente ná
lun~ nagyon elenyésző (Gyula pl. 500
ezer/év). Ezt fejleszteni kell a gyógyászai
kezelés' lehetőségének kiépítésével. Az első

lépcsőben csak mintegy 50 km-es körzet
tel... AKörösvölgyi régió közösen lépjen fel
ennek fejlesztésében.

Aközérdekű bejclentések között hallhat
tunk az alpolgármestertől az ivóvíz ügyé
nek alakulásáról...

AMo12000-es benzinkút építéséről, a pá
Iyázatokon való részvételekről (41 pályázat
ból 26-tal nyert a város közel 70 milliót, de
még folyamatban is van néhány...)

Alakossági hozzászólásokban sok témát
felvetettek, ezekből néhány:

Asegélyből élők keveset fordítanak saját
környezetük rendben tartására, holott ide
jük bőségesen· lenne rá...

Aközmeghallgatás propagálása nem volt
elégséges...

Aturizmus működésének előfeltétele a
jól működő mezőgazdaság lenne.

Az adók megölik a vállalkozásokat, a fe
ketegazdaság azonban jól jár...

A Körös gátjainak tragikus az állag~ ...
APásztor J. utca forgalmának növekedé

sére jobban oda kellene figyelni...
Szerezze meg az önkormányzat az Enci

épületeinek tulajdonjogát...
Avásárok és piacok bevételeiről nem so

kat tudunk, az ottani fásításokra fordított
összeg kidobott pénz, ki a felelőse...?

Az ifjúság kábítószeres problémáját meg
kellene oldani...

Asportcsarnok ellen hadakoztunk, hogy
ne oda építsék...

Aközhasznú munkásokat értelmesebben
foglalkoztassák...

Afelvetett kérdésekre Czibulka György,
Csorba Csaba jegyző, dr. Valach Béla, dr.
Kovács Béla válaszolt.



1996. DECEMBER GYOMAENDRŐDI HíRADÓ 15

,. , ,Pap a túlvilágról
Norvegla ~?y!k legreglbb temploma, barna ruhát viselt. Rá is szólt a pap mo- ménnyel. Ez a színjáték emígyen folyta-
amelye! a ko~epkor?an.emeltek, Sande- gorván, h?gy má: ~ódját i.s találhat~tt tódott hajnalhasadtáig... Azt is mondják,
b~n, ~.Iálhato. A,s~ep ~s ~empl~~,mel- volna az ebresztesenek, mmt rátörm a hogy a professzor erős idegekkel rendel-
lekepulete egy fábol keszuIt, tetoter-be- hálószobában. kezett me'g· I h t~ I g bb f, 't tt h' . ' IS a e e o e rossza or-
~~l e '. ,a~o~sZ1~tes papl~. Ebb~n .a Ekkor az alak furcsa mosolyfélét "pro- mában tartotta meg prédikációját az el-
z azban JO Ideje ~ar nem I~~se~ki bl- dukált". Lődrup valami különöset érzé- következő napon a templomban.
onyos okok mIatt, vagy megls.... kelt az emberen, s ez émelygést, rosszul- Lődrup tiszteletes első élménye után
Az évek folyamán igen sok szavahihe- létet okozott nála. Hirtelen éles fütty 1908-ban beszámolt mindenről a város~

tő alsóbb és felsőbb rangú polgár kons- harsant, majd ez a hang csattanásban ka jegyzőjének. Az elöljáróság nem mu-
tatálhatott itt vissza-visszatérő,megma- hallgatott el, mire az alak szó szerint tatkozott különösebben meglepettnek
gyarázhatatlan és hátborzongató jelené- köddé vált. Ráeszmélt ekkor, hogya bar- hanem bevezette a papot egy terembe'
seket 1812 óta. Aköztiszteletnek örven- na ember látogatta meg. ahol egy sereg portré függött körben ~
dők elbeszélései alapján nehéz lenne bi- Máskor egy VoId nevű teológiapro- falakon a város volt lelkipásztorairól.
zonygatni ~mnak az ellenkezőjét, hogy fesszor - aki keveset hitt a misztikum- Kire illik a látomás leginkább? - kérdez-
kísértetrőllehet-e szó... ban, meg ababonában - látogatásakor te a jegyző. Lődrup gondolkodás nélkül

Néhány éve egy csoport fiatal esti ki- történt a sandei házban, hogy professzo- az egyik képre mutatott. Bizony-bizony,
ruccanását, ahol jócskán emelkedett runk ragaszkodott ahhoz, ő az ún. kék ön az ötödik papunk már, aki találkozott
hangulat kerekedett, fedett helyen kí- ~erembe~ alszik, ami ajelenéseknek leg- ezzel az alakkal, a barna emberrel... A
vánta folytatni. Az akkor renoválás alatt mkább kitett szoba. Mindezt azért, hogy kép Hans Daniel Hammert ábrázolja, aki
álló épületben vertek tanyát a mulato- egyszer és mindenkorra megtörje és le- 1800 táján volt a település lelkipászto-
zást meghosszabbítani, bátorságukat bi- állítsa a kísértettörténeteket, netán le- ra. A néhai pap nyughatatlan lelkének
zonyítani. Túl hosszúra mégsem nyúlt leplezze... minden bizonnyal egy konfirmáló fiú kö-
a buli ... Csakhamar, szinte fejvesztve tó- Aztán az éj közepén arra ébredt, hogy rüli történet az okozója -'- mesélte ajegy-
dultak kifelé, és arcuknál csak a ház fe- egy barna ruhás alak galoppíroz az ágya ző. Valami miatt nem engedélyezte a fi-
hérre festett fala volt halványabb. Ké- körül folyamatosan. Mondják, hogy Void a~lnak Hammer a konfirmálást. Akko-
sőbb sem számoltak be az eset részlete- professzor humorérzéke erősen kifejlett, nban nagy szégyen volt, ha valaki nem
iről, és közülük többen azóta is tagjai az sok mindent elbírt, és jókedve általában konfirmált le. E szégyenérzet öngyilkos-
élvezeti szereket elutasítók klubjának. A nem hagyta el. Először azt hitte, hogy ságba kergette az ifjút. Ezt megtudva
település idősebbjei persze nagyon is sej- vala~~ a h~z lakóiból járatja vele a bo- Hammer n~gy ~el~,v~lságbakerült, ami
tették, hogy minek lehettek a fiatalok a 10ndJat. Kiugrott az ágyból azzal a szán- nem engedi a tulvIlagi megnyugvást szá-
paplakban tanúi. Atiszteletlen látogatás dékkal, ő bizony elkapja a tréfálkozó mára ma. sem. L~tták ':lár a templom-
valószínűlegaz épület korábbi lakóját ir- granbancát. Ekkor érte az első meglepe- kertben IS egy fiatal fiú társaságában
ritálta, akit csak úgy hívnak, hogy a bar- tés, mert amit jó erősen elkapni vélt, Hammer alakját... Sírja a templom falá-
na ember". "nem volt más, mint az üres levegő - a nál fekszik, márványtábla jelzi: Itt

Ezzel a barna emberrel való találkozá- barnában "pompázó" alak viszont eli1- nyugszik Hans Daniel Hammer... 1812-
sát először egy múlt századbeli norvég ~ant... Kevéssel eZ~tán megtö~én: a már ben szenderült örök nyugalomra...
költő írta le. Apja lelkipásztor volt a vá- Ismertetett esemeny, hasonlo vegered- /llusztráci6 a 2. Sz. Ált. Iskola rajzai közül

rosban, és ebben az épületben laktak.
Vendégeik az emeleti szobákban háltak
látogatásaik alkalmával. Azután bizony
ők sem bírták az éjszakai zajokat, nyö
géseket, lépéseket és a székek önálló
mozgolódásait elviselni hosszú ideig...

Amikor egy Hans Lődrup nevű pap
szolgált a városban, vendégei egyszer
semmi pénzért nem óhajtottak az épü
letben aludni. Ugyanis egyikük már
egyszer eleget kapott a ház vendégsze
retetébőI...

Lődrup később maga is átélte a barna
ember társaságát. Egy éjjelen arra éb
redt, hogy egy alak hajol felé és nézegeti.
Félálomban először csak a fal felé for
dult, de miután megismétlődötta dolog,
elszállt az álom a szeméből. Feltekintett
egy alacsony, kövérkés, középkorú férfit
látott az ágy végénél. Vöröses bajszot és
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TAJEKOZTATO
kártyák alapján területi ellátási kötele
zetiséggel. Abizonytalanságot az okoz
za, hogy dr. Kolozsvári továbbra is avá
rosban fog dolgozni saját rendelójében
területi ellátási kötelezettség nélkül
magánorvosként az Egészségbiztosítá
si Pénztárral kötött szerződéssel. Csak
ehhez a szerződés megkötéséhez van
szüksége a doktor úrnak a betegektől

gyűjtött aláírásra. Ez azonban az aláí
rókat nem kötelezi arra, hogya szerző

déskötés után nála kell betegkártyáju
kat leadni, továbbra is maradhatnak volt
körzetükben. Akik Kolozsvári doktort
kívánják orvosuknak választani, a ké
sőbbiekben Frankó doktortól kártyáju
kat elkérhetik.

Jó munkát kívánok mindkét kollé
gának a betegek megelégedésére!

Dr. 'Gedel Margit, városi föorvos

December 14. 18 óra Divatshow.
Belépőjegy közvetlenül a rendezvény előtt váltható.

December 16.18 óra Karácsonyi hangulat címmel mű
soros est

December19. AIl. Sz. Nyugdíjasklub évadzáró ünnepsége.
December 31. 19 óra Szilveszterezzen nálunk!

Kabaré, szalonzenekar. tűzijáték ...
Asztalfoglalás előre, érdeklődni ahelyszínen: Kossuth
út 9. sz., vagy a 386-771-es telefonszámon.
Közreműködik: Erdeiné Mucsi Márta - ének, Erdei
Attila - vadászkürt, Kiszely Zoltán - vers és próza,
Halász János - trombita, 2. sz. Általános Iskola 4. c
osztály - Bethlemes játékok, Ezüsthold Fekete Szín
ház, Zene- és Művészeti Iskola furulyaszakköre
Belépő: 120 Ft.

.:•.... , .. :"

Szenzációs kSI\acsonyi vásár
. a gimnázium;;Jiln.bolfjábanl

....." -; ;:. .?

1996. december l-jétől tobb száz terméket
akciós áron vás~r61Pat'az:évVégéigüzletünkben!

AJÁNLATUNKBÓL: .., , .. :.', .
Csemegekukorica;.: ; : 5S'Ft> j • ~K(,nzelivborsó 50 Ft
Velmetina család .-, ,. 2SaFt,..~~t~n~p _ 164 Ft
Száraztészta 1/1 ,. :10BF~ ..' •••. , .D090ZÖS üdítő 111 66 Ft

ÉLJEN TÖRZSVÁSÁRLÓLKEDVEzMÉNYÜNKKEk,.AMI TOVÁBBI
5% ENGEDM~~YrjSBlztosí:r. ÉRi:)ÉKLŐDJÖN A BOLTBAN!

", ,.. .••y,,:. '"

; Knei Imre:Gimnázium tanboltja
. • 7. ~ .. ~:' . .

Dr. Frankó Károly polgármester
1997. január elsejével visszatér eredeti
hivatásához. Az orvosi praxis folyatatá
sára készülve ez évben már rendszere
sen részt vett a háziorvosi szakvizsga le
tételéhez minden alapellátásban dolgo
zó orvos részére kötelező továbbképzé
sekben. Akörzet lakossága körében tá
jékozatlanság tapasztalható abban a te
kintetben, hogy a következő évtől dr.
Frankó vagy az őt 1991 óta helyettesí
tő dr. Kolozsvári lesz-e a háziorvosa. Dr.
Kolozsvári Árpád szerződéses munka
viszonyban, helyettesként dr. Frankó
Károly távollétéig látja el a körzetet.
Jövő évtől dr. Frankó visszajön eredeti
munkahelyére, rendelőjébe közalkal
mazott háziorvosnak. Az ebben a kör
zetben ellátott összes beteg gyógykeze
lését, gondozását átveszi az itt leadott

Katona József Városi Művelődési Központ
decemberi programajánlata

December 11.: Siketek és Nagyothallók Gyomaendrődi

Egyesületének évadzáró ünnepsége.
December 12-én: 19 órától Peter Turrini Patkányok című

drámája a Komédiáskör előadásában.

December 12-20-ig: Nagyné Veres Róza kiállítása.
Megnyitó december 12-én 15 órakor.
Megnyitót mond: dr. Frankó Károly polgánnester.
Közreműködik: Polányi Éva előadóművész.

Akiállítás nyitva: hétköznap 8-17-ig, szombaton
9-12-ig.

December U-21-ig: Címer- és családtörténeti kiállítás.
Megnyitó: 14-én II órakor.
Megnyitót mond: IlIéssy Zoltán.
Akiállítás nyitva: hétköznap 8-17-ig, szombaton
9-12-ig.

Rendőrségi hírek
-Megkíséreltek betörni az Apponyi utcai

Turul raktárházba november 14-re virra
dóra. Az okozott kár ötvenezer forint.
-A következőéjszakán az önkormányzat
endrődi kirendeltségébe több irodába be
törtek.
-ll-én éjszaka a Rózsahegyi K. Általános
Iskolát sem hagyták ki. Innen a büfében
található árukat lopták el, jelentős rongá
lást okozván.
-A Gyomaszolghoz is betörők látogattak
IS-én éjjel. Az ott található Toldi típusú
páncélszekrényt próbálták feltörni, de ez
nem sikerült.
-17-én éjjel pedig az endrődi ruházati
boltba törtek be, innen ruhaneműket, ci
pőket 160 OOO Ft értékben vittek el.
-IS-án éjjel a 2. Sz. Általános Iskolábaju
tottak be nagy kárt okozván abetörők.

Készpénzt (32 OOO Ft) és egyéb dolgokat
vittek el.
Ezen esetek elkövetőjét a rendőrség elfog
ta, ellene előzetes letartóztatás mellett az
eljárás folyamatban van.
-Egy Bocskai utcai ház ablakán ismeret
lenek bemásztak, és három pénztárcát vit
tek el onnan, összesen mintegy 3000 Ft
volt bennük.
-16-án jelentették, hogy Görög-állási te
rületről 35--40 mázsa hereszénát 24 ezer
Ft értékben vittek el.
- 19-re virradóra az endrődi Sarokház
élelmiszerboltba hatoltak be. Innen élel
miszert, dohányárut, egyebeket vittek ma
gukkal jelentős értékben. Az elkövetőket a
kondorosi rendőrök elfogták, és megindí
tották az eljárást.
- Aváros területén megint sok kerékpárt
loptak el szemfüles biciklitolvajok az el
múlt időszakban. (Vigyázzunk jobban... !)
- Akkumulátort loptak a MÁv egyik so
rompójától Gyoma és Nagylapos között.
(Ez semmi másra nem használható!)
- SO bála zabszalmát hordtak el a póhal
mi út mellett kül területi tanyáról.
- 26-án betörtek az Álmos domb utca
egyik házába, ahonnan rádiót, gázpalac
kot, kerékpárt loptak.

ÜNNEPI VÁSÁROK
AZ Új PIACTÉREN

December 8-án: Mikulás-napi vásár
December IS-én: Ezüstvasámapi vásár
December 22-én: Aranyvasámapi vásár
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